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Icopal Carport Stal 4.0
Instrukcja monta¿u
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Icopal Carport Stal 4.0®
Instrukcja monta¿u
Uwaga: Do skrêcania konstrukcji Carportu stalowego potrzebny jest wkrêtak z koñcówk¹ krzy¿ykow¹
lub wkrêtarka, m³otek, wiertarka, wiert³o

10mm i

16, poziomica, klucze 13,17,19, ruby nale¿y

skrêcaæ z odpowiedni¹ si³¹ tak aby nie doprowadziæ do zerwania po³¹czeñ.
8
6

1. Wymagania stawiane pod³o¿u
ruby nale¿y kotwiæ w elemencie fundamentowym o ciê¿arze min
1

4x250 kg np:
a) ¯elbetowa p³yta podjazdu

4

b) Cztery bloki fundamentowe pod s³upy 400x400mm o g³êbokoci
600mm
c) Cztery bloki fundamentowe pod s³upy 650x650mm o g³êbokoci

4

Rys.

250mm
2. Przygotowanie ³at

1

4. Monta¿ Carportu do pod³o¿a

7

a) Za pomoc¹ wkrêtów
3,5x35 7 dokrêciæ 26 zatrzasków

Konstrukcjê

5

fundamentach

górnych 5

1

s t a wi a my
(patrz

na

punkt

p r z y g o t o wa n y c h
1),

ustawiamy

wywierciæ otwory

Rys.1

w

pionie

3

wyznaczonych miejscach nale¿y

Powinnimy zamontowaæ 7 szt. ³at

wc z e  n i e j

i wyznaczamy miejsca mocowania za
pomoc¹ wiert³a o rednicy 10mm. W

b) Czynnoci z pkt. a) powtórzyæ
dla pozosta³ych szeciu ³at. 1

s³upy

16mm o g³êbokoci 160mm. S³up

w sposób pokazany na Rys.1.

Rys.5

montowaæ do fundamentu za pomoc¹
rub stalowych rozprê¿nych M12/150 10

3. Monta¿ konstrukcji Carportu
rub nie dokrêcaæ mocno, nale¿y doci¹gn¹æ je dopiero po
zmontowaniu

i

ustawieniu

konstrukcji

na

(Rys. 5)

10

fundamencie.

a) Za pomoc¹ rub M10x40 13 wraz z nakrêtk¹ i kompletem
podk³adek:

zwyk³ej

17

i

sprê¿ystej

nakrêtkê 14 , ³¹czymy s³upy 3

nak³adanej

18

z ³ukami 2

pod

. Monta¿ elementów

najlepiej przeprowadziæ na ziemi zabezpieczaj¹c je wczeniej
przed zarysowaniem podk³adaj¹c np. tekturê. (Rys. 2)
b) Skrêcone elementy - s³upy z ³ukami stawiamy do pozycji
pionowej i za pomoc¹ rub M8*65

12

wraz z nakrêtk¹ 15

i kompletem podk³adek: zwyk³ej 16 i sprê¿ystej 19 nak³adanej pod
nakrêtkê przykrêcamy ³aty 1

zaczynaj¹c od ³at skrajnych. (Rys.2)

c) Za pomoc¹ ³¹czników i rub M8x15 11

wraz z podk³adk¹

sprê¿yst¹ 19

przykrêcamy ³uk oczepowy 4

do ³at. (Rys. 3) Po

zakoñczeniu

monta¿u

rub

mocuj¹cych

³uk

oczepowy

nie

doci¹gaæ.

5. Monta¿ paneli Fastlock na wczeniej przygotowan¹ konstrukcjê.
a) Pierwszy panel 20

stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ wk³adamy pod

klamry 6; mniejsz¹ fa³dê zak³adamy na zatrzask górny 5 . Panel
zak³adamy na ka¿dej ³acie, przez co formujemy przykrycie w
kszta³cie ³uku.
b) Drugi panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy na wczeniej
zamontowanym pierwszym panelu; mniejsz¹ fa³dê zak³adamy na
zatrzasku górnym 5 . (Rys.6)
c) kolejne panele montujemy w taki sam sposób jak w punkcie b
d) ostatni panel stron¹ z mniejsz¹ fa³d¹ wk³adamy pod klamry 6
wiêksz¹ fa³dê zatrzaskujemy na poprzedni panel. (Rys.6)

15
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9
20

5
12
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11
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15

3

Rys.2

1

Rys.3

3
6

4. Mocowanie klamry
Do ³aty 1 oraz ³uku 4 nale¿y dokrêciæ za pomoc¹ dwóch wkrêtów
3,9x9

8

klamrê

6

na obydwu koñcach ³aty. Po dokrêceniu

wkrêtów klamry nale¿y dogi¹æ tak, aby zagiêcie klamry tworzy³o
k¹t prosty 90°. (Rys. 4)

6

Rys.

1
2
3
4
5

£ata - 7 szt.

8

£uk - 2 szt.

9

S³up - 4 szt.

10

£uk oczepowy - 2 szt.

11

Zatrzask górny - 200 szt.

12

Wkrêty 3,9x9 - 28 szt.
K¹townik 50x50 - 24 szt.

15

Nakrêtka na rubê M8 - 42 szt.

16

Podk³adka p³aska M8 - 66 szt.

17

Podk³adka p³aska M10 - 16 szt.

18

Podk³adka sprê¿ynowa M10 - 16 szt.

ruba rozprê¿na - 16 szt.
ruba M8x15 - 24 szt.
ruba M8x65 - 42 szt.

6

Klamra - 14 szt.

13

ruba M10x40 - 16 szt.

7

Wkrêty 3,5x32 - 200 szt.

14

Nakrêtka na rubê M10 - 16 szt.

19

Podk³adka sprê¿ynowa M8 - 42 szt.

20

Panel Fastlock - 27 szt.

;
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