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Telescopisch + vouwbare oprijgoot 

DT-180VT-2 / DT-240VT-2 

Deze 180 / 240 cm lange telescopisch opvouwbare 
oprijgoot van SENSEC is een multifunctionele oprijplank 
met meerdere mogelijkheden! Doordat de plaat zowel 
opvouwbaar als inschuifbaar is, is hij erg compact en 
gemakkelijk mee nemen in elke auto. Helemaal ingeklapt 
is de loopplank slechts 71 / 91 cm lang. De oprijplaat is 
ook te gebruiken wanneer hij wel is opengevouwen, maar 
nog steeds is ingeschoven. De lengte van de plank is dan 
140 / 180 cm! Daarnaast is de oprijplaat gemaakt van 
sterk en licht aluminium. Hierdoor is het maximum 
draagvermogen maar liefst 125 kg per goot en het 
gewicht slechts 5 / 6,6 kg. En doordat de goot voorzien is 
van een handvat, is hij ook nog eens gemakkelijk te tillen! 

De opvouwbare oprijplaat is voorzien van robuuste 
scharnieren en een slimme antislip profiel voor extra grip. 
Daarnaast heeft de 180 / 240 cm lange rijplaat een 
opstaande rand en is hij voorzien van een vergrendeling 
voor de veiligheid. De rijplank is uitermate geschikt voor 
het in- en uitladen van scootmobielen, rolstoelen, 
fietsen, rollators, ... 

Telescopische oprijgoot 

DT-180T-2 / DT-240T-2 

Wanneer u op zoek was naar een sterke en 
compacte oprijgoot die ook nog eens gemakkelijk te 

plaatsen is, hoeft u niet meer verder te zoeken. De 
dubbel inschuifbare oprijplaat van SENSEC is 
ingeschoven slechts 87 cm lang, maar wanneer deze 
is uitgeschoven kan de loopplank maar liefst 180 / 240 
cm overbruggen! Daarmee is de oprijplaat uitermate 
geschikt om scootmobielen, brommers of fietsen in 
een auto of op een aanhangwagen te plaatsen. 

De dubbel inschuifbare oprijplank van sterk en mooi 
afgewerkt aluminium is voorzien van een antislip 
profiel voor extra grip. Daarnaast heeft de oprijplank 

een overloop van 5 cm, waardoor deze altijd stabiel op 
elke rand ligt, en een opstaande randen. Het 
meenemen van de plaat is heel eenvoudig door de 
bevestigde handvaten. Ook is de oprijplaat zowel 
ingeschoven als uitgeschoven eenvoudig te 
vergrendelen. Door de robuuste scharnieren heeft de 
oprijgoot een maximale capaciteit van maar liefst 
125 kg per goot, waardoor hij geschikt is voor vrijwel 

elke scootmobiel, rolstoel of brommer. 
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Vouwbare oprijgoot 

DT-120V-2 / DT-180V-2 

De aluminium opvouwbare oprijgoot van SENSEC heeft een 
afmeting van 120 / 180 cm. Hierdoor is de oprijplaat voor 
vele toepassingen te gebruiken. De oprijplaat is geschikt 
voor thuis gebruik, maar is ook handig om mee te nemen op 
vakantie. Deze oprijplaat beschikt over twee handvaten 
waarmee u de oprijplaat makkelijk verplaatst. De oprijplaat 
wordt veelal gebruik voor rolstoelen, scootmobielen, lichte 
scooters, brommers en (elektrische) fietsen. 

De solide oprijplaat heeft een laadvermogen van 125 kg. Het 
grote voordeel van deze oprijplaat is dat het beschikt over 
opstaande randen, wat zorgt voor extra veiligheid bij het 
oprijden (rijvlak: 18 cm breed). Daarnaast is de oprijplaat 
voorzien van anti-slip profiel, het anti-slip rijvlak zorgt voor 
extra veel grip. De oprijplaat wordt per paar (2 stuks) 
geleverd maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

 

 

Artikel code DT-180VT-2 DT-240VT-2 DT-180T-2 DT-240T-2 DT-120V-2 DT-180V-2 

Telescopisch / Uitschuifbaar Ja Ja Ja Ja Neen Neen 

Opvouwbaar Ja Ja Neen Neen Ja Ja 

Set Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Afmetingen (lxbxh) 
180 x 21 x 5,5 
cm 

240 x 21 x 5,5 
cm 

180 x 23 x 
6,5 cm 

240 x 23 x 6,5 
cm 

120 x 21 x 11,3 
cm 

180 x 21 x 11,3 
cm 

Lengte 180 cm 240 cm 180 cm 240 cm 120 cm 180 cm 

Breedte rijplaat 21 cm 16 cm 23 cm 23 cm 21 cm 21 cm 

Afrijbeveiliging Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Handvat Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Uitloop 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 

Afmetingen ingeklapt (lxbxh) 
71 x 21 x 11,3 
cm 

91 x 21 x 11,3 
cm 

87 x 23 x 6,5 
cm 

106 x 23 x 6,5 
cm 

63 x 21 x 11,3 
cm 

94 x 21 x 11,3 
cm 

Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 

Max. draagvermogen 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 

Gewicht 5 kg 6.6 kg 6 kg 7,5 kg 5 kg 5 kg 

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 

Prijs (excl BTW) 258 € 298 € 258 € 298 € 198 € 158 € 
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