
De SW501 is met name geschikt voor 
poorten die tussen dikkere hekpalen / 
muurtjes gemonteerd zijn.
Ervaar het gemak om de poort te 
bedienen met uw telefoon, handzender, 
codebediening etc en de veiligheid dat uw 
poort altijd gesloten is voor onbevoegden.

SUPERJACKPRO.NL

Maak uw bestaande toegangspoort 
op afstand bedienbaar met de 
automatische poort openers van 
SuperJack. 

AUTOMATISCHE 
VLEUGELHEK OPENER

SUPERJACK SW501

GATE AND DOOROPENERS



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

• 2 motoren incl. bevestigingsmateriaal en motordraad
• Control box incl. besturing en ontvanger
• 4-kanaals handzender
• Infra Rood sensoren en weerstandsbeveiliging

Complete, zeer eenvoudig te installeren set om een dubbel vleugelhek te automatiseren. Zowel 
voor naar binnen als naar buiten draaiende poorten tot circa 2,75 m breed per poortdeel. Opent 
de poorten tot circa 130 graden.

NOG MEER GEMAK!

Afstandhouders waarmee er 
geen grondaanslag nodig is.

SuperJack SW501

SUPERJACKPRO.NL

SuperJack SW501EENVOUDIG TE INSTALLEREN SET VOOR DUBBELE VLEUGELHEKKEN

SJ A818-501

Extra handzenders
4-kanaals, voor gelijktijdig of apart 
bedienen van vleugelhekken

SJ A806

Codebediening of via een magneet 
kaart/tag

SJ A874

GSM module waarmee u van 
overal ter wereld de poort kunt 
bedienen

SJ A871

Elektro magnetisch slot als 
extra vergrendeling

SJ A850

Drukknop waarmee u de poort 
kunt bedienen

SJ A833

GATE AND DOOROPENERS

• Geruisloze werking, soft start/stop 
systeem en automatische sluitfunctie

• Ook één hekdeel te bedienen
• Nederlandstalige installatiehandleiding


