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1.Markeer de eindpaal waar de eind-

een iets kleinere boor een gat in de paal.
  Boven     aanzicht

B) Bij een rechte eind-
eindbevestiging

opstaande rand richting de band, en doe 
de band door de eerste sleuf  heen.
Plaats de ombuiger op het uiteinde van
de band, en buig de band geheel om.

3. Trek de band aan zodat de omgevouwen
band door de tweede sleuf komt.

de band vlak komt met de opstaande 

band en buig de beide stukken naar buiten 
toe om.  (maak een M, zie foto)

3. Trek vervolgens beide middelste stukken 
band aan, zodat de omgevouwen band

4. Trek beide banden recht, druk op beide 
zijde zodat de band strak tegen het 

de rechtopstaande rand valt.

Achterkant voorkant

hier een voorbeeld van hoe een voor
  en achter-kant er uit komt tezien.

5. Finish,  

Steek de band een 2,5 cm door de verste 

als hulpmiddel om de band te buigen
zoals op de foto wordt getoond.

een keer zodat de band een ronding
krijgt i.p.v. een te haakse bocht.

3. Rechts is een juiste en onjuiste 
kromming te zien.

fout

goed

gesp komt, boor vervolgens met 

A) Bij een 45˚ eindgesp 

2. Installeren van de eindgesp.
Pak de eindgesp (zie foto) met de 

Trek nu de eindgesp recht, zodat

rand van de eindgesp.

4. gebruik voor de eindgesp een,
thermisch verzinkte schroef van 
12 x 12O

dit worden gebruikt om de band te spannen.
nadat ook de andere zijde is gemonteerd kan 
TIP: Draai de schroef voor 3/4in de paal.

Bij het niet hebben of ontbreken van een ombuiger.
1. gebruik een verbindingsgesp of een 

eindgesp om een uiteinde van een
band  te kunnen buigen als getoond.

sleuf van een eind of verbindings-gesp

eindgesp om de band, en gebruik een 
tweede eind of verbindingsgesp om te buigen.

TIP: Schuif eerst het verbindingsgesp of 

2.ggG gebruik een verbinding of eind-gesp

verplaats de eind of verbindingsgesp

verbindingsgesp aan zit en de band tussen

Verbindings gespRecht                       Gebogen

Eind-begin gespen

op alle producten van horserail zit patent.

GESPEN
Maten: 10 cm, 12.5 cm & 15 cm

Kleuren: Wit, Zwart & BruinThermisch verzinkt 
** Dubbel poeder gecoat ** 

met de twee rechtopstaande zijde naar de 
te koppelen band, en steek de beide 
uiteinde door de middelste gleuf heen.

2.   Plaats  de ombuiger op het uiteinde van de

door de beide buitenste  sleuven gaan

voor meer informatie over de installatie van horserail, ga naar www.horserail.nl

1. Pak een verbindings gesp en hou deze 
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http://www.horserail.nl
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