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SBALZO A MURETTO SINGOLO, DOPPIO / SINGLE, DOUBLE WALL CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM MIT
INSTALLATIONSWAND EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE EN MURET SIMPLE, DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE DE
PARED INDIVIDUAL Y DOBLE / ENKELE, DUBBELE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR MET VERHOGING / VÄGGKONSOL ENKEL,
DUBBEL / KONSOL PÅ HALVMUR, ENKELT ELL. DOBBELT / SALIÊNCIA EM PAREDE INDIVIDUAL, DUPLA / ÌÏÍÏ, ÄÉÐËÏ
ÅÐÉÔÏÉ×ÉÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / KIINNITETTY JALUSTARAKENNE, YKSINKERTAINEN, KAKSINKERTAINEN / SINGLE,
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SBALZO SU PIEDE SINGOLO E DOPPIO / SINGLE AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM AUF FÜSSEN
EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE SUR PIED SIMPLE ET DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE CON PIE INDIVIDUAL Y
DOBLE / ENKELE EN DUBBELE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR OP POOT / ENKEL OCH DUBBEL KONSOL MED FOT / KONSOL
MED FODSTYKKER, ENKELT ELL. DOBBELT / SALIÊNCIA EM PÉ INDIVIDUAL E DUPLO / ÌÏÍÏ ÊÁÉ ÄÉÐËÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ
ÐÑÏÂÏËÏ ÊÁÉ ÂÁÓÇ ÌÅ ÐÏÄÉÁ / JALOILLA SEISOVA JALUSTARAKENNE, YKSINKERTAINEN, KAKSINKERTAINEN / SINGLE
AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME
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IT
C - Colonne sbalzo
T - Traverse sbalzo
S - Supporto apparecchiature
B - Braccio supporto apparecchiature top

GB
C - Cantilever columns
T - Cantilever crosspieces
S - Appliance support
B - Arm for top appliance

DE
C - Säulen für Überhangsystem
T - Querträger für Überhangsystem
S - Gerätehalterung
B - Tragarm Tischgeräte

FR
C - Colonnes saillie
T - Traverses saillie
S - Support appareils
B - Bras de support appareils hauts

ES
C - Columnas del soporte
T - Travesaños del soporte
S - Apoyo del equipo
B - Brazo para equipos top

NL
C - Kolommen vrijdragende structuur
T - Dwarsliggers vrijdragende structuur
S - Steun apparaten
B - Steunarm bladapparaten

SBALZO / CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM / SAILLIE / SOPORTE AUTOPORTANTE / VRIJDRAGENDE STRUCTUUR /
KONSOL / KONSOL / SALIÊNCIA / ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / JALUSTARAKENNE / CANTILEVER FRAME

SV
C - Konsolens kolonner
T - Konsolens tvärstycke
S - Fästanordningar för apparater
B - Fästarmar till bordsmodeller

DK
C - Konsollens søjler
T - Konsollens tværstænger
S - Holder til apparater
B - Støttearm til bordmodeller

PT
C - Colunas da saliência
T - Travessas da saliência
S - Suporte de aparelho
B - Braço de suporte de aparelhos com tampo

GR
C -  ÏñèïóôÜôåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
T - ÔñáâÝñóåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
S - ÓôÞñéãìá óõóêåõþí
B - Âñá÷ßïíáò óôçñßãìáôïò åðéôñáðÝæéùí óõóêåõþí

FI
C - Jalustan pystypalkit
T - Jalustan poikkipalkit
S - Laitteiden tuki
B - Pöytälaitteiden tukivarsi

NO
C - Cantileversystemets søyler
T - Cantileversystemets tverrstykker
S - Apparatets støtte
B - Arm til bordmodeller
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PREPARAZIONE PER INSTALLAZIONE A MURETTO / PREPARATION FOR WALL INSTALLATION / VORBEREITUNG FÜR
INSTALLATION AUF INSTALLATIONSWAND / PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PARED / PRÉPARATION POUR
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II. AANWIJZINGEN VOOR DE
INSTALLATIE
Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd door
een gekwalificeerd vakman, in overeenstemming met
de geldende veiligheidsvoorschriften.

