
• Standaard met 380V/1,5kw krachtige hydraulische en energiezuinige bediening
• Op uw gewenste maat en uitvoering gefabriceerd
• Loopwielen en assen kogelgelagerd en voorzien van iso genormeerde componenten
• Hekwerk standaard met polypropeen span kabels
• Drijfhek wordt geassembleerd geleverd, eenvoudig op locatie te installeren middels de bijgeleverde monta-

gehandleiding
• Elektrische bedieningskast, standaard met een radiografische zender & ontvanger voor in
• Leverbaar tot 13 meter breed
• Industriële professionele flatcable voedingsrail
• 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

Verti Mate
Opdrijfhek

TECHNISCHE GEGEVENS

De Verti Mate maakt het werken 
in productiegroepen nog 
makkelijker, doordat het hekwerk 
recht omhoog gaat heeft de 
volgende groep geen hinder van 
een uitzwaai naar achter.  

De Verti Mate beweegt zich over 
een rail aan beide zijden van de 
wachtruimte met behulp van een 
sterke rollenketting. Deze 
beweging wordt in werking gezet 
door de compacte hydrauliek unit.
Het grote voordeel van deze 
hydraulische aandrijving is dat 
zowel de drukkracht als de 
snelheid instelbaar zijn, en deze 
heel soepel (aan)loopt. 

De Verti Mate is hierdoor ook op 
een hellende wachtruimte te 
gebruiken, al dan niet in 
combinatie met een mestschuif 
aan de onderzijde van het drijfhek. 
Voor toepassing in hellende 
wachtruimte dient de optie 
lamellenrem/parkeerrem 
toegepast te worden, zodat het 
opdrijfhek op alle plekken stil kan 
blijven staan indien gewenst.

Het degelijke en zwaar uitgevoerde drijfhek is ontworpen voor intensief gebruik voor het 
middel grote melkveebedrijf. Door het verticaal omhoog bewegend onderhek is weliswaar 
meer bovenruimte nodig, maar kent geen uitzwaai naar achter. Hierdoor is er voor de koeien 
die achter het drijfhek staan meer ruimte en hoeven ze niet achteruit te stappen tijdens de 
omhoog beweging. De wachtruimte wordt hierdoor nog efficiënter benut. 
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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

Verti Mate
Opdrijfhek

VOORDELEN
• 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 krachtin-

stelling
• Klimaatbestendig, ongevoelig voor vorst of warmte
• Op het drijfhek signaallampen zodat het bedrijf van het drijfhek 

te zien is
• Geen uitzwaai naar achter, efficiënte invulling van de wacht-

ruimte
• Degelijke uitvoering op maat van uw wachtruimte naar wens 

afgestemd
• Compacte en betrouwbare en onderhoudsarme bouwvorm
• Tevens geschikt voor renovatie situaties

OPTIONEEL
• Combinatie met heen of terugwerkende mestschuif en/of 

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

verhogen
• Drukafhankelijke rijbediening
• Een programmeerbare PLC besturing
• Lamellen remset unit parkeerrem bij hellende ruimtes
• Als maatwerk ook met andere wachtruimte inrichting en 

teruglooppad te leveren
• Vast bekabelde bediening
• Hekwerk voorzien van stalen buis
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