toebehoren hekken
55/85

Roosterpaal 2” x 140 cm

37
38

Paal met spindel, vast te klemmen op de betonnen
roostervloer. Met behulp van twee roosterpalen
zijn de diverse afscheidingshekken verplaatsbaar te
monteren op de roostervloer. De afscheidingshekken worden met overkruisklemmen 1½” x 2” aan
de roosterpalen bevestigd . Het is ook mogelijk om
met horizontale buizen 1½” een roosterhek naar
keuze samen te stellen.
03.90.500
04.08.020

Roosterpaal
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Drinkbakopening
passend op
afscheidingshekken

Instelbaar
draaipunt

Roosterpaal 2” x 140 cm
Overkruisklem 1½” x 2”

Drinkbakopening
03.11.900
03.11.950

Voor afscheidingshek 03.11, lengte 55 cm
Voor afscheidingshek 03.11, lengte 85 cm

03.13.900
03.13.950

Voor afscheidingshek 03.13, lengte 55 cm
Voor afscheidingshek 03.13, lengte 85 cm

03.31.900

Voor afscheidingshek 03.31, lengte 55 cm

Universeel
sluitpunt

Instelbaar draaipunt
Instelbare bevestigingsdelen voor het op eenvoudige wijze waterpas hangen van draaihekken.
Inclusief draadbeugels voor montage aan staander
2½”.
03.90.250
03.90.255
03.90.260
03.90.270

Hekhoogte
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm

Universeel sluitpunt
Robuuste sluiting, inclusief sluitpunt. Speciaal voor
draaibare afscheidingshekken die vaak bediend
moeten worden. Inclusief draadbeugels voor
montage aan staander 2½”.

Schuifbuizen

03.90.450
03.90.460
03.90.465
03.90.470
03.90.480

Hekhoogte
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm

Schuifbuizen
Eenvoudige flexibele oplossing om standaard afscheidingshekken voor grootvee (art. nr. 03.14 en
03.15) in combinatie met een universeel sluitpunt
te verlengen.
De robuuste schuifbuizen zijn gemaakt van buis
met een wanddikte van 4mm. De afscheidingshekken kunnen daarmee tot ca. 50cm verlengd
worden.

max
. 50 c
m

03.91.400

Stel schuifbuizen (2 stuks) D=38mm L=150 cm

03.90.450
03.90.460

Toebehoren
Universeel sluitpunt
Hekhoogte
53 cm
79 cm

Overslagsluiting voor afscheidingshekken
Overslagsluiting
voor afscheidingshek 1½”
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

03.91.100
03.91.100

Voor afscheidingshekken, in lijn geplaatst
Voor afscheidingshekken, overlappend geplaatst
november 2019
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toebehoren hekken
Verplaatsbaar hek

Sluitpunt

Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen voerhek en boxafscheiding
De basis voor dit afscheidingshek wordt gevormd
door het afscheidingshek voor grootvee (model
03.15). Door het hek draaibaar te maken - draaipunt aan voerhekzijde - kunnen de koeien op
eenvoudige wijze gehergroepeerd worden. Aan de
tegenoverliggende zijde bevelen wij onze universele sluiting aan. Het ‘bedieningsgemak’ kan verder
enorm vergroot worden door het hek te voorzien
van een doorlooppoort.

79

Draaipunt

60

Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen voerhek en boxafscheiding

03.18.650

Bevestiging verplaatsbaar afscheidingshek
aan zelfsluitend voerhek en
veiligheidsvoerhek

03.90.462
03.18.650
03.18.671
03.18.850
Bevestiging sluitpunt
aan achterzijde ligbox

Bevestiging
verplaatsbaar afscheidingshek
aan zelfsluitend voerhek

4.9

Draaipunt compleet voor bevestiging aan
zelfsluitend voerhek (model 22.61, 22.62, 24.61,
24.62, 24.63 en 24.66)
en veiligheidsvoerhek (model 22.70 en 22.72)
Draaipunt compleet voor bevestiging aan
veiligheidsvoerhek (model 24.72 en 24.70)

Universeel sluitpunt
aan achterzijde ligboxafscheiding
03.90.462
03.18.671

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan verticale buis 1½” of 2”, bestaande
uit een parallelklem en sluitring

Bevestiging verplaatsbaar afscheidingshek
aan diagonaal voerhek

03.18.655
03.18.655
03.90.462

Draaipunt compleet voor bevestiging aan diagonaal
voerhek

03.18.670
Universeel sluitpunt aan voorzijde 'Profit'
Bevestiging
verplaatsbaar afscheidingshek
aan diagonaal voerhek

03.90.462
03.18.670

Bevestiging sluitpunt
aan voorzijde
'Profit'

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan horizontale buis 1½” of 2”,
bestaande uit overkruisklem en sluitring

Bevestiging draaibaar afscheidingshek
aan 2½” standpijp

03.90.332
03.90.332

03.90.462

Stel universele montagegaffels aan 2½” standpijp

03.18.665
Universeel sluitpunt aan voorzijde
'Comfort-NG' aan horizontale buizen
Bevestiging
draaibaar afscheidingshek
aan 2½” standpijp

Bevestiging sluitpunt
aan voorzijde
'Comfort'

