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Band

Förberedelser
Planera var stängslet skall sitta, markera var hörn och 
grind skall placeras.
Röj bort vegetation och ev. sly längs stängslets drag-
ning.

1. Sätt upp hörn- och grindstolpar
Alternativ 1
Använd tryckimpregnerade trästolpar. Dessa bör i hörn 
och grind vara av dim. 100 x 2000 mm för att stängslet 
skall bli stabilt. Grindöppningen bör vara ca 4 m.
En traktor med stolpnedslagare kan med fördel använ-
das för att slå ned stolparna.
Annars använd jordborr. Stolpens längd ovan mark bör 
vara 125 - 130 cm.
Om du använder jordborr, fyll med grus / sand runt 
stolparna.

Alternativ 2
Om du inte använder grova hörnstolpar, kan du  
bygga med strävor. Strävorna fästs i grind- eller hörn-
stolpens övredel och förankras stabilt ner i marken. 
Strävorna ska vara ungefär 3 gånger så långa som 
stolparna. Strävorna sätts i trådens riktning (90°), se 
bild 1. Ett annat sätt är parallellogram, se bild 2.
Hörnstolpar eller grindstolpen sätts först på plats 
sedan slås en stolpe till ned ca 2 m från den första 
stolpen. En stolpe eller regel fästs i överkant med 
spik mellan stolparna. En ståltråd spänns sedan från 
den övre delen på den ena stolpen ned till grind- eller 
hörnstolpe.

2. Uppsättning av stängselstolpar
Använd tryckimpregnerade trästolpar 60 x 1800 mm 
med ca 4 m mellanrum.
Om stängslet skall gå i en rak linje mellan hörnstolpar-
na spänner du upp en tråd mellan hörnstolparna. Slå 
sedan ned stolparna med en stängselklubba efter den 
uppspända tråden. Detta ger ett rakt och snyggt stäng-
sel. Stolpens längd ovan mark bör vara 125 - 130 cm
(OBS! Stolparnas insida skall ligga i linje med hörn-
stolpens insida) se bild 1.
Om stängslet inte har en rak linje mellan hörnstolparna 
sätts stolparna efter ögonmått. 

Bild 1. Stolparnas insida skall ligga i linje med hörnstolpens insida.

Bild 2. Hörn-/grindförstärkning med sträva. 

OBS! Det är viktigt att göra ett 4-6 cm stort uttag i stolparna så fästet 

blir starkt för strävan.

Bild 3. Hörn-/grindförstärkning med parallellogram. 

OBS! Det är viktigt att göra ett 4-6 cm stort uttag i stolparna så  

överliggaren få ett starkt fäste.
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3. Montering av isolatorer
Markera på vilken höjd isolatorerna skall sitta.
3 band rekommenderas. Märk ut höjderna 60, 90 och 
120 cm. 
Vid 2 band märk ut höjderna 65 och 110 cm.
Montera sedan isolatorerna så att dessa är vända 
in i hagen. I hörnen sätts isolatorerna diagonalt på 
stolpen, se bild 4. 
OBS! Vänta med grindstolparna.

Om du skall ha band monteras alltid hörn-/ändisola-
tor 90632031 i hörnen.

4. Montering av grindisolatorer
Märk ut höjder enl. ovan på grindstolparna, montera 
sedan grindisolatorerna.
För band används hörn-/ändisolator 90632031 och 
grindplatta 90632032, se bild 5.

5. Montering av grind
Bestäm på vilken sida grindhandtaget skall sitta i 
grinden. Om du skall ha elastisk grind 97271433, se 
monteringsanvisning på förpackningen.  
För band i grinden, använd grindplatta och anslut-
ningsplatta till grindisolator, se bild 6.
Montera samtliga grindar enl. ovan och haka i hand-
tagen i grindisolatorerna.

6. Montering av band
Börja vid grinden på den sida som du har grindhand-
taget.
Anslut bandet i grindisolatorn, se bild 7.

Trä ett rör/träskaft igenom tråd/bands-
polen när du rullar ut tråden/bandet så 
går det lättare.
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TIPS!

Bild 5. Hörn-/ändisolator och grindplatta för band.

Bild 7. Anslut bandet till grindisolatorn.

Bild 6.Grindhandtag.

Bild 4. Isolatorerna sätts diagonalt på stolpen i hörnen. 
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Lägg i bandet i isolatorerna, sträck upp ordentligt i 
hörnen.

Om du måste skarva, KNYT ALDRIG!

Band skarvas bäst på stolpe, byt ut tidigare mon-
terad isolator till hörn-/ändisolator 90632031 samt 
anslutningsplatta 90632032 där du skarvar, se bild 
8.
Om du gör bandskarven frihängande skall den  
placeras så nära stolpen som möjligt. Vid 40 mm 
band använd bandskarv 90632012. Till 9 - 20 mm 
band används bandskarv 90632011, se bild 9.

