
• Hekwerk voorzien van stalen buis
• Op uw gewenste maat en uitvoering gefabriceerd
• Loopwielen en assen kogelgelagerd en voorzien van iso genormeerde componenten
• Drijfhek wordt geassembleerd geleverd, eenvoudig op locatie te installeren middels de bijgeleverde montage-

handleiding
• Standaard met pneumatische aandrijving
• Industriële professionele flatcable voedingsrail
• Bedienpunt vanuit melkstal, en een meelopend bedienpunt op het drijfhek
• Zoemer tijdens vooruitloop drijfhek
• Tijdsduur/ lengte vooruitloop traploos instelbaar
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie 
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en                                                    

een CE verklaring

Auto Mate
Opdrijfhek

TECHNISCHE GEGEVENS

Het Auto Mate opdrijfhek is 
ontworpen voor veelvuldig en 
intensief gebruik bij de grotere 
melkveebedrijven, die hoge eisen 
stellen aan een soepele en vlotte  
doorstroming  naar de melkstal. In 
de wachtruimte worden rails 
gemonteerd, die naar gelang van de 
inrichting op de spanten of op een 
hekwerk gemonteerd worden. In 
deze rails ligt een zware ketting 
waarover het opdrijfhek zich 
beweegt.       
                                 
De beweging komt tot stand door 
een luchtmotor of een hydraulische 
unit, die er voor zorgt dat het hekwerk 
krachtig en soepel beweegt, ook bij 
hellende wachtruimtes.

Wanneer men in meerdere groepen 
wil melken, is het mogelijk dat men 
een volgende groep koeien achter 
het opdrijfhek opsluit, terwijl de eerste 
groep opgedreven wordt. Als de 
eerste groep in de melkstal is, kan 
het hekwerk omhoog bediend 
worden, zodat het complete hekwerk 
over de koeien terugloopt.                    

Nadat het hek vervolgens omlaag 
bediend is, kan de nieuwe groep naar 
de melkstal gedreven worden. Deze 
cyclus kan men naar gelang het 
aantal groepen herhalen.    Onder 
aan het hekwerk kan als optie een 
mestschuif bevestigd worden zodat u 
altijd verzekerd bent van een schone 
wachtruimte.

Het Auto Mate opdrijfhek van Van Dinther is een heavy duty opdrijfhek, dat zich kenmerkt door de 
degelijke constructie en die in vele maten leverbaar is. Het scheppend drijfhek zorgt ervoor dat het 
vee soepel, krachtig en diervriendelijk naar de melkstal gedreven wordt.
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• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden. 
• Geheel vlak doorlopende hoogte 105mm standaard, voergang en bordes bovenop hetzelfde niveau.
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk. 
• De installatie wordt geleverd met handleiding en CE verklaring. 
• Volblad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie.

TECHNISCHE GEGE-

Uw Dealer

Auto Mate
Opdrijfhek

VOORDELEN

• Degelijke robuuste uitvoering op uw wachtruimte afgestemd
• Gebouwd en ontwikkeld voor heavy duty gebruik voor 

grotere melkveebedrijven
• Vlotte doorstroming naar de melkstal
• Veel arbeidsverlichting en een kortere melktijd
• Rails evt. te combineren met terugloopgang hekwerk
• Geen schrikapparatuur nodig, waardoor geen stress in de 

wachtruimte
• Dit drijfhek is gebouwd voor een lange levensduur en 

intensief gebruik
• Toepasbaar op een vlakke of oplopende wachtruimte
• Te combineren met open of dicht hekwerk terugloopgang
• Vlotte en rustige opdrijving naar de melkstal met een 

soepele en diervriendelijke opstart rijbeweging
• Diervriendelijk en betrouwbaar systeem met perfecte 

krachtinstelling
• De hydraulische variant is klimaatbestendig en ongevoelig 

voor vorst of warmte
• Op het drijfhek signaallampen zodat het bedrijf van het 

drijfhek te zien is
• Hoge inbouw, daardoor maximale doorrijhoogte

OPTIONEEL

• Combinatie met heen of terugwerkende mestschuif en/
of watersproeiersysteem

• Drukarmen op de mestschuif om de druk op de vloer te 
verhogen

• Drukafhankelijke rijbediening
• Radiografische afstandsbediening
• Een programmeerbare PLC besturing
• Hydraulische klimaatbestendige en energiezuinige 

bediening
• Lamellen remset unit parkeerrem bij hellende ruimtes
• Als maatwerk ook met andere wachtruimte inrichting en 

teruglooppad te leveren
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