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O esticador de arame funciona para qualquer tipo de arame: Liso, ovalado e farpado.

Amarre a ponta do arame no primeiro
mourão. 

Movimente o cabo do esticador até que
o outro gancho igual (que também possui
três elos) alcance o elo seguinte da
corrente (não pule elo).

Introduza o arame nos furos das lascas
até chegar no próximo mourão. No esticamento
começar do arame de baixo para o arame de cima.

Fazendo alavanca no cabo o esticador,
continue a operação num sistema vai-vem
alternando os ganchos nos elos da corrente,
até que o arame fique bem esticado.

Amarre a corrente de elos que acompanha o esticador, 
no mourão do lado oposto, utilizando do gancho
terminal em forma de s.

Engate o primeiro dos dois ganchos iguais (o que 
possui 3 elos) em um dos elos da corrente. Em seguida
engate o gancho oposto (o que possui 1 elo) no elo da
mordaça.

Coloque o arame na mordaça utilizando-se do rasgo
 nele existente (de preferência do lado oposto do rasgo),
de tal forma que o arame não escape. Bata com um martelo no
pino cônico até que o arame fique preso e não deslize.

Pronto. A sua cerca está de pé.

Finalmente, introduza a ponta do arame no
furo do eixo da catraca e estique esse 
pequeno pedaço que ainda está frouxo, com
facilidade.

Sem retirar o esticador do lugar, corte o arame 
com tamanho suficiente para dar 3 ou 4 voltas
inteiras no eixo da catraca. Faça com que o
arame não fique entre o furo do eixo e a lateral
da catraca, evitando assim deformá-la.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


