
napínacieho ramena Mobil

Skompletovanie a údržba

Toto rameno je určené iba pre typ stožiara ŠPECIÁL 
alebo TRADIC (stožiare s vnútorným vedením lana vo 
vnútri stožiaru).

Ako nainštalovať rameno na stožiar
Vlajku zveste, na lano zaveste iba reťazové závažie, 
aby lano nespadlo do vnútra stožiaru a stožiar sklopte. 
Rozskrutkujte hlavicu (cibula alebo hríb) a na hrot 
vrcholového prvku nasaďte polohový držiak. Ten 
zafixujte ešte samoreznými skrutkami (pozri obrázok). 
Potom hlavicu znovu zložte. Odstráňte závažie, 
plastovú zátku a aj karabínu, ktorá je na lane, aby sa 
dalo lano prepchať cez rameno.

Teraz si pripravte samotné rameno. Uvoľnite 2 imbu-
sové skrutky na ramene a špirálovým pohybom otvorte 
rameno oddelením vrchného a spodného dielu. Vyber-
te zvnútra napínaciu pružinu. Prepchajte lano najprv 
cez horný diel ramena a potom cez pružinu a na jej 
konci cez plastovú zátku na pružine (pozri obrázok). 
Urobte dvojitý uzol, aby sa lano nevyvlieklo cez zátku. 
Teraz si plastovou objímkou napred navlečte spodný 
diel ramena na stožiar (pozri obrázok). Potom vložte 
pružinu s vrchným dielom (priviazaným na lane) do 
spodného dielu ramena (navlečeného na stožiari) a 
spojte naspäť tieto diely pomocou imbusových skru-
tiek. Pozor, aby sa vám imbusy skrutkovali do pred-
vŕtaných dier v hornom diely. Teraz už len zasuňte 
hliníkovú tyč do ramena, aby vám zacvakla poistka na 
tyči.

Pokiaľ je hliníková tyč príliš dlhá,
 je možné ju skrátiť: 
- Odmerajte si o koľko chcete tyč skrátiť
- Vyberte tyč z ramena uvolnením poistky
- Odstráňte čierny ochranný štupel na konci hliníkovej 
   tyči
- Odpílte požadovaný kus, zaštuplujte a nasaďte tyč 
   naspäť do ramena

Ako zavesiť vlajku
Vlajka pre stožiar s napínacím ramenom musí mať na 
hornej strane ušitý tunel min. priemeru 3 cm.
- Vlajku nasuňte cez tunel na hliníkovú tyč napínacieho 

ramena

1/1

- napínacie rameno

- hliníková tyč

- polohový držiak ramena

- malé závažie

- plastová karabína veľká

- samorezné skrutky

- plastové objímky

- Hornú karabínu na vlajke nacvaknite na karabínu na 
napínacom ramene

- Vlajku s ramenom si trochu povytiahnite kôli lepšej 
manipulácií

- Na spodnú karabínu na vlajke nacvaknite malé záva-
žie a prevlečte ním plastovú objímku a jej konce 
spojte okolo stožiara

- Pokiaľ sú na vlajke ešte ďalšie postranné karabíny 
medzi vrchnou a spodnou karabínou, tak použite 
ďalšie plastové objímky, aby sa vlajka pri vetre 
neodkláňala od stožiara.
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