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Andre PIT Hegn produkter

Bredt sortiment
I dette katalog finder du et udsnit af vores store sortiment
inden for hegn og sikring. Vi udvikler til stadighed sortimen
tet, samarbejder med Europas førende producenter og har
egen produktion i Vietnam.

Stort lager – hurtig levering
Vi har et af Danmarks største lagre i porte, låger, stolper,
smedejern, fletvæv m.v. Hegnsmaterialerne kan leveres hur
tigt og til konkurrencedygtige priser.

Fra projekt til færdigt hegn
Vores konsulenter er altid klar med råd og vejledning samt
opmåling af opgaven, og vi udarbejder gerne forskellige
løsningsforslag. Du kan eventuelt vælge at montere hegnet
selv, eller du kan lade vores dygtige montører klare opgaven.

PIT Hegn – din lokale leverandør af hegn,
der sikrer dine værdier
Igennem snart 20 år har vi service
ret lokalområderne i Danmark med
hegn og sikring samt projektering,
salg og montage for vores kunder
på det danske marked.
Vi er 14 forhandlere fordelt strate
gisk i hele Danmark, så du har din
lokale PIT Hegn forhandler lige i
nærheden.

Vores mission
Vi bestræber os på altid at være den
troværdige, åbne og fagligt kompe
tente samarbejdspartner, så vi gen
nem levering af kvalitetsprodukter,
godt håndværk og professionalisme
vil være dit naturlige valg som leve
randør af sikringshegn.
Vi lytter gerne til dig, så vi derved
kan justere og udvikle vores koncept
og sortiment.

Miljø
Vi handler ansvarligt og respektfuldt
over for miljøet og bestræber os
hele tiden på at rådgive om miljø
rigtige materialevalg.

Rådgivning og erfaring
Vi har erfarne og kompetente med
arbejdere, der er klar til at rådgive
og vejlede dig.
PIT Hegn har stor kontinuitet blandt
personalet, og flere medarbejdere
har været med fra første dag i 1993.
Kontakt os, så gi’r vi gerne
et uforpligtende bud på din
hegnsopgave.

Områdesikring
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Sikringshegn type 180 F
Anvendelse
Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere,
private områder m.m.

Materialer
Mellemstolper:
Hjørnestolper:		
Skråstivere:		
Beton:		
		
Stolpeafstand:		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		
		
		
		
		
		
Højde:		

Varmgalvaniserede firkantrør 50 x 50 mm
Varmgalvaniserede firkantrør 60 x 60 mm
Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm
Mellemstolper 30 liter
Hjørnestolper 100-200 liter
300 cm
Sintret 3,5 + 4,0 mm. 3 eller 4 rækker
Efter eget valg:
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd
Sintret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.
PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå
200, 180, 150, 125 eller 100 cm

Sikringshegn type 210 F
Anvendelse
Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere,
private områder m.fl.

Mellemstolper:
Hjørnestolper:
Skråstivere:		
Beton:		
		
Stolpeafstand:		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		
		
		
		
		
		
Højde:		

Varmgalvaniserede firkantrør 50 x 50 mm
Varmgalvaniserede firkantrør 60 x 60 mm
Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm
Mellemstolper 30 liter
Hjørnestolper 100-200 liter
300 cm
Sintret 3,5 + 4,0 mm. 4 rækker
Efter eget valg:
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd
Sintret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.
PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå
210 cm, 180 cm fletvæv + 3 rækker pigtråd

Områdesikring

Materialer
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Sikringshegn type 900 T-jern
Anvendelse
T-jern hegn er et praktisk og neutralt hegn, som ikke skæmmer omgivelserne.
Hegnet udføres på varmgalvaniserede T-jernstolper, som monteres med ca. 300
cm afstand.
Stolperne nedrammes eller støbes i beton.

Områdesikring

Materialer
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Mellemstolper:
Hjørnestolper:		
Skråstivere:		
Beton:		
		
Stolpeafstand:		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		
		
		
		
		
		
Højde:		

Varmgalvaniseret T-jern 40 x 40 x 5 mm
Varmgalvaniseret V-jern 50 x 50 x 6 mm
Varmgalvaniseret V-jern 40 x 40 x 5 mm
Mellemstolper 30 liter
Hjørnestolper 100-200 liter
300 cm
Sintret tråd 3,5/4,0 mm. Monteret for hver 50-75 cm
Efter eget valg:
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd
Sintret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.
PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå
180, 150, 125 eller 100 cm

Områdesikring
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Sikringshegn type 100
Anvendelse
Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere,
private områder m.m. Stolperne nedrammes i jorden.

