Welke SuperJack opener past op mijn hek of deur?
SuperJack Product Selector
SuperJack biedt voor ieder hek en voor iedere deur en poort het gemak van automatische bediening.
Onderstaand wordt snel duidelijk welke SuperJack hekopener het beste past in uw situatie.

*
2 DELIGE VLEUGELHEKKEN/POORTEN

1
EASYJACK SW101

Complete basisset
- liever schroeven dan lassen? SJA817
- geen eindstop? Afstandhouder SJA818

ENKELE HEKKEN

5
SINGLEJACK SW6010
Set voor poort, hek, (schutting)deur

*

tot 130˚

> 25 cm

2
SUPERJACK SW201

Complete set, met extra accessoires
- liever schroeven dan lassen? SJA817
- geen eindstop? Afstandhouder SJA818

SCHUIFHEKKEN

6
SLIDEJACK SL401

Complete set voor schuifhek
- >4m? Extra rails SJP420
- Extra zwaar hek? Stalen rails SJP422

3
SUPERJACK SW301

Complete set, motor ondergronds uit het zicht

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

7
SUPERJACK SW501

Geruisloos, opent 130graden, slotfunctie
- Ook mogelijk met SW101 of SW201

4
SUPERJACK SW501

Complete knikarmset voor speciale inbouwsituaties *
- geen eindstop? Afstandhouder SJA818-501

SECTIONAALDEUREN/KANTELDEUREN

8
LIFTMASTER LM60EVS

Geavanceerde garagedeur opener. Drawbar type.
- Kettingaandrijving? LM50EV
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