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Inleiding

Over dlc:

dlc is een innovatief en dynamisch bedrijf.
Door goed te kijken naar de wensen van de klant en de toepassing van de producten kunnen wij u vanuit onze 
ervaring verschillende oplossingen aanbieden en leveren.

Niet alleen leveren we standaard producten, maar ook maatwerk behoort tot ons assortiment.
Het gehele productieproces wordt door onszelf bepaald. 
Waardoor het product snel geleverd kan worden. 

Onze producten worden geleverd met A-merk materialen en artikelen.
Wij bieden oplossingen voor de agrarische sector; met name de melk- en vleesvee.

Producten:

De producten zijn gemaakt om voor een optimale toepassing te kunnen dienen.
Waarbij diervriendelijkheid en efficiëntie voorop staat.
Verder zijn de producten zo opgebouwd dat deze samen gecombineerd kunnen worden. 

Separatie en koe-routing.
Bekijk de mogelijkheden, wanneer er wensen zijn die niet overéénkomen wat er standaard voorhanden is, 
neem dan contact met ons op.
Wij kunnen u daar wellicht verder mee helpen.

Ons assortiment is grotendeels uit voorraad leverbaar.
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201268

Afscheidingshek koker 
model met 1 doorloop 
(L=3000 mm)
Tussen de kolommen = 
2730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop

201265

Afscheidingshek koker 
model met 1 doorloop 
(L=3000 mm)                                                             
incl. éénrichtingspoort: 
model dubbele buis -
versie links
Tussen de kolommen = 
2730 mm
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201267

Afscheidingshek koker 
model met 1 doorloop 
(L=3000 mm)                                                             
incl. éénrichtingspoort: 
model dubbele buis -
versie rechts
Tussen de kolommen = 
2730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop

201044

Afscheidingshek koker 
model met 1 doorloop 
(L=3000 mm)                                                             
incl. éénrichtingspoort: 
model Texas
Tussen de kolommen = 
2730 mm
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201269

Afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(L=4000 mm) 
Tussen de kolommen = 
3730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop

201266

Afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(L=4000 mm)                                                           
incl. 
éénrichtingspoorten: 
model dubbele buis links 
en rechts
Tussen de kolommen = 
3730 mm

6



201045

Afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(L=4000 mm)                                                           
incl. 
éénrichtingspoorten: 
model Texas
Tussen de kolommen = 
3730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop
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202050

Draaibaar 
afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(Breedte 2500 mm) en 
ondersteuningslooprol

Wegdraaibare afscheidingshekwerken 
met doorloop

202051

Draaibaar 
afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(Breedte 2500 mm) met 
éénrichtingspoorten 
model: Texas en 
ondersteuningslooprol
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202052

Draaibaar 
afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(Breedte 2500 mm) met 
éénrichtingspoorten 
model: dubbele buis 1x 
versie links en 1x versie 
rechts en 
ondersteuningslooprol

202063

Wegdraaibare afscheidingshekwerken 
met doorloop

OPTIE: 
1x 202059
1x 202058
3x 201943

Draaibaar 
afscheidingshek koker 
model met 2 doorlopen 
(Breedte 2500 mm) met 
éénrichtingspoorten 
model: Texas
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202064

Handmatig optrekhek 
(doorloop=2320mm) 
uitgevoerd met RVS 
kabels en D‐sluitingen

Optrekbare afscheidingshekken
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201222

Hek 1½" - afm. H=700 
mm L=1090 mm

Vaste afscheidingshekken

201051

Hek 1½" - afm. H=700 
mm L=1215 mm
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201270

Hek 1½" - afm. H=700 
mm L=2070 mm

Vaste afscheidingshekken

201271

Hek 1½" - afm. H=700 
mm L=2550 mm
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201050

Hek 1½" - afm. H=700 
mm L=950 mm

Vaste afscheidingshekken

201146

Hek 1½" met bocht -
afm. H=700 mm 
L=1250mm
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201053