Materialer
Mellemstolper: Trykimprægnerede stolper NTR-A Ø 80 mm
Hjørnestolper:		 Trykimprægnerede stolper NTR-A Ø 140 mm
Stolpeafstand:		 300 cm
Skråstivere:		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		
		
		
		
		
		
Højde:		

Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm
Sintret 3,5 + 4,0 mm. 3 eller 4 rækker
Efter eget valg:
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd
Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd
Sintret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.
PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå
200, 180, 150, 125 eller 100 cm

Sikringshegn type 110 FSC
Samme som type 100, men med Akacie Naturpæle® Robinie FSC-certificeret.
Ses på de tre nederste billeder til venstre herfor.

Områdesikring
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Garden panel type 1400
Anvendelse
PIT Hegn Garden panelhegn anvendes til udendørs sikring.
F.eks. til boligforeninger, vandværker, parker og private haver.
Garden er udført i 4 mm tråd og forstærket med folder for at øge stabiliteten.
Stolperne er udført som profilstolper – det fås ikke stærkere!

Data
Lodrette tråde: Ø 4,0 mm
Vandrette tråde: Ø 4,0 mm
Masker:		 50 x 200 mm
Stolpe afstand: 200 cm
Stolper:		 Profilstolpe
Udførelse:		 Galvaniseret og pulverlakeret sort
Højde:		 103, 122 og 149 cm

Områdesikring
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Atlantis type 1300
Anvendelse
PIT Hegn Atlantis panelhegn anvendes til udendørs sikring, hvor der kræves
ekstra sikkerhed.
F.eks. til institutioner, udendørs oplagring, bilforhandlere, byggemarkeder osv.
Atlantis er udført i 5 mm tråd og forstærket med folder for at øge stabiliteten.
Stolperne er udført som profilstolper – det fås ikke stærkere.

Data
Lodrette tråde: Ø 5,0 mm
Vandrette tråde: Ø 5,0 mm
Masker:		 50 x 200 mm
Stolpe afstand: 250 cm
Stolper:		 Profilstolpe
Udførelse:		 Galvaniseret og pulverlakeret sort
Højde:		 123, 173 og 193 cm

Strong panel type 1100
Anvendelse
PIT Hegns Strong panelhegn anvendes til udendørs sikring, hvor der kræves
ekstra sikkerhed.
F.eks. til sikrede institutioner, udendørs oplagring, bilforhandlere, bygge
markeder osv.

Data

Områdesikring

Lodrette tråde:		Ø 6,0 mm
Vandrette tråde: Ø 8,0 mm
Masker:		 50 x 200 mm
Stolpe afstand: 250 cm
Stolper:		 Firkantstolper 40 x 60 mm og 40 x 80 mm
Udførelse:		 Varmgalvaniseret og pulverlakeret (Ral farver)
Højde:		 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 og 243 cm.
		 Kan sammensættes op til 600 cm i højde
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Standard panel type 1200
Anvendelse
PIT Hegn Standard panelhegn anvendes til udendørs sikring, hvor der kræves
ekstra sikkerhed.
F.eks. til institutioner, udendørs oplagring, bilforhandlere, byggemarkeder osv.

Data
Lodrette tråde: Ø 5,0 mm
Vandrette tråde: Ø 6,0 mm
Masker:		 50 x 200 mm
Stolpe afstand: 250 cm
Stolper:		 Firkantstolper 40 x 60 og 40 x 80 mm
Udførelse:		 Varmgalvaniseret og pulverlakeret (Ral farver)
Højde:		 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203 cm
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Områdesikring
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El. sikringshegn

Elektrisk sikringshegn
Anvendelse
Anvendes til sikring af udendørs oplagring. F.eks. ved trælaster, bilforhandlere
m.v. Desuden anvendes elektrisk sikringshegn også til perimeter sikring af byg
ninger, der er særlig udsat for indbrud og hærværk.

Sådan virker elektrisk sikringshegn
Der monteres 8-32 elektriske tråde indvendigt eller over bestående hegn.
El-hegnet tilsluttes en central, som dels giver op til 8000 volt og dels registrerer,
om der e r kortslutning eller overklipning af hegnet.
Klippes eller kortsluttes hegnet giver anlægget omgående et signal til alarm
anlægget.

Præventiv effekt
Alle har stor respekt for stød. De gule advarselsskilte har en god præventiv ef
fekt.

Hegnet opfylder krav fra Demko, stærkstrømsreglementet samt EU`s regelsæt
for montering af elektriske sikringshegn.

Kan monteres på eksisterende hegn
Elektrisk sikringshegn kan monteres på de fleste eksisterende hegn.