1.  DE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR
Dankzij het systeem met de vrijdragende structuur worden
de inbouwmogelijkheden en modulariteit van de serie 700
(alleen bladapparaten)/900 volledig benut. Omdat het
mogelijk is vrijwel alle blad- en monoblokfuncties en het
modulaire bevestigingssysteem van de apparaten aan de
vrijdragende structuur te monteren, bestaat de mogelijkheid
om de uiteindelijke indeling naar wens te realiseren.

1.1.  ONDERDELEN VRIJDRAGENDE STRUCTUUR
(fig.1)
De vrijdragende structuur bestaat uit:
• Kolommen “C” (twee voor vrijdragende structuren van 2000mm

en 2400mm, drie voor structuren van een grotere maat);
• Onderste en bovenste dwarsligger “T”;
• Steunen “S” voor de bevestiging van de apparaten. Het

aantal steunen is voldoende voor willekeurig welke
indeling.

• Plinten en voor-, zij- en bovendekplaten.

1.2.  ACCESSOIRES VRIJDRAGENDE STRUCTUUR (fig.1)
De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:
• Armen “B” voor de montage van bladapparaten;
• Poot voor installatie van de vrijdragende structuur op

poten;
• Dekplaten achterkant bladapparaten (van verschillende

lengtes);
• Instrumentenpanelen en sierpanelen zijkant (zie par.7).
• Verticale eindpanelen (zie par.7).

1.3.  MONTAGE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR
Volg voor de montage van de vrijdragende structuur de

volgende aanwijzingen:
• Controleer de kenmerken van de vloer en de basis voor

een eventuele installatie op de vloer (zie par. 2);
• Montage en plaatsing van de basisstructuur (kolommen

en dwarsliggers, zie par.3);
• Montage en plaatsing steunen en bevestigingen van

eventuele armen voor bladapparaten (zie par.4);
• Voorbereidingen voor de aansluitingen voor gas / water /

elektriciteit  / afvoeren (zie par.4.4);
• Montage dekplaten bovenkant/voorkant (zie par.4.5);
• Voorbereiding apparaten (eventueel te boren gaten) en

montage hiervan op de vrijdragende structuur (zie par.5);
• Aansluiting en controle apparaten;
• Afwerking vrijdragende structuur met sierpanelen (zie

par.6 / 7).

LET OP:
• De elektronische friteuse met automatische

hefmechanismen en de braadpannen kunnen niet op
de vrijdragende structuur geïnstalleerd worden.

• Installeer, in geval van een vrijdragende structuur op
poten, geen 23 liter-friteuses ter hoogte van de poot,
want dat maakt het gebruik van de olieopvangbak
onmogelijk.

2. KENMERKEN VAN DE VLOER en
BASIS

2.1. KENMERKEN VAN DE VLOER  (fig.2)
• Alvorens tot de installatie over te gaan dient een

bouwkundige te controleren of de vloer bestand is tegen
het gewicht van de vrijdragende structuur en geïnstalleerde
apparaten.

• De vloer dient volledig van gewapend beton te zijn, met
een minimale dikte van 140 mm (afb.2); de vloer moet
bovendien overeenstemmen met de minimum
uitzettingsvoorschriften betreffende afb. 4a en 4b en de
structurele kenmerken die beschreven zijn in paragraaf
2.2 “Kenmerken van de basis”.

• Indien de vloer niet voldoet aan deze eisen, dan moet ter
hoogte van elk steunpunt van de poten een basis van
gewapend beton gestort worden, waarvan de afmetingen
in afb. 4a en 4b vermeld staan en de waarvan de kenmerken
hieronder beschreven worden.

2.2.  KENMERKEN VAN DE BASIS
• De basis moet gewapend worden met metaaldraad of met

rondstaal, dwars met elkaar verbonden en parallel aan de
steunarmen van de apparaten.
De afstand tussen metaaldraad of rondstaal en basis
moet 20 mm bedragen.

• De totale doorsnede van de ijzers, parallel aan de
steunarmen, moet minimaal 2,5 cm2 bedragen voor elke
betreffende basis. Voor elke basis van afb. 4a en 4b zijn
dus 9 ijzers  Ø 6 nodig met een steek van 75.

