
LEGI-schuifpoort

NIRO

Robuust. Betrouwbaar. Duurzaam.



De schuifpoort van staal!

Reiniging 

Betrouwbaar ter plaatse gemonteerd 

Aanbrengen van de poedercoating 

Geselecteer-
de aandrijf- en 
besturingsele-
menten 

LEGI-schuifpoort NIRO

www.legi.de

Productie

Thermische verzinking 

Nabewerking 

Gelast  
van  
blank staal 

Per stuk in  
een dompel- 
bad thermisch 
verzinkt 



Montagevriendeli-
jke revisiekleppen 
in de staander. 

Motorconsole 
voor verborgen 
kabelgeleiding en 
trekontlasting. 

Geen zichtbare 
verdeuveling. 

Montageconsole met in hoogte verstelbare wieldragers 
maakt een verborgen montage van de draagwerkcons-
tructie 200 mm onder het maaiveld (OFFB). Slijtvrije en 
geluidsarme draagwerkwielen van polyamide. 

Stekkerklaar 
bedrade voedings-
leiding voor een 
eenvoudige en 
betrouwbare inge-
bruikneming. 

Stekkerklaar 
bedrade lichts-
lotleiding maakt 
een eenvoudige 
en betrouwbare 
ingebruikneming 
mogelijk. 

Afsluitbare 
aandrijfkast met 
geïntegreerde 
besturing. 
Stekkerklaar 
voorgemonteerd. 
Aansluitmogeli-
jkheid voor alle 
gangbare bestu-
ringselementen. 
Vergrendeling 
met halve profiel-
cilinder. 

Slijtvrije geleidewie-
len met bescherm-
kast om ingrijpen te 
voorkomen. 

Aluminium slijtrand 
op de bovenbalk. 

In hoogte verstelbare veilig-
heidsoploopschoen ter ontlas-
ting van de draagconstructie 
van de geopende poort. 

Inductief, in de 
onderbalk geïnte-
greerd transmissi-
esysteem. Slijtvrije 
signaaloverdracht 
van de contactstrip 
naar de hoofdsluit-
kant. 

Twee mechanische 
veiligheidsver-
grendelingen in de 
onderbalk voor extra 
loopwegbegrenzing. 
Eén aan de voorkant 
en één aan de ach-
terkant van de poort. 

De stalen LEGI-schuifpoort NIRO   

Perfectie tot in het detail!

Actieve sluitkantbe-
veiligingen aan de 
hoofd- en nevens-
luitkanten conform 
EN 13241-1. 

Optionele klim-
beveiliging, bijv. 
tandprofiel 40 mm. 

Tandstang voor krach-
toverbrenging zonder 
verliezen. Hoogwaar-
dig thermisch verzinkt 
en poedergecoat. 

In hoogte verstelbare 
veiligheidsoploopscho-
en ter ontlasting van 
de draagconstructie 
van de gesloten poort. 

Verlengde inlaat-
staander voor 
verborgen montage 
200 mm onder het 
maaiveld (OFFB). 

Extra geleidewie-
len aan de hoofds-
luitkant. 

Inlaatvork als 
uitlichtbeveiliging 
voor de gesloten 
poortvleugel. 
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Mogelijke poorthoogten 
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2.400 mm

1.200 mm
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De LEGI-dealer bij u in de buurt 

Gecertificeerde bescherming 

LEGI-schuifpoorten zijn in 
overeenstemming met EN 13241-
1 en zijn TÜV-gekeurd.

Corrosiebescherming  (LKS)

LKS I Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

LKS IV Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461 en extra gepoedercoat

Dekra-gekeurde kwaliteit 

Permanente kwaliteitscontrole 
van alle productieprocessen 
conform DIN ISO 9001:2008 

Speciale hoogten tot 3.000 mm op aanvraag 

 

Eenvleugelig: tot 12.000 mm 
Tweevleugelig: tot 24.000 mm

Speciale afmetingen op aanvraag 

Standaardkleuren (SF)

SF I SF II SF III

RAL 6005
Mosgroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 6009 
Dennengroen

RAL 7023
Betongrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 9005
Zwart

RAL 3000
Vuurrood

RAL 7030
Steengrijs

Wij leveren op verzoek 
ook andere RAL-kleuren.

Mogelijke poortbreedtes

Typeaanduidingen 