Fornuftig pris
Prisen er rimelig. I flere tilfælde har hegnet tjent sig ind på under et år – og så
har man sparet ærgelserne og besværet ved indbruddene.

Stop tyven så tidligt som muligt
Strategien ligger i at standse eventuelle indbrydere ude ved hegnet og derved
sikre reaktionstid for alarmen/vægteren i tilfælde af indbrudsforsøg.

PIT Hegns sikringshegn består i grove træk
af 3 elementer
1

En DEMKO godkendt spændingsgiver, som udsender en smertefuld
impuls hvert sekund.
Impulsen har en styrke på 5.000-8.000 volt og op til 10 ampere,
men fordi impulsen er meget kort (kun 1/3000 sek.), er den helt ufarlig
for tyven, men til gengæld meget, meget ubehagelig.

2

Et flertrådshegn som monteres på indersiden af eksisterende hegn.
El-hegnet kan monteres på de fleste typer hegn.

3

Et alarmanlæg der konstant overvåger hegnet via den elektriske impuls.
Alarmanlægget registrerer omgående forsøg på gennembrydning af
hegnet, kortslutning eller afbrydelse af trådene og vil omgående udløse
alarm.
Alarmanlægget kan tilsluttes eksisterende alarmanlæg.

El. sikringshegn

Lovligt
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Svinglåge type VL 10
Anvendelse
PIT Hegn VL10 låge anvendes som adgangslåge for gående færdsel,
nødudgang eller personaleindgang.
Kraftig konstruktion med balustre.
Lågen er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med låsekasse – dog uden cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		

90 x 90 mm, 3,0 mm
40 x 40 mm
Kraftigt hængsel md smørenippel
Lodrette balustre
Cylinderlås med rustfri greb. Leveres ekskl. cylinder

Ekstra tilbehør

Porte og låger

Pigtrådsmontering. Børnesikring, overfald og kuglegreb.
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Leveres i følgende standard størrelser
Bredde:
Højde:

120 cm
125, 150 eller 180 cm

Svinglåge type TU 10
Anvendelse
PIT Hegn balusterlåge anvendes som adgangslåge for gående færdsel,
nødudgang eller personaleindgang.
Kraftig konstruktion med lodrette balustre.
Lågen er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med låsekasse – dog uden cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Baluster:		
Lås:		
		

80 x 80 - 3,0 mm
60 x 60 mm
Justerbare 30 mm stabelhængsler
20 x 20 mm, 1,5 mm
Cylinderlås med rustfri greb.
Leveres ekskl. cylinder

Ekstra tilbehør
Leveres i følgende standard størrelser
Bredde:		 120 cm
Højde:		 125, 150, 180 eller 200 cm

Porte og låger

Pigtrådsmontering eller pigge på toppen. Børnesikring, overfald og kuglegreb.
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Svinglåge type TU 20
Anvendelse
PIT Hegn TU 20 låge anvendes som adgangslåge for gående færdsel,
nødudgang, institutioner eller personaleindgang.
Konstruktion med 60 x 60 mm ramme og dobbeltpanel udfyldning.
Lågen er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med låsekasse og standard cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		

80 x 80 mm, 3,0 mm
60 x 60 mm
Justerbare hængsler
Dobbeltpanel. Masker 50 x 200 mm
Cylinderlås med rustfri greb. Leveres med standard cylinder

Leveres i følgende standard størrelser

Porte og låger

Bredde:		 120 cm
Højde:		 125, 150 eller 180 cm

16

Havelåge med panel type LI 10
Anvendelse
PIT Hegn havelåge anvendes som adgangslåge for gående færdsel ved
private områder.
Konstrueret med solid ramme og panel udfyldning.
Lågen leveres galvaniseret og pulverlakeret sort med låsekasse og standard
cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Overflade:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		
		

80 x 80 mm. 3,0 mm
40 x 40 mm
Pulverlakeret, sort
Justerbart stabelhængsel
Panelhegn 50 x 50 mm masker
Cylinderlås med rustfri greb.
Leveres med standard cylinder

Leveres i følgende standard størrelser
Bredde: 		 100 cm
Højde: 		 100 cm, 120 cm, 150 cm og 175 cm
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Porte og låger

Porte og låger
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Rotationslåge, nødudgang type 90
Anvendelse
PIT Hegn rotationslåge anvendes som nødudgang ved forlystelsesparker,
stadions m.v.
Leveres i varmgalvaniseret stål med mekanisk bagstop.
Leveres i 2 størrelser: Standard model til personer og stor model, hvor der også
er plads til cykler, barnevogne, kørestolsbrugere m.v.