LET OP! Bij het aanbrengen van de vrijdragende structuur
moet het cement over een drukweerstand beschikken die
boven de 250  kg/cm2 ligt. Normaliter bereikt cement deze
waarde na ongeveer 28 dagen.
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3. PLAATSING EN BEVESTIGING
VRIJDRAGENDE STRUCTUUR

P

CP

 5

5c

C

T

5b

5d

5a

3.1.  PLAATSING VAN VRIJDRAGENDE STRUCTUUR
MET VERHOGING
• Maak de kolommen “C” van de vrijdragende structuur vast

aan de dwarsliggers “T” (onder en boven), met behulp van
de bijgeleverde M8x20 bouten en ringen (afb.5a);

• Controleer of de structuur waterpas staat en of de afstand
tussen de dwarsliggers correct is. Gebruik hiervoor een
haak “S” als mal (afb.5c);

• Zet de vrijdragende structuur op zijn plaats en geef op de
vloer de punten aan waar de gaten voor de pluggen geboord
moeten worden (gebruik uitsluitend pluggen van het
bijgeleverde type FISCHER FHA 16/50 B, M10, art. 8692);

• Boor met behulp van een klopboor met een
wolfraamcarbide boorkop met een nominale doorsnede
van 16 mm, op de aangegeven punten op de vloer de
gaten voor de pluggen. Breng de boorgaten loodrecht op
de steun aan en houd rekening met de in afb.3 vermelde
doorsnede en diepte;

• Verwijder het boorgruis;
• Zet de structuur op zijn definitieve plaats, zodat de gaten

voor de pluggen samenvallen met die van de kolommen;
• Bevestig de kolommen aan de vloer (afb.5b) en klop licht

met de hamer om de pluggen door de kolomplaat te
steken, houd rekening met de afmetingen in afb.4;

• Haal de bouten aan met een op 50 Nm afgestelde
momentsleutel.

3.2.  PLAATSING VRIJDRAGENDE STRUCTUUR OP
POTEN
• Maak de kolommen “C” van de vrijdragende structuur vast

aan de dwarsliggers “T” (onder en boven), met behulp van
de bijgeleverde M8x20 bouten en ringen (afb.5a);

• Controleer of de structuur waterpas staat en of de afstand
tussen de dwarsliggers correct is. Gebruik hiervoor een
haak “S” als mal (afb.5c);

• Zet de structuur op zijn definitieve plaats;
• Monteer de poten “P” (verkrijgbaar als accessoire) aan de

basis van elke kolom en bevestig ze met de bijgeleverde
M8x25 bouten en de ringen (afb.5d);

• Gebruik de bovenste bout ook voor de bevestiging van het
sierpaneel van de poot “CP”  (zie par. 6.1).
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4. VOORBEREIDING STRUCTUUR
• Voor de montage op de vrijdragende structuur van zowel

blad- als monoblokapparaten, twee steunen, een aan de
rechterkant en een aan de linkerkant, gebruiken. De
apparaten aan de steunen bevestigen met de bijgeleverde
plaatjes “P” (fig.9).

• Gebruik en monteer een aantal steunen dat overeenkomt
met de lengte van de vrijdragende structuur, het aantal en
soort apparaten en de uiteindelijke indeling.

N.B.: het aantal te monteren steunen is afhankelijk van de
uiteindelijke indeling van de vrijdragende structuur. Het is
dus mogelijk dat een aantal bij de vrijdragende structuur
geleverde steunen niet noodzakelijk zijn.

4.1. VOORBEREIDING STEUNEN VOOR APPARATEN
• Monteer de steunen aan de buitenkant van de kolommen

met behulp van de bijgeleverde M8x20 bouten en moeren
(afb.6);

 6

• In het geval van centrale kolommen, de bijbehorende
steunen bevestigen met de bijgeleverde M8x20 bouten en
moeren (afb.7);

             

 7

• Monteer in geval van een centrale vrijdragende structuur
ieder stel steunen “S” aan de dwarsliggers “T” van de
vrijdragende structuur en bevestig ze aan een stel steunen
aan de andere kant (dubbele vrijdragende structuur) of
aan een stel tegensteunen (enkelvoudige vrijdragende
structuur).

Gebruik de bijgeleverde M8x20 bouten en moeren (afb.8);

     

8
S

T

• Monteer de steunen op basis van de uiteindelijke indeling
en zet de bouten vast;

• Bevestig een plaatje “P” aan elke gemonteerde steun
(afb. 9).

     

P

9
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• Voor de montage van alle bladapparaten op de
vrijdragende structuur is een stel armen nodig (verkrijgbaar
als accessoire);

• Bevestig elk stel armen aan de bijbehorende steunen
met de bijgeleverde M8x25 bouten en moeren(afb.10).