Hek 1½" uitv. Vert. 
Spijlen B=3000 mm

Vaste afscheidingshekken

201013

Hek 2" - uitv. 1 midden 
hor. buis afm. H=710 mm 
L=1000 mm
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201263

Hek 2" - uitv. 1 midden 
hor. buis afm. H=710 mm 
L=1400 mm

Vaste afscheidingshekken

201014

Hek 2" - uitv. 1 midden 
hor. buis afm. H=710 mm 
L=2070 mm
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Diagonaal voerhek jongvee



202080

Diagonaal spijlenhek 
jongvee 4-6mnd 
B=190mm L=4000mm 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1"

Diagonaal voerhek jongvee

202081

Diagonaal spijlenhek 
jongvee 7-18mnd 
B=230mm L=4000mm 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1"
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201932

Afscheidingshek voor 
vleesvee H=1221mm                                                                                                            
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=2700mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee

201933

Afscheidingshek voor 
vleesvee H=1221mm                                                                                                            
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3000mm)
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201934

Afscheidingshek voor 
vleesvee H=1221mm                                                                                                            
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3250mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee

202061

Afscheidingshek voor 
vleesvee H=1221mm                                                                                                            
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3500mm)
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202062

Afscheidingshek voor 
vleesvee H=1221mm                                                                                                            
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=4000mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee
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201935

Afscheidingshek voor 
vleesvee met drink 
doorgang H=1221mm                                                                         
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=2700mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee 
met drink doorgang

201936

Afscheidingshek voor 
vleesvee met drink 
doorgang H=1221mm                                                                         
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3000mm)
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201937

Afscheidingshek voor 
vleesvee met drink 
doorgang H=1221mm                                                                         
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3250mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee 
met drink doorgang

202056

Afscheidingshek voor 
vleesvee met drink 
doorgang H=1221mm                                                                         
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=3500mm)

22



202057

Afscheidingshek voor 
vleesvee met drink 
doorgang H=1221mm                                                                         
(Spijlen h.o.h. 155 mm) 
Onder- en bovenregel 2" 
spijlen 1" (L=4000mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee 
met drink doorgang
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Vaste afscheidingshekken vleesvee 
met drink doorgang



202041

Draaibaar uitschuifbaar 
afscheidingshek 3-5 mtr
(3 hor. Buizen 2" Hoog 
710 mm) compleet met 
verstelbare scharnieren 
en sluiting met pen en 
sluitstuk aan wand

Uitschuifbare afscheidingshekken

202049

Draaibaar uitschuifbaar 
afscheidingshek 2-3,5 
mtr (3 hor. Buizen 2" 
Hoog 710 mm) compleet 
met verstelbare 
scharnieren en sluiting 
met pen en sluitstuk aan 
wand
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201048

Poort L=800-1250 mm

Poorten / Verdeelhekken

201049

Poort L=1250-1800 mm
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201046

Verdeelhek - L=1250-
1800 mm

Buis = Ø 1½”
H = 355 mm

Poorten / Verdeelhekken

201047

Verdeelhek - L=1900-
2800 mm

Buis = Ø 1½”
H = 355 mm
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201215

Verdeelhek / 
Eénrichtingspoort 1000-
1200 mm B=42.4

Buis = Ø 1¼”
H = 310 mm

Poorten / Verdeelhekken
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201038

Eénrichtingspoort: 
model dubbele buis -
versie: links

Eénrichtingspoorten

201017

Eénrichtingspoort: 
model dubbele buis -
versie: rechts
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Eénrichtingspoorten



201191

Eénrichtingspoort: 
model Small Texas
Tussenwerks staander 
+ 750 mm 

Eénrichtingspoorten

201075

Eénrichtingspoort: 
model Large Texas 
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201007

Eénrichtingspoort: 
model Texas

Eénrichtingspoorten

201008

Eénrichtingspoort: 
model Texas met 
stroppen 2" M10

+
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201003

Portaal 2" - B=1000 mm

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201006

Portaal 2" - B=1000 mm 
met éénrichtingspoort: 
model Texas
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201076

Portaal 2" - B=1000 mm 
met éénrichtingspoort: 
model Texas incl. 2 
vloerankers M16