Data og mål – standard model
Højde:		 215 cm
Udvendigt mål: Ø 141 cm
Åbning:		 65 cm

Data og mål – stor model
Højde:		 215 cm
Udvendigt mål: Ø 226 cm
Åbning:		 100 cm

Porte og låger
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Dobbeltport type VL 40
Anvendelse
PIT Hegn VL40 dobbeltport anvendes ved institutioner, fabrikker,
vandværker m.v.
Konstruktion med lodrette balustre monteret i kraftig ramme.
Lågen er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med låsekasse og standard cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		

90 x 90 mm, 3,0 mm
40 x 40 mm
Justerbare lukkede hængsler
Lodrette balustre, maksimal afstand 79 mm
Cylinderlås med rustfri greb. Leveres med standard cylinder

Leveres i følgende standard størrelser
Bredde:		 300, 360, 420 og 480 cm
Højde:		 125, 150 eller 180 cm

Porte og låger
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Dobbeltport type TU 40
Anvendelse
PIT Hegn balusterport anvendes ved fabrikker, bilforhandlere, vandværker
og ved udendørs oplagring.
Kraftig konstruktion med lodrette balustre.
Porten er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med hængelåsbeslag, men kan leveres med FIX lås.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Baluster:		
Lås:		
		

80 x 80 mm, 3,0 mm op til 120 x 120 mm, 3 mm
60 x 60 mm
Justerbare 30 mm stabelhængsler
Ø 25,1,5 mm eller 20 x 20 mm, 1.5 mm
Hængelåsbeslag eller FIX cylinderlås med rustfrit greb.
Leveres ekskl. cylinder

Ekstra tilbehør
Pigge på toppen. FIX cylinderlås.

Leveres i følgende standard størrelser
Bredde:		 300, 400, 500, 600, 700 og 800 cm
Højde:		 150, 180 eller 200 cm

Porte og låger
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Dobbeltport med paneludfyldning
type TU 50
PIT Hegn dobbeltport type TU 50 anvendes ved institutioner, fabrikker,
bilforhandlere, vandværker og ved udendørs oplagring.
Kraftig konstruktion med 60 X 60 mm ramme og dobbeltpanel.
Porten er udført i varmgalvaniseret stål.
Leveres med hængelåsbeslag, men kan leveres med FIX lås.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		
		

80 x 80 mm, 3,0 mm op til 120 x 120 mm, 3,0 mm
60 x 60 mm
Justerbare 30 mm stabelhængsler
Dobbeltpanel 50 x 200 mm masker
Hængelåsbeslag eller FIX cylinderlås med rustfrit greb.
Leveres ekskl. cylinder

Ekstra tilbehør
Pigge på toppen. FIX cylinderlås.

Leveres i følgende standard størrelser
Bredde:		 300, 400, 500, 600, 700 og 800 cm
Højde:		 150, 180 eller 200 cm

Port med panel type LI 40
Anvendelse
PIT Hegn dobbelt port anvendes som indkørselsport eller adgangslåge til private
områder.
Konstrueret med solid ramme og panel udfyldning.
Lågen leveres pulverlakeret sort med låsekasse og standard cylinder.

Materialer
Søjler:		
Ramme:		
Overflade:		
Hængsler:		
Udfyldning:		
Lås:		
		

80 x 80 mm, 3,0 mm
40 x 40 mm
Galvaniseret og pulverlakeret, sort
Justerbare stabelhængsler
Panelhegn 50 x 50 mm masker
Cylinderlås med rustfri greb.
Leveres med standard cylinder

Porte og låger

Leveres i følgende standard størrelser
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100 cm høj x 300 cm bred
150 cm høj x 300 cm bred
120 cm høj x 400 cm bred
150 cm høj x 400 cm bred
175 cm høj x 400 cm bred

Svæveport FX-100
Anvendelse
Automatisk eller manuel svæveport til portåbninger op til 8 meter.
FX-100 er konstrueret med lodrette balustre.
Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende
konstruktion fungerer ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, kloak
dæksler m.v.
FX-100 kan leveres med motorautomatik, som kan tilsluttes adgangskontrol,
trådløs fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekon
takt m.v. Se separat produktblad for automatik.

Sikkerhed

Leveres i følgende mål

Ved automatisk port leveres den med sikkerhedsudstyr, som monteres i port
lysningen. Klemmeliste, fotocelle og signallampe. Som ekstra sikkerhed kan
monteres en nedgravet magnetslynge.

Højde:		 150, 180 cm og 200 cm
Bredde.		 Op til 8 meter åbning

Galge:		
Portramme: 		
Bundprofil:		
Udfyldning:		
Fundament:		
Overflade:		

125 x 80 mm
680 x 60 mm
Firkant
Lodrette balustre Ø 22, 2 mm med 120 mm mellemrum
220 x 90 x 90 cm, armeret beton
Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret sort

Porte og låger

Materialer
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Svæveport FX-110
Anvendelse
Automatisk eller manuel svæveport til portåbninger på op
til 8 meter.
FX-110 konstrueret med dobbeltpanel udfyldning.

Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte.
Den frit bærende konstruktion fungerer ideelt ved sne, min
dre ujævnheder i belægning, kloakdæksler m.v.
FX-110 kan leveres med motorautomatik, som kan tilsluttes
adgangskontrol, trådløs fjernbetjening, tastatur, nedgravet
magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt m.v.

Sikkerhed

Porte og låger

Galge:		 125 x 80 mm

Ved automatisk port leveres den med sikkerhedsudstyr, som
monteres i portlysningen.

Portramme:		 680 x 60 mm

Klemmeliste, fotocelle og signallampe. Som ekstra sikker
hed kan monteres en nedgravet magnetslynge.

Udfyldning:		 Dobbelt panel. Masker 50 x 200 mm

Se separat produktblad for automatik.
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Materialer

Bundprofil:		 Firkant
Fundament:		 220 x 90 x 90 cm, armeret beton
Overflade:		 Varmgalvaniseret

Leveres i følgende mål
Højde:		 150 cm, 180 cm og 200 cm
Bredde:		 Op til 8 meters åbning

Bomme og pullerter
25

P-Vagt type DOMO-1
Anvendelse
Anvendes til blokering af private parkeringspladser.
Når pladsen forlades, aktiveres bøjlen med fjernbetjeningen, og pladsen kan
ikke benyttes af andre bilister.
P-Vagten monteres direkte i belægningen. Forsynes via et 12 volt indbygget
batteri og indbygget solpanel.
Den kræver således ingen elektrisk installation.
Betjenes via en fjernbetjening.

Data og mål
Højde med
bøjle:		
Højde med
nedslået bøjle:
Chassis:		
Solpanel:		
Batteri:		

622 mm
88 mm
345 x 496 mm
5 watt
12 volt

Automatisk bom
RAP-6

Bomme og pullerter

Anvendelse
Anvendes som trafikregulering ved parke
ringspladser, indkørsler, garageanlæg m.v.

Betjening
Adgangsbommen kan betjenes manuelt
eller automatisk med f.eks.:
Fjernbetjening, Kortlæser, Fotocelle,
Magnetføler og Tastatur

Sikkerhed
Bommen kan sikres med fotoceller, mag
netføler og nødstop.
Anlægget er forsynet med manuel betje
ningsfunktion i tilfælde af strømsvigt.

Data og mål
Bom:		
Motor:		
Åbningstid:		
Anslags stolpe:

Op til 625 cm
230 volt
7,5 sekunder
Inklusiv
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Automatisk bom
SNAP-4
Anvendelse
Anvendes som trafikregulering ved parke
ringspladser, indkørsler, garageanlæg m.v.

Betjening
Adgangsbommen kan betjenes manuelt
eller automatisk med f.eks.:
Fjernbetjening, Kortlæser, Fotocelle,
Magnetføler og Tastatur

Sikkerhed
Bommen kan sikres med fotoceller, mag
netføler og nødstop.
Anlægget er forsynet med manuel betje
ningsfunktion i tilfælde af strømsvigt.

Data og mål
Bom:		
Motor:		
Åbningstid:		
Anslags stolpe:

Op til 400 cm
24 volt
3-6 sekunder
Inklusiv

Anvendelse
Bommen bruges i stedet for en port på
steder, hvor man vil forhindre indkørsel.
Bomme har lavt sikkerhedsniveau i for
hold til en port.
En bom er en billig løsning på en ”port”.
Leveres med to anslagsstolper og beslag
til hængelås.

Data og mål
Bom:		 Ø 76 mm
Stolper:		 Ø 101
Beslag:		 Afløftningssikring
Lås:		 Beslag til hængelås
Overfladebeh.: Varmgalvaniseret stål
Leveres efter mål i op til 5 meters bredde

Bomme og pullerter

Manuel bom
type B-400
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Manuel bom
type B-500
Anvendelse
Bom i lærketræ.
Anvendes ved skove, parker og grønne
områder.
Leveres med to anslagsstolper og beslag
til hængelås.

Data og mål
Bom:		
Stolper:		
		
		
Beslag:		
Lås:		
Overfladebeh.:

70 x 120 mm
Ø 14 cm, trykimprægneret eller 14 x 14 cm
firkantet stolpe
Hængsler og stabler
Beslag til hængelås
Leveres umalet

Leveres efter mål op til 420 cm bredde

Bomme og pullerter
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Pullerter med kæde
Anvendelse
Sikring af udendørs arealer ved bilforhandlere, P-pladser m.v.

