Montage af tagrygbeslag		

Varenr. EU130-01

Indhold
2 stk tagrygsbeslag
2 stk gummihjul
1 stk afstivningsrør
1 stk pose med møtrikker, skiver og låsebolte

Montage af tagrygbeslaget
1)	Åben posen med dele
- 4 x 6 mm bolte, skiver og låsemøtrikker sorteres
fra til montage af beslag
- 2 x 8 mm bolte, skiver og låsemøtrikker til
montage af hjul på beslagene

Billede 1

2)	Monter beslagene med 6 mm bolte, møtrikker og
skiver i de to ovale huller som vist på billede 2.
3)	Monter afstiveren i jern med to 6 mm bolte som
vist på billede 3.
4)	Alle bolte og låsemøtrikker efterspændes og
stigen er nu klar til brug.
Rul stigen op på taget via hjulene og vend stigen
rundt om tagryggen, så der er modstand på den
modsatte side af tagryggen.

Billede 2

Billede 3

Billede 4
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Montage af samlebeslag

Varenr. 258011 – lige
Varenr. 258021 – leddelt

Samlebeslaget benyttes når to tagstiger skal monteres sammen for at øge stigens længde
Alle 8 stk. 6 mm bolte og møtrikker monteres på de to stiger og samlebeslag.
LIGE

LEDDELT

Brug af tagstige
▪ Tagstigen rulles på hjulene op langs taget.
▪ Når toppen er nået, vendes stigen 180 grader, og stigen trækkes tilbage til modstand er
opnået
▪ Enderøret er nu på modsatte sider af tagryggen
▪ Det anbefales, at et reb fastgøres på enderøret og monteres på modsatte side af taget
– i et træ eller andet egnet ankerpunkt
▪ Tagbøjlen er universal og skal derfor bruges med omtanke på sikkerhed
▪ En tagstige må ikke benyttes som almindelig stige

Bredde cm
48
48
48
48

Længde m
3,00
3,90
5,10
6,00

Antal trin
10
13
17
20
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Vægt kg
5
7
11
14

Varenr.
310301
310391
310511
310601

