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Montage-instructie voor uitbreidset Spring 
 

 

Neem de rietlade 
en de borstboom 
van het getouw 
en leg het op zijn 
achterkant. 

  

 

Schroef de schroefjes in de vier 
nieuwe trappers, zover dat de 
schroefkoppen er ca. 5 mm uit 
blijven steken. 
 

  

 

Schroef ook schroefjes in de 
gaatjes van de bestaande 
trappers, overeenkomend met 
de nieuwe schachten. 
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Monteer aan beide kanten van de bestaande trappers twee nieuwe 
trappers, met een as, een afstandsbus, een montageblokje en een grote 
schroef. 
 

 

Verwijder de steunblokjes van 
de voorkant van de onderste 
assen.  

  

 

Vervang het stukje nylon slang 
dat op de assen zit door 4 
wieltjes. Monteer de 
steunblokjes weer. Het is 
daarbij belangrijk dat de 
schroef weer in dezelfde draad 
terechtkomt die hij eerder 
gesneden heeft. Het terug-
vinden van de bestaande draad 
is gemakkelijk: Duw de schroef 
in het gat, terwijl je hem draait  

tegen de klok in. Stop als een licht tikje duidelijk maakt dat de schroef in 
zijn oude draad valt. Draai de schroef rechtsom vast. Aan het lichte 
schroeven merk je dat je in de oude draad zit.  
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Om de wieltjes op de vier 
bovenste assen toe te voegen, 
moeten schap en de regel er 
achter verwijderd worden. 
 

  

 

Monteer het schap weer nadat 
je ook hier de stukjes nylon 
slang door wieltjes vervangen 
hebt.  
 
Let erop dat de schroeven weer 
in hun oude draad terecht 
komen. 
 

 

  
 
Ze t het getouw overeind en leid de nieuwe koorden over de wieltjes, 
met de bestaande koorden als voorbeeld. 
 
Verbind de einden van de koorden. Steek het ene eind door het andere, 
daarna door zichzelf en zet het vast door een Texsolv pen door een gat 
in het koordeind te steken. Op deze wijze regel je de spanning van het 
koord. Door het koord op één of twee plaatsen naast het wieltje te 
leggen heb je wat meer ruimte in het koord om de verbindingslus te 
maken. Als je daarna het koord weer op de wieltjes legt, controleer je of 
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de spanning nog bijgesteld moet worden. Bij een hogere spanning trapt 
het getouw zwaarder en bij een te lage spanning kan het koord van de 
wieltjes af lopen. 
 

  
 
Verplaats de koordverbindingen om en om naar de zijkanten, op een 
afstand van ongeveer 15 cm van de wieltjes. Steek de blokkeerpen door 
alle koorden en merk bij de nieuwe koorden de koordlussen waar de 
pen doorgestoken is. 
 

 

Monteer de haken met de 
kartelmoeren op de einden van 
de schemels en de 
schachtlatten. 
 
Let erop dat bij de schemels de 
haken aan de kant van de 
keepjes zitten.  

 
Bevestig de schachtlatten en de schemels aan de koorden. Hierbij kun 
je hevels op de schachtlatten zetten.  
 
Omdat het aantal benodigde hevels op een getouw bepaald wordt door 
het aantal scheringdraden, zitten er geen hevels bij een uitbreidset. Als 
je geen nieuwe hevels hebt, moet je hevels voor de nieuwe schachten 
dus van de andere schachten afhalen. 


