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Spinder sinds 1973
In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie en
verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een bankwerkerij met een paar
man, werd al snel een klein fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we
het nu kennen: een toonaangevend, geavanceerd productiebedrijf met een modern
assortiment voor de hedendaagse melkveehouderij.

Tjip Spinder was een echte alleskunner en verwachtte
dat ook van zijn werknemers. “Je kreeg een overall en
een opdracht en dan moest je je maar redden”, vertelt
Dick van der Meer, werknemer van het eerste uur en
nu meewerkend voorman op de montageafdeling. Met
zijn net gehaalde LTS-diploma op zak ging hij in 1973
langs bij Tjip Spinder om te vragen of er werk voor
hem was en kon hij meteen blijven. “Tjip stelde hoge
eisen. Niet alleen aan inzet en kwaliteit, maar ook aan
hoe je je gedroeg. Maar voor zichzelf was hij ook niet
makkelijk. Hij was om zes uur ’s morgens als eerste
op de zaak en ging ’s avonds laat pas naar huis als zijn
vrouw het te gek vond worden en hem kwam halen. Ze
woonden naast de zaak.”
Spinder heeft altijd ingespeeld op de ontwikkelingen in
de melkveehouderij. De productie nam toe naarmate
de veestapel groeide en het assortiment veranderde
mee met de wensen en inzichten van de boer. Met
name in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw, de jaren dat boeren massaal kozen voor
ligboxstallen, maakte Spinder een flinke groei door.
De groei van Spinder was in die beginjaren vooral te
danken aan twee goede vrienden van Tjip die beiden
een bouwbedrijf hadden. Zij waren stallenbouwers
en schoven Spinder naar voren als de stal niet alleen
gebouwd, maar ook ingericht moest worden.
Toen zoon Pieter Spinder het roer overnam, voerde hij
een aantal veranderingen en vernieuwingen door en
werd er een efficiëntieslag gemaakt. Er werd niet langer

van iedereen verwacht ‘alles’ te kunnen; het werk werd
verdeeld over verschillende afdelingen. Na Pieter – die
in Canada een farm begon – hield Spinder in 1995 op
een familiebedrijf te zijn en werd het overgenomen
door het management. Ook nu nog is de directie
eigenaar van het bedrijf.
Productiechef Sjouke van der Meer is sinds 1981
bij Spinder. Hij heeft net als Dick van der Meer veel
veranderingen meegemaakt binnen het bedrijf:
“Hoogtepunten, groei, mindere periodes, wisselingen in
het management, innovaties van het productaanbod,
noem maar op. Maar wat altijd onveranderd is
gebleven is de betrokkenheid van alle collega’s bij
Spinder. Hoewel Spinder sinds 1995 geen familiebedrijf
meer is, voelt het hier nog steeds als een familie. En net
als in 1973 ligt de lat nog steeds hoog. Wat hier de deur
uitgaat is absoluut van topkwaliteit. Daar zijn we trots
op, daar zetten we ons met elkaar voor in.”
Door de jaren heen heeft Spinder een compleet
assortiment voor het inrichten van de moderne
melkveestal opgebouwd, met niet alleen zelf
gefabriceerde producten maar ook met toevoegingen
van andere bedrijven. In 2017 heeft Spinder het merk
B.U.C, specialist in Dual Waterbedden, overgenomen
Om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van
de markt heeft Spinder een nieuwe vestiging laten
bouwen; in 2019 is de eerste fase in gebruik genomen,
in 2020 wordt de verhuizing afgerond.
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Pingo voorraad drinkbakken

3.1

Pingo voorraad drinkbakken
Belangrijke kenmerken:
Comfort voor de koe:
• Natuurlijk aanbod van water in een brede bak, groot drinkoppervlak;
• Geen scherpe hoeken, geïntegreerde RVS-beschermbeugel aan
drie zijden.
Comfort voor de boer:
• De drinkbak is gemakkelijk schoon te maken door de aflopende
bodem, grote uitloop en handige uitneembare stop;
• Ook de vlotter is gemakkelijk schoon te maken door de handig
weg te nemen (groene) vlotterkap;
• Universele montage. De Pingo kan zowel aan de muur of op de
vloer gemonteerd worden;
• Lange levensduur. De drinkbak is compleet van RVS en volledig
gebeitst.
Comfort bij het installeren (tijd is geld):
• Vlotter kan op meerdere posities in de drinkbak gemonteerd
worden;
• Universeel, voor watertoevoer van boven óf beneden;
• Wordt compleet geleverd, inclusief 180 graden bocht voor
ringleidingsysteem (zie afbeelding), alles in RVS;
• De beide aansluitpunten zijn voorzien van 1” buitendraad.
Technische specificaties:
Drinkoppervlakte (L x B in cm)

