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Topgate eenrichtingshek 4.4B

Topgate eenrichtingshek

Een Topgate is een éénrichtingshek, leverbaar in diverse breedtes. 
Doorlopen tot 5 meter breed kunnen met de Topgate bediend 
worden. 
Het Topgate eenrichtingshek werkt met verticale spijlen die maar 
naar één kant kunnen scharnieren. De passerende koe drukt de 
spijlen naar voren. Als de koe gepasseerd is ‘vallen’ de spijlen 
(geluid-gedempt) terug in verticale positie. 

De details:
• Standaard voorbereid voor montage aan ondersteuningskolom-

men of betonnen wand;
• Het Topgate hek bestaat uit:
 - een aantal spijlen (afhankelijk van de breedte);
 - een zelfde aantal gaffels (voorzien van geluiddempende  

 elementen);
 - een 2½” scharnierbuis (wordt op lengte geleverd);
 - een vk60 aanslagbalk (wordt op lengte geleverd);
 - 2 solide bevestigingsplaten (voor bevestiging aan kolommen  

 of betonnen wand);
• De Topgate basis is uitgevoerd met 4 spijlen. Doorloopbreedte 

100 cm, totale hekbreedte 150 cm;
• Elke extra spijl maakt de doorloopbreedte en hekbreedte 25 

cm breder. 
• Inbouwhoogte ca. 230 cm;
• Vrije doorgang (voor mestrobot): 65 cm.

De techniek:
• Verticale spijlen, uitgevoerd in 1½” buis;
• De spijlen scharnieren om een 2½” buis;
• De spijlen ‘vallen’ door hun eigen gewicht terug in verticale 

positie;
• Afmetingen bevestigingsplaat: 530 x 250 x 10 mm.

Let wel:
• Bij bestelling bestelt U een Topgate basis plus het benodigde 

aantal extra spijlen;
• Na bestelling ontvangt u ter controle een tekening met daarin 

aangegeven de exacte maatvoering; 
• Diverse bevestigingsmaterialen zoals bouten en moeren, an-

kerbouten, kapbeugels montageplaten, eventueel standpijpen, 
enz. extra toevoegen.

03.20.600 Topgate basis (4 spijlen – doorloopbreedte 100 cm)
03.20.650 Extra spijl voor Topgate eenrichtingshek (25 cm);

 Toebehoren 
03.20.670 Standpijp 3” met grote voetplaat, lang 250 cm., incl. 

kapbeugels 3” (3 stuks).
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm (4 stuks per standpijp)
11.10.300 T-bout M16 (4 stuks per standpijp)
10.26.910 Rubber beschermingsplaat (op voetplaat standpijp)
03.90.350 Universele montageplaat (voor montage Topgate 

aan betonwand)
11.11.240 Ankerbout M12 x 106 mm

Topgate basis Doorloop Totale 
plus… spijlen breedte (cm) hekbreedte (cm)
 0 100 150
 1 125 175
 2 150 200
 3 175 225
 4 200 250
 5 225 275  
 6 250 300  
 7 275 325  
 8 300 350  
 9 325 375  
 10 350 400  
 11 375 425
 12 400 450  
 13 425 475  
 14 450 500  
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