
 

Delta uitbreiding 4 schachten  
Montage instructie  

 
 
Bij het uitbreiden van een 4-schachts getouw naar acht schachten moeten de bestaande vier 
schachten eerst met hun wieltjes naar achteren geschoven worden. Verwijder hiertoe de stukjes 
zwarte nylon slang die de ruimte op de assen achter de wieltjes opvullen. Deze stukjes slang zijn 
over de lengte opengesneden en kunnen dus weggenomen worden zonder demontage van de 
constructie waarin de assen opgesloten zitten. Ook de stukjes nylon slang die bij een 4-schachts of 
8-schachts getouw aan de voorkant van de wieltjes zitten moeten verwijderd worden. 
 
Draai de schroeven los van de houten delen die de voorkant van de assen dragen. Verwijder deze 
delen voorzichtig, zodat de assen met hun andere uiteinde in het frame van het getouw blijven zitten. 
 
Neem de nylon ringen van de assen en schuif er vervolgens het nodige aantal wieltjes op, telkens 
met een metalen busje ertussen. 
 
Schuif bij een uitbreiding naar acht schachten op iedere as weer een stukje nylon slang en 
vervolgens de nylon ring. Bij een uitbreiding naar twaalf schachten worden de stukjes nylon slang 
niet meer gebruikt. Nadat alle wieltjes op de assen geschoven zijn, moeten dan wel de nylon ringen 
weer op de assen geplaatst worden. 
 
Plaats de verwijderde houten onderdelen weer op de einden van de assen en schroef deze vast. 
 
Leidt de koorden voor de nieuwe schachten over de wieltjes en verbind de einden met een Texsolv 
peg. De reeds aanwezige koorden van de bestaande schachten dienen je als voorbeeld. Let er op 
dat het koord midden boven zichzelf kruist (zie de tekening van de parallelkontramars op pag. 1 van 
de instruktie). De koorden moeten iets minder strak aangespannen worden dan de bestaande 
koorden, omdat door het bevestigen van de schachtlatten en schemels het koord iets korter wordt. 
 
Verplaats de koorden zodanig dat de verbindingen met de texsolv peg afwisselend links en rechts 
komen te zitten , overeenkomstig de pegs van de oude koorden en blokkeer alle koorden met de 
blokkeerpen; de oude koorden door hun gemerkte gat. 
 
Merk bij de nieuwe koorden de gaten waardoor de blokkeerpen gestoken is. 
 
Bevestig de schachtlatten en schemels aan de koorden, overeenkomstig en op dezelfde hoogte als 
bij de bestaande schachten. Zie voor de juiste hoogte afstelling pagina 12 van de Delta instruktie. Let 
er op dat de langere onderste schemels, bevestigd aan de buitenkoorden, voor hun eigen 
binnenkoord langs lopen. 
 
In de bestaande trappers van het getouw moeten nu de schroefjes gedraaid worden voor de 
aanbinding naar de schemels van de nieuwe schachten. Wanneer de schachten naar achteren 
geschoven zijn (bij de uitbreiding van een 4-schachts getouw), moeten de trapperaanbindingen van 
die schachten natuurlijk ook naar achteren verplaatst worden. 
 
Aan weerszijden van de bestaande trappers moeten de nieuwe trappers per twee gemonteerd 
worden, zoals op pagina 6 van de Delta instructie staat beschreven. 
 
 


