
	

 
 
 
 
 

Kabelbaan spanset 
 

Met deze spanset kan je de kabelbaan tussen beide ankerpunten op de juiste 
spanning brengen. Door het ratelsysteem van de handtakel kan je hem 
vergrendelen op ieder punt. Met deze set kan je makkelijk de kabel afwerken aan 
het tweede ankerpunt zonder het “dode gewicht” van de rest van de kabel te 
moeten dragen. Door van deze set gebruik te maken zal de installatietijd 
drastisch verkort worden en is zeker aangewezen voor kabelbanen met een 
langere lengte. 
Stap1: 
Sla de nylon bandsling rond het ankerpunt (boven- of onderaan, naargelang welk 
punt het makkelijkst bereikbaar is) Bevestig nu de haak van de handtakel aan de 
uiteinden van de bandsling. Breng de bandsling een beetje hoger aan dan de 
plaats waar je van plan bent het ankerpunt te maken. 
Stap 2: 
Maak het blokkeringsmechanisme van de handtakel los en rol de kabel van de 
handtakel af. Zet nadien de vergrendeling van de handtakel weer vast. 
Acties handtakel: 
Druk de pal (4) in de bovenste positie  
Druk de handgreep (1) naar voor en hou hem stevig vast 
Druk op de beugel (5) en rol de kabel van de trommel  
Stap 3: 
Aan één zijde is je kabelbaan reeds aan het ankerpunt vastgemaakt, rol nu de 
kabel van de kabelbaan af naar het tweede ankerpunt waar je de handtakel aan 
hebt bevestigd. Bevestig de kabelklem op de kabel. 
Stap 4: 
Bevestig de haak van de handtakel aan de haak van de kabelklem, gebruik 
hiervoor eventueel een musketon/carabiner. Beweeg nu de handgreep van de 
handtakel heen en weer tot de kabel de gewenste spanning heeft bereikt en werk 
het tweede eindpunt van de kabel af met een lus en drie kabelklemmen rond het 
ankerpunt / kabelspanner. 
Acties handtakel: 
Druk de pal in de onderste positie (4) de pal (3) zal vastklikken in de inkepingen 
van de trommel (2) 
Beweeg de handgreep (1) voor-en achterwaarts om de kabel op te spannen. 
Stap 5: 
Beweeg de handtakel traag terug om de spanning van de spanset te halen en op 
het permanente ankerpunt over te brengen. Als de spanning volledig van de 
spanset is kan je de spanset losmaken en verwijderen.  
Acties handtakel:: 
Druk pal (4) opnieuw in bovenste positie 



	

 
 
 
 
 
Druk handgreep (1) achterwaarts tot de pin (3) de beugel (5) activeert. De 
spanning zal langzaam van de spanset gaan, inkeping per inkeping van d e ; 
Herhaal deze stappen tot de kabel voldoende los komt te zitten. 
 
Waarschuwingen: 
 
GEBRUIK de kabelbaan NIET met de kabelbaan spanset als permanent anker. 
Dit kan de kabel beschadigen en leiden tot ongevallen. 
OVERSPAN de kabelbaan NIET, op die manier maakt u de baan onveilig voor 
gebruik; een kabelbaan moet een doorhang hebben van  8% van d elengte 
tussen de ankerpunten. 
Zorg ervoor dat ten minste drie windingen op de kabeltrommel van de handtakel 
blijven  
Vermijd abrupte bewegingen van de handgreep als je de spanning van de  
spanset haalt.  
 

 
Verpak alle onderdelen van de spanset zorgvuldig en plaats ze opnieuw in de 
kartonnen koker en zend alles binnen de 14 dagen na ontvangst van de spanset 
terug naar: (u betaald de verzendkosten retour) 
 
Cable-ride.com, Diepestraat 87, 9300 Aalst, Belgium  
 
Als de kit in prima staat bij ons terug wordt bezorgd storten wij u 187,50 EUR 
terug, gelieve ons uw bankrekening nummer (BIC / IBAN) op te geven voor de 
terugbetaling 
 
 
 

Kabekklem	

Nylon	bandsling	

Handtakel	
4	ton	


