Informatie Beo-Band:

Aanbevolen paalafstanden:
Weide

: 2 tot 3,5 meter

Rijbak

: 2 tot 2,5 meter

Paddock

: 2,5 tot 3 meter

Stapmolen

: 2 meter

Longeercirkel

: 2 meter

Hoe dichter de palen bij elkaar staan, hoe beter het resultaat.

Aanbevolen breedte Beo-Band:

Weide

: alle maten

Rijbak

: 8 of 10 cm

Paddock

: 8 of 10 cm

Stapmolen

: 10 cm

Longeercirke l

: 10 cm

De kwaliteit van het polyester en de afcoating zijn in alle 3 kleuren zijn gelijk.
Het is tevens aan te bevelen een dun stroomkoordje (6 of 9 RVS draad) te spannen,
zowel bij een weide als paddock.

HANDLEIDING MONTAGE BEO-BAND®

Hoekpalen
Stevige hoekpalen zijn heel belangrijk voor het op spanning houden van de BeoBand®. Wij adviseren spoorbielzen of palen met een doorsnede van 14-20 cm, De
palen kunt u eventueel nog schoren.Tevens dienen alle palen op dezelfde hoogte te
staan voor een nauwkeurig en perfect resultaat.

Beo-Band®
U rolt de Beo-Band® af aan de binnenkant van het te omheinen object, nadat alle
palen op de juiste wijze in de grond zijn gezet. Allereerst dient de Beo-Band® op de
juiste hoogte 1 x om de hoekpaal te worden bevestigd (met 2 aluminiumklemmen).
Daarna wordt de Beo-Band® op spanning gebracht door middel van een tractor/jeep.
Tussendoor voelt u of de Beo-Band® op normale spanning staat, zo ja, dan stopt u
met trekken. Zo gauw de Beo-Band® bol staat, dan staat er te veel spanning op. U
begint altijd met het monteren van de bovenste rij.

Aluminium bevestigingsklemmen
U bevestigt de Beo-Band® met de daarvoor benodigde en bijgeleverde
aluminiumklemmen of kunststofklemmen. Door een meetlat te gebruiken kunt u met
een krijt of stift op elke paal, de juiste hoogte voor de aluminium- of
kunststofklemmen markeren. Daarna kunt u met een schroef in het onderste gat de
aluminium- of kunststofklem vastzetten, om zo het monteren een stuk makkelijker te
maken.
Let op: Vergeet niet de Beo-Band® goed te bevestigen aan de eindpaal, hiermee
voorkomt u loslaten en spanningsverlies. De Beo-Band éénmaal om de hoekpaal
wikkelen, zodat deze stevig vastzit. Nogmaals denk aan een goede stevige hoek-,
ingangs- en eindpaal.
Beo-Band® kan alleen gaan doorhangen zodra een paal niet meer stevig vast in de
grond staat, dan verliest Beo-Band® de spanning. Het is te voorkomen om een dun
schrikkoord te plaatsen tussen en/of boven de Beo-Band®, zodat u paard of pony
niet gaat schuren tegen de paal en de paal omduwt.

Mocht u voor of tijdens het plaatsen van de Beo-Band® vragen hebben, neemt u dan
contact met ons op. Wij staan u graag te woord voor een goed en degelijk advies