N.B.: bij montage van bladapparaten op speciale bases
voor vrijdragende structuren, worden deze op dezelfde
manier gemonteerd als monoblokapparaten-apparaten.

1010

4.3.  VERBINDING VRIJDRAGENDE STRUCTUREN
• Gezien de modulariteit van de vrijdragende structuren is

het mogelijk structuren (op poten of met verhogingen) met
elkaar te verbinden, om een enkele vrijdragende structuur
te maken die afwijkt van de standaardmaat;

• Monteer de structuren naast elkaar tot de gewenste
afmeting bereikt is.  Op dit punt kan de vrijdragende
structuur beschouwd worden als een enkele structuur en
kan men verdergaan met de montage van de apparaten.

• De bevestiging van de structuren onderling wordt
gerealiseerd door de installatie en koppeling van de
apparaten in de vrijdragende structuur. Het is mogelijk om
apparaten te installeren tussen de ene en de andere
structuur (afb. 11).

           

14

14a

1111
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4.4. VERBINDINGEN / AANSLUITINGEN  (afb.12)

230

200

15
0

90
0

1212

A

B

VT

B
A

F

• Voer eerst, op grond van de uiteindelijke indeling, de
hydraulische en elektrische aansluitingen en de
gasinstallatie uit, voordat u de panelen en apparaten op
de vrijdragende structuur plaatst.

   •Maak voor het doorvoeren van de belangrijkste
aansluitingen gebruik van de technische ruimte “VT” aan
de onderkant van de vrijdragende structuur en/of de in
elke steun voorgeboorde gaten “F” (afb.12).

• Voor de belangrijkste aansluiting is het mogelijk gebruik
te maken van doorvoer door de vloer (zie installatieschema
IA pagina 2) of door gaten te boren in de dekplaten ter
hoogte van de technische ruimte en/of de in de steunen
aanwezige gaten (afb.12);

• Voor de aansluiting van monoblokapparaten, door de
plinten, de doppen verwijderen van de gaten in de plinten
waar nodig (afb.12, “B”);

• Laat de aansluitingen voor bladapparaten aan de
bovenkant uitsteken. Op die manier zijn de aansluitingen
zo veel mogelijk onzichtbaar (afb.12, “A”);

• Zorg voor elk apparaat op gas voor een aparte gaskraan
en voor elk  elektrisch apparaat voor een aparte
beschermingsschakelaar (zoals aangegeven in de
gebruiksaanwijzing voor elk apparaat).
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4.5. MONTAGE VOORPANEEL
• Het voorpaneel van de vrijdragende structuur bestaat uit

een bovenplaat “PS” en een plint met voorgeboorde
gaten;

• Voordat de apparaten geïnstalleerd worden, het paneel
“PS” bevestigen aan de steunen met behulp van de
bijgeleverde bouten M5x20 (fig.13a). Het bovenste deel
van het paneel wordt later geblokkeerd door de apparaten
nadat deze eenmaal geïnstalleerd zijn;

• Monteer ter hoogte van elke kolom met behulp van
dezelfde bouten de driehoek “Q” (voor de bevestiging van
de plint) aan het paneel “PS” (afb.13b);

1313

PS

Q

13b13b

13a13a

Q
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5. INSTALLATIE APPARATEN  (afb.14)

• Alvorens de apparaten te installeren controleren of deze juist geplaatst zijn op de steunen van de structuur;
• De apparaten installeren vanaf een van de uiteinden en vervolgens opletten dat de apparaten afzonderlijk en samen met

andere apparaten goed zijn uitgelijnd en goed waterpas staan.

230

1414

14a14a

1111
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OPMERKING: Houdt u tijdens de montage aan de
afstanden zoals vermeld in afbeelding 14a. Het
respecteren van deze afstanden is belangrijk voor het
geslaagde uiterlijk van de vrijdragende structuur na montage
van de bovenste dekplaat en eventuele afdekplaatjes aan
de zijkant (zie par.7);
LET OP: Bereid elk apparaat voor op verbinding met het
ernaast staande apparaat aan zowel de achterkant (door
middel van het daarvoor bedoelde plaatje) als, na installatie
aan de voorkant (zie par.5.4).