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201005

Portaal 2" - B=1077 mm 

+
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201004

Portaal 2" - B=1100 mm

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201019

Portaal 2" - B=1100 mm 
met separatiehek model: 
gebogen deur links incl. 
persluchtcilinder

35



201018

Portaal 2" - B=1100 mm 
met separatiehek model: 
gebogen deur rechts 
incl.persluchtcilinder

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201020

Portaal 2" - B=1100 mm 
met separatiehek model: 
uitschuifbare deur incl. 
persluchtcilinder
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201992

Halve beugel 2" (880 mm 
uiteinde naar hart buis)
H=1900 mm met 
verstelbare poot

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken
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201002

Portaal 2" - B=925 mm 

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201021

Portaal 2" - B=925 mm 
met Texashekken incl. 
persluchtcilinder
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201010

Portaal 2" zwevend -
B=1500-2100 mm

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201015

Portaal 2" zwevend -
B=2350-2750 mm (Hek 
1000 mm)
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201011

Portaal 2" zwevend -
B=2550-3150 mm 
dubbele doorloop

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201264

Portaal 2" zwevend -
B=2650-3150 mm (Hek 
1400)
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201016

Portaal 2" zwevend -
B=3420-3820 mm (Hek 
2070)

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

201117

Portaal 2" zwevend -
B=4250 mm (Hek 1000 + 
Hek 1400 mm)
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Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken



202053

Portaal 2” zwevend met 
éénrichtingspoort: 
model Texas - B = 1500-
2100 mm Doorloop = 850 
mm

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken

202054

Portaal 2" zwevend met 
éénrichtingspoort: 
model Texas - B=2350-
2750 mm            (Hek 
1000 mm)Doorloop = 
850 mm
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202055

Portaal 2" zwevend met 
2 éénrichtingspoorten: 
model Texas - B=2550-
3150 mm dubbele 
doorloop Doorloop = 850 
mm

Portalen met verschillende 
separatiehekken en éénrichtingshekken
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Montage materialen



201054

Montage paal Ø2" -
H=1200 mm

Montage materialen

201055

Montage paal Ø2" -
H=1500 mm
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201056

Montage paal Ø2" -
H=2000 mm

Montage materialen

201052

Montage paal Ø2½" -
H=1500 mm
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202040

Montage paal Ø2½" -
H=2000 mm

Montage materialen

201057

Montage paal Ø2½" -
H=3000 mm
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201112

Montage plaat lip 65mm 
t.b.v. 1½”-2½" t.b.v. pen 

Montage materialen

201114

Montage plaat lip 70mm  
t.b.v. 1½”-2½" t.b.v. pen
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201122

Muur bevestiging buis 
Ø48,3 L=1200

Montage materialen

201116

Muur bevestiging buis 
Ø48,3 L=500
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201124

Muur bevestiging met 
plaat t.b.v. Ø48,3 (1½")

Montage materialen

201140

Steunpoot t.b.v. 2" buis 
model: Eende voet Ø1½" 
L=500 mm

Kan worden gebruikt in 
combinatie met 201003
En dient als verstelbare 
vloerplaat
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201058

Thermisch Verzinkte Buis 
Ø1½" - L=6000 mm 

Montage materialen

202039

Thermisch Verzinkte Buis 
Ø2" - L=6000 mm 
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202058

Sluitstuk t.b.v. pen aan 
wand

Scharnier en Sluitwerk

202059

Sluiting met pen t.b.v. 
710 mm hoog hek (excl. 
T-klemmen)
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202060

Verstelbaar scharnier 
M20 met montage plaat 
(p/st)

Scharnier en Sluitwerk
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201133

Asbus Ø20 inw.12 L=63 
materiaal PE

Onderdelen

201134

Kraaglager Ø20 
materiaal PA6
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202045

Koppelbuis dubbel 
verticaal 2" t.b.v. TH.VZ 
Onderbroken

Onderdelen

201119

Pen Ø19 L=412 mm

Kan worden gebruikt 
voor 
201007
201017
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201132

