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David  
Tweede scheerboom 

Montage instructie 

 
 
Onderdelen: 

 Scheerboom met palwiel 

 Strijkboom 

 2 steunen voor de strijkboom 

 2 kruislatten 

 16 opboomlatten 

 Aanbindlat 
 

Beslagzakje: 

 3 texsolv aanbindkoorden 

 Boomhendel met twee O-ringen 

 Pal 

 Schroef 4,5 x 17 mm 

 4 schroeven 4 x 15 mm 

 4 schroeven 4,5 x 45 mm 

 

Bevestig de aanbindkoorden met de 4 
schroeven (4 x 15 mm) aan de scheer-
boom.  
 
Let er op dat de koorden in dezelfde 
richting lopen als waarin de tanden 
van het palwiel wijzen.  
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Maak links aan het getouw de schuine 
regel van het achterdeel los, door het 
draadeind te verwijderen en aan de 
binnenkant de schroef uit de staander 
te draaien. 

  

 

Schroef de deuvel verbinding aan de 
binnenkant van de staander los. 

  

 

Maak de schuine regel flexibel door de 
schroeven waarmee hij aan de 
strijkboom zit een paar slagen los te 
draaien. 

  

 

Steek het eind met het palwiel van de 
scheerboom door het gat van de 
schuine regel aan de andere kant van 
het getouw. 
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Neem de schuine regel met de 
flexibele stift uit de staander, zodat het 
eind van de scheerboom in het blinde 
gat geplaatst kan worden. 
 
Plaats dan de stift weer in de 
staander, druk hem aan en schroef 
hem weer vast.  
 
Monteer ook het draadeind weer met 
de ringen en vleugelmoeren en draai 
tenslotte de schroeven weer vast in de 
strijkboom. 

  

 

Schroef de pal in het gaatje bij het 
palwiel vast aan en dan weer een slag 
terug, waardoor hij om de schroef kan 
draaien. 
 
Monteer de hendel aan de boom, 
zoals te zien is op de foto onderaan de 
pagina. 

  

 

Schroef met de overgebleven 4 grote 
schroeven de 2e strijkboom op de 
steunblokjes. 

  

 

Hiernaast is te zien hoe de 2e 
strijkboom met de steunblokjes op de 
1e strijkboom geschoven is. 

 


