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Fladt pladebeslag �l påsvejsning af stålspær Rundt skivebeslag �l boltning af betonbro Kun fantasien sæ�er 
grænser. Innovate

Kom sikkert i mål

Effektiv fundering! Overalt!
MontagevejledningMontagevejledning

 
Boremotor som Auger torque 4500max monteres på minigravere (minimum 4000 NM)

Minigraver 2T med hydraulisk olietryk på 200 liter/minut.

Boremotor-aksel 64mm med 22mm bolthul passer direkte ned i toppen af Ancopile.

Udstyr der minimum skal bruges: 

Vaterpas + nivelleringsapparat. 

Ancopile 2000/20 x 100mm x-bolte/topbeslag (antal afhængig af opgave) 

 

 

Topbeslag fås til pæl, strøer, til påsvejsning af stålspær eller til boltning af betonbro.

1. Mærk op til opgaven. Ancopile 2000 skal stå med max 2 meters afstand pr. ton.

2. Der kan evt. laves en jordbundsundersøgelse inden opgaven sættes igang, så 

antal af Ancopile 2000 + forlængere kan bestilles i rette antal. 

3. Boremotor monteres jvf. montageanvisning på minigraver/boremotor. 

4. Boremotorens aksel på 64mm og Ancopile-skruen boltes stramt sammen. 
med 20 x 100mm x-bolt igennem 22mm hul i aksel og skrue (se foto 1, 2 og 3) 
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5. Placér Ancopile 2000 lodret på første funderingspkt. Bor lodret ned til skruen

har godt ved i jorden. Stop og kontrollér at spyddet er i lod. (se foto 4) 
6. Skru igen og fortsæt indtil skruen er i rette højde. (Kontrol-nivellering)

Der er nu gået kun ca. 1,5 minut!

7. I blød bund kan forlænges op til i alt 8 meter spyd. (Sammenkobling med bolte) 

 

Der skrues indtil spyddet møder fast bund. Herefter skrues til rette niveau.
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8. Når spyddet er sat afsluttes med topbeslag (se foto 5)  

 

Effektiv fundering! Overalt!

 

 

Spørgsmål/montagevejledning/bestilling: Tlf. 29108001

 

Op til 8 meter i jorden
1,5 minut pr. skrue1,5 minut pr. skrue
Op til 8 meter i jorden

Skruen kan IKKE skrues ned i granit, store sten og gammel armeret beton o.l.
Granit o.l. sprænges eller fjernes. Man kan evt. knuse det til skærver og tilbagefylde,

i hullet inden skruen bores ned. Det giver et meget stabilt slutresultat.

Vigtigt at være opmærksom på!


