
Koeverkeer 00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl oktober 2019

Pasture gate doorloophek 4.4A

Pasture gate doorloophek

Het kan nodig zijn te werken met eenrichtingshekken in een 
bredere doorgang, waarbij de doorgang wel weer vrijgemaakt 
kan worden (weidepoorten is een voorbeeld van zo’n situatie). 
Afhankelijk van de breedte van de doorgang en de hoeveelheid 
koeverkeer kan gekozen worden voor een enkelvoudige of een 
dubbele uitvoering. 

De details:
• Standaard voorzien van de benodigde Texasdeurtjes;
• Standaard voorzien van instelbaar draaipunt;
• Standaard voorzien van een universeel sluitpunt;
• Vrije doorgang (voor mestrobot): 65 cm.

De techniek:
• Uitgevoerd in 2" buis;
• Hekhoogte zijstukken: 95 cm;
• Enkelvoudig doorloophek, geschikt voor gangbreedtes van 

190 tot 290 cm. Op verzoek, tegen meerprijs, leverbaar tot een 
gangbreedte van max. 400 cm;

• Tweevoudig doorloophek, geschikt voor gangbreedtes van 300 
tot 400 cm;

• De breedte aanpassing wordt doorgevoerd in de zijstukken. 
Het doorloopdeel heeft een vaste maat;

• Hek moet solide bevestigd kunnen worden aan een betonnen 
wand of staander;

• Pasture gate doorloophekken, langer dan 300 cm, moeten 
voorzien worden van een steunwiel (02.90.990) of een schoorset 
(03.91.300).

Let wel: 
• Diverse bevestigingsmaterialen zoals ankerbouten en eventueel 

standpijpen enz. extra toevoegen;
• Check de hoogte van het betonnen muurtje daar waar het 

draaipunt bevestigd moet worden (minimaal 160 cm).

03.19.600 Pasture gate enkelvoudig, passend voor breedte 
tussen 190-290 cm

03.19.700 Pasture gate tweevoudig, passend voor breedte 
tussen 300-400 cm

 (Exacte breedte opgeven bij bestelling)

 Toebehoren voor doorloophekken 300 - 400 cm
02.90.990 Steunwiel aan afscheidingshek
03.91.300 Schoorset

 Toebehoren voor schoorset
11.11.220 Ankerbout M10 x 86 mm (2 stuks) voor bevestiging 

aan betonnen wanden.
71.10.040 Zeskant tapbout M10 x 40 (2 stuks) voor bevestiging 

aan HE- of I-staanders.
82.10.500 Zelfborgende nylon moer M10 (2 stuks), behorend 

bij zeskant tapbout M10 x 40.

Montagedelen voor bevestiging afscheidingshek en/of schoorset 
aan overige kolommen (3” – Ø200 mm of vierkante kolommen) 
zijn leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.
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