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Hydraulische hekopener

Handicapvriendelijke hekopener met handpomp 
Dit systeem is een geheel nieuwe 
manier om natuurgebieden toe-
gankelijker te maken voor rolstoel-
gebruikers en andere mensen met 
beperkte mobiliteit, alsmede voor 
fietsers en ruiters.
 
Deze hydraulische hekopener is 
100% mechanisch en is niet aan-
gesloten op het lichtnet, zonne-
cellen of batterijen. Zodoende kan 
het systeem zelfs worden geïn-
stalleerd in de meest afgelegen 
gebieden.
 
Met dit systeem wordt het hek 
geopend met behulp van een 
handbediende hydraulische pomp 

die is ingebouwd in een staander 
aan weerszijden van het hek.

Na het passeren sluit het hek au-
tomatisch, zodat dieren niet kun-
nen ontsnappen doordat een hek 
open is blijven staan. De sluittijd 
kan traploos worden ingesteld, en 
ook de kracht bij het sluiten kan 
aan het gebruikte hek worden 
aangepast. Het systeem werkt 
optimaal met hekken van maxi-
maal 1,2 meter breed die niet door 
de wind worden belast.

De hekopener werkt ook als al-
gemeen sluitmechanisme zodat 
wandelaars het hek kunnen ge-

bruiken als een gewoon hek.

Voor de veiligheid wordt biolo-
gisch afbreekbare hydraulische 
olie gebruikt die goedgekeurd is 
voor gebruik in de buurt van wa-
terlopen en bosgebieden.

Hier ziet u de hekopener zelf, gemon-
teerd op de paal van het hek.
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Systeem met hekopener, 2 pompstaanders, hydraulische slangen en olie 

59457  Hydraulische hekopener (links)

59458  Hydraulische hekopener (rechts)

Technische specificaties 

Volledig mechanisch geactiveerde hydraulische hekopener - wordt met de hand bediend. 

Het systeem bestaat uit de hekopener zelf en twee pompstaanders die zijn verbonden met hydraulische slangen. 

De hoogte van de pompstaanders is standaard 108 cm. 

Standaard geleverd met vooraf gemonteerde slangen van 5 meter. 

Sluitkracht en sluittijd kunnen traploos worden ingesteld. 

De hydraulische olie is biologisch afbreekbaar. 

De hekopener is zelfsluitend. 

Typisch aantal keer pompen om het hek te openen: 8-15 pompslagen.
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