När du har dragit bandet runt hela hagen och kom-
mer tillbaka till grinden så finns det 2 alternativa 
anslutningar:

Basic montage:
Anslutningen görs lika som på andra sidan grinden, 
(vilket innebär att grinden kommer att vara ström-
förande när den är öppen).

Premium montage: (rekommenderas)
Detta montage innebär att grinden är strömlös när 
den är öppen, vilket gör att varken häst eller den 
som leder hästen genom grinden riskerar att få en 
stöt av misstag. Det blir heller inga överslag mot 
marken som skrämmer djuren när dom passerar 
genom grinden.
Monteras så här:
Anslut bandet, gräv ned en matarledning 
98767235/40 och anslut, se bild 10a och 10b.
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Bild 8. Skarva bandet med en hörn-/ändisolator samt skarvplatta. 

Ger säker skarv och kontakt mellan band.

Bild 10a och 10b. Gräv ned matarledning och anslut så att grinden blir 

strömlös när den öppnas (strömmen går istället via matarledningen).

Bild 9. Använd bandskarv så när stolpen som möjligt.



 MONTERINGSANVISNING PERMANENT BAND FÖR HÄST

7. Vid Basic montage av grind:
Övre och nedre band förbinds med bandanslutning 
90632016, se bild 11.

8. Montering av elstängselaggregat.
Placera om möjligt elstängselaggregatet inomhus.  
(följ de anvisningar som ditt försäkringsbolag rekom-
menderar beträffande väggbeklädnad)
Anslut en matarledning 98767235/40 till aggregatets 
stängselanslutning, dra sedan denna ledning ut till 
hagen (kan med fördel grävas ned) och anslut på 
lämpligt ställe med universalanslutning 94247025, se 
bild 12.

9. Jordning
Slå ned minst 3 jordspett med 3 - 4 m mellanrum på 
så fuktigt ställe som möjligt, (undvik längs dränerade 
husväggar)  
OBS! Att flera jordspett kan behövas vid torr mark, 
samt vid starka aggregat. Se rekommendation till 
den aggregatmodell som du har.
Förbind jordspetten med matarledning 98767235/40 
och anslut sedan ledningen (kan med fördel grävas 
ned) till elstängselaggregatets jordanslutning. 

10. Åskskydd 
Genom att installera åskskydd 98872010 minskas 
risken betydligt för att åska skall förstöra elstängsel-
aggregatet. Monteras enl. anvisning som följer med 
åskskyddet. OBS! Samtliga DeLaval Elstängsel-
aggregat har 3 års garanti, gäller även åskskador. 

11. Varningsskyltar
Om ditt stängsel är längs med allmän väg eller gång-
stig är du skyldig att sätta upp varningsskyltar med 
täta mellanrum. Använd då DeLaval varningsskylt 
85488701, se bild 13. 
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Bild 13.  DeLaval varningsskylt.

Bild 11. Band med bandanslutning.

Bild 12. Universalanslutning ger en säker anslutning mellan 

aggregat och band.
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12. Volt alarm
Om du köpt DeLaval volt alarm monteras det på ban-
det, se bild 14.
Ställ in larm nivå 2000 V eller 4000 V.
Volt alarmet kommer nu att blinka när spänningen i 
bandet understiger inställt värde.

13. Driftsättning
Anslut nätdrivet elstängselaggregat till 220 - 240V 
jordat eller ojordat vägguttag.
Elstängselaggregat som är batteridrivet ansluter du till 
rekommenderad batterispänning enl. instruktionsbok.

14. Kontroll av spänning
Kontrollera spänningen på bandet med DeLaval 
digitala voltmeter 90632072 eller DeLaval stängsel-
mätare 90632073
Spänningen bör ej understiga 2000V.

15. Kontroll av jordning
Stäng av elstängselaggregatet.
Kortslut stängslet genom att sätta ett järnspett i  
marken och luta det mot bandet ca 100 m från el-
stängselaggregatets anslutning på bandet.  
(Se till att det blir ordentlig kontakt mot järnspettet).

Starta elstängselaggregatet och mät spänningen mel-
lan jordspett och jord med DeLaval digitala voltmeter 
90632072, se bild 15.

Spänningen får då ej överstiga 300 V  
(0,3 på displayen)

Om så är fallet måste jordningen kompletteras med 
fler jordspett.

Bild 15.  Mät spänningen med DeLaval digitala voltmeter så 

får du säkert besked om att allt. är OK.

Bild 14.  Volt alarm ger snabb signal om spänning är för låg 

på bandet.
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1 Elstängselaggregat
2 Matarledning
3 Jordning med minst 3 st DeLaval jordspett med 1 meters avstånd
4 Åskskydd
5 Elstängseltråd
6 Isolatorer
7 Grindsystem
8 Grindhandtag
9 Grindtillbehör
10 Stolpar i trä för permanent stängsel
11 Matarledning under grind som grävs ner och kopplas så den blir strömlös när den är öppen
12 Tydliga varningsskyltar för elstängsel
13 Skarvlås
14 Hörnkonstruktion med sträva
15 Hörnkonstruktion med parallellogram
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