MONTERINGSANVISNING.
Begrep som «plasttunnel», «high tunnel», «poly tunnel», «veksthus», «dyrkingstunnel» og «drivhus»
brukes om hverandre og beskriver et stort spenn av løsninger. Fra de helt enkle, bestående av bøyde
plastrør med en gjennomsiktig plastduk trukket over hele tunnelen og til store, industrielle anlegg i stål
og glass, med kunstig belysning og oppvarming. Pass på når du bestiller så du får det anlegget du har
bruk for.
Groweasy AS har utviklet en løsning som er enkel å montere, holdbar og med lang levetid. Dette
reduserer kostnader og sparer arbeidsinnsats. Et hovedmål med utviklingsarbeidet har vært å redusere
belastning på miljøet ved å redusere forbruk og ikke minst tap av plast.

MONTERING.

Tverrsnitt av testanlegget i Aure.

OPPGAVE
MONTERE BØYLENE.
MONTERE FØRSTE SEKSJON.
MONTERE NESTE SEKSJON
FORANKRING

BESKRIVELSE
Skru sammen alle bøylene først
Montere første bøyle sammen med langsgående avstivere
Montere andre bøyle til andre ende av avstiverne
Tre i duk i kedersporet
Følger samme rekkefølge som foran.
Groweasy forankring av store anlegg (se trinn 5)
Forankre med jordspyd
Forankre på tregulv

TRINN 1. MONTERE SAMMEN BØYLENE
Tidsforbruk (en person) er målt og dokumentert på video under montering av det første anlegget i Aure
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Legg ut alle delene på bakken på flatt underlag. Monter sammen med skjøtebolter og M6 skruer.
Hanebjelken monteres med M10 bolt. Vi bruker 6-7 minutter på å montere sammen en bøyle.
TRINN 2. MONTERE BØYLER OG AVSTIVERE
•
•
•
•
•

Merk av omrisset av tunnelen på bakken.
Reis opp første bøyle i vertikal stilling.
Fest avstiverne til bøylen
Reis opp neste bøyle og fest andre ende av avstiverne
Sett opp en bøyle til på samme måte
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TRINN 3. MONTERE DUK I KEDERSPOR
•
•
•
•

Det er en fordel å være to når duken tres i sporet.
Duken tres inn i utfresing i vegg-profilet.
Dra duken over til motsatt side og ned til bakkenivå.
Tre andre ende av duken ned til bakken på din side.
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TRINN 4. STRAMME OPP
•
•

Du strammer opp ved å benytte ei lekt av passe
lengde og presse de to naboprofilene fra
hverandre (Avstiver må løses ut først)
Deretter setter du avstiveren inn i det ytterste
hullet og låser av med M10 mutter.
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TRINN 5. FORANKRING AV STORE ANLEGG
•

•

•
•

Legg en stokk langsmed anlegget på begge sider,
40-50 cm under bakken. Om du benytter
impregnert trevirke så skjøtes dette sammen slik
at det danner en sammenhengende forankring i
hele tunnelens lengde.
Slå wire (Ø 6 mm er tilstrekkelig) rundt stokken
med 203 cm avstand i hele tunnelens lengde. En
wire skal opp til hver bøyle (på begge sider av
tunnelen). Deretter dekkes stokken til (vi har gjort
dette i sammenheng med drenering).
Anlegget forankres ved å feste wiren mot en M10
bolt med øyemutter på innsiden av bøylen.
Det er en fordel å vente med å stramme opp wiren
til duken er strammet opp i hele tunnelens lengde

Her er anlegget forankret som angitt og i tillegg montert på langsgående, impregnert konstruksjonsvirke. Foto
Endre Hånde, Prestmyra Gård, Kristiansund.

