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u Bekaclip®-P stängsel

Bygg- och industri  Stängsel

Snabb och enkel montering. 

Så här gör du
1. Placera ut stolparna. Med hjälp av 
staghylsorna gör du ett stag av en 
Bekaclip-stolpe.
2. Kläm fast nätet på den första stolpen 
med klämmorna.

3. Rulla ut nätet till hörn- eller ändstolpen.
4. Spänn upp nätet med spännverktyget 
och kläm fast nätet på hörn- eller 
ändstolpen.
5. Kläm därefter fast nätet på 
mellanstolparna. Klart.
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Placering av stolparna 

UTSÄTTNING AV STAKETET
Sätt upp hörnstolparna. Mellan 
dem spänner du upp ett 
vågrätt snöre. Då ser du var 
jord behöver fyllas på eller tas 
bort. Markera längs snöret var 
mellanstolparna ska stå. Håll 
jämna avstånd med 2,5-3 m. 

MONTERING AV 
STAGEN
Montera staghylsorna 
på stolpen med en 
skruv. Var noga med 
rätt placering av 
borrhålet (höjd och 
vinkel).

Början och slut på 
staketet.

I varje hörn av 
staketet och vid 
var 50 m längs 
raka sträckor.

GRÄV GROPARNA
Gör en grop för varje stolpe 
enl beskrivningen se fig. 
Ändstolpe (1), stag (2), och 
mellanstolpe (3). Placera 
stolparna i hålen med 
profilen från gropens kant. 
För att förhindra sättning 
placerar man en tegelsten 
eller en stor sten under 
stöttan.
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FYLL HÅLEN MED EN 
BETONG SOM ÄR SÅ TORR 
SOM MÖJLIGT
Se till att alla stolpar 
står längs snöret och 
kommer 7 cm högre över 
marken än nätets höjd. 
Kontrollera med vattenpass 
om stolparna står lodrätt. 
Titta även längs den första 
stolpen om alla stolparnas 
höjd är identisk. Låt 
betongen stelna.

Tillbehör Monteringssats

Byglar
Klämmor
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Genom den första 
raden av vertikala 
maskor skjuts en 
spännstav.

UPPSÄTTNING AV ETT KVADRATISKT FLÄTVERK

Nätet hängs upp 
med de nedåtvikta 
trådändarna 
på den översta 
spänntråden.

Spännstaven i 
början av nätet 
fästes med 
klammer vid änd-
/hörnstolpen.

Nätet spänns för 
hand över stolpens 
hela längd. Spänn 
tills du inte längre 
kan trycka isär en 
maska för hand. 
De överblivna 
maskorna i änden 
av nätet kan 
avlägsnas genom 
att man drar loss 
de överblivna 
vertikala trådarna.

Genom den sista 
raden maskor 
skjuter man in 
en spännstav 
som med handen 
dras så tätt intill 
ändstolpen som 
möjligt. 
Spännstaven fästes 
i ändstolpen med 
klammer.

Nätet fästes med 
jämna mellanrum 
på spänntråden 
genom att vika 
nätets ändar över 
spänntråden.

En spänntråd fästes 
mellan änd-/hörn-
stolparna, upptill och 
nedtill.

I första stolpen fästes 
spänntråden ordentligt 
med en spännskruv.

UPPSÄTTNING AV SPÄNNTRÅDAR

u Plasitor® stängsel


