
• 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 montagehandleiding
• Maximaal verbruiksvermogen 2 x 370 Watt/ 380V
• Industriële professionele flatcable voedingsrail
• Knopkast bediening vanuit melkstal, en een meelopend bedienpunt op het drijfhek
• Zoemer tijdens vooruitloop drijfhek
• Tijdsduur/ lengte vooruitloop traploos instelbaar
• Rollenketting ligt beschermd in de railprofielen
• Thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie, railprofielen senzimir verzinkt 
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een                                                              

CE verklaring

Herd Mate
Opdrijfhek voor geiten of schapen

TECHNISCHE GEGEVENS

Het Herd Mate opdrijfsysteem is 
doordachte oplossing waar alle 
opgedane kennis en ervaring uit de 
achterliggende jaren is verwerkt. 
Ondanks de grote aanwezigheid van 
strostof etc in geiten- of 
schapenbedrijf blijft de 
kettingaandrijving van dit drijfhek 
betrouwbaar.                                 
Door zich langs de 2 rollenkettingen 
op en neer te bewegen ontstaat 
100% gelijkloop en tractie en 
helemaal geen slip, daarom is 
gebruik in een oplopende 
wachtruimte ook geen probleem.  

Aandrijving van de rijbeweging 
horizontaal evenals heffen en 
zakken van het onderhek geschied 
door sterke geruisloze elektrische 
motorunits.                                 

Vanuit het melkersplatform is door 
een meegeleverde bedieningskast 
een eenvoudige bediening mogelijk. 
Bij iedere voorwaartse rij beweging 
geeft een zoemer op de 
besturingskast een herkenbaar 
signaal. 

Door de uitgekiende  aandrijving  en 
bediening is het Herd Mate 
opdrijfsysteem uiterst betrouwbaar 
en ook onderhoudsarm. Een Herd 
Mate opdrijfsysteem wordt op maat 
geproduceerd, dit met alle opties, 
hekwerken, poorten die gewenst zijn 
voor een optimale wachtruimte 
inrichting.

Het Herd Mate opdrijfsysteem is ontwikkelt voor het soepel en vloeiend opdrijven van geiten of schapen. Het 
scheppende drijfhek is in staat om grote koppels dieren geleidelijk en diervriendelijk op te drijven zodat er een 
optimale melk-capaciteit en meer arbeidsgemak ontstaat. Door zijn vertikaal te bedienen onderhek  wordt deze 
met een scheppende beweging over de volgende groep geiten retour gestuurd om vervolgens de nieuwe groep 
op te drijven. Hierdoor zijn koppels dieren gescheiden te houden en toch een optimaal en doorlopend melkproces 
te krijgen. Door de robuuste en sterke aandrijving zijn vele afmetingen te leveren en zelfs schuine oplopende 
wachtruimtes vormen geen probleem.
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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

Herd Mate
Opdrijfhek voor geiten of schapen

VOORDELEN

• Vlotte doorstroming naar de melkstal
• Veel arbeidsverlichting en een kortere melktijd
• Dit drijfhek is gebouwd voor een lange levensduur en 

intensief gebruik
• Toepasbaar op een vlakke of oplopende wachtruimte
• Vlotte en rustige opdrijving naar de melkstal met een 

soepele en diervriendelijke opstart rijbeweging
• Klimaatbestendig, ongevoelig voor vorst of warmte
• Op het drijfhek signaallampen zodat het bedrijf van het 

drijfhek te zien is
• In vele lengtes en breedtes leverbaar, wordt op maat 

geproduceerd
• Betrouwbare energiezuinige elektrische motorbedie-

ning
• Een scheppende bediening standaard, het hek kan 

hoog over de dieren retour lopen
• Sterke kettingaandrijving zonder slip en gebruik op 

hellende wachtruimtes mogelijk
• Rail wordt zo hoog mogelijk opgehangen voor zoveel 

mogelijk vrije onderruimte

OPTIONEEL

• Een combinatie met open of dicht hekwerk terugloop-
gang

• Onderhek naar keuze open met gaas 50x50 of dicht 
bezet met aluminium plaat

• Radiografische afstandsbediening
• Meerdere drijfhekken in serie mogelijk om uw wacht-

ruimte zo effectief mogelijk te benutten
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