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1

Legg beslaget på toppbjelken (den
på 180 cm), med ” leppa” i underkant
oppunder bjelken. Merk av for boring
innenfor de fire hullene.

2

Bor hullene, gjerne med 11 mm bor for
litt ekstra rommelighet (skruen = 10 mm)

3

Sett inn den første skruen.

4

Legg bjelken ”på ryggen” som bildet
viser. Dette for enklere montasje av
beslag nr 2.

Figur 1 - ferdig montert båtstøtte.
Her vises støttebjelke med lengde 180
cm samt 2 ben á 120 cm. Dimensjon er
48 x 98 mm. Alle bjelkene kappes til i
90 graders vinkel på endene. Tilpasning av vinkling mot bakken er ikke
nødvendig.

Vær oppmerksom på at esken inneholder to høyre og to venstre beslag.
Beslagene i esken kan avvike noe fra
bildene her, men fremgangsmåten for
montering er den samme.
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Her er begge beslagene på plass.

6

Tre på taggskiven mot beslaget.

7

Sett på mutteren og skru til.

8

Sett inn de resterende 3 boltene og
gjenta punkt 6 og 7.
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Montasje av av skruene på bena. Legg
beslaget som bildet viser. Skyv inn til
stopperen og merk av for boring øverst
i beslaget.

10

Bor hullene som nå er avmerket.

Ferdig borede hull.

12

Sett i skruene UTEN skiver på hodet av
skruene.
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Sett først på 4-kant skivene mot trevirke,
så taggskiver, og deretter muttere.
NB! IKKE SKRU TIL DISSE ENNÅ.

14

Skyv benet med skruehodet inn i
beslaget.

Figure 1 - Ready assembled boat stand.
The photo shows a support beam 180
cm in length together with two legs
each 120 cm long. Its dimensions are
48 x 98 mm. All sections are cut at a
90 degree angle at the ends. There is
no need to adjust the angles to the
ground.

15

Skru til med 17” nøkkel eller skiftenøkkel.

16
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Note that the box contains two right
and two left brackets. The brackets
in the box may differ somewhat from
those shown in the photos, but the
assembly procedure is the same.

Gjenta punktene 9-15 for montering av
det siste benet.
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1

Place the bracket onto the top beam
(the 180 cm one), with the lip along the
lower edge under the beam. Mark the
drilling points inside the four holes.

2

Drill the holes, ideally with an 11-mm
bit to give a little extra clearance
(screw = 10 mm)

5

Both brackets are shown in place here.

6

The wood is now in place with a serrated
washer against the bracket.

3

Insert the first bolt.

4

Place the beam on its back as shown
in the photo. This makes it easier to fit
bracket no. 2.

7

Place a nut onto the bolt and screw it
on tight.

8

Insert the remaining three bolts and
repeat points 6 and 7.
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Fitting the bolts to the legs. Place the
bracket as shown in the photo. Push it
up to the stop and mark for drilling at
the top of the bracket.

10

Drill the marked holes.

13

First place the rectangular washers
against the wood, then the serrated
washers, and finally the nuts.
NB! DO NOT TIGHTEN THESE YET.

14

Slide the leg with the bolts into the
bracket.

The drilled holes are shown.

12

Insert the bolts WITHOUT washers.

15

Tighten the bolts with a 17” spanner or
a wrench.

16

Repeat steps 9-15 to fit the last leg.
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