
Montage handleiding 
 
Lees onze montage-handleiding zeer aandachtig om een optimale werking te garanderen en onnodige 
klachten te vermijden. 
 

Algemene informatie 

 

Draag altijd een goed zichtbaar vest wanneer u de wildreflectoren 
monteert. Begeef u altijd buiten de gemarkeerde rand van de 
rijbaan. Zorg indien nodig voor aparte verkeersbescherming. Neem 
in geval van twijfel contact op met uw lokale wegbeheerder. 

In het te beschermen gebied moeten de wildreflectoren ononderbroken op iedere wegmarkeringspaal 
worden aangebracht. Ontbrekende wildreflectoren moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Dit is de 
enige manier om een optimale duurzame bescherming te garanderen. 
Bevestiging van het wildreflectoren op de wegmarkeringspaal 

 

Stap 1: 
Neem de wildreflector uit de doos in de volgorde waarin het verpakt 
is. Er zijn vier verschillende varianten de wildreflector wat betreft de 
kleurschikking van de acht kleine reflectoren. Deze zijn gemengd 
verpakt in de. Dit is om ervoor te zorgen dat een wildreflector met 
hetzelfde uiterlijk pas bij de vijfde wegmarkeringspaal wordt 
herhaald. Op die manier krijgt het wild bij elke uitgeruste 
wegmarkeringspaal steeds een ander lichtbeeld te zien krijgen 
(vermijding van het gewenningseffect). 

 

Stap 2: 
Haal de wildreflector uit de plasticzak. De plasticzakken moeten 
worden ingezameld en vervolgens op een milieuvriendelijke manier 
worden verwijderd. 



 

Stap 3: 
Bevestig wildreflector aan de achterkant van de wegmarkeringspaal 
met het meegeleverde bevestigingsrubber. 

 

Stap 4: 
Plaats dan de wildreflector correct. Hij moet vlak en recht worden 
geplaatst met alle vier de bevestigingspunten, inclusief de 
bovenrand, tegen de achterkant van de wegmarkeringspaal Hij moet 
ook in het midden van de wegmarkeringspaal. Hij mag aan geen 
enkele kant uitsteken. Wij bevelen aan hem in het "bovenste witte" 
deel van de wegmarkeringspaal te monteren. De hoge montage 
maakt een optimaal effect mogelijk, zelfs bij hoge begroeiing in de 
berm van de weg.  

 

 

Stap 5: 
Wij raden u aan altijd een accuschroevendraaier te gebruiken om de 
wildreflector vast te schroeven. Verwijder daartoe de vier verzonken 
TORX-schroeven (3,5 x 19 mm) uit het kleine plasticzakje die is 
bijgeleverd. Ook deze plasticzakken moeten worden ingezameld en 
vervolgens overeenkomstig de milieuwetgeving worden verwijderd. 
De bijgeleverde schroeven zijn zelftappend. Voorboren is niet nodig. 
Belangrijk - Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven. Gebruik een 
montage bit TX 15. 
 
Zet de accuschroevendraaier op een laag toerental. Zorg ervoor dat 
u de accuschroevendraaier met de schroef er recht op plaatst voor 
montage en schroef hem er recht in. Bepaal de noodzakelijke druk 
voor het vastgrijpen en indraaien van de schroef. Het normale 
schroefproces voor een schroef duurt ca. 6 seconden. Opmerking - 
Een hoge snelheid in combinatie met een hoge druk leidt er alleen 
toe dat de schroef door het zachte kunststof materiaal van de 
wegmarkeringspaal draait en dus doldraait. 