Pen Ø19 L=710 mm

Onderdelen
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Alle separatie units worden standaard zonder 5/2 ventiel geleverd

Separatie units



201022

Separatieportaal Texas -
(B=925 mm L=1240 mm)

Extra optie:  
Art.nr. 201121
5/2 stuurventiel

Separatie units

59



201039

Separatiehek 45° model: 
uitschuifbare deur 
(L=1075 mm)

Separatie units

201040

Separatiehek 45° model: 
uitschuifbare deur met 
zijhekken en extra 
portaal (L=2380 mm)
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201975

Separatiehek 45° model: 
uitschuifbare deur met 2 
weg RD-L met zijhekken 
en extra portaal 
(L=3780 mm)

Separatie units

201976

Separatiehek 45° model: 
uitschuifbare deur + 2 
weg RD-R met zijhekken 
en extra portaal 
(L=3780 mm)
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201977

Separatiehek 45° model: 
uitschuifbare deur + 3 
weg met zijhekken en 
extra portaal 
(L=3780 mm)

Separatie units

201978

Separatiehek Texas met 
45° model: uitschuifbare 
deur + 2 weg RD-L met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4640 mm)
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201979

Separatiehek Texas met 
45° model: uitschuifbare 
deur + 2 weg RD-R met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4640 mm)

Separatie units

201980

Separatiehek Texas met 
45° model: uitschuifbare 
deur + 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4640 mm)
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201071

Separatiehek 45° model: 
verlengde deur (L=1750)

Separatie units

201041

Separatiehek Texas met 
45° model: uitschuifbare 
deur met zijhekken en 
extra portaal (L=3255 
mm)

64



201029

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 2 
weg [rechtdoor linksaf] 
(L=1100 mm)

Separatie units

201030

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 2 
weg [rechtdoor rechtsaf] 
(L=1100 mm)

65



201031

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg (L=1100 mm)

Separatie units

201032

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 2 
weg [rechtdoor linksaf] 
met zijhekken en extra 
portaal (L=2420 mm)
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201033

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 2 
weg [rechtdoor rechtsaf] 
met zijhekken en extra 
portaal (L=2420 mm)

Separatie units

201034

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg met zijhekken extra 
portaal (L=2420 mm)
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201841

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg [rechtdoor linksaf 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal 
(L=3820 mm)

Separatie units

201842

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg [rechtdoor rechtsaf 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal 
(L=3820 mm)

68



201843

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 4 
weg [3 weg + rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal 
(L=3820 mm)

Separatie units

201201

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 4 
weg [3 weg + rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal
(L=3820 mm)
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201981

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg (RE-L + 45°) met 
zijhekken en extra 
portaal
(L=3780 mm)

Separatie units

201982

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 3 
weg (RE-R + 45°) met 
zijhekken en extra 
portaal
(L=3780 mm)
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201983

Separatiehek model: 
gebogen deur - versie: 4 
weg (3 weg + 45°) met 
zijhekken en extra 
portaal
(L=3780 mm)

Separatie units

71



201035

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal 
(L=3260 mm)

Separatie units

201036

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal 
(L=3260 mm)
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201037

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3260 mm)

Separatie units
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201848

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
linksaf linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4660 mm)

Separatie units

201849

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
rechtsaf rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4660 mm)
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201850

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: [3 weg + 
rechtdoor linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4660 mm)

Separatie units

201851

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: [3 weg + 
rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=4660 mm)
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201984

Separatiehek model: 
Texas met gebogen deur 
- versie: 3 weg (RE-L + 
45°) met zijhekken en 
extra portaal 
(L=4640 mm)

Separatie units

201985

Separatiehek model: 
Texas met gebogen deur 
- versie: 3 weg (RE-R + 
45°) met zijhekken en 
extra portaal 
(L=4640 mm)
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201986

Separatiehek model: 
Texas met gebogen deur 
- versie: 4 weg (3 weg + 
45°) met zijhekken en 
extra portaal 
(L=4640 mm)

Separatie units
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201023

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] (L=1100 mm)

