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4.2

Autolift

Veel processen in de veehouderij zijn al geautomatiseerd. Het koeverkeer 
echter nog niet. De veehouder moet nog steeds eigenhandig de hekken 
openen en sluiten. Autolift brengt meerdere koegeleidingshekken auto-
matisch in bepaalde posities om zo de gewenste route voor een bepaalde 
groep dieren te bepalen. 

De hekken
De hekken van het Autolift-systeem zijn robuust uitgevoerde optrekhekken, 
die op en neer kunnen bewegen. Optrekhekken zijn het minst gevoelig voor 
blokkering door dieren. Als ze omhoog gaan, zullen de dieren die zich in de 
buurt bevinden achteruit gaan, als ze omlaag komen, voelen de dieren die 
onder het hek staan dit en gaan uit de weg. Er zijn robuuste, sterke materialen 
in de hekken verwerkt, die de krachten die de dieren erop
uitoefenen jarenlang kunnen weerstaan.

In open positie kan een hek wel zo hoog staan dat er een trekker onderdoor 
kan. Dankzij de afstandsbediening kan de trekkerchauffeur gewoon in zijn 
cabine blijven zitten. Door de hoogte waarop een hek zich bevindt, kan het 
lastig zijn om een hek handmatig omlaag te brengen, maar met de afstands-
bediening kost dat geen enkele moeite. 

Waar gebruiken?
Hoe groter het bedrijf, des te relevanter en tijdrovender de loopafstanden. 
Hierdoor kan het voorkomen dat (dure) melkapparatuur niet optimaal wordt 
benut, wat uiteraard geld kost. Autolift vergroot de productiviteit! Ook het 
werkplezier neemt toe, doordat minder lichamelijke inspanning nodig is. 
Daarom verdient de Autolift een plek op alle veehouderijbedrijven, groot 
én klein.

Veiligheid en foutafhandeling
Elk hek is voorzien van een aantal knoppen waarmee het systeem kan 
worden omzeild en de hekken ter plekke kunnen worden bediend. Motoren 
kunnen eenvoudig worden losgekoppeld en hekken kunnen handmatig 
worden bediend. Door een veiligheidsinstelling is de tractiecapaciteit van 
de motoren beperkt.

Geautomatiseerd optrekhek: Autolift
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4.3

Autolift – stand alone

Robuust uitgevoerd elektrisch aangedreven optrekhek, uitgevoerd 
met drukknop bediening. 

De details:
• Staanders 3”;
• Afscheidingshek, liggers 2”;
• Elektrische aandrijving, bovenin gemonteerd;
• Contragewichten, opgenomen in de staanders;
• Benodigde inbouwhoogte minimaal 400 cm;
• Vrije doorgang bij ‘open’ hek in hoogste stand: 280 cm;
• Vrije doorgang (voor mestrobot) bij ‘gesloten’ hek: 80 cm.

De techniek:
• Aandrijving; 0,37 kW wormwielmotorreductor;
• Wormwielmotorreductor, besturingskast, drukknop, eindscha-

kelaars en hoofdschakelaar compleet voorgemonteerd;
• Per Autolift is een 220 Volt voeding nodig. Aansluiten op de 

hoofdschakelaar.

31.24.230 Autolift, passend voor breedte tussen 270-330 cm
31.24.240 Autolift, passend voor breedte tussen 330-440 cm
31.24.250 Autolift, passend voor breedte tussen 440-550 cm

 Toebehoren
11.11.240 Ankerbout M12 x 106 mm (4 per staander voor 

bev. aan betonnen wand, 2 per staander voor bev. 
voetplaat)

04.18.025 Kapbeugel 2½” (voor bev. staander aan standpijp 
2½”)

04.18.080 Kapbeugel vk80 (voor bev. staander aan standpijp 
vk80)

71.10.030 Tapbout M10x30
82.10.500 Zelfborgende moer M10

2”
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4.4

Afstandsbediening Autolift

Naast de drukknop is nu ook een basic besturing voor de Autolift 
beschikbaar; de Autolift afstandsbediening. Met deze basic versie 
is het mogelijk om zonder WiFi en smartphone toch de Autolift 
hekken op afstand omhoog/omlaag te laten gaan. Op deze manier 
kunnen de koeien bijvoorbeeld naar de tijdelijke wachtruimte 
of separatieruimte gedreven worden en kan het hek bediend 
worden terwijl je achter de (ophaal)koeien loopt. Ook zouden de 
Autolift hekken bediend kunnen worden vanaf de shovel tijdens 
het instrooien van (diepstrooisel) ligboxen, gemak dient de mens. 
De radiografische afstandsbediening is robuust uitgevoerd en 
past in elke overall. Er zijn tot 4 Autolift hekken te gebruiken op 1 
afstandsbediening. De optionele afstandsbedieningsset kan ook 
op bestaande Autolift stand alone hekken gemonteerd worden.

Belangrijke voordelen:
• Eenvoudig en snel, geen WiFi/smartphone benodigd in de stal;
• Kan later toegevoegd worden aan een Autolift stand alone;
• Robuuste afstandsbediening;
• Tot 4 hekken te bedienen met één afstandsbediening.

Technische gegevens:
De ontvanger wordt geleverd inclusief netsnoer en stekker voor 
230V aansluiting. Tussen de ontvanger en elke individuele Autolift 
moet een 2-aderige kabel gemonteerd worden om een pulssig-
naal door te kunnen geven. Om de bediening ook per drukknop 
mogelijk te houden worden er T-splitsingen aangeboden, per 
Autolift is één T-splitsing benodigd. De afstandsbediening is stan-
daard voorzien van 2 AAA batterijen welke eenvoudig vervangen 
kunnen worden.

Let op:
Exclusief diverse bekabeling (elektrische aansluiting per hek, 
verbinding tussen de hekken en de bedieningskast).

 Afstandsbediening Autolift

31.24.300 Complete set afstandsbediening Autolift (bevat 
afstandsbediening, ontvanger en netsnoer)

 
 Toebehoren:
31.24.310 Losse (extra) afstandsbediening
31.24.320 2-aderige signaalkabel, per meter
31.24.325 T-Splitsing*
31.24.330 Montageset ontvanger**
04.56.090 Draadbeugel 2” x 90 mm M10, incl. moeren (2 per 

montageset)

* Wordt gebruikt om een splitsing te maken tussen drukknop 
en de ontvanger van de afstandsbediening zodat beide bedie-
ningen te gebruiken zijn. Per Autolift is één splitsing benodigd.

** Montageset omvat een bevestigingsplaat en schroeven om 
de ontvanger aan de bevestigingsplaat te kunnen monteren. 
Vervolgens wordt d.m.v. draadbeugels de ontvanger beves-
tigd aan het ijzerwerk (standaard 2”, voor andere maten zie 
pagina klemmen en hulpstukken).

Afstandsbediening Autolift
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4.5Inbouwvoorbeelden Autolift
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