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WELKOM BIJ  !
Gemak en beveiliging! Dat zijn de belangrijkste redenen om SuperJack automatische 
hekopeners en garagedeuropeners aan te schaffen. Gemak wordt snel duidelijk als je in 
de auto of op een paard, scooter of scootmobiel aan komt rijden en met één druk op de 
handzender opent het hek of de garagedeur zich zodat je in één keer door kan rijden. 
Helemaal fijn als het sneeuwt of regent. 
Beveiliging volgt direct daarop doordat het hek of de deur zich automatisch achter je sluit, 
waarmee de garage of het terrein rond huis, boerderij of bedrijfspand ook weer veilig 
wordt afgesloten. Voeg daarbij toe het installatiegemak en de ultieme betrouwbaarheid van 
SuperJack aandrijvingen en u begrijpt het succes van SuperJack, sinds 1990. 

SuperJack Europe is gespecialiseerd in automatisering van hekken en garagedeuren. Onze 
productrange omvat hekaandrijvingen en accessoires voor alle soorten en maten vleugel- en 
schuifhekken en openslaande garagedeuren. Daarnaast bieden wij Liftmaster garagedeur 
openers aan voor kantel-, rol- en sectionaaldeuren (overheaddeuren). De range accessoires 
omvat extra handzenders maar ook bediening van uw deur of hek via uw smartphone!

SuperJack aandrijvingen worden sinds de start dedicated gemaakt op onze eigen 
productielijnen in China. Liftmaster aandrijvingen worden geproduceerd door Chamberlain 
Liftmaster, de wereldmarktleider voor garagedeur motoren.  

In deze productbrochure krijgt u een goed overzicht van onze producten, hun toepassing en 
de prijzen. Ga naar www.superjack.nl voor nog meer informatie, actuele aanbiedingen of 
voor het direct bestellen van de aandrijving voor uw hek of garagedeur. 

Vanzelfsprekend zijn wij ook beschikbaar voor vragen, advies of voor een aanbieding op 
maat. Neem gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groeten,
Robin Fritz
SuperJack Europe B.V.
020 489 94 59 / 06 15 32 06 83
robin@superjackeurope.nl 



GEMAK BEVEILIGING EENVOUDIGE
INSTALLATIE

 HEKOPENERS GARAGEDEUROPENERS

ACCESSOIRES



VLEUGELHEKOPENERS

SJSW101  EASYJACK €350,-

Voor het automatisch openen van vleugelhekken. 
Kies de basisversie EasyJack of de uitgebreide uitvoering SuperJack.

Set bestaat uit: 

• 2 actuators voor montage aan de 
hekvleugels.

• Controlbox (incl. radiografisch 
besturingssysteem)

• Bevestigingsmiddelen
• Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk 

verplicht.
• 1 afstandsbediening (voor vanuit de 

auto). Meerdere mogelijk. 
• Automatische sluit functie

HEKOPENERS



Set bestaat uit: 
• 2 actuators voor montage aan de 

hekvleugels.
• Controlbox (incl. radiografisch 

besturingssysteem)
• Bevestigingsmiddelen
• Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk 

verplicht.
• 1 afstandsbediening (voor vanuit de auto). 

Meerdere mogelijk.
• Drukknop voor bediening vanuit b.v. 

woonhuis.
• Sleutelschakelaar voor elektrische bediening 

met een sleutel.
• Elektromagnetisch slot en stopper
• Accu (systeem blijft werken in geval van 

stroomuitval).
• Extra antenne voor groter bereik.
• Automatische sluit functie
• Soft start/stop functie

Technische gegevens

Ingangsspanning controlbox 220-230 VAC 50 HZ
Spanning van de actuators  12 VDC
Gemiddelde amperage  1.0-2.5A
Draailengte spindel  350 mm
Gewicht/maat van een hekvleugel   Niet belangrijk als vleugel 

redelijk loopt werkt de 
opener altijd

Opening/sluitsnelheid  90 gr. ca. 15 sec.