Inhoud (in liter)

82 x 38

50

Pingo 200

182 x 38

100

Pingo 300

282 x 38

150

Pingo 100

Pingo, muurbevestiging
06.13.600
06.13.700
06.13.800

Pingo 100, muurbevestiging
Pingo 200, muurbevestiging
Pingo 300, muurbevestiging

11.11.230

Toebehoren
Ankerbout M12 x 86 (6 stuks per drinkbak)

Pingo, vloermontage
06.13.100
06.13.200
06.13.300
11.11.230
óf
11.12.016
óf
11.10.300
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Pingo 100, vloermontage (incl. set poten)
Pingo 200, vloermontage (incl. set poten)
Pingo 300, vloermontage (incl. set poten)
Toebehoren
Ankerbout M16 x 120 (8 stuks per drinkbak)
chemische ankers M16 (1 verpakkingseenheid van
10 stuks)
T-bout M16/28x25 cm voor montage op roostervloer (8 stuks per drinkbak)
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Classic voorraad drinkbakken

3.2

Voorraad drinkbak model 150, 200 en 300
Koeien zijn “kuddedieren”. Zij vinden het prettig om met veel
tegelijk aan een lange drinkbak te staan. Een voorraad drinkbak
is zeer geschikt om in een korte tijd veel koeien van schoon
drinkwater te voorzien. Ook voor deze lange drinkbakken geldt
dat schoonmaken zeer eenvoudig is. Na verwijdering van de stop
verdwijnt het vuil vanzelf in de mestput.
Type 150 (lengte 150 cm) heeft een bakinhoud van ongeveer 100
liter en biedt voldoende drinkgelegenheid voor ca. 15 koeien.
Type 200 (lengte 200 cm) heeft dezelfde kenmerken als type 150,
maar beschikt over een drinkreservoir van 130 liter en biedt daarmee voldoende drinkgelegenheid voor ca. 20 koeien.
Type 300 (lengte 300 cm) heeft een bakinhoud van ongeveer 200
liter en biedt voldoende drinkgelegenheid voor ca. 30 koeien

Maat:
Inhoud:
Bevestiging:
Drinkhoogte:

Model 150
Model 200
28 x 150 cm
28 x 200 cm
ca. 100 liter
ca. 133 liter
vloer- of wandbevestiging
80 cm (bovenkant drinkbak)

Model 300
28 x 300 cm
ca. 200 liter

Belangrijke kenmerken:
• Uitgevoerd in RVS en volledig gebeitst;
• Omranding naar buiten gezet, geen aanhechting vuil;
• Eenvoudig te reinigen door gladde en trechtervormige afwerking;
• Eenvoudig uitneembare stop.

• Model 200, wandbevestiging

Toebehoren:
• Suevia vlotter, capaciteit max. 40 L/min.;
• Bevestigingsmaterialen voor wand- of vloermontage.

• Beschermbeugel voor model 200

Optioneel:
• Een beschermbeugel wanneer de drinkbak tegen een (beton)
wand geplaatst wordt.
Roestvrijstalen drinkreservoir,
voor hogedruk systeem
vloerbevestiging

• Beschermbeugel voor model 150

06.12.150
06.12.200
06.12.300

Model 150, vloerbevestiging
Model 200, vloerbevestiging
Model 300, vloerbevestiging

06.12.170
11.11.250
11.12.016
11.10.300

Toebehoren
Vlotter, kpl. met afdekkap
Ankerbout M16 x 120 mm
Chemisch anker M16, incl capsule (per 10)
T-bout 28 x 25 cm
Roestvrijstalen drinkreservoir,
voor hogedruk systeem
wandbevestiging

06.12.650
06.12.700
06.12.750

Model 150, wandbevestiging
Model 200, wandbevestiging
Model 300, wandbevestiging

06.12.170
11.11.230

Toebehoren
Vlotter, kpl. met afdekkap
Ankerbout M12 x 86 (8 per bak benodigd)
Beschermbeugel
voor roestvrijstalen drinkreservoir

