
Constructiewijzigingen voorbehouden

Hekwerk monteren zonder hoogteverschillen

2 Haakbout voormonteren

1 Montage van RP-pur op één hoogte en in één lijn Monteer de LEGI-staanders RP-pur
op dezelfde hoogte en in één lijn met
een hartafstand van 2500 mm.

Zorg er hierbij voor dat de buiszijde
met het boorgat van 9 mm aan de 
voorkant komt te zitten (de kant
waaraan de hekdelen worden gemon-
teerd).

2500 mm

schroefdraad

boorgat

hekbevestiging

Steek de haakbout M8 x 65 in het boor-
gat van 9 mm aan de voorkant van de 
LEGI-staander RP-pur. .

Steek vanaf de achterkant een speciale 
8-mm-zeskantmoer (optioneel kan ook 
een 8-mm-afbreekmoer + afstandshuls 
worden gebruikt) door het boorgat van 27 
mm en draai deze moer ca. 3 - 4 slagen 
vast. 

U kunt dit het beste doen met een steek
sleutel met verlengde 13-mm-kop of 
daarmee vergelijkbaar gereedschap.
Alternatief kunt u ook de LEGI-pur-
montagehulp gebruiken en de hekdelen
dan hierop hangen.

Opmerking:
De maat van de benodigde montagehulp is af-
hankelijk van de staanderdiameter, die op zijn 
beurt afhankelijk is van de hekhoogte.
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LEGI-R-hekdelen bevestigen en hekdelen vastschroeven

Hang de hekdelen in overeenstemming 
met het LEGI-R-systeem overlappend in 
de voorgemonteerde haakbouten. 

De hekdelen kunnen hierbij zowel met 
de uitstekende draadeinden naar boven 
als naar beneden worden gemonteerd. 
Trek de moeren van de haakbouten 
“handvast” aan, zodat de hekdelen nog 
probleemloos uitgelijnd kunnen worden.

Monteer de ontbrekende schroefver-
bindingen zoals onder      beschreven. 
Deze schroefverbindingen kunnen in 
tegenstelling tot de eerder voorgemon-
teerde direct worden vastgedraaid.
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Alternatief:
Hang de hekdelen op de 
LEGI-pur-montagehulp. Bevestig een 
haakbout en verwijder de montagehulp.
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Dek de boorgaten af met lamellenstoppen 
LAW 1460. Druk de staanderkappen in de 
openingen aan de bovenkant van de staan-
ders. Gebruik hiervoor een rubberhamer om 
beschadigingen te voorkomen.

Traploze hoogteverstelilng met de LEGI-klemplaat SK

Opmerking:
Voor het traploos in hoogte verstellen van 
de hekdelen aan de staander wordt de
LEGI-klemplaat SK gebruikt. Het benodigde 
aantal klemplaten per staander is gelijk aan het 
gebruikte aantal haakbouten.

Hekdelen vastschroeven

Hekdelen bevestigen
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