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

03.90.462
03.18.665

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan voorzijde Comfort ligbox, bestaande
uit buis 1½” plus T-klemmen, parallelklem en sluitring
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Opbouw standpijp
10.21.140
10.26.100
10.26.120
10.26.130
10.26.145
10.26.160
10.26.170
10.26.180
10.81.160

Maat
2” x 140 cm
2½” x 100 cm
2½” x 120 cm
2½” x 130 cm
2½” x 145 cm
2½” x 160 cm
2½” x 170 cm
2½” x 180 cm
80 x 160 cm
Opbouw standpijp
met grote voetplaat, 30 x 30 cm

10.26.360
10.81.360
10.26.910

Maat
2½" x 160 cm
80 x 160 cm
Toebehoren:
Rubber beschermingsplaat voor de opbouwstand
pijpen 10.26.360 en 10.81.360
Afdekkap

Opbouw standpijp

Opbouw standpijp 2½”
met grote voetplaat

Opbouw standpijp 80 mm
met grote voetplaat en
rubber beschermingsplaat

11.06.150
11.06.200
11.06.250
11.06.300
11.06.800

Voor het afdichten van standpijpen en buiseinden.
Maat
1½” (Ø48 mm)
2” (Ø60 mm)
2½” (Ø76 mm)
3” (Ø89 mm)
80 mm
T-bout

11.10.300
Bevestigingsdeel
voor 1 tussenhek

Afdekkap

T-bout M16 met moer. Voor het monteren van
een opbouw standpijp op de roostervloer. Ook te
gebruiken als instortanker. Afmeting 28 x 25 cm
Stel bevestigingsdelen
Universele bevestigingsdelen, voor montage van
diverse afscheidingshekken aan 2½”en 80 mm
staanders. Geschikt voor vaste en draaibare montage van de afscheidingshekken. Levering per stel,
incl. bouten.

Bevestigingsdeel voor
2 tussenhekken (180°)

03.90.610
03.90.620
03.90.625
03.90.630
03.90.710
03.90.720
03.90.725
03.90.730

28 cm

Bevestigingsdeel voor
2 tussenhekken (90°)

25 cm
T-bout

Voor 1 tussenhek aan 2½” standpijp
Voor 2 tussenhekken (180°) aan 2½”
Voor 2 tussenhekken ( 90°) aan 2½”
Voor 3 tussenhekken aan 2½”
Voor 1 tussenhek aan 80 mm standpijp
Voor 2 tussenhekken (180°) aan 80 mm
Voor 2 tussenhekken ( 90°) aan 80 mm
Voor 3 tussenhekken aan 80 mm
Ophangpunt

03.90.320

Voor het ophangen van een draaihek tegen de
wand
Stel universele montagegaffels

Bevestigingsdeel
voor 3 tussenhekken
03.90.330
03.90.331
03.90.332
03.90.333

Montagedelen voor universele bevestiging van
afscheidingshekken. Geschikt voor vele situaties.
Ook te gebruiken als scharnier- of sluitpunt.
Bevestiging:
Wand
Standpijp 2”
Standpijp 2½”
Standpijp 3”
Stel wandbevestigingen
Voor het monteren van een afscheidingshek tegen
de wand. Te gebruiken als scharnier- of sluitpunt.

Ophangpunt

Stel universele
montagegaffels

180°

90°

Stel wandbevestigingen

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

03.90.300
03.90.310

Stel wandbevestigingen 60 mm x 180°
Stel wandbevestigingen 60 mm x 90°
september 2020
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Standbuis
Universeel bevestigingsdeel, voor montage van een
afscheidingshek aan diverse stalonderdelen met
behulp van onze standaardklemmen (zie pag. 40).

Sluitpunt

03.90.110
03.90.100
03.90.130
03.90.120

Universele
sluitpen

Standbuizen voor afscheidingshek
hoogte:
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm

Scharnierstang

Scharnierstang

02.90.010
02.90.015

Sluitstang

Sluitstang

Standbuis
03.90.400
03.90.410

Schoorset

ca. 4 m
ca. 2 m

Voor montagedelen die als draaipunt worden
gebruikt.
Scharnierstang 100 cm
Scharnierstang 125 cm

Voor montagedelen die als sluitpunt worden gebruikt.
Sluitstang 100 cm
Sluitstang 125 cm

Universele sluitpen
03.90.440

Te gebruiken als alternatief voor de sluitstang
(2 per hek)

03.90.452

Sluitpunt

staaldraad RVS Ø8 mm

Schoorset voor afscheidingshek
Compleet met derde draaipunt, RVS staaldraad en
spanschroef.
03.91.300

Schoorset voor afscheidingshek 1½” en 2”

Universele montageplaat
Montage van hekken aan de kopse kant van een
eindmuur is lastig i.v.m. de dikte van de betonmuur. Spinder heeft een universele montageplaat
ontwikkeld welke passend is voor alle scharnier- en
sluitdelen. Tevens toepasbaar voor montage 2”
buizen aan houten kolom.

14 cm

29 cm
Universele montageplaat

17 cm

Belangrijke kenmerken:
• Passend voor alle scharnier- en sluitdelen;
• Passend voor kapbeugels 1½”/2”/2½” en
		 draadbeugels 1½”/2” /2½”/vk80;
• Voorkomt beschadiging betonmuren;
• Degelijk met 8mm dikke plaat.
03.90.350

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

Universele montageplaat
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