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Voerhek-
bevestiging

Scharnier-
stang

Hangband

Snelsluiting

Bedienings-
hendel

Draaiset

Bedieningshendel voor
zelfsluitende Zweedse
voerhekken

 Bedieningshendel

 Voor het centraal vergrendelen van een zelfsluitend 
voerhek. 

 Type zelfsluitend voerhek
02.92.100 Zweeds
22.92.680 Binnensluiting (24.61 t/m 24.66)
 Met één bedieningshendel is ca. 30 m voerhek te 

bedienen.
22.92.500 Veiligheidsvoerhek (24.70 , 24.72 en 24.73)
 Met één bedieningshendel is ca. 20 m voerhek te 

bedienen.

 Draaiset

 Een draaiset wordt toegepast indien een voerhek 
draaibaar moet worden uitgevoerd. Ook van een 
vast hek is met een draaiset altijd een draaihek 
te maken. Een draaiset bestaat uit een stel voer-
hekbevestigingen 0-5/2½”, een scharnierstang, 2 
hangbanden en een stel snelsluitingen. Bij de zelf-
sluitende en veiligheidsvoerhekken wordt tevens 
een bedieningshendel meegeleverd.

 Type voerhek
02.90.180 Diagonaal en Palisade KA, JV, VA
02.90.190 Palisade GV
02.90.285 Zelfsluitend met binnensluiting
02.90.585 Zelfsluitend voerhek Limo
02.90.380 Zweeds zelfsluitend
02.90.880 Veiligheidsvoerhek

 Draaiset, losse onderdelen
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 0-5/2½”
02.90.010 Scharnierstang 100 cm
02.90.015 Scharnierstang 125 cm
02.90.020 Hangband aan 1½”
02.90.030 Hangband aan  60
02.90.035 Hangband aan 2”
02.90.050 Stel snelsluitingen

 Steunwiel

 Moet toegepast worden bij draaibare voerhekken 
langer dan 2 m, inclusief bevestigingsplaat en 
draadbeugels.

 Type voerhek
02.90.950 Diagonaal
02.90.960 Palisade (22.21 en 22.22)
02.90.950 Palisade (22.24 en 22.25)
02.90.950 Zelfsluitend met binnensluiting (24.61 t/m 24.65)
02.90.960 Zelfsluitend met binnensluiting (24.66) 
02.90.975 Veiligheidsvoerhek
02.90.950 Zweeds voerhek

Steunwiel
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 Individuele vergrendeling 'Indivast'

 Met de Indivast kun je koeien individueel in het 
voerhek vastzetten. Dat maakt  insemineren of 
andere behandelingen eenvoudiger.

 De indivast is voorzien van twee uitsparingen in 
het metaal welke om de vangspijl en het frame 
vastgeklemd worden. Vergrendelen gaat eenvou-
dig door de indivast haaks ten op zichte van de 
onderbuis in het voerhek te brengen en vervolgens 
een kwart slag te draaien. Waarna je hem met een 
beetje kracht onderin het voerhek drukt. Hij rust 
dan horizontaal op de onderste buis.

22.92.650 Indivast, voor zelfsluitendvoerhek 24.61 / 24.62
 24.63 / 22.61 en 22.62
22.92.660 Indivast, voor zelfsluitend voerhek 24.66
22.92.750 Indivast, voor veiligheidsvoerhek 22.72 / 22.70
 en 23.71

 Opklapbare kopboomsteun

 Voorkomt het omhoog gooien van voer. De kop-
boom is opklapbaar, dus geen ruimteprobleem 
op de voergang. Te monteren aan zelfsluitende 
voerhekken met binnensluiting en veiligheidsvoer-
hekken. Minimaal 2 kopboomsteunen monteren 
per buis van max. 6 m lang.

02.94.100 Kopboomsteun incl. klemmen
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m

 Doorstapbeugel

 Voor het creëren van een handige doorstap in 
een rij voerhekken. Geschikt voor alle typen 
voerhekken voor jongvee, vaarzen en grootvee. 
De tekening laat 2 instelbare doorstapbeugels 
zien.

02.93.100 Instelbare doorstapbeugel

Opklapbare kopboom

Indivast voor zelfsluitendvoerhek

Doorstapbeugels

62 . . .
 84 cm

35 cm

38,5 cm
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Stel voerhekbevestigingen
voor bevestiging
aan standpijp

Stel voerhekbevestigingen
voor bevestiging aan
staanders of muur

Voerhekbevestigingen
voor montage tussen
staanders

Verbindingsstrip
9-19 cm en 19-29 cm

Verbindingsstrip
9-19 cm en 19-29 cm

Universele
afstandhouder

15 cm

 Stel voerhekbevestigingen

 Met onze universele bevestigingsdelen is de lengte 
van elk voerhekelement tot 20 cm te vergroten.