Beveiliging (verstelbaar)  Koppelings/ampere  
    beveiliging
Bedrijfstemperatuurbereik  -30 gr. C˚ - +65 gr. C˚
Frequentie   433,92 MHz
Noodontgrendeling  Met bijgeleverde 
    sleutel
Actuator gewicht   Ca. 6 kg. 
Actuatormaat   830 L x 80 W x 80 H mm
Beschermingsklasse  IP 44

SJSW201  SUPER ACK €475,-



VLEUGELHEKOPENER ONDERGRONDS
Met dit type SuperJack wordt de aandrijving netjes weggewerkt in de grond.

Set bestaat uit: 

• 2x motoren 12 VDC.
• 2x aandrijf/verbindingsstangen.
• 1x controlbox met printplaat en 

transformator.
• 1x radiografische ontvanger 433,92 Mhz.
• 2x handzenders/afstandsbedieningen.
• 1x elektro magnetisch slot en stopper/

bodemplaat.
• 1x set veiligheids fotocellen.
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

Max poortgewicht  400 kg.
Snelheid    8-10 sec. voor 90˚ 
Aansluitingen voor  12-24 V
Motor type   12V
Back up batterij     12VDC/4AH   

  (optioneel)
Gewicht per motor  14 kg.
Afmeting motor   245 x 245 mm   
    (topplaat)
Afmeting controlbox  300 x 250 x 110 mm
RF ontvanger   433,92 Mhz

HEKOPENERS

SJSW301  SUPER ACK €895,-



SCHUIFHEKOPENER
Automatische opener voor alle schuifhekken met auto-stop 
en “slow down” functie.

Set bestaat uit: 

• Motor voor montage aan schuifhek 
met automatisch stop en “slow down” 
funktie.

• Bodemplaat voor bevestiging.
• Ingebouwde accu (systeem blijft werken 

in geval van stroomuitval.
• 8 racks / rails van 50 cm incl. schroeven.
• Sleutelschakelaar (met sleutel hek / 

poort elektrisch bedienen).
• Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk 

verplicht. 
• Afstandsbediening voor bediening vanuit 

een auto (Meerdere mogelijk). 
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

Ingangsspanning motor  220-230 VAC
Spanning van de motor  24 VDC
Maximaal vermogen  150 W
Gewicht van het hek  Niet belangrijk, als  
    hek redelijk loopt  
    werkt de opener altijd. 
Opening/sluitingssnelheid  24.5 - 27.4 cm per sec.
Beveiliging (vertelbaar)  Koppelings/ampere  
    beveiliging.
Bedrijfstemperatuurbereik  - 20 / + 60 C˚ 
Maximale kracht   500 N

Nominale kracht   300 N
Noodontgrendeling   Sleutel
Beschermingsklasse  IP 44
Radio controlfrequentie  433,92 MHz.

SJSL401  SUPER ACK €475,-



HEKOPENERS

VLEUGELHEKOPENER KNIKARM

Set bestaat uit: 

• 2x motoren
• Bevestigingsplateaux en stangen voor 

montage aan de hekvleugels.
• Controlbox (incl. radiografisch 

besturingssysteem)
• Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk 

verplicht
• 1 afstandsbediening (voor bediening 

vanuit de auto). Meerdere Mogelijk. 
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

Verbruiksstroom   12VDC
Verbruik    0,8 - 3 Amp
Hekvleugel lengte  2,5 m x 2
Hekvleugelgewicht  300 kgs x 2
Snelheid    9 gr. Per seconde
Bescherming   Amp bescherming
Ontkoppeling   Dmv koppeling
Beschermingsklasse  IP 44
Afmeting Motor   172 (B) x 165 (D) x 170 (H)

Ideaal voor als uw hekken midden tussen de gemetselde kolommen 
hangen of als u het hek in een grotere hoek wilt openen.  

SJSW501  SUPER ACK €695,-



VLEUGELHEKOPENER 1 ARM

Set bestaat uit: 

• 1 motor / actuator voor bevestiging aan 
deur/poort

• Controlbox (incl. radiografisch 
besturingssysteem)Veiligheidssensoren 
(infra rood) wettelijk verplicht. 

• Afstandsbediening
• Drukknop voor bevestiging binnenshuis
• Accu (systeem blijft werken in geval van 

stroomuitval 
• Bevestigingsmiddelen om alles 

schroefbaar aan te brengen. 
• Er kunnen ook 2 motoren/actuators op 

de printplaat aangebracht worden. 
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

Spanning toevoer   220-230 VAC 50 HZ
Batterij    12VDC / 4-7 AH
Gewicht van het hek   Niet belangrijk, als hek/deur 

redelijk loopt werkt de opener 
altijd

Actuator maat   620 L x 67 W x 75 H mm
Frequentie   433,92 MHz

Voor automatische bediening van een enkel hek, deur of poort.

