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Bouwhek M95 Materieeldienst

Specificaties

Onverwoestbaar bouwhek voor intensief gebruik!
Onverwoestbaar bouwhek voor lang en intensief gebruik.
De veiligheid op en om de bouwplaats is van groot belang. Voor mensen op het terrein en omwonenden. Dit bouwhek is gemaakt van zware buizen en 
een goed gespannen staalmat van dikke draden. Het is uiterst robuust. Voorzien van een verticale middenbuis en 100% rondom gelaste hoekpunten. 
Dit zorgt voor stevigheid, voorkomt beschadigingen en buigingen in uw hekwerk en verlengt de levensduur. De overmaatse staalmat steekt aan de 
bovenzijde iets uit, zo voorkomt u overklimmen.
• Handgelast en naverzinkt
• Onverwoestbaar
• Dikkere draden
Het zwaarst verkrijgbare tijdelijke bouwhek.
Dit Heras bouwhek is geschikt voor intensief gebruik en speciaal ontwikkeld voor projecten met hoge eisen aan het tijdelijke hekwerk. Het is hét 
kwaliteitshek voor de bouw, waarmee de veiligheid op en om de bouwplaats optimaal wordt geborgd. Door de duurzame en stevige uitvoering is dit 
bouwhek uitermate geschikt voor (verhuur door) materieeldiensten. De verticale middenbuis zorgt voor extra stijfheid van het kader en minder torsie 
van het bouwhek.
Volledig handgelast en naverzinkt bouwhek.
Al onze bouwhekken zijn verzinkt, om de hekken te beschermen tegen corrosie, ook wel roest. In ons assortiment naverzinkte bouwhekken wordt eerst 
onbehandeld materiaal handmatig gelast tot bouwhek. Hierna worden de bouwhekken bij de verzinkerij, na een voorbehandeling, van een zinklaag 
voorzien. Deze lasnaad en zinklaag zijn dikker dan bij voorverzinkte hekken. Hierdoor zijn de hekken langer beschermt tegen corrosie. De levensduur 
wordt dus aanzienlijk verlengt. Ideaal wanneer u de hekken op meerdere projecten wilt gebruiken of bijvoorbeeld aan kustlocaties.

Afmeting Breedte (mm) 3500

Afmeting Hoogte (mm) 2000

Maaswijdte hoogte (mm) 285

Maaswijdte breedte (mm) 75

Verpakkingseenheid 50

Gewicht (Kg) 31.00

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.


