
MONTERINGSANVISNING FRANZ JÄGER UNIVERSALBOLTER      

 

FG (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd) krever at alle verdioppbevaringsenheter for privat bruk hvor 
det oppbevares våpen eller vitale våpendeler skal være forankret til stabil bygningskonstruksjon når skapet har 
lavere egenvekt enn 150 kg. Vår anbefaling er imidlertid at alle skap bør forankres uavhengig av egenvekt. 
Dette er med på å øke sikkerheten betraktelig.  

For bedriftsmarkedet gjelder kravet om forankring alle sikkerhetsskap uavhengig av egenvekt. 

                                                                         

PLASSERING AV SKAP 

Skapet må plasseres slik at de universale Franz Jäger forankringsboltene treffer fast bygningsmasse, 
slik som stendere i reisverk, betong eller mur med dybde minimum 100 mm.  

 

MONTERING 

1. Plasser skapet hvor det er muligheter for fastbolting med forutsetning som beskrevet over. 
2. Merk nøyaktig av igjennom de 4 boltehull som ønskes benyttet. De respektive skap kan ha 

boltehull mot bakvegg, gulv eller begge deler. 
3. Fjern skapet. 
4. Bor hull Ø 12 mm til dybde 100 mm for alle de 4 forankringspunkter. Det anbefales at dybden 

tilsvarende 100 mm merkes av på boret slik at hullet ikke blir for dypt 
5. Vær oppmerksom på at det kreves forskjellig type bor avhengig av bygningsmasse(trebor for 

treverk, betongbor for betong etc.)  
6. Plasser de komplette forankringsbolt i hullene og v.h.a hammer slås hele universalbolten inn 

i vegg eller ned i gulv slik at kun skiven og det 6 kantede boltehodet synes for alle 4 
forankringspunktene 

7. Skru deretter ut de 4 boltene (inkl. stoppskivene) fra hylsen som nå sitter fast 
8. Sett skapet tilbake på plass 
9. De 4 hylsene kommer nå til syne i de valgte forankringshullene 
10. Sett inn 6 kantet bolt med påført stoppskive i hylsene 
11. Benytt 17 mm fastnøkkel/pipenøkkel for å stramme til boltene 
12. Fra 0 punk på universalboltene er det normalt tilstrekkelig med opp til 10 omdreininger på 

festebolten eller inntil skapet står stabilt 
 
 
 

 

 

 

  

 



MONTERINGSINSTRUKTIONER FRANZ JÄGER UNIVERSAL BULTAR    

 

Alla lagringsenheter för personligt värde där vapen eller viktiga vapendelar lagras ska förankras till en 
stabil byggnadskonstruktion när skåpet har en vikt under 150 kg. Vår rekommendation är att alla 
skåp ska förankras oavsett vikt. Detta bidrar till att öka säkerheten avsevärt. 

För företagsmarknaden gäller kravet på förankring för alla säkerhetsskåp oavsett vikt. 

                                                                         

PLACERING AV SKÅP 

Skåpet måste placeras så att de universella Franz Jäger förankringsbultarna träffar fast byggmaterial, 
såsom stående konstruktioner, betong eller murverk med ett djup på minst 100 mm. 

 

MONTERING 

1. Placera skåpet där det finns möjligheter att fästa bultar med förutsättningen enligt ovan 
2. Markera exakt genom de fyra bulthålen som du vill använda. De respektive skåpen kan ha 

bulthål i bakväggen, golvet eller båda 
3. Ta bort skåpet 
4. Borra hål Ø 12 mm till djup 100 mm för alla fyra förankringspunkter. Det rekommenderas att 

djupet motsvarar 100 mm markeras på borren så att hålet inte är för djupt 
5. Observera att olika typer av borr krävs beroende på byggmassa. (träborr för träverk, 

betongborrar för betong etc.) 
6. Placera de kompletta förankringsbultarna i hålen och med en hammare sätts hela 

universalbolten in i väggen eller ner i golvet så att endast brickan och det 6 vinklade 
bulthuvudet visas för alla fyra förankringspunkter 

7. Skruva sedan loss de fyra bultarna (inklusive stoppbrickorna) från uttaget som nu sitter fast 
8. Sätt tillbaka skåpet 
9. De fyra ärmarna visas nu i de valda förankringshålen 
10. Sätt i 6 vinklade bultar med stoppskiva i ärmarna 
11. Dra åt skruvarna med en skiftnyckel 17 mm 
12. Från 0 punkter på universalbultarna räcker normalt upp till 10 varv på monteringsbulten, 

eller tills skåpet är stabilt 


