Monteringsanvisning for Sjørøverskute
Art. 4150 og Art. 4151 – med sklie

Materialer:
Brennlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplate, Polstret
kjetting, sklie i helstøpt plast
Produsent: Norsk Lek og Park AS, Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51 www.lekogpark.no
Art. 4150
Mål:
Arealbehov:
Underlag:
Montering:
Fallhøyde:

Art. 4151 (m/ sklie)

4,20m. x 1,10 m.
4,20m. x 3,70 m.
6,70m. x 4,10 m.
6,70m. x 7,70 m.
Gummidekke, fallmatter, støtsand
Støpes
1,5 meter

Sjekkliste for montering:
1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og
sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:
1. Sjørøverskuta leveres hel, med løs mast og evt. sklie (Art. 4151).
2. Skuten må monteres på fast grunn (eks. komprimert veigrus e.l.)
3. Mål opp og grav hull til fundamentene. Sett skuta på plass.
4. Skru av et av sidepanelene, grav hull for masten og sett den på
plass. Masten har et klistremerke skal være jevnt med skutedekket.
5. Støp fast masten og pakk jord/masse rundt. Sett sidepanelet på
plass igjen.
6. Støp fast jordspydet til klatreveggen på baksiden.
7. Monter sklien på skuta og støp fast jordspydene (for Art. 4151).
8. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet.
La betongen herde i 3-5 dager.
9. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i
Sikkerhetssonen til apparatet.
10.
Ettertrekk alle skruer og bolter. Fest kjettingen til masten og
festepunktene på “kahytten” og fremre stolpe.

Ettersyn og vedlikehold
ifølge NS-1176-1.7 1177
Norsk Regelverk

Vedlikehold:

Det rutinemessige visuelle
ettersynet bør gjennomføres
minst en gang i uken.

1. Kontroller at alle skruer og bolter og
alle stolper og jordfester er faste. Det
må IKKE være bevegelse i apparatet.

Funksjonsettersyn er et mer
detaljert ettersyn med sikte
på å kontrollere utstyrets
virkemåte og stabilitet. Dette
bør gjennomføres hver andre
måned.

2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for
slitasje på sklie og polstret kjetting.

Årlig hoved-ettersyn
(årskontroll) er et ettersyn
med sikte på den generelle
sikkerheten til utstyret. Dette
bør gjennomføres med høyst
tolv måneders mellomrom og
bør utføres av sakkyndige
personer.

3. Rengjøres med såpe og vann.

