
Uppsättning av stängselnät

Material: För att sätta upp 25 meter rak sträcka stängselnät behöver du följande:

1 rulle Stängselnät (25m)
   Stängselrör (antal beräknas)
1 ring Spänntråd (Ø3,8 mm)
1 ring Bindtråd (Ø2,0mm)

1 pkt Rostfria klammer m. skruv (50st)
2 st  Hörnbeslag i aluminium m. bult ( 1st per
   sträva)
2 st Trådspännare (en vardera för övre och
   undre spänntråden)

Tänk på: För varje gång staketet ändrar riktning behövs ytterligare en sträva med
hörnbeslag samt två trådspännare. Du kan alltså inte låta tråden löpa runt hörn-
stolparna. En sträva gör du genom att knacka på ett hörnbeslag på ett stängselrör.

Borrning
När du skall sätta upp staketet behövs det 
borras hål i stolparna enligt bilden. Du kan 
göra detta i förväg, men då behöver du vara 
noga så att stolparna hamnar rätt när du
sätter ner dem.

Uppsättning, hörnstolpar
Mät avståndet mellan två hörnstolpar. Dela 
upp avståndet så du får max 2,5 meter mellan 
stolparna. Avståndet mellan stolparna ska vara
lika långt. Börja med hörnstolpar och strävor. 
Borra hål i hörnstolparna för strävan. Slå fast 
hörnbeslaget på strävan så att det sitter stadigt
och fäst den med genomgående bult i hörn-
stolpen. Gjut fast hörnstolpe och sträva i 
betong och låt bränna några dagar så de står 
stadigt. Var noga med att hörnstolpen står 
lodrät. Till strävor (rör Ø38 mm) på änd-
eller hörnstolpar finns passande hörnbeslag
i gjutaluminium.

Mellanstolpar
Dessa kan grävas, gjutas eller slås ner i 
marken. Tänk på att ta bort plasthattarna
från stolpen och att använda mellanlägg om
du ska slå ner stolpen. Var noga med att stolp- 
arna hamnar i en rät linje.

Spänntråd och trådspännare
Borra hål i hörnstolparna för den övre och 
nedre spänntråden. Tänk på att lämna
ca 50 mm fritt mellan marken och undre 
spänntråden. Träd spänntråden genom hålet 
och vira den två varv runt stolpen. Tvinna 
änden runt spänntråden. Klipp av spänntråden 
efter ca 1-2 meter och fäst den i öglan på 
trådspännaren. Stick spänntråden genom hålet 
i trådspännaren och genom hålet i spännaxeln. 
Vrid axeln medurs ett varv så tråden sitter fast.

Drag nu spänntråden till den andra hörn-
stolpen. Stick den genom hålet i stolpen så 
mycket du kan. Fäst spänntråden runt stolpen. 
För att få ytterligare spänning i tråden så
vrider du några varv på axeln i trådspännaren. 
Använd fast nyckel, skiftnyckel eller tång.
Fäst spänntråden i mellanstolparna med den 
rostfria klammern. Använd ej spik eller 
krampor till fastsättning av spänntråd eller 
nät. De skadar plastöverdraget! Den special- 
gjorda rostfria klammern kan spikas eller 
skruvas fast och ger rörelsefrihet åt tråden.

Stängselnätet
Börja vid en hörna. Häng upp nätet provi-
soriskt en bit på den övre spänntråden.
Klipp en bit på ca 3 m av bindtråden. Fäst 
tråden vid den övre spänntråden. Träd tråden 
genom översta rutan i nätet, runt stolpen och
in genom nästa ruta osv tills hela nätet är fäst 
vid stolpen. Fäst bindtråden under den undre 
spänntråden. Veckla ut ca 10 m av nätet.
Häng det provisoriskt på den övre spänntråden. 
Innan du fäster nätet vid spänntrådarna måste 
du spänna ut nätet. Detta går lätt om du trär
t ex ett kvastskaft genom några av rutorna i 
bortre änden av nätet. När du sedan drar i 
kvastskaftet får du en jämn spänning i hela 
nätets bredd. Se till att hålla nätet sträckt 
medan du fäster upp det i spänntrådarna.
Börja med att fästa nätet i den undre spänn- 
tråden. Öppna upp varannan ruta och häkta 
ihop den igen under spänntråden, så att 
spänntråden nu löper igenom rutan.
Fäst nätet på samma vis vid den övre 
spänntråden. Fäst nätet på mellanstolparna
med de rostfira klamrarna, två på varje stolpe.
Var noga med att hålla spänningen i nätet hela 
vägen till nästa hörnstolpe.



Borrning, hörnstolpe. Borrning, mellanstolpe.

Genomgående
hål för
spänntråd
Ø 4 mm.

Översta hålet borras ca 10 mm
från toppen på stolpen.

Hål för klammer Ø 3 mm.
Klammerhålen för spänn-
tråden kan borras i förväg
men hålen för nätklammern
borras när nätet är på plats.

Genomgående
hål för sträva
Ø 6 mm

150 mm

1000 m
1000 m

30 mm

Trådspännaren
Så här monterar  du
spänntråden i trådspännaren.
Tänk på att vrida spännaxeln
medurs.

Montering av stängselnät

Rostfri
klammer

Använd ej krampor
för fastsättning av
spänntråd eller nät.
De skadar plastöverdraget!

Rostfri
klammer

Strävan (rör Ø38 mm)
     ska endast tryckas
          in i hörnbeslaget.