5.1. VOORBEREIDING APPARATEN
• Verwijder het plaatje met de voorgeboorde gaten aan de

achterkant van de plank van elk apparaat (afb.15a);

7

1515

15a15a

15b15b

A

15c15c

P

OPMERKING: Als er geen voorgeboorde gaten aanwezig
zijn, in de achterkant van de plank gaten boren in
overeenstemming met de verbindingspunten tussen het
plaatje “P”  en de apparatuur. Maak gebruik van het plaatje
als mal en van een boor met een boorkop van  7mm
(afb.15b)
• Steek de plug “A” in de plank als contramoer voor de

bevestigingsschroeven (afb.15c).
• Nadat de plug is geplaatst, het plaatje voor de verbinding

van de achterkant van de apparaten op zijn plaats zetten
(zie par.5.4).

5.2. INSTALLATIE MONOBLOKAPPARATEN (afb.16a-16d)
• Controleer of de steunen (afstand) juist geplaatst zijn;
• Voer de aansluitingen uit en controleer deze (zie par.4.4);
• Monteer het afstandsplaatje “D” op de steunen (afb.16a).

           

D

16a16a

• Plaats het apparaat op de steunen en bevestig het aan de
achterkant van de plank met de eerder gemonteerde
plaatjes “P” (afb.16b);

            

16b16b

• Het apparaat staat nu op de technische ruimte op de
steunen en is met het plaatje bevestigd aan de vrijdragende
structuur;

• Bout de pootjes van het apparaat los en monteer op de
plaats van de achterpootjes de driehoeken “S” (afb.16c).

S
16c16c
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• Gebruik de driehoeken “S” en “D” (knoopsgaten) om het
apparaat waterpas te zetten. De driehoeken “S” zorgen
voor versteviging van de steunen van de vrijdragende
structuur, de driehoeken “D” voor de versteviging van de
achterkant van het apparaat (afb.16d).

    

16d16d
• Indien nodig, het plaatje “P” (knoopsgaten) gebruiken om

het apparaat aan de voorkant uit te lijnen (afb.16e).

16d

16e16e

5.3. INSTALLATIE BLADAPPARATEN
• Controleer of de steunen op de juiste wijze (afstand) op

de vrijdragende structuur zijn geplaatst;
• Voer de aansluitingen uit en controleer deze (zie par.4.4);
• Draai de pootjes van het apparaat los;
• Plaats het apparaat op de steunen en bijbehorende

armen en bevestig het met de eerder gemonteerde
plaatjes “P”  (afb.16b);

• Elke arm heeft twee haken (een aan de voorkant en een
aan de achterkant) waarmee het apparaat, met behulp
van de bijgeleverde bouten, correct waterpas gezet kan
worden (afb.17a);

         

17a17a

• Nadat het apparaat waterpas staat, de onderkant aan de
armen bevestigen met behulp van de bijgeleverde bouten
ter hoogte van de pootjes van het apparaat zelf (afb.17a);

          

17b17b

CL

• In geval van naast elkaar gemonteerde bladapparaten,
nadat deze waterpas gezet zijn en op de juiste wijze aan
elkaar verbonden zijn, de armen met de bijgeleverde
moeren en bouten door de in de armen aanwezige gaten
aan elkaar verbinden;

N.B.: ingeval van bladapparaten aan de kop van de
vrijdragende structuur, eerst de afdekplaat aan de zijkant
monteren en deze bevestigen aan de bovenkant van het
apparaat en de onderkant bevestigen aan de arm met de
bijgeleverde bouten (fig.17b). Als u de afdekplaat aan de
zijkant wilt installeren, dit paneel niet monteren. Volg in dit
geval de bijbehorende montage-aanwijzingen op (zie par.7).
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5.4. VERBINDING VAN APPARATEN
LET OP: de verbinding van de apparaten is belangrijk en
noodzakelijk!
• Voor de verbinding van de apparaten de bij de apparaten

behorende instructies opvolgen (zie instructieboekje) nadat
de apparaten op de vrijdragende steun zijn gemonteerd.

6. ASSEMBLAGE SIERPANELEN
6.1. MONTAGE PLINTEN, DEKPLATEN POTEN EN
ACHTERPANELEN
• De plinten en eventuele afdekplaten van de poten pas

monteren nadat de apparaten geïnstalleerd zijn;
• In geval van vrijdragende structuur op poten, de poten

afdekken met de daarvoor bestemde dekplaten (zie
paragraaf 3.2, afb.5d), door de paneeltjes met
voorgeboorde gaten op de plinten te verwijderen (afb.17a).