SJSW6010  SUPER ACK €350,-



GARAGEDEUROPENERS

GARAGEDEUR OPENERS

De gebruiker van de garagedeur heeft, of het nu een kanteldeur, een sectionaaldeur of openslaande deuren 
betreft, behoefte aan eenvoudige bediening en veilig openen en sluiten van de deur. Een geautomatiseerde 
garagedeur met grote keuze in accessoires biedt veel toegevoegde waarde. SuperJack levert geavanceerde en 
betrouwbare garagedeuraandrijvingen. Drie typen Superjack voor openslaande garagedeuren. En voor kantel- 
en sectionaaldeuren de drawbar-aandrijvingen van de wereldwijde marktleider Liftmaster.

SJSW501  SUPERJACK €695,-SJSW201  SUPERJACK €475,-SJSW101  EASYJACK €350,-

Set bestaat uit: 

• 2x motoren
• Bevestigingsplateaux en stangen 

voor montage aan de deuren.
• Controlbox (incl. radiografisch 

besturingssysteem)
• Veiligheidssensoren (infra rood) 

wettelijk verplicht
• 1 afstandsbediening (voor 

bediening vanuit de auto). 
Meerdere Mogelijk. 

• Automatische sluit functie

Set bestaat uit: 

• 2 actuators voor montage aan de 
deuren.

• Controlbox (incl. radiografisch 
besturingssysteem)

• Bevestigingsmiddelen
• Veiligheidssensoren (infra rood) 

wettelijk verplicht.
• 1 afstandsbediening (voor vanuit 

de auto). Meerdere mogelijk.
• Drukknop voor bediening vanuit 

b.v. woonhuis.
• Sleutelschakelaar voor elektrische 

bediening met een sleutel.
• Elektromagnetisch slot en stopper
• Accu (systeem blijft werken in 

geval van stroomuitval).
• Extra antenne voor groter bereik.
• Automatische sluit functie
• Soft start/stop

Set bestaat uit: 

• 2 actuators voor montage aan 
de deuren.

• Controlbox (incl. radiografisch 
besturingssysteem)

• Bevestigingsmiddelen
• Veiligheidssensoren (infra 

rood) wettelijk verplicht.
• 1 afstandsbediening (voor 

vanuit de auto). Meerdere 
mogelijk. 

• Automatische sluit functie



Complete kit bestaat uit: 

• 24V Gelijkstroommotor met geluidsarme start/soft 
stop functie.

• 3-delige C-rail voor max. deurhoogte van 2.3 m
• 2 stuks 2-kanaals mini-handzender met Rolling Code
• 1 stuks wanddrukknop (bedraad)
• 1 stuks LED verlichting (2,5 minuut)
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

600N 230-240V/50Hz 100W Tn=5Nm
Automatische trekkracht: 0-60kg
Snelheid openen: ca. 160mm/s
Zender: 868 Mhz 6 band ontvanger
180 Geheugenfrequenties
3 jaar garantie op de motor
MyQ voorbereid voor wereldwijde bediening en 
statuscontrole

LM60EV23  €310,-
RIEM AANDRIJVING 

Complete kit bestaat uit: 

• 24V Gelijkstroommotor met geluidsarme start/soft 
stop functie.

• 3-delige stalen rails (35mm) inclusief ketting voor 
maximale deurhoogte van 2,3 m

• Twee 2-kanaals mini-handzenders met Rolling Code
• LED verlichting
• Automatische sluit functie

Technische gegevens

500N 230-240V/50Hz 80W Tn=3Nm
Deursnelheid: ca. 10 cm/sec
Stroomverbruik bij standby-werking: 4W
Kettingaandrijving
Trekkracht: automatisch 0-50 kg

LM50EV €159,- 
KETTING AANDRIJVING



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Hoewel de basisset van onze hekopeners al zeer compleet is, kunt u met behulp van onderstaande 
accessoires nog meer gemak en veiligheid toevoegen aan uw hekbediening. Denk aan monitoren op 
afstand via uw smart phone, toevoeging van extra handzenders voor gezinsleden en extra codesloten voor 
toegangscontrole. Alles werkt perfect samen met SuperJack openers!

