
HANDLEIDING LINTAFRASTERING
BENODIGDE ACCESSOIRES

Versterkt buin of groen lint 42mm breed. Op elke rol zit 200 meter lint.

VERSTERKT SCHRIKLINT

Standaard isolator te gebruiken voor rechte lijnen. 
Geschikt voor lint 42mm breed.

SCHROEF LINTISOLATOR

Voor het spannen van het lint. Wij adviseren om een spanisolator om de 
50 meter te plaatsen, per regel lint. Geschikt voor lint 42mm breed.

SPANISOLATOR

Isolatoren voor binnenhoeken. Geschikt voor lint 42mm breed.
Tevens te gebruiken als t-splitsing in combinatie met een 
verbindingsgesp.

HOEKISOLATOR

Deze isolator wordt gebruikt als begin of eind punt voor het lint en als 
poortgreepanker. Tevens kunnen er 2 stukken lint mee aan elkaar ver-
bonden worden. Geschikt voor lint 42mm breed.

ROBUUSTE ISOLATOR MET VERBINDINGSPLAAT



Om te zorgen dat op alle regels lint, stroom staat bieden wij stroom ver-
binders aan. Ons advies is om deze stroomverbinders om de 200 meter 
te plaatsen.

STROOM VERBINDSET

De poortgreepset bestaat uit een poortgreep met gesp en een robuuste 
isolator met verbindingsplaat. 

POORTGREEP SET

Met deze gesp kunnen 2 stukken lint veilig aan elkaar verbonden worden. 
Geschikt voor lint 42mm breed.

LINT VERBINDER



Wij raden aan om voor het monteren een duidelijke plattegrond te maken van de te plaatsen afrastering. Zo 
krijgt u eenvoudig inzichtelijk waar hoeken, begin/eind palen, bepaalde isolatoren of stroomverbinders moeten 
komen. Tevens is het raadzaam om voor het beginnen inzichtelijk te hebben op welke hoogte de lint regels 
moeten komen. Wij raden bij klein vee/pony’s een hoogte van 120 aan en 2 lint regels. De palen krijgen dan een 
hoogte van 125. Bij groot vee/paarden raden wij een hoogte van 135 aan en 3 lint regels. De palen krijgen dan een 
hoogte van 140 cm. 

PLATTEGROND

HANDLEIDING LINTAFRASTERING
AFRASTERING MONTEREN

Om jarenlang profijt te hebben van een veilige lint afrastering is het essentieel om de afrastering goed te 
monteren/installeren. Wij leggen u graag stapsgewijs uit hoe u een lint afrastering goed plaatst. 

Begin met het plaatsen van de begin/eind en hoekpalen. De palen kunt u eenvoudig plaatsen door met een 
grondboor een gat te boren en hier de paal in te plaatsen. Deze palen bepalen de hoogte van de gehele 
afrastering. 

Begin en/of eind palen heeft u ook nodig bij elke toeganspoort.

De hoekpalen, begin/eind palen of t-splitsingen moet u schoren. Bij hoekpalen gebruikt u aan elke zijde een 
schoor. Bij begin/eind palen en t-splitsingen 1 schoor. Een schoor dient ter versteving van de afrastering. 
Hierdoor kan het lint goed strak gespannen worden. 

PLAATSEN VAN DE EERSTE PALEN

Begin/eind palen & t-splitsingen | 1 schoor Hoekpalen | 2 schoren



Span een touw  tussen de begin/hoek palen. Dit touw zorgt ervoor dat u de tussenpalen in een rechte lijn kunt 
plaatsen. Het mooiste is om de afstand tussen die begin/hoek palen uit te rekenen om zo gelijke afstanden 
tussen de palen te creëren. Wij raden voor lint aan om de palen ca. 3-4 meter uit elkaar te plaatsen. 

PLAATSEN VAN DE TUSSENPALEN

Na het plaatsen van de palen kunt u beginnen met het monteren van de verschillende isolatoren. Op de 
tussenpalen monteert u de schroef lintisolatoren. Wij raden aan om voor een mooie strakke lint omheining, 
om de 50 meter robuuste isolatoren te plaatsen. Voor hoeken en t-splitsingen gebruikt u de speciale 
hoekisolatoren. Bij elke begin/ eindpaal monteert u een robuuste isolator met verbindingsplaat. Met deze 
verbindingsplaat kunt u het lint vast zetten.

MONTEREN VAN DE ISOLATOREN

Het lint zet u vast bij 1 van de begin punten met de robuuste isolator met verbindingsplaat. Vervolgens kunt u 
het lint in alle overige isolatoren plaatsen. Mocht u 2 stukken lint met elkaar moeten verbinden kunt u de 
specale gesp gebruiken. 

MONTEREN VAN HET LINT

Schroef lintisolator Robuuste isolator Gesp voor verbinden lint

Hoekisolator Robuuste isolator met verbindingsplaat



De onderlinge lint regels verbind u eenvoudig met elkaar met de lint/
stroom verbindingsset. Hierdoor zorgt u dat op elke lint regel stroom 
staat. Wij raden aan deze verbindingsset om de 200 meter te plaatsen. 

Om het lint te verbinden met het stroom gebruikt u grondkabel. deze 
stript u voor de eerste ca. 30 - 40 cm weg tot het draad. Dit draad beves-
tigt u aan een robuuste isolator met verbindingsplaat (voor elke regel). 
Met een grondkabelpijpje en draadkrammen kunt u de grondkabel 
netjes in de grond verbinden. De grondkabel graaft u vervolgens in tot 
en met de stroomklok. De stroomkabel bevestigt u aan de stroomklok. 
Tevens moet u 3 aardpennen plaatsen in de buurt van de stroomklok. 
De minimale afstand tussen de aardpennen is 1,5 meter. De aardpennen 
kunt u met de aardklem en grondkabel verbinden met de stroomklok.

MONTEREN VAN HET STROOM

Voor het monteren van de toeganspoort gebruikt u de complete poortgreep set. Op beide palen monteert u 
een robuuste isolator. Aan de kant waar de poortgreep sluit, monteert u tevens een verbindingsplaat. Het lint 
kunt u eenvoudig monteren aan de poortgreep door de gesp. 

MONTEREN VAN DE TOEGANGSPOORT

Situatie poortgreepset Gesp poortgreep

Stroom verbindingset

Grondkabel verbinden met lint Grondkabelpijpje met draadkramVerbinding grondkabel/isolator


