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DK // MONTAGEVEJLEDNING

Ved levering:
//

Beklædning og stolper:

Kontroller om der er transportskader, og om de leverede varer
stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
Transportskader anmeldes omgående til fragtmanden og der skal
anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

//

Hegnsbeklædning leveres i brædder af WPC og fibercement i pladeformat, med tilhørende varmgalvaniseret stålstolper. Principperne
for montering er ens.

Udpakning af produkter:
//

Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres
over defekte produkter, der er monteret.
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Trin 1:
//

Der skal bruges en snoreflugt mellem 2 galger - i hele hegnets
længde (billede 2).

//

Underkanten af det færdige hegn skal være min. 40 mm over jorden
i hele hegnets længde. Det er vigtigt at brædderne ikke har kontakt
til jorden.

//

Stram snoren omhyggeligt for at sikre, at stolperne sættes på en
lige linje. Monter snoren på galgerne sådan, at der er 40 mm fra
snoren til jorden overalt langs snoreflugten.

//

Hullet til første stolpe graves eller bores.

//

Dybden skal være ca. 900 mm (frostfri dybde) og diameter skal
være min. 250 mm.

//

Bemærk: Dybde og diameter på hullet skal tilpasses de aktuelle
vind- og jordbundsforhold.

//

Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i
bunden af stolpen.

//

Sæt nu en tydelig blyantsstreg på stolperne:
- 960 mm fra toppen på type 90
- 1.418 mm fra toppen på type 140
- 1.873 mm fra toppen på type 180

//

Start med at fylde hullet 200-300mm, med beton eller andet egnet
materiale, til underkanten af stolpen og stamp det fast.

//

Placer stolpen i hullet og sørg for at stolpen får korrekt flugt (billede
3 + 4).

//

Juster stolpehøjden i hullet, så blyantsmærket på stolpen passer
med snoren, og sørg for at stolpen står i lod.

//

Hæld herefter beton i hullet og juster stolpen undervejs, inden betonen stampes til. De sidste ca. 100 mm fyldes med sand eller jord.

Trin 2
//

Find nu afstanden til de næste stolper.

//

Topskinne kan anvendes som afstandsmåler (billede 5).

//

Mål fra stolpe til stolpe (indvendig stolpeside) er 1524 mm ved
fibercementbeklædning, og 1813 mm ved de øvrige beklædningstyper.

//

Placer stolperne og gentag processen som nævnt under punkt 1.

Bemærk: Hvis stolpeafstanden mindskes, skal beklædningen gå
min. 12 mm ind i u-skinnerne.

Trin 3
//

Monter U-skinner midt på stolperne (billede 6 + 7).

//

Brug en vinkel for at føre blyantsstregen om på næste side af stolpen, så denne streg danner underkant for U-skinnens bære-tap.

//

Bemærk: Ved WPC anbefales der en afstand på min. 30 mm fra
overkant u-skinne til overkant stolpe. Dette for at give plads til
vertikale udvidelser af hegnsbrædderne

//

Skru herefter U-skinnerne på stolperne med selvborende skruer
(billede 6 + 7).

//

Placer den første/nederste planke centralt i u-skinnerne.

//

Anvendes den indvendige bundskinne på 1807 mm, placeres denne
blot indeni u-skinnen, inden brædderne sættes i - gå herefter til Trin
4.

//

Anvendes den udvendige bundskinne holdes denne op under
u-skinnerne - bor et Ø2 mm hul igennem skinner og planke. Hullet
bores ved de perforerede huller i bundskinnen. Følg nedenstående
punkter.

//

Nu tages hegnsplanken ud af u-skinnerne og du gennemborer hullerne i planken med et Ø8 mm bor.

//

Placer igen planken i u-skinnerne.

//

Monter bundskinnen med 3,9 x 11 mm skrue (indstil moment til
8-9 på skruemaskinen).

Trin 4
Nu kan beklædningen monteres.
Bemærk:
Ved EX serien skal der anvendes en montageklods inden beklædningen
monteres (se side 5).
Til sidst monteres og fastlimes topskinner og stolpehatte.
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DK // MONTAGEVEJLEDNING LÅGER

Ved stålstolper:
//

//

Selve lågerne leveres færdigmonteret med beklædning, greb og
lukke/låsetøj.

//

Herefter monteres lågen igen. Det er vigtigt at betonen er hærdet
op, inden lågen monteres på ny.

//

Juster på hængslerne hvis nødvendigt, og kontrollere at lågen lukker
og låser korrekt.

//

Principperne for montering af enkelt- og dobbeltlåger er ens.

Stolperne leveres med formonterede hængsler.

Trin 1
//

Demonter lågen fra stolpen.

//

Placer stolperne med nedenstående afstand fra stolpe til stolpe
(indvendig stolpeside), og monter disse som nævnt under punkt 1.
- Enkelt låge = 1100 mm
- Dobbeltlåge = 2150 mm
- Bemærk: Enkelt låge med RUKO lås = 1070 mm

Bemærk: Ved montering af låge type 140 skal hængselsstolpen
hælde 3 mm bagud, væk fra åbningen. (Låge type 180 skal hælde
5 mm bagud).
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DK // MONTAGEVEJLEDNING EX MONTAGEKLODS

ANVENDES TIL NORDIC FENCE DER ER BEKLÆDT MED EX
EX-montageklodsen sættes ind i u-skinnen - som billederne viser - inden EX beklædningen monteres.
Anvend en klods pr. skinne; altså 2 stk. pr. modul/fag.
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