Separatie units

201024

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] (L=1100 mm)
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201025

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg (L=1100 
mm)

Separatie units

201026

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal (L=2420 
mm)
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201027

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal (L=2420 
mm)

Separatie units

201028

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=2420 mm)
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201844

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
linksaf linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3820 mm)

Separatie units

201845

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
rechtsaf rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3820 mm)
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201846

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3820 mm)

Separatie units

201847

Separatiehek model: 
uitschuifbare deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3820 mm)
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201059

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 2 weg 
[rechtdoor linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3260 mm)

Separatie units

201060

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 2 weg 
[rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3260 mm)
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201061

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3260 mm)

Separatie units
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201852

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 3 weg 
[rechtdoor linksaf 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal (L=4660 
mm)

Separatie units

201853

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 3 weg 
[rechtdoor rechtsaf 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal (L=4660 
mm)
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201854

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 4 weg [3 
weg + rechtdoor linksaf] 
met zijhekken en extra 
portaal (L=4660 mm)

Separatie units

201855

Separatiehek Texas 
model: uitschuifbare 
deur - versie: 4 weg [3 
weg + rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal (L=4660 
mm)
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201205

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] (L=1750 mm)

Separatie units

201204

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] (L=1750 mm)
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201203

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 3 weg (L=1750 
mm)

Separatie units

201924

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal (L=3055 
mm)
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201925

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal (L=3055 
mm)

Separatie units

201206

Separatiehek model: 
verlengde deuren -
versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3055 mm)
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201928

Separatiehek Texas 
model verlengde deuren 
- versie: 2 weg 
[rechtdoor linksaf]                                             
met zijhekken en extra 
portaal (L=3910 mm)

Separatie units

201929

Separatiehek Texas 
model verlengde deuren 
- versie: 2 weg 
[rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3910 mm)
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201202

Separatiehek Texas 
model verlengde deuren 
- versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3910 mm)

Separatie units
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201987

Separatiehek model: 
Verlengde deur 45° met 
zijhekken en extra 
portaal (L=3270 mm) 
3040 mm

Separatie units

201988

Separatiehek model: 
Texas met Verlengde 
deur 45° met zijhekken 
en extra portaal (L=4110 
mm) 3880 mm
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202042

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal smalle 
inloop 800 mm (L=3340 
mm)

Separatie units

202043

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal smalle 
inloop 800 mm (L=3340 
mm)

93



202044

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=3340 mm)

Separatie units
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201856

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
linksaf linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units

201857

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
rechtsaf rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)
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201858

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units

201859

Separatiehek Texas 
model: gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)
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202046

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
linksaf] met zijhekken en 
extra portaal smalle 
inloop 800 mm (L=3340 
mm)

Separatie units

202047

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor 
rechtsaf] met zijhekken 
en extra portaal smalle 
inloop 800 mm (L=3340 
mm)
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202048

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=3340 mm)

Separatie units
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201860

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
linksaf linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units

201861

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor 
rechtsaf rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)
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201862

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor linksaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units

201863

Separatiehek model: 
TH.VZ. Onderbroken 
Texas gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg + 
rechtdoor rechtsaf] met 
zijhekken en extra 
portaal smalle inloop 
800 mm (L=4740 mm)
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202087

Separatie model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg Rd-L met 
zijhekken (kokermodel) 
L=2485 mm

Separatie units vrije overspanning

202086

Separatie model: 
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg Rd-R met 
zijhekken (kokermodel) 
L=2485 mm
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202084

Separatie model: 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken (kokermodel) 
L=2485 mm

Separatie units vrije overspanning
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202132

Separatie model: Eerst 
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met 
zijhekken (kokermodel) 
L=2485 mm
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Zie prijslijst voor:

- Pneumatiek
- Sensoren
- Herkenning
- Ondersteuning hekwerk
- Klemmen

Overige



Contactgegevens

Winterdijk 10
5161PH Sprang-Capelle
Nederland

T. +31 (0) 6 24 12 06 05
E. info@dlc-bv.com
W. dlc-bv.com
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