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Figuur 1, Systeemoverzicht en afzonderlijke componenten
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INLEIDING
Lijst met onderdelen
REFERENTIE: HOEV
PRODUCTBESCHRIJVING
A1
1
Stockshade scherm
B1
4
Veerlus met haak

Onderdelen nodig voor de installateur
Steunen (4 stuks vereist):
- IJzeren of houten palen van ongeveer 2,4-2,7m lang met een hoek van 5 cm
- Of alternatieven, d.w.z. bevestigen aan gebouw, hut etc.
Polypropyleen touw met een doorsnede van 5-6 mm en een lengte die bij de installatie
past.

Belangrijke instructies
LET OP: Potentieel gevaarlijke situaties moeten vermeden worden, anders kan
letsel het gevolg zijn.

WAARSCHUWING: Volg de gegeven instructies op, anders kan het product of
nabije voorwerpen beschadigd worden.

OPMERKING: Handige commentaar en informatie om te helpen bij de
installatie of het gebruik van uw product.

OPMERKING: Voordat u met de installatie begint, is het
aan te raden deze instructies eerst volledig te lezen om de
algemene procedure en de beschikbare opties beter te
begrijpen.

OPMERKING: Via onze website kunnen kleurversies van
de installatie-instructies gedownload worden:
www.galebreaker.com
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INSTALLATIE

1.

Controleer de inhoud van uw Stockshade. Het scherm is geleverd met 4 veerlussen
met haken.
NL

De Stockshade opzetten

OPMERKING: Hoewel dit moeilijk te bepalen is, moet het
scherm geplaatst worden waar u denkt dat het vee het
liefst in de schaduw ligt.

2.

Bevestig de veerlussen aan de hoekriempjes en maak polypropyleen touw vast
aan de haak zoals weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2, Bevestiging van veerlussen aan het scherm

3.

Leg het Stockshade-scherm op de grond boven de plaats die in de schaduw dient
te komen.

4.

Plaats de palen zodanig dat de trekrichting op dezelfde lijn ligt als de diagonaal
tegenovergestelde hoek (Figuur 3). De maximale totale afstand tussen palen mag
niet meer zijn dan 30m, hoewel de touwen niet van dezelfde lengte hoeven te zijn.
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Figuur 3, Opstelling van de palen

5.

Vrijstaande palen dienen ongeveer 2,7 m lang te zijn, met 75cm in de grond.
Plaats de palen in een hoek die naar buiten wijst ten opzichte van de trekrichting
(Figuur 4).

Figuur 4, Uitlijning van de palen
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6.

Maak het touw zo strak mogelijk vast aan de palen.

7.

Het is erg belangrijk voor de effectiviteit van het scherm dat de spanning goed
wordt afgesteld. Zorg ervoor dat elke hoek stevig en gelijkmatig aangespannen is,
zodat het scherm aanvoelt als een stevige tafel.
NL

-6-

STOCKSHADE

Opmerkingen

NL

-7-

STOCKSHADE

Fabrikant:

Certificering

GBR Industries Ltd

Tlf.:

+44 (0) 1531 637 900

Galebreaker House

Fax: +44 (0) 1531 637 901

New Mills Industrial Estate

www.galebreaker.com

Ledbury
Herefordshire VK
HR8 2SS

Ontworpen en vervaardigd in het VK door GBR Industries Ltd.,
Modelnr.: PS/04/09/08

Instructieversie: 2009/08/VK
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