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1. Przygotowanie nadwozia
2. Złożenie półki w całość
3. Mocowanie półki
4. Mocowanie poręczy dla osób stojących (opcja)

Wykaz materiałów do montażu i mocowania 1 szt. półki

1. Półka przód - 1 szt. (4m lub 5m-zależnie od wersji pojazdu)
2. Półka tył - 1 szt. (4m lub 5m-zależnie od wersji pojazdu)
2. Tworzywo ABS (długość zależna od wersji pojazdu)
3. Wykładzina (długość zależna od wersji pojazdu)
4. Wkręt wpuszczany samowiercący ocynk 3,5x16-20 szt.
5. Śruba sześciokątna M8x20 klasa 8,8 ocynk-8 szt.
6. Śruba sześciokątna M8x100 klasa 8,8 ocynk-4 szt.(opcja)
7. Imbus grzybkowy M8x30 klasa10,9 ocynk-4 szt.
8. Imbus grzybkowy M8x50 klasa10,9 ocynk-6 szt.
9. Nakrętka samohamowna M8 z kołnierzem-8 szt.(opcjonalnie
    nakrętka samohamowna+podkładka-8szt.+8szt.)
10. Podkładka Ø 8 poszerzana ocynk ilość zbiorcza-22 szt.
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             1. Przygotowanie nadwozia

Przygotowaniem pojazdu  do mocowania półek zajmuje się spawalnia. 
Tam w miejscach pokazanych na zdj. nr 1.1 przyspawano płaskowniki 
gruboci 5 mm.

Zdj. nr 1.1

Detali służących do przykrącenia półki do ściany  jest 6 szt, natomiast  do 
przykrącenia półki do sufitu - 4 szt.  Ilość tych punktów po prawej stronie 
może być mniejsza ze względu na wariant drzwi przesuwnych.  
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2. Montaż półki 
(złożenie półki w całość)

  
 Półkę przód, półkę tył, tworzywo ABS i wykładzinę trzeba uciąć na 
odpowiedni wymiar. Na tworzywo ABS przyklejamy wykładzinę. Pólkę 
przód łączymy za pośrednictwem tworzywa ABS z półką tył skręcając te 
elementy wkrętami wpuszczanymi samowiercącymi. Aby wkręt nie
wystawał należy zrobić fazę na zagłębienie się łba wkręta. 
Skręcone elementy pokazuje zdj. nr 2.1.

  Zdj. nr 2.1 

Sklejka widoczna u dołu zdjęcia jest elementem pomocniczym Zastąpiona 
zostanie lamponawiewami i elementami tapicerowanymi.
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3. Mocowanie półki

 W wymienionych w rozdziale 1 płaskownikach wiercimy otwory Ø 6,4
 i gwintujemy gwintownikiem M8. 
W  półkę przód w specjalne korytko wkładamy śruby M8x20-klasa 8,8, 
którymi przykęcimy uchwyty tzw. "szelki"-zdj. nr 3.1.

         
        Zdj. nr 3.1      
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Uchwyty czyli "szelki"
mocujemy za
pośrednictwem śrub
M8 , nakrętek
samohamownych i
podkładek lub nakrętek
samohamownych z
kołnierzem-
zdj. nr 3.2.

 

                                          
                                        
                                           Zdj. nr 3.2

   

Następnie za pośrednictwem śrub
imbusowych grzybkowych M8 x50
klasa 10,9- zdj. nr 3.3 - mocujemy
złożoną półkę do ściany pamiętając o
zastosowaniu podkładek-zdj. nr 3.4. 
 
  Poprawne będzie też  stosowanie
śrub  z kołnierzem.                              
                                   
                                                              
                                                                 Zdj. nr 3.3
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     Zdj. nr 3.4

Mocowanie półki  6/10 Marcus-Bus Sp. z o.o., Urszulin 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 2.09.2019



MATERIAŁY  SZKOLENIOWE 

Do sufitu półkę
mocujemy za
pomocą  "szelki",
używając śrub
imbusowych
grzybkowych
M8x30
 i podkladek jak
przy mocowaniu
do ściany– 
zdj. nr 3.5.

                                   Zdj. nr 3.5

                    

                  4. Mocowanie poręczy

 Wariantem podczas mocowania półek możemy być  poręcz dla osób 
stojących. Do tego posłużą gotowe elementy: 
-rurka Ø 30 mm.
-wsporniki Ø 30 mm
 Poręcz powinna być koloru żółtego 
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Rurka na poręcz jest
częściowo wypełniona w
środku, co umożliwia
wiercenie i gwintowanie
w celu mocowania do
półki-
zdj. nr 4.1.

                                            Zdj. nr 4.1 
                                          
  
 Poręcz dla osób stojących mocowana jest
poprzez wsporniki- zdj. nr 4.2. 

  Poręcz jak i wsporniki dostarczane są w
stanie gotowym. Korekty może wymagać
jedynie długość poręczy. Trzebo ją też w
odpowiednim miejscu nawiercić -wiertło 
Ø 6,4 i nagwintować-gwintownik M 8 .

                  
                                                                         Zdj. nr 4.2   
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Poręcz poprzez wsporniki mocujemy do półki w miejscu mocowania 
"szelek"- zdj. nr 4.3.

Zdj. nr 4.3   
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  W tym celu wiercimy otwór Ø 8,5 przez półkę  i "szelkę". 
Następnie w poręczy  wiercimy otwory Ø 6,4  i gwintujemy 
gwinownikiem M8 (te otwory trasujemy względem otworów w półce i 
szelkach).     

Następnie śrubą M8-8,8 długości 100 mm , która przechodzi przez 
"szelkę", półkę i wspornik łączymy półkę z poręczą. 

                                          
Całość konstrukcji pokazuje zdj. nr 4.4.

     Zdj. nr 4.4
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