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HANDLEIDING LICHTMAST 
 
Onderdelen 
Een lichtmast wordt in de volgende onderdelen afgeleverd: 
• Basisframe 
• Mast en binnenmast + opzetlier 
• T-stuk t.b.v. bouwlampen (max. 3 x 1000 Watt of 2x HAL) 
• 5 Ballastkisten, inclusief 8 betontegels per kist. 

Elk basisframe en bijbehorende mast zijn hetzelfde gekenmerkt. 
 
Montage 

1. Plaats basisframe op vlakke ondergrond. 
2. Verzwaar basisframe op rood gemarkeerde plaatsen “A”  met 5 ballastkisten gevuld met betontegels. 
3. Leg bijbehorende mast (zelfde kenmerk als frame) horizontaal op de grond met staalkabel en opzetlier 

naar boven. Zorg dat mast in verlengde ligt van openzijde van mastvoet op het basisframe. 
Let op: zijde met de borgpen zo dicht mogelijk tegen mastvoet van bisisframe leggen. Zorg ook dat ander 
zijde op stuk hout ligt. 

4. Maak de borgpen in basisframe op plaats “B”  los, til mast aan onderzijde omhoog, schuif deze in 
mastvoet en borg deze met dezelfde pen op dezelfde plaats aan het frame. Let op dat pen ook door 
binnenmast gaat! 

5. Maak opzetlier los van mast, rol deze af en schuif deze met kabel 
naar boven over kokertjes “C” .  
Let op: bij een ander type lichtmast wordt opzetlier op plaats “C”  
vastgedraaid aan frame. 

6. Monteer T-stuk en bouwlampen aan mast. Maximaal 3 lampen 
van 1000 Watt of 2 HAL-lampen 

7. Draai nu met de lier de mast verticaal en druk deze goed aan 
tegen frame. 

8. Draai lier iets los, neem borgpen “D”  uit mast en plaats deze op 
basisframe en sparing vóór mast, zodat mast geborgd is. Laat 
mast los. 

9. Draai nu met lier de binnenmast verder omhoog op gewenste 
hoogte. 

10. Sluit lichtmast aan op bouwstroom. 
 
Demontage 

1. Ontkoppel lichtmast van bouwstroom 
2. Draai met lier de binnenmast helemaal omlaag (mast blijft 

verticaal). Zorg dat gaten in de binnenmast en buitenmast in 1 lijn 
zitten. 

3. Houd de mast tegen, verwijder bovenste borgpen “D”  uit het 
basisframe en steek deze in de mast. 

4. Draai de lier voorzichtig los, zodat mast naar de grond zakt. Zorg 
dat mast op een stuk hout kan rusten. 

5. Demonteer bouwlamp(en) en T-stuk. 
6. Neem lier van het frame af, draai deze aan en bevestig deze aan 

kop van de mast. 
7. Haal borgpen “B”  uit het frame en ontkoppel de onderzijde van 

de mast van het frame. 
8. Plaats pen “B”  weer terug in het frame. 
9. Verwijder de ballastkisten. 
10. Voer de losse delen af. 

 
 
Extra 

Bij windkracht 6 of meer de binnenmast laten zakken  tot in de laagste stand! 
(Mast hoeft niet horizontaal) 
 
 


