
Met de introductie van de SW31000 
ondergrondse hekopener zet SuperJack 
een nieuwe standaard op het gebied van 
kwaliteit en toepassingsbereik. 
Deze hekopener is eenvoudig ondergronds 
te installeren, ook op bestaande 
hekken. De mooiste manier om uw hek 
automatisch te openen en te sluiten!

SUPERJACKPRO.NL

UIT HET ZICHT, 
ONBEPERKTE DRAAIOPENING, 
ZELF LEREND

VLEUGELHEKOPENER 
ONDERGRONDS

SUPERJACK SW31000

GATE AND DOOROPENERS

• 2x motoren 18VDC in cataphoresis stalen behuizing.
• 2x aandrijf/verbindingsstangen.
• 1x besturingskast.
• 2 x 2-kanaals handzender / afstandsbediening.
• 1 x radiografische ontvanger.
• 1 x set veiligheids fotocellen.
• Nederlandstalige installatiehandleiding

Complete basisset bestaat uit:

UITBEREIDINGSKIT 

SW31000 

VOOR MONTAGE OP 

BESTAANDE HEKKEN



EASYJACK
AUTOMATISCH BEDIENEN VAN 

EEN DUBBEL VLEUGELHEK

UPGRADE UW HUIS MET HET COMFORT EN 
DE VEILIGHEID VAN SUPERJACK!

Gemak en beveiliging! Dat zijn de belang rijkste 
redenen voor het aanschaffen van een 
EasyJack vleugelhekopener: 

• Gemak: U opent met de afstands bediening 
       vanuit uw auto het hek naar het huis en rijdt            
       zonder uit stappen naar binnen. Of u opent het     
       hek vanuit uw huis om bezoek binnen te laten. 
       Helemaal fijn als het regent of sneeuwt!

•   Beveiliging: Het hek sluit zich automatisch achter 
u, waarmee eventuele indringers buiten 

       gehouden worden. Optimale toegangscontrole!

Een EasyJack hekopener wordt als complete set 
ge leverd en is eenvoudig te installeren. Door uzelf, 
of door een vakbekwame installateur. 

Voor nog meer gemak en beveiliging bieden wij een 
range accessoires zoals een videofoon, be diening via 
uw smart phone en extra handzenders. 

SUPERJACK.NL

• Vele instelmogelijkheden als automatisch 
sluiten, hekvertraging etc.

• Eenvoudig te installeren en af te stellen 
(zelflerend)

• Ook geschikt om op bestaande hekken te 
monteren. (met acc SJ A31101)

Technische voordelen:

Voor het moeiteloos openen en sluiten van vleugelhekken!

Uitbereidingskit voor montage 
op bestaande hekken.
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SuperJack 
SW31000SET OF EASY TO INSTALL

SJ A31101

2-kanaals handzender.

SJ A31801

Waarschuwingslamp.
Zwaailicht dat bij het hek geplaatst 
kan worden als waarschuwing dat 
het hek in beweging is.

SJ A821

Telefoonopener.
Bedien uw deur met meerdere 
mobiele telefoons.

SJ A871

Elektrisch slot.
Voor nog meer veiligheid. 

SJ A850

Robuuste codebediening uit te 
breiden met tags.

SJ A874

GATE AND DOOROPENERS

• Voor vleugelhekken tot circa 4 meter breed (2x2 meter)
• Compacte motoren en behuizing
• Weerstand en sensor beveiliging
• 2x 4-kanaals afstandsbediening
• Geschikt voor (intensief gebruik van) residentiële 

toepassingen

ONDERGRONDS
VLEUGELHEKOPENER

• Power Supply 230V AC (50-60 Hz)
• Motor power Supply: 18V DC
• Open circuit voltage: 0,7A
• Power rating: 120W
• Opening time 90 graden: ca 11 sec.

Technische gegevens
• Operating temperature: -20 C - +55 C
• Protection: IP67
• Afmetingen grondbak: 42x17x14 cm (lxbxh)
• Afmetingen control box: 30x23x12 cm
• Made in Italy

Accessoires


