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De MEUHH weidepoort is een stevige stalen constructie die 
berekend is op het tegenhouden van grotere dieren zoals koeien, 
paarden, maar ook kleinere dieren zoals schapen, lammetjes,...  

De MEUHH poort is bedoeld om in bestaande omheiningen 
ingebouwd worden, maar kan ook geleverd worden met haar 
eigen draag- en slagpaal. 

De weidepoort is standaard warmbad verzinkt en is dus uiterst 
goed bestand tegen corrosie. De poort kan bovendien nog 
voorzien worden van een polyester poedercoating, wat de 
corrosieweerstand nog verhoogt (optie).
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Productfiche Meuhh weidepoort NL 11-2018

KADER
De MEUHH is een stevig poortframe uit buisprofiel met diagonale 
versterking. De boven- en onderligger bestaan uit rechthoekige 
buizen van 60/40/2 mm, de verticale buizen zijn 50/50/2 
mm. Vanaf een poortbreedte van 3 meter wordt een centrale 
versterkingslat ingelast uit plat ijzer van 45/8 mm, evenals 
diagonale trekstangen uit plat ijzer van 20/5 mm. De horizontale 
tussenliggers zijn dikwandige ronde buizen met een diameter 
van 30 mm. De onderste 4 liggers zijn op een afstand van 15 cm 
a.o.a. geplaatste, de bovenste 2 op een afstand van 20 cm a.o.a.  
De poortvleugel is links-rechts uitwisselbaar.

PALEN
De MEUHH poort kan geleverd worden met optionele Unipost 
palen van 120/120 mm, met een paallengte van 2 meter.

SLUITWERK
De poort is voorzien van 2 schuifgrendels (1 boven en 1 onder), 
aan de scharnierzijde zijn 2 oogbouten M20 x 130 voorzien.
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AFWERKING
De MEUHH weidepoort is volledig warmbad verzinkt en kan als 
optie voorzien worden van een polyester poedercoating van 80 
micron in een standaard Kopal kleur of een andere kleur naar 
keuze (optie).

ACCESSOIRES
De MEUHH poort kan voorzien worden van speciale 
scharnierbeugels en slagbeugels voor montage aan bestaande 
betonnen palen van 120/120 mm.

STANDA ARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009

steengrijs RAL 7030

kwartsgrijs RAL 7039

antracietgrijs RAL 7016

puur wit RAL 9010

gitzwart glanzend RAL 9005bl

gitzwart mat RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen 
van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.
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