Materialer
Pullerter:		
Højde:		
Kæde:		
Fundament:		
Anbefalet afst.:
		
		

Varmgalvaniserede Ø 101 mm
50-125 cm
Varmgalvaniserede Ø 12 mm
Beton Ø 30 cm
Maksimalt 150 cm, uden kæde
Maksimalt 300 cm, med kæde
Leveres også uden kæde

Motor til svæveporte EVO 800
Elektronisk gearmotor til 230 V med koder og magnetisk
slow-down ved åbning og
 lukning.
Motoren ligger i oliebad og er med indbygget kontrol
enhed.
I tilfælde af strømsvigt er
motoren forsynet med nøgle til
nødåbning.
Til industriporte op til 800 kg.

Elektronisk gearmotor til 230 V til industribrug med
koder, oliebad, ventileret motor og elektroniske bremser.
I tilfælde af strømsvigt er motoren forsynet med nøgle til
nødåbning.
Til industriporte op til 2000 kg.

Automatik

Motor til svæveporte EVO 2000
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Motor til svingporte Model STONE
Elektromekanisk 24 V motor til mindre og mellemstore
porte. Stone har indbygget mekanisk stop, hvorfor de er
velegnet til skrånende indkørsler.
Til porte op til 180 kg.

Motor til svingporte Model TAG
Elektromekanisk 24 V motor til mindre og lette porte.
Til porte op til 150 kg.

Motor til svingporte Model ARM

Automatik

24 V knækarms motor til store svingporte og smedejerns
porte. Er også anvendelig til porte, som er monteret på
murede søjler, da knækarmen kan nå ind i lysningen.
Til porte op til 250 kg.
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Motor til svingporte Model BLUES
24 V knækarms motor til store svingporte og smedejerns
porte.
Til porte fra 250-500 kg.

KIT-sæt til hver
motor består af
2 motorer
24 V styrecentral med 230 V
strømforsyning
Radiomodtager og antenne
1 stk. fjernbetjening
1 sæt fotoceller
PIT Hegn anbefaler et fysisk stop
ved åbning og lukning i form af
f.eks. paddehat med stop

PIT Hegn fører Telcomas NOIRE-serie,
når det gælder tilbehør til vores portautomatik
1. Almindelig fjernbetjening som hører til et sæt.
2. Udvidet fjernbetjening, der kan betjene flere porte.
3. Multi fjernbetjening, der kan betjene op til 20 porte.
Portene kan sættes sammen i grupper, som kan åbne
samtidig.
4. Model Taxi kan åbne porten, når du nærmer dig dit
hjem.

1

2

3

4
Kode og nøgletastatur
samt beskyttelseskappe

Automatik

1. Nøglekontakt – bruges når portene betjenes med en
nøgle.
2. Kodetastatur – til personlig kodning, så man slipper
for brug af fjernbetjening eller nøgle.
3. Beskyttelseskappe mod vejr og vind til 1 og 2.
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1
1. Signalmodtager
2. Alarm-lampe, der blinker, når porten
er i funktion.

1

3. Kontrolboks T224
Kontrolboksen til 2 stk. 24 V motorer med et hav af
muligheder for tilbehør, såsom indkodning og slow-	
down ved åbning og lukning.
Kontrolboksen kan sættes til alle typer motorer i
denne NOIRE-serie.

3

2

3
2

Institutionshegn
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PIT Hegn Institutionshegn
Spørgsmål og svar
Spørgsmålene er mange i forbindelse med etablering af hegn ved institutioner,
skoler og børnehaver.

Hegnshøjde
Højden på hegnet afhænger af hvilken institutionstype, der skal hegnes. En god
tommelfingerregel er, at hegnet skal være minimum ligeså højt, som de perso
ner, der går i institutionen. Den psykologiske effekt af, at man ikke kan kikke
over hegnet, er stor.
Den mest anvendte hegnshøjde er 150 cm.
Hegnet leveres også i højder på 100 cm, 125 cm, 180 cm og 200 cm.

Hegnstype
For at hindre børnene i at klatre i hegnet, må maskerne maksimalt være
50 mm.
Presset på et institutionshegn er meget stort, da der ofte er mange børn, der
skal holdes inde – i modsætning til et hegn, der har til opgave at holde få uved
kommende ude.
Der bør derfor altid anvendes fletvæv med minimum 2,5 mm tråd eller endnu
bedre panelhegn.

Institutionshegn
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Stolper
Hegnet monteres på stolper med en maksimalt 300 cm afstand.
Der kan anvendes galvaniserede stålstolper, trykimprægnerede træstolper eller
Akacie naturpæle.

