h and le iding

A.D.K.R. DRAADBOOGbevestiging

DE MONTAGE
Voor de bevestiging van gewasdraden aan de draadboog adviseert
van Rooij & Co de A.D.K.R. Draadboogbevestiging.
Deze bevestiging wordt samengesteld uit:
• 2 staaldraadklemmen M16
• 2 spanwartels M12 met aangemonteerde puntkous
• 4 staaldraadklemmen M6

• Bevestig de staaldraadklem en spanwartel met aangemonteerde
puntkous aan beide zijden van de kas aan de draadboog
• Haal de draad door de puntkous
• Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten
• Borg hem STEVIG met 2 staaldraadklemmen M6
Het voordeel van deze bevestiging is dat de krachten exact
in het hart van de draadboog worden overgebracht.
De draden krijgen geen scherpe hoeken en de montage
is zeer eenvoudig.
• LET OP dat de spanwartel niet geheel in- of uitgedraaid staat
• ZEER BELANGRIJK! Let op voldoende doorhang
• Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.
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DE BEVESTIGING
niet op deze wijze wartelen!

Te scherpe hoek.

JUISTE BEVESTIGING.

• LET OP dat de spanwartel niet geheel in- of uitgedraaid staat
• ZEER BELANGRIJK! Let op voldoende doorhang
• Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.

DE DOORHANG
De doorgang wordt gemeten in het midden van een vak. De draadverlagers
in een kas hangen meestal rond de 5 meter hart op hart.
5 meter

5 meter

draadverlager

gewasdraad

De doorhang bij tomaten minimaal 25 cm,
bij andere teelt minimaal 20 cm.

Indien u bovenstaande procedure nauwkeurig opvolgt is de kans op draadbreuk
vrijwel uitgesloten. De A.D.K.R. draadboogbevestigingen zijn uit voorraad te leveren.
Prijs op aanvraag.
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