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Limoline zelfsluitend voerhek 2.4

Zelfsluitend voerhek verzwaard model Limo

De Limoline is de verzwaarde en verhoogde uitvoering van het 
Baseline zelfsluitend voerhek. Door het royale kopgat van 40 
centimeter en een hoogte van 104 centimeter is dit hek passend 
voor de moderne grote koe. 
Ook dit voerhek is uitgevoerd met het Spinder ‘binnensluiting’ 
systeem waarbij de bedieningsdelen geïntegreerd zijn in het bo-
venprofiel. De drukknop voor het loslaten van een vastgezette koe 
steekt aan de bovenzijde door het profiel. Hiermee zijn de dieren 
met een eenvoudige handbeweging te ontgrendelen.

Belangrijke kenmerken:
• Beschikbaar in vreetplaatsbreedtes van 65, 70 en 75 cm;
• Groot kopgat 40 centimeter;
• Hoogte 104 centimeter;
• Grote vangzekerheid door het licht werkende vangsysteem;
• Opgesloten dieren kunnen zichzelf niet bevrijden;
• Door toepassing van hoogwaardige kunststoffen ontstaat een 

nagenoeg geruisloos voerhek;
• Halsbanden kunnen niet vasthaken doordat met een valpijpje 

de vangspijl afgesloten wordt;
• Met een centrale bedieningshandel is tot 30 meter voerhek met 

1 handeling te bedienen;
• Met de centrale bedieningshandel kan het gehele voerhek 

ingesteld worden op vastzetten;
• In gesloten toestand is het mogelijk individuele dieren los te 

maken met een simpele druk op de knop;
• Met de centrale bedieningshandel kunnen alle dieren met 

1 handeling losgelaten worden;
• Met de optionele Indivast vergrendeling kunnen dieren indivi-

dueel vastgehouden worden in het voerhek;
• Oormerkvriendelijk;
• Door het monteren van een draaiset kan van elk voerhekele-

ment een draaihek gemaakt worden. Het vergrendelingsme-
chanisme van een draaihek wordt apart bediend.

• Drukknopbediening. Mogelijkheid de dieren 
individueel los te maken met een simpele 
handbeweging.

• Bedieningshendel. Hiermee kunt u een 
zelfsluitend voerhek tot ca. 30 m lengte 
bedienen.

• Zelfsluitend voerhek Limo.
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Limoline zelfsluitend voerhek 2.5

 

 

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

Zwaar uitgevoerd zelfsluitend voerhek waarbij het vergrendelmechanisme geheel in het bovenprofiel opgesloten is.

Doorsnede
plaatsing

 Toebehoren

10.25.200 Standpijp 2½” x 200 cm
10.26.170 Opbouw standpijp 2½” x 170 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
24.72.080 Middenbevestiging aan 2” onderbuis
02.90.585 Draaiset voor draaihek
02.90.960 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

24.66.720 º 495 cm* (7 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.620 º 435 cm* (6 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.520 355 cm (5 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.440 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.420 283 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.400 262 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.340 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.320 214 cm (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.300 199 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.240 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.200 136 cm (2 vreetplaatsen) ca. 65 cm

* Per element een extra standpijp plaatsen. Inbouwtekening op aanvraag. 
Indien het voerhek hellend naar voren (ca. 15cm) wordt gemonteerd, 
volstaat het monteren van een middenbevestiging aan de onderbuis 
(24.72.080) i.p.v. de extra standpijp.

º Voerhekken 24.66.720 en 24.66.620 zijn géén voorraadartikelen;
 worden op bestelling geproduceerd. Levertijd ca. 6-8 weken.

Door het combineren van bepaalde voerhekelementen en voerhekbevestigingen kunnen praktisch alle spantmaten, groter dan 3,55 m, op effectieve wijze ingevuld 
worden met standaard lengtes. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven voor een aantal voorkomende spantmaten. Bovendien zijn praktisch alle tussenmaten, 
kleiner dan 3,55 m, met combinaties van standaard lengtes en bepaalde voerhekbevestigingen in te vullen. 
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lengte (h.o.h.)

Element A Element B

Lengte (h.o.h.) Element A Element B Voerhekbevestigers

600 cm (9 vreetplaatsen) (325 cm) 24.66.500  (262 cm) 24.66.400 02.91.200 (5 - 10 cm) *
500 cm (7 vreetplaatsen) (495 cm) 24.66.720 - 02.91.100 (0  -  5 cm)
500 cm (7 vreetplaatsen) (283 cm) 24.66.420  (214 cm) 24.66.320 02.91.100 (0  -  5 cm)
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.66.400 (199 cm) 24.66.300 02.91.200 (5 - 10 cm) *
450 cm (6 vreetplaatsen) (435 cm) 24.66.620 - 02.91.300 (10-20 cm) *
450 cm (6 vreetplaatsen) (225 cm) 24.66.340 (225 cm) 24.66.340 02.91.100 (0  -  5 cm)
440 cm (6 vreetplaatsen) (435 cm) 24.66.620 - 02.91.100 (0  -  5 cm)


