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Openline zelfsluitende voerhekken 2.10

Openline zelfsluitende voerhekken

Zoals het woord Openline aangeeft zijn dit voerhekken die aan de 
bovenzijde open zijn; de kop wordt hier van bovenaf ingestoken. 
Dit zijn de al jaren bekende Zweedse voerhekken. Ideaal voor 
dieren met hoorns.

Alle Openline voerhekken zijn zelfsluitend met centrale bediening 
en hebben een vergrote kantelspijl om haken van een halsband 
te voorkomen.

Op basis van de vraag naar een robuustere en grotere uitvoering 
heeft Spinder dit type hek doorontwikkeld tot de zware Rubos uit-
voering; met ingebouwde veiligheidsfunctie en geluiddemper. De 
vreetplaatsbreedte is 70 centimeter, toegesneden op de grote koe.

De bedieningsfuncties van het voerhek:
• Geopende positie; de dieren kunnen vrij de kop in en uit het 

voerhek halen;
• Centraal het voerhek instellen op zelfsluitend, zodat de dieren 

zichzelf vastzetten als ze gaan vreten;
• Centraal alle posities weer vrijgeven;
• Individueel loslaten van een dier door het omhoogschuiven van 

een valpijpje in de kantelspijl;
• Alleen bij de Rubos: individueel bevrijden van een dier uit de 

veiligheidsopening (beneden opening) door het omhoogschui-
ven van een valpijpje in de kantelspijl.

• Openline veiligheidsvoerhek Rubos.

• Openline Zweeds voerhek
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Openline veiligheidsvoerhek Rubos 2.11

Openline Zweeds voerhek grootvee

  

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½”x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.92.100 Bedieningshendel
02.90.305 Draaiset voor draaihek

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.30.500 355 cm* (5 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.400 285 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.300 215 cm° (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.200 145 cm° (2 vreetplaatsen) ca. 70 cm

* Per element een extra standpijp plaatsen. Inbouwtekening op aanvraag.
° Kan als draaihek toegepast worden.

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½”x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.92.100 Bedieningshendel
02.90.380 Draaiset voor zelfsluitend draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.32.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.400 261 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.360 250 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.300 196 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.260 180 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.33.400 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.320 250 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.300 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.200 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm

Doorsnede
plaatsing

Leeftijd vanaf ca. 22 maanden. Halswijdte 19 cm.

• Zweedse voerhekken
voor vaarzen, jongvee en 
kalveren zijn op aanvraag 
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