
Installation Instructions:
Gate for Electric Fence Netting (Art.Nr.: 27402 + 27407)

Thank you for purchasing this electric fence gate! The installation only takes a few minutes. 
Before installation you need to cut the cable ties (pic. 2) which were tied around the net for 
trans-portation. Caution: Do not cut the cable ties that fix the net to the support posts! 
Now prepare all the items in front of you and check for completeness: net with 2 support 
posts, 3 cross posts, 2 double-spiked posts, 6 screws, 1 connection cable.  

Place the gate netting with the support posts on the ground. 
Now thread the cross posts into the netting (pic. 5). The post 
has to be threaded alternating back and forth through the 
wires. You can now begin to screw the cross posts to the 
support posts. Caution: The mesh fixing (cable ties) must 
be above the screw (see picture 6a + b).

Please hold the crossbar while inserting the screw to prevent the bar from turning (pic. 7). 
After assembling the two upper crossbars, the only thing missing is the bottom bar. This 
one is also threaded alternating back and forth through the net mesh (pic. 8). Caution: 
The mesh fixing (cable ties) has to be below the screw (pic. 9). 

Once all the bars are tightly fixed to the support posts, you can 
start to install it into your electric fence netting. Installation 
instructions for the installation into a net are supplied.

Heights of the assembled electric fence gates: 
27402:    A= 90 cm | B= 105 cm
27407:    A= 110 cm | B= 125 cm
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Návod na instalaci:
Vchodová branka k elektrické ohradníkové síti (Obj.č.: 8109 / 8110)

A
B

Rozměry sestavených branek:
8109: A - 91 cm  I  B - 105 cm 
8110: A - 110 cm  I  B - 125 cm

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Montáž je snadná a zabere vám jen pár minut. Před samotnou 
instalací rozdělejte kompletní balení a uvolněte síť přestřižením vázacích provázků, jak vidíte na obrázku č. 2. 
Dejte pozor, ať nepoškodíte jednotlivé vodiče, kterými se síť fixuje k sloupkům. Po vybalení zkontrolujte, zda je 
obsah balení kompletní. Obsahem sady je: 1 ks síť se dvěma bočními sloupky, 2 ks sloupků s dvojitým hrotem, 
6 ks spojovací šrouby, 1 ks propojovací kabel, 2 ks stahovacích fixačních pásek, 3 ks příčné sloupky.

Položte síť se sloupky na zem. Do sítě navlékněte příčné sloupky,  
postupujte střídavě, jeden vodič nahoru, druhý dolů, tak jak vidíte na 
obr. č. 5. Poté můžete přistoupit k sešroubování příčných sloupků  
k pevným sloupkům na síti. Pozor: Stahovací pásek musí být nad šrou-
bem, tak jak vidíte na obrázku č. 6a + 6b.

Při šroubování držte pevně horní příčku rukou, aby se neprotočila obr.č. 7. Zbývá už jen instalovat spod-
ní příčku, provlečením oky sítě střídavě, jak vidíte na obr.č. 8. Po správném provlečení přišroubujte pevně  
i spodní příčku obr.č. 9. 

Detailní pohled na provlečení

Nyní máte branku smontovanou 
a můžete přejít k instalaci do sítě, viz dále.