SJ A850
Elektro magnetisch slot 

verticaal

€54,-

SJ A860
Videofoon draadloos

€295,-

SJ A855
Stopper voor verticaal elektro 

magnetisch slot

€18,-

SJ A863
Videofoon bedraad

€195,-

SJ A870
Telefoon module voor 

bediening met mobiele telefoon

€195,-

SJ A831I
Sleutelschakelaar inbouw

€30,-

SJ A831O
Sleutelschakelaar

opbouw

€30,-

SJ A830I
Wanddrukknop inbouw

€18,-



SJ A840
Universele 2-kanaals ontvanger

€88,-

SJ A830O
Wanddrukknop opbouw

€18,-

SJ A818
Afstandhouder voor 2 actuators

€24,-

SJ A812 L
Codeslot bedraad L met 

magneetkaart 125x125 incl 

beldrukknop.

€118,-

SJ A801
2-kanaals handzender stan-

daard

€36,-

SJ A814
Magneetdruppel

€10,-

SJ A813
Magneetkaart

€10,-

SJ A821
Waarschuwingslamp

€26,-

SJ A811
Codeslot draadloos

€118,-

SJ A802
4-kanaals handzender Deluxe

€46,-

SJ A815
Accu 12V/4 amp

€36,-

SJ A816
Schroefbare montageset

€18,-

SJ A856
Elektro magnetisch slot 

horizontaal

€54,-

SJ A820
IR fotocellen

€36,-

SJ A819
Antenne

€12,-

SJ A812 S
Codeslot bedraad S met 
magneetkaart 860x860

€118,-



ACCESSOIRES

TX2EV
2 kanaals handzender voor 

Liftmaster garagedeuropeners 

typen 50/60/100 -868 Mhz

€35,-

810CR5
Verlengset voor 3000 mm 

hoge deuren

€54,-

770E
Infra rood beveiligingssysteem

€35,-

TX4UNI
4 kanaals handzender voor alle 
modellen Liftmaster 433Mhz. 

4330/4335/94335 ect.

€46,-

828EV
Internet toegang, verbindt uw 

opener met internet om de 
MyQ te kunnen gebruiken

€80,-

1702E
Nooduitgang als uw garage 1 

ingang heeft

€14,-

78EV
 Multifunctioneel 

wandcontrolpaneel bedraad en 
verlicht 4 functies

€22,-

829EV
Deurmonitor geeft aan of uw 

deur open of dicht is

€195,-

16200LM
Doorgangscontact

€16,-

128EV: drukknop
Drukknop draadloos, 2 kanaals 

wandmontage

€40,-

747EV
Draadloos kode 

bedieningspaneel, verlicht, 

weerbestendig

€46,-

8003E
Sleutelloos universeel 

3 kanaals ontvanger

€70,-

ACCESSOIRES LIFTMASTER
Liftmaster garagedeur openers zijn uit te breiden met een grote range accessoires, waarbij bedienings- 
en gebruiksgemak voorop staat. Extra handzenders, noodontkoppeling, deurmonitor en zelfs een MyQ 
Gateway waarmee u de garagedeur kunt openen en sluiten via uw smart phone. De vraag: “Heb ik mijn 
garage wel dichtgedaan?” kan daarmee direct worden beantwoord.



EENVOUDIGE MONTAGE!
Het monteren van een SuperJack hek- of garagedeuropener is eenvoudig zelf te doen. 
Wij leveren een heldere installatiehandleiding mee en onderstaande foto’s laten 
zien welke stappen nodig zijn voor een complete installatie van bijvoorbeeld deze 

vleugelhekopener.
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Het te automatiseren vleugelhek Muursokkel voor montage van de actuator

Actuator aangebracht met montage setHet aanbrengen van de montage set

Besturingskast montageActuator gemonteerd op de hekvleugel

Besturingskast waterdichte cover aanbrengen Klaar! Het geautomatiseerde vleugelhek



SuperJack Europe BV
Postbus 402

1180AK Amstelveen
Nederland

020 489 94 59
www.superjack.nl

Uw dealer:


