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Kære kunde 
 
 
 
 
 

Greve Strand Januar 2006. 
 

 
Vedr. aluminium salingsfæste 
 
Den type salingsfæste, som er monteret på Deres mast er vi desværre ikke i stand til at 
levere, i det disse er udgået af produktion. 
 
Som erstatning, kan leveres et sæt salingsfæste fremstillet af rustfri stål, som kan monteres 
lige over det gamle fæste som vist på bagsiden – eksisterende salingshorn kan i de fleste 
tilfælde genanvendes.  
 
Prisen for et sæt, andrager: 
 

Kr. 1.850,00 inkl. 25% moms. 
(Kr. 1.480,00 ekskl. moms) 

 
 
og indeholder: 1 stk. styrebord salingsfæste. 
 1 stk. bagbord salingsfæste. 
 2 stk. aflasterplader (ø8,2/ø6,5) 
 1 stk. M8 tapskrue (116E=125mm 125E=130mm 150E=140mm) 
 2 stk. M8 møtrikker. 
 16 stk. 6,5 m/m Monel Popnitter. 
 8 stk. 4,8 m/m Monel Popnitter. 
 4 stk. M6 x 35 m/m bolte. 
 4 stk. M6 møtrikker. 
 
Levering: AB Greve Strand. 
Leveringstid: Omgående fra lager – mellemsalg forbeholdt. 
 
Vi håber vort tilbud må have interesse, og er i øvrigt altid gerne til tjeneste med yderligere 
oplysninger og priser. 
 

Med venlig hilsen 
John Mast A/S 
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SÅDAN GØR DU 
 

� Sæt et salingshorn i både det 
gamle og det nye fæste på 
samme side (se tegning). 
 

� Placer det nye salingsfæste i 
cirka-højde som vist på foto 1. 
Forkanten af salingshornene skal 
nu flugte med hinanden. 
 

� Marker bagkanten af det nye 
salingsfæste med en blyant. 
 

� Mål afstanden fra hulkehl til 
markering og afsæt målet på 
modsatte side af masten. 
 

� Herefter afmonteres de gam-
le salingsfæster og den gennem-
gående tapskrue/bolt monteres i 
de gamle Ø8-huller sammen 
med eksisterende vantfæste(r) 
samt ny aflastningsplade. 
8 mm-møtrikker påspændes og 
nittes, så de er fikseret. 
 

� Aflastningsplader og gamle 
huller popnittes. 
 

� Umiddelbart herover monte-
res de nye rustfrie salingsfæster 
med popnitter og i flugt med den 
afmærkede bagkant. 
Husk isolering mellem fæste og 
mastprofil med Sika Flex 221 . 
 

� Færdigt arbejde. Top- og 
undervant kan monteres, riggen 
trimmes og fortøjningerne kastes.  
 
Go’ vind... 

Tiden løber fra nogle ting. I det-

te tilfælde drejer det sig om et 

salingsfæste i støbt aluminium, 

der i udviklingens navn er ud-

gået af produktion. 

   Så hvis uheldet har været ude, 

og det gamle salingsfæste er 

tjenligt til udskiftning, så anbe-

faler vi i stedet følgende pakke-

løsning: 

   Et komplet sæt bestående af 

nye salingsfæster i rustfrit stål 

med tilhørende aflastningspla-

der, skruer, bolte, møtrikker og 

popnitter. 

   I de fleste tilfælde kan de gam-

le salingshorn genanvendes. 

   De nye salingsfæster monteres 

i henhold til vejledningen - og så 

er det ellers bare at trimme rig-

gen og stryge deruda’… 
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