Låger og porte
Låger og porte skal være i kraftig udførelse.
Indgangslågen bør være minimum 120 cm bred af hensyn til adgang for
kørestolsbrugere.
Lågen kan sikres med ekstra børnesikring som f.eks. højtsiddende lås, overfald
og indvendigt kuglegreb.
De forskellige sikringer kan kombineres.
Porten skal være minimum 300 cm bred, for at biler og traktorer kan anvende
porten.

Rådgivning
Du er altid meget velkommen til at kontakte PIT Hegn.
Vi står altid til rådighed med gode råd og vejledning.

Hegn til street boldbaner,
golfbaner, skolegårde m.v.
Anvendelse
Sikring ved boldbaner, legepladser, skolegårde m.v.
Hegnet leveres i op til 6 meters højde.

Materialer
Mellemstolper:
Hjørnestolper:		
Skråstivere:		
Stolpe afstand:
Beton:		
		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		

Varmgalvaniserede firkantrør 70 x 70 – 3,0 mm
Varmgalvaniserede firkantrør 70 x 70 – 3,0 mm
Varmgalvaniserede rør Ø 48. 2.0 mm
300 cm
Mellemstolper 85 liter
Hjørnestolper 200-300 liter
Sintret 3,5 + 4,0 mm, monteres for hver 50 cm
Fletvæv 2,5/3,0 mm eller galvaniseret fletvæv 2,5 mm
Masker 50.50 mm

Boldbanehegn

Leveres i følgende højder
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200 cm, 300 cm, 400 cm, 500 cm og 600 cm

Tennisbanehegn
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Tennisbanehegn
Anvendelse
Anvendes til indhegning af tennisbaner.
Hegnet leveres i standard højde på 3 meter.
Mod vej og lignende anbefales højere hegn, 4 eller 5 meter.

Materialer
Mellemstolper:
Hjørnestolper:		
Skråstivere:		
Beton:		
		
Strammetråde:
Fletvæv:		
		

Varmgalvaniserede firkantrør 60 x 60 mm
Varmgalvaniserede firkantrør 70 x 70 mm
Varmgalvaniserede rør Ø 48. 2.0 mm
Mellemstolper 50 liter
Hjørnestolper 200-300 liter
Sintret 3,5 + 4,0 mm, monteres for hver 50-75 cm
Fletvæv 2,5/3,0 mm eller galvaniseret fletvæv 2,5 mm
Masker 50.50 mm

Leveres i følgende højder
300 cm, 400 cm og 500 cm

Farver
Grå, grøn eller galvaniseret.

Mobilhegn
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Mobilhegn
Anvendelse
PIT Hegn mobilhegn er enkel og praktisk til midlertidige hegn ved
byggepladser, a rrangementer, udgravninger m.m.
Elementerne monteres i betonklodser.

Data
Højde:		
Bredde:		
Masker:		
Tråde:		

200 cm
347 cm.
100 x 250 mm
4 mm vandret, 3 mm lodret

Køb eller lej hos PIT Hegn.

Design 2

Smedejern
Stilrene og eksklusive designs i
låger, porte og stakitter
Vi er leveringsdygtige i 10 forskellige designs. Her
er vist de 7 mest populære.
Designet er både klassisk inspireret og mere enkelt
ornamenteret.
Portene leveres enkelt- eller dobbeltfløjet. Hegn,
porte og låger leveres i faste mål. Men har du nogle
specielle ønsker, specialproducerer vi gerne efter
individuelle mål – også til terrassen eller altanen.
Låger og porte kan monteres direkte på
eksisterende murværk eller på dertil beregnede
stolper eller stensøjler.
Bliv inspireret på de næste to sider til at kigge ind
på www.pitgates.dk for at se hele vores udvalg
af smedejern. Her vil du også kunne rekvirere vores
smedejernsbrochure.

Design 3

Design 4

Design 5

Smedejern

Få et tilbud på en færdig løsning.
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Design 7

Design 8

Design 9

Teknik
Konstruktion
PIT Hegn smedejern er fremstillet af rørprofiler i stål – en konstruktion som gør
smedejernet lettere.
Dekorationer er fremstillet i massivt stål. Toppe og kugler er fremstillet af alumi
nium.

Overfladebehandling
Smedejernet er varmgalvaniseret efter fremstillingen. Varmgalvanisering er den
bedste overfladebehandling til stål. Man kan udmærket nøjes med en galvani
seret overflade. Her kan der dog forekomme farveforskel på de enkelte ståldele.
Vil man have en stærkere og flottere overflade, skal man vælge en pulverlake
ret udgave. Her får man en dobbelt overfladebehandling med både galvanise
ring og pulverlak.