 Bevestiging aan standpijp 2½”
02.91.100  0 – 5 cm
02.91.200  5 – 10 cm
02.91.300 10 – 20 cm

 Bevestiging aan standpijp 3”
02.91.120  0  – 5 cm
02.91.220  5  – 10 cm
02.91.320 10 – 20 cm

 Bevestiging aan standpijp  80 mm
02.91.180  0 – 5 cm
02.91.280  5 – 10 cm
02.91.380 10 – 20 cm

 Bevestiging aan staander of muur
02.91.135  0 – 5 cm
02.91.235  5 – 10 cm
02.91.335 10 – 20 cm

 Complete set voerhekbevestigingen
 (4 hoekstukken) voor bevestiging van
 1 voerhek tussen staanders
02.91.605   0 – 7 cm
02.91.615  5 – 12 cm
02.91.625 10 – 17 cm

 Universele afstandhouder

 Met onze universele afstandhouders kunt u het 
voerhek schuinstellen. Hiermee verruimt u het 
bereik van de koeien tot het voer op de voergang.

02.91.800 Universele afstandhouder, 15 cm lang, incl. bouten 
en moeren

 Verbindingsstrippen

 Onze voerhekken worden standaard geleverd met 
verbindingsprofielen 0-9 cm. Wanneer de ruimte 
tussen de voerhekken groter wordt dan 9 cm, dient 
u langere verbindingsstrippen te bestellen.

 Verbindingsstrip voor zelfsluitend voerhek
 (model 22.60 t/m 22.66 en 24.61 t/m 24.66)
02.22.030  0 – 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
02.22.031  9 – 19 cm 
02.22.032 19 – 29 cm

 Verbindingsstrip voor veiligheidsvoerhekken
 (model 24.70 , 24.72 en 24.73)
24.72.030  0 – 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
24.72.031  9 – 19 cm 
24.72.032 19 – 29 cm
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Kapbeugel

Instort standpijp

30
 c

m

30
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m

Verlengstuk voor standpijp
Mantelbus

Opbouw standpijp 2”

AfdekkapKunststof beschermhuls

18 cm

Opbouw standpijp
 80 mm

Spanstift  voor standpijp

54
 c

m

30
 c

m

Opbouw standpijp
2½” en 3”

 Instort standpijp

 Maat
10.25.140 2½” x 140 cm
10.25.160 2½” x 160 cm
10.25.180 2½” x 180 cm
10.25.200 2½” x 200 cm
10.30.200 3” x 200 cm
10.80.180  80 x 180 cm

 Opbouw standpijp

 Maat
10.21.120 2” x 120 cm
10.21.140 2” x 140 cm
10.26.100 2½” x 100 cm
10.26.120 2½” x 120 cm
10.26.130 2½” x 130 cm
10.26.145 2½” x 145 cm
10.26.160 2½” x 160 cm
10.26.170 2½” x 170 cm
10.26.180 2½” x 180 cm
10.31.160 3” x 160 cm
10.31.180 3” x 180 cm
10.81.160  80 x 160 cm
10.81.180  80 x 180 cm

 Spanstift voor standpijp

10.25.950 Spanstift Ø70 x 54cm. Speciaal voor het repareren
 van instort standpijpen 2½”

 Verlengstuk voor standpijp

10.25.910 Verlengstuk 2½” x 30 cm. Speciaal voor het verho-
gen van standpijpen bij voerhek renovatie

 Mantelbus

 Speciaal voor uitneembare standpijpen en staan-
ders.

10.30.030 Voor standpijp 2½”
10.30.090 Voor staander  80 mm

 Kapbeugel

 Onder andere voor het bevestigen van houten 
planken aan standpijpen.

 Maat
04.18.010 1” (Ø34 mm)
04.18.015 1½” (Ø48 mm)
04.18.020 2” (Ø60 mm)
04.18.025 2½” (Ø76 mm)
04.18.030 3” (Ø89 mm)
04.18.040 4” (Ø114 mm)
04.18.050 Ø102 mm
04.18.055 Ø108 mm
04.18.060  60 x 60 mm
04.18.080  80 x 80 mm
04.18.110  80 x 120 mm

 Kunststof beschermhuls

 Lengte 18 cm.
11.02.200 2” (Ø60 mm)
11.02.250 2½” (Ø76 mm)
11.02.300 3” (Ø89 mm)
11.02.800  80 mm
11.02.260 Kunststof beschermhuls voor
 opbouw standpijp 2½”

 Afdekkap

 Beschermt de binnenzijde van standpijpen tegen 
vocht en vuil.

 Maat
11.06.200 2” (Ø60 mm)
11.06.250 2½” (Ø76 mm)
11.06.300 3” (Ø89 mm)
11.06.800  80 mm