1717

17a17a

17b17b

PS
P

Q

• Verwijder bovendien het lipje op de haakjes “Q” in de
kopkolommen (dit zit in de weg van de kolom) en de
haakjes zelf van de centrale kolom;

• Alvorens de plinten te monteren,  waar nodig de doppen
en voorgeboorde gaten voor de aansluitingen van de
monoblokapparaten verwijderen;

• De plinten monteren door een voldoende aantal
(bijgeleverde) pinnen te plaatsen in de voorgeboorde
gaten van de bovenste afdekplaat “PS” en ze bevestigen
met de bouten aan de eerder geplaatste haakjes “Q”
(afb.17b);

• In geval van een enkelvoudige vrijdragende structuur,
bestaat het achterpaneel uit 2 panelen:

- bevestig het bovenste paneel door het in de daarvoor
bedoelde uitsparingen te drukken in het bovenstuk van de
steunen en de onderkant vast te maken met de bijgeleverde
M5x20 bouten (op dezelfde manier als het voorpaneel
“PS”, afb.18a);

1818

PS

Q

18b18b

18a18a

- Bevestig de achterplint op dezelfde manier als de
voorplint. In dit geval heeft de plint geen voorgeboorde
gaten voor de verbindingen met de poten;
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6.2. MONTAGE DEKPLATEN ZIJKANT
• Monteer de koppanelen “PT” en “CL” door ze aan de

boven- en onderkant met de bijgeleverde bouten te
bevestigen (afb.19a, 19b, 19c).

N.B.: als u de afdekplaat aan de zijkant wilt installeren, dit
paneel niet monteren. Volg in dit geval de bijbehorende
montage-aanwijzingen op (zie par.7).

   

CL

191919a19a
19b19b

PT

CL

19c19c

6.3. MONTAGE DEKPLATEN BOVENKANT
• Verbind de bovenste dekplaten “C” onderling met de

bijgeleverde bouten (in het geval van vrijdragende
structuren breder dan 2400mm).

• Bevestig de bovenste dekplaat aan de vrijdragende
structuur door ze hierin vast te drukken (afb.20).

N.B.: in geval van apparaten met gemonteerde verhoogde
rookkanalen, is het noodzakelijk de dekplaat met de hand af
te zagen.

2020

C

6.4. MONTAGE DEKPLATEN ONDER (accessoire)
• Indien gewenst, is het mogelijk de onderkant van de

bladapparaten de bedekken door middel van speciale
afdekplaten (verkrijgbaar als accessoire);

• Bevestig elke dekplaat aan de steunarmen “B” en aan de
voorkant van de apparaten met de bijgeleverde bouten
M5x12 met ronde kop (afb.21).

N.B.: om er beter bij te kunnen is het raadzaam een losse
onderplaat voor elk apparaat te gebruiken en niet een
enkele plaat voor alle apparaten.

B
2121

7. ASSEMBLAGE ZIJPLATEN
(accessoire)
• Als u het bedieningspaneel en de zijplaat wilt installeren,

de eventuele dekplaten op de arm voor bladapparaten (in
dit geval deze aan de kop van de vrijdragende structuur
gemonteerd worden ) en de dekplaten zijkant “PT” (afb.
19) niet monteren.

7.1. MONTAGE ZIJPLATEN (afb. 22)
• Elke plaat “P” is voorzien van 3 bevestigingspunten met

schroefdraad “F” aan de binnenkant (afb.22b);
• De bijgeleverde stiften met schroefdraad in de 3

bevestigingspunten draaien;
• Gaten boren in de apparaten die aan de kop van de

vrijdragende structuur geplaatst zijn op het punt “A”
aangegeven in afbeelding 22a. De andere twee gaten die
nuttig zijn voor de montage zijn al in de structuur aanwezig
op de hoogte van de steunen van de kolommen aan de
kop (“S” in afb.22a);

• De plaat monteren en vastzetten met de moeren aan de
binnenkant van de vrijdragende structuur en van de
apparaten op de eerder aangegeven punten (afb.22b);

• De bijgeleverde koppanelen monteren met de plaat door
deze aan de bovenkant in te klemmen en met bouten aan
de vrijdragende structuur te bevestigen (afb.22c).

N.B.: zorg er bij dubbele vrijdragende structuren voor dat de
twee afdekplaten (rechts en links) goed uitgelijnd zijn.
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