
Optimast
Kenmerken                                                                                                                                         
•	 Cilindrische	mast	zonder	lasnaden
•	 360°	roterende	kop
•	 Galgbuis	bovenaan	en	onderaan	voor	het	openhouden	van	de	vlag
•	 Lengte	van	de	galg	naar	keuze:	75	-	100	-	120	cm
•	 Hijsbaar	galgsysteem	met	manuele	bediening
•	 Eenvoudige	vlaggenwissel	via	bijgeleverde	hijsstick	om	beide	uithouders	naar	beneden	te	halen	(ook	apart	

verkrijgbaar)
•	 Beperkte	slijtage	van	de	vlag
•	 Geen	torsing	van	het	koord

Standaardkleur                                                                                                                                      
•	 Grijs	geanodiseerd	(aluminium	kleur)
•	 Wit,	RAL	9010,	poedercoating

Optie                                                                                                                                              
•	 Andere	kleur	-	keuze	uit	RAL	gamma
•	 Plaatsing	door	onze	diensten
•	 Onderhoud	door	onze	diensten

Standaard afmetingen mast                                                                                                                         
											Lengte	 	 	 Diameter	 	 	 	 Wanddikte
•	 6	meter	 	 	 Ø	60	mm	 	 	 	 3	mm
•	 7	meter	 	 	 Ø	60	mm	of	Ø	70	mm	 	 	 3	mm
•	 8	meter	 	 	 Ø	70	mm	 	 	 	 4	mm

Materiaalkeuze                                                                                                                                      
De	mast	is	vervaardigd	uit	aluminium,	legering	Al	Mg	Si	0,5	of	0,7	van	eerste	extrusie	zonder	onzuiverheden	of	
hersmolten	met	certifi	caat.

Vorm                                                                                                                                                 
Het	profiel	is	cilindrisch,	naadloos	en	heeft	een	continue	wanddikte	in	volgende	diameters:
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Optimast
Oppervlaktebehandeling                                                                                                                          
De standaard oppervlaktebehandelingen zijn wit gepoedercoat (RAL 9010) of grijs geannodiseerd (15 mµ) 
volgens de geldende Europese normen.

Als optie is de mast verkrijgbaar in alle andere kleuren van het RAL gamma.

Vlagbevestiging                                                                                                                                    

De mast is voorzien van dubbele uithouders, boven- en onderaan. De galgbuis is bevestigd in een geleider die over 
de mast kan schuiven. De bovenste geleider haakt zich vast in de roterende kop waardoor het geheel 360° roteert 
naargelang de windrichting.

De twee geleiders zijn met elkaar verbonden door een koord uit polyamide (geen staalkabel). De onderlinge afstand 
tussen de geleiders is regelbaar door de lengte van het koord aan te passen. Zo kunnen verschillende vlagformaten 
steeds gemonteerd worden. De lengte van het koord kan aangepast worden door het verplaatsen van de kunsstof 
koordklemmen.

Het concept van de mast zorgt ervoor dat de vlag niet in zeil gaat staan bij hevige wind.

De kop                                                                                                                                           
De kop van de mast is voorzien van een katrol waar het koord over loopt. Het ontwerp van de katrol zorgt ervoor 
dat het koord niet van het loopwiel kan rollen. De kop die 360° vrij kan draaien, roteert op een kunststof lager met 
inox binnenbuis. De bovenste geleider haakt in de kop waardoor het volledige systeem meedraait met de wind, 
waardoor het koord niet kan afgesneden worden bij het ronddraaien van de galgen.

Hijsen en strijken van de vlag                                                                                                                                    
Binnenin de mast bevindt zich een tegengewicht. Het tegengewicht trekt de vlag met uithouders omhoog. Om de 
vlag te vervangen kan men met een telescopische stick, de onderste geleider naar beneden trekken. Eenmaal de 
geleiders zich onderaan de mast bevinden kan men de vlag vervangen. Na montage van de nieuwe vlag zorgt het 
tegengewicht ervoor dat de vlag met uithouders terug bovenaan in de kop haakt.

Plaatsing van de optimast in de grond                                                                                                                                    
Voor plaatsing van de optimast in de grond heeft u de keuze uit volgende grondbevestingingen:

•	 Grondkoker
Grondkoker volledig verzonken in het maaiveld. Bovenaan en onderaan voorzien van centreerringen uit harde 
kunststof. Geleverd met kunststof afsluitdeksel.

•	 Overschuifkoker
Koker half in, half uit de grond vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

•	 Kantelvoet
De kantelvoet uit thermisch verzinkt staal heeft een driehoekige onderplaat, geschroefd op 3 ankerstangen. De 
buis waarover de mast schuift klemt zich vast in de mast. 
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