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MASZT NAJAZDOWO-ODCIĄGOWY MP-3  6 m 
PPHU "JACK" Sp.z o.o. 
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MONTAŻ MASZTU  
 

1. Skręcić podstawę masztu wg rysunku 1. Postawić podstawę na płaskiej powierzchni 

gruntu i w cztery otwory w narożnikach wbić szpilki. 

2. Najechać tylnym kołem pojazdu na podstawę. 

3. Włożyć w podstawę dolną rurę masztu fi 50mm  i skręcić śrubami  M8 (rysunek 1). 

4. Przykręcić do masztu na końcu pierwszego elementu  55mm,  lub na drugim 

elemencie ( zależnie od wysokości pojazdu)  zestaw  przyssawkowy (rysunek 2). Im 

wyżej tym stabilniej będzie stał maszt. 

5. Podnoszenie masztu polega na trzymaniu go w pozycji pionowej i wysuwaniu 

elementów oraz ich kontrowaniu śrubami  imbusowymi, począwszy od najwyższego 

elementu. Można też powyciągać i zakontrować elementy śrubami imbusowymi na 

leżącym maszcie, a następnie  podnieść go do pionu wraz z anteną. Elementy 

wysuwamy tylko do czerwonej kreski. 

6. Przed podniesieniem najwyższego elementu ( fi  30mm)   należy na jego końcu 

zamontować antenę z dokręconym  kablem zasilającym i wkręconymi 

przeciwwagami. 

7. Po całkowitym wysunięciu ostatniego elementu i zakontrowaniu śrubami 

imbusowymi  zapiąć karabińczykami trzy odciągi do oczek na przedostatnim  

pierścieniu kontrującym, ze śrubami rzymskimi.  

8. Kabel  poprowadzić wzdłuż odskoczni do masztu i dalej w dół przymocowując go do 

masztu opaskami zaciskowymi. 

9. Podnieść do pozycji pionowej maszt. Jedna osoba podnosi maszt , trzy osoby 

pomagają podnosić maszt, poprzez naciąganie trzech odciągów, 

10. Kiedy maszt stanie w pionie należy zakotwiczyć  odciągi do ziemi i wbić śledzie. 

Odciągi powinny znajdować się co 120 stopni od siebie. 

11. Wyregulować długość zestawu  przyssawkowego, tak aby przyssawki znalazły się 

przy powierzchni karoserii (szyby) a maszt stał w pionie. Uwaga! powierzchnia 

szyby lub blachy karoserii, do której mają być przyssane przyssawki musi być 

płaska i sucha! 

12. Wyregulować każdą z przyssawek, tak aby dobrze przylegała do powierzchni 

karoserii, i zamknąć zamki przyssawek 
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13. Przykręcić wszystkie śruby zestawu przyssawkowego, celem usztywnienia 

konstrukcji oraz aby maszt był idealnie pionowy, 

14. Wyregulować naciągi wszystkich odciągów przy pomocy śrub rzymskich. ( Rys.3). 

15. Rozkładanie masztu należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności 

 

RYSUNEK 1 Podstawa masztu 

 

 
 

Rysunek 2 Zestaw przyssawkowy 
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Rysunek 3 Odciąg ze śrubą rzymską 

 

          
 

 

                                                                      Rysunek 4  Maszt z anteną i odciągami 
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SPIS ELEMENTÓW: 
 

1. Maszt teleskopowy ( 5 elementowy) fi 50/30 mm  dł.6m     -  1 szt.  

2. Podstawa pochylna - stopa masztu         -      1 szt. 

3. Zestaw przyssawkowy z uchwytem masztowym                 -      1 szt. 

4. Odciągi i śrubami rzymskimi                   -      3 szt. 

5. Szpilki ocynkowane               -      4 szt. 

6. Śledzie ocynkowane             -      3 szt. 

7. Śrubokręt  krzyżakowy          -      2 szt. 

8. Śrubokręt płaski           -      1 szt. 

9. Młotek 1kg            -      1 szt. 

10. Kombinerki            -      1 szt. 

11. Klucz płasko-oczkowy 13          -      1 szt. 

12. Klucz płaski-oczkowy 10          -      1 szt. 

13. Poziomica            -      1 szt. 

14. Klucz imbusowy M5           -      1 szt. 

15. Opaski zaciskowe           -  1 op. 

16. Kabel antenowy 15mb z wtykami UC-1 i redukcją UC-1/BNC      -      1 szt. 

17. Skrzynka metalowa             -      1 szt. 

18. Futerał brezentowy na maszt kabel i antenę               -      1 szt. 

19. Antena WAS-1S           -      1 szt. 

20. Instrukcja montażu           -      1 szt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPHU JACK Sp. z o.o. , Parski 18, 86-300 Grudziądz, tel. 608468100 

e-mail: jack@antenna.com.pl, www.antenna.com.pl, NIP 876-246-22-81 

mailto:jack@antenna.com.pl
http://www.antenna.com.pl/

