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De hart-op-hart-afstand van de te
betonneren poortpalen is de gewenste
draaivleugelbreedte (b dv) plus 100 mm.

Betonneer maat

Bij hekwerk aan de rand van een
grondstuk is opening DIN links naar
binnen en DIN rechts naar binnen
toe mogelijk. Welke openingsrichting,
wordt bepaald door de plaatsing van
de poortpaal (vp) waaraan de
draaivleugel (dv) bevestigd wordt.

Openingsrichtingen
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Ophangen van de draaivleugel en aansluiting hekwerk
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Gemonteerde poortpaal (vp).
Aanschroeven van de scharnierhuls met
de draaivleugel. De scharnierhulzen
bevinden zich aan die kant van de
draaivleugel waarheen hij geopend wordt.
Bevestiging van de onderste scharnieren
aan de poortpaal. De scharnierhuls wordt
aan de scharnieren gehangen.
De bovenste scharnier wordt in de
bovenste huls gehangen. Daarbij wordt de
pen in de poortpaal geschroefd.
Na het precieze afstellen van de
draaivleugel volgt het monteren van de
aansluitende matten. Deze moeten op
maat ingekort worden. Snijvlakken
vakkundig afwerken!
Bijzonderheid: zie montage slotkast.
Ophangen van de klembuizen.
De kap met het contraplaatje en de
verschroeving wordt op de paal gezet
en vastgeschroefd.
De draaivleugel is nu gemonteerd.
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Montage van draaivleugel en
aansluitende mat
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Constructie veranderingen voorbehouden.
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Slot met klink

De LEGI-slotkast wordt in de vleugel
gemonteerd. Al naar gelang de
openingsrichting moet de baard
worden omgezet.
Het slot wordt aan de draaivleugel
vastgeschroefd.
Het drukgarnituur wordt bevestigd.
Aanzicht van een gemonteerd slot.

Montage van slot en klink

De schroef wordt tussen de klembuis en
de paal gestoken.
De aanslag wordt tegen de paal aan gezet.
De aanslag wordt met schroef en moer
vastgezet.
De aanslag is gemonteerd.

Voor het monteren van de aanslag moet
gecontroleerd worden of de laatste
verticale spijl van de aansluitende mat
ter hoogte van de aanslag eventueel
verwijderd moet worden. Snijvlakken
dienen vakkundig te worden afgewerkt.
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Montage van de slotaanslag

Slotaanslag
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De draaivleugel wordt gesteld door de
scharnieren af te stellen. Hierdoor kan
de afstand tussen poortpaal en
draaivleugel geregeld worden.

Het stellen van de draaivleugel

baard

Verstellen van de draaivleugel

w
e
tt
ig

 g
e
d
e
p
o
n
d
e
e
rd

Constructie veranderingen voorbehouden.
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