Portautomatik

Smedejern

Porte og låger kan monteres med elektromekaniske motorer samt diverse tilbe
hør til automatisk åbning og lukning. Se mere om det på side 30 og 31.
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Smedejern

Landbrug
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Hegn til landbrug, skovbrug
og naturplejeprojekter
Ved siden af vores sikringshegn er vi også Danmarks foretrukne leverandør af
hegn til landbrug, skovbrug og naturplejeprojekter.
Vi har et bredt sortiment af hegn til mange forskellige formål, som vi får fra
vores producenter i Tyskland, USA, Brasilien og EU. De er valgt, fordi de bl.a.
sætter kvalitet i højsædet i deres produktionsproces.
Vores landsdækkende forhandlernet gør, at uanset hvor du bor i Danmark, er
der en PIT Hegn tæt på.
Du kan rekvirere vores katalog på ovennævnte produkter på
www.pithegn.dk

Hestehegn
Heste har let ved at komme til skade i et hegn. Specielt hvis hegnet ikke er
sat rigtigt op, og der ikke er taget hensyn til hestenes temperament ved valget
af hegn, kan det blive skæbnesvangert for hestene og hestenes ejer.
PIT Hegn leverer flere forskellige former for hegn til heste. Et træhegn er
synligt og derfor sikkert for hestene. Pegasus og Rimfakse sikkerhedshegn er
en billigere og meget holdbar løsning på et sikkert hestehegn.

Hegn til kreaturer og får
Flere og flere kreaturer kommer igen på græs. Her er det vigtigt, at man får
lavet et sikkert og robust hegn.
PIT Hegn leverer flytbare hegn til midlertidige løsninger, men vil man sikre sig
selv og sit kvæg ordentligt, er det vigtigt, at man laver et permanent hegn og
sørger for, at der er masser af strøm på det. Der bør være kraftige pæle i hjør
ner, og hegnshøjden samt antallet af tråde skal tilpasses dyrene.

PIT Hegn har også opnået stor erfaring med naturplejeprojekter. Naturpleje
består i at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre
levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet
– overvejende i de bynære områder samt at forbedre befolkningens friluftsliv.
Hertil kræves der forskellige typer af hegn og låger. Mange steder kræves det,
at der ryddes vedopvækst, og at det derefter hegnes ind og afgræsses af kvæg.
Broer over åløb og spang på sumpede områder er også en nødvendig del af et
naturopretningsprojekt i specielt fugtige områder.
Det siger sig selv, at ved sådanne projekter kræves specielt holdbart træ. Det
meste af det træ, vi bruger er Akacie naturtræ, som har en holdbarhed på over
20 år. Desuden er vores Akacietræ FSC-certifceret, hvilket betyder, at der kun
foregår bæredygtig hugst af det træ, vi bruger.

PIT Hegn bruger kun Akacietræ,
der er FSC-certificeret.

Se mere på www.pithegn.dk

Naturpleje

Naturpleje
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Hundegårde
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Hundegårde
Markedets kraftigste hundegårde opbygget i solide varmgalvaniserede moduler.
Modulerne kan leveres i forskellige bredder. Det gør systemet fleksibelt, så du
kan bygge en hundegård efter egne ønsker og behov.
De lodrette balustre er monteret på en kraftig 30 x 30 mm ramme.
Højden på hundegårdene er 180 cm og modulerne leveres i bredder på
150 cm, 200 cm og 300 cm.

PIT Hegn er din lokale
samarbejdspartner,
når du skal have sikret dine værdier
PIT Hegns forhandlernet dækker hele Danmark, så uanset, hvor i Danmark du
befinder dig, har du en PIT Hegn i din nærhed.
Mange entreprenører og anlægsgartnerier bruger os som grossist. Det tager vi
som et tegn på, at det er kvallitets hegnsprodukter, vi leverer.

Fra projekt til færdigt hegn
Vores medarbejdere er altid klar med råd og vejledning omkring en sikrings
hegnsløsning. Vi projekterer gerne sikringen af dine værdier, har en moderne
maskinpark til brug for opsætningen af hegnet og vores samvittighedsfulde og
professionelle hegnsmontører monterer hegnet. De går ikke hjem, før det er i
orden og fungerer, som det skal.

Monter selv – eller lad os
Ønsker du selv at montere hegnet, er det selvfølgelig også muligt, og her giver
vi gerne gode montageråd med på vejen.

Kontakt os for en optimal løsning til sikring
af dine værdier.
Nærmeste forhandler på www.sikringshegn.com

www.sikringshegn.com

