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Bouwhek M500 + Hoekversteviging

Specificaties

Optimaal veilig bouwhek wat overklimmen onmogelijk maakt!
Het veiligste tijdelijke hekwerk dat overklimmen onmogelijk maakt.
Het bouwhek M500 Anti-Climb is een eigen ontwikkeling van Heras uit 1998. Voordelen zijn de smalle maas en de beveiliging tegen overklimmen. 
Minder ongelukken en minder diefstal op uw terrein maken dit hek tot een zeer kosteneffectieve investering. De Anti-Climb serie bouwhekken is 
standaard voorzien van ingelaste hoeken. Het toch al ijzersterke frame heeft zo een nog langere levensduur. Niet voor niets gebruikt Heras dit bouwhek 
in de Benelux voor het eigen huurpark. 
 
• Lange levensduur
• Niet overklimbaar
• Optimaal veilig 
  
 
Een veilig, duurzaam en snel te plaatsen bouwhek.
De mat van dit voorverzinkte bouwhek heeft geen scherpe zinkresten, daarmee is dit bouwhek veilig voor uw handen. Eén persoon kan dit bouwhek 
monteren, door de fijne maas blijft het bouwhek bij het dragen stabiel. Veldonderzoek leert dat u met dit bouwhek meer meters maakt in minder tijd. 
Voor snel, eenvoudig en efficiënt monteren adviseren wij om de Heras Hekdrager te gebruiken. Het bouwhek M500 Anti-Climb is 100% rondom gelast. 
Hierdoor is het hek ook geschikt om doeken aan te bevestigen. Daarnaast is het mogelijk om een bordje op maat toe te voegen, dat aan beide zijden 
van de hekwerklijn zichtbaar is. 
  
 
Bouwhek met een ijzersterk frame.
Naast deze basis uitvoering is dit type bouwhek ook verkrijgbaar met extra opties. Zo kan het hek voorzien worden van een verticale middenbuis. Deze 
zorgt voor extra stijfheid van het kader en minder torsie van het bouwhek. Dit bouwhek kent ook varianten in meerdere afmetingen. Zo is er ook een 
variant van 2,45 meter hoog. Dit bouwhek heeft wel een iets afwijkende maas. Heeft u andere wensen? Neem contact op met onze medewerkers, ze 
helpen u graag verder.

Afmeting Breedte (mm) 3500

Afmeting Hoogte (mm) 2000

Maaswijdte hoogte (mm) 160

Maaswijdte breedte (mm) 40

Verpakkingseenheid 68

Gewicht (Kg) 23.00

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd 
rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © 
Heras.