06.12.915
06.12.920
06.12.930
11.11.220

• Model 200, wandbevestiging met beschermbeugel
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Beschermbeugel voor model 150, compl.
Beschermbeugel voor model 200, compl.
Beschermbeugel voor model 300, compl.
Toebehoren
Ankerbout M10 x 86
- 6 stuks bij model 150
- 8 stuks bij model 200
- 10 stuks bij model 300
januari 2020
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individuele drinkbakken

3.3

Drinkwater van levensbelang
Melk bestaat voor bijna 90% uit water. Ook voor haar stofwisseling heeft een koe dagelijks een ruime hoeveelheid water nodig.
Een hoogproductieve koe drinkt dagelijks in gemiddeld genomen
9 drinkbeurten ca. 160 liter water. Dit stelt hoge eisen aan de
drinkwatervoorziening. Om alle koeien in de gelegenheid te stellen voldoende water te kunnen drinken, wordt geadviseerd per
20 koeien één drinkbak te plaatsen.
Behalve de hoeveelheid is natuurlijk ook de kwaliteit van het
drinkwater belangrijk. Het is daarom van groot belang dat de
drinkbakken goed schoon kunnen worden gehouden. Om die
reden heeft Spinder een omvangrijk assortiment drinkbakken,
variërend van kleine geëmailleerde drinkbakken tot kleine en grote
roestvrijstalen uitvoeringen. Deze laten zich gemakkelijk reinigen.

RVS duo-drinkbak
De RVS duo-drinkbak kenmerkt zich door de compacte constructie. Twee koeien kunnen gelijktijdig
uit de bak drinken en staan niet haaks op de muur,
waardoor de doorgang voor andere koeien niet
versperd wordt. Dit komt de rust in de stal ten
goede. Met deze bak is er altijd schoon en vers
drinkwater beschikbaar. De grote watertoevoer
van ongeveer 30 liter per minuut zorgt er voor dat
de koe in een snel tempo door kan drinken. Ook
is deze uitvoering gemakkelijk schoon te maken.
De montage van dit model dat gebruikt kan worden met hoge druk systemen, is met eenvoudig
leidingwerk uit te voeren. Eén duo-drinkbak heeft
voldoende capaciteit voor in totaal 35 tot 40 koeien.
Een optioneel leverbare verwarmingseenheid
voorkomt bevriezing. De roestvrijstalen uitvoering
staat garant voor een lange levensduur.

• Roestvrijstalen duo-drinkbak model 520

505
465

06.60.525
114

11.11.230
06.16.260
11.11.210
06.60.524

940

540

Roestvrijstalen duo-drinkbak, model 520 met ¾"
buitendraad aansluiting
Ankerbouten M12 x 86 (4 stuks per drinkbak)
Beschermbeugel voor duo-drinkbak
Ankerbouten M10 x 71
(6 stuks per beschermbeugel)
Verwarmingselement voor model 520,
24 Volt / 80 Watt
RVS sneldrinker model 500
Dit model heeft veel dezelfde kenmerken als het
type duo-drinkbak. Het belangrijkste verschil is
dat deze uitvoering geschikt is om steeds één koe
van vers en schoon drinkwater te voorzien. Ook
is dit type bij uitstek geschikt voor montage aan
het voerhek, aan muren, standpijpen, kolommen
of op een boxdek. De RVS sneldrinker model 500
heeft voldoende capaciteit voor in totaal ongeveer
20 koeien en kan gebruikt worden met hoge druk
systemen. Een optioneel leverbare verwarmingseenheid voorkomt bevriezing. Ook bij dit model
geldt dat de roestvrijstalen uitvoering garant staat
voor een lange levensduur.

06.60.500
06.90.085
06.90.080
06.60.523

• Roestvrijstalen drinkbak model 500
plus beschermbeugel
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

06.60.380
06.60.390
06.60.861

Roestvrijstalen drinkbak, model 500
met ¾” buitendraad aansluiting, links of rechts
Beschermbeugel Suevia 500,
voor montage tegen muur
Montageset + beschermbeugel Suevia 500,
voor montage aan standpijp 2½”
Verwarmingselement voor RVS-drinkbak
model 500 24 Volt / 80 Watt
Toebehoren:
Transformator 24 Volt / 100 Watt
Transformator 24 Volt / 200 Watt
Verwarmingslint 24 Volt / 20 Watt 2,0m
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drinkbakjes
06.60.375

3.4
Suevia model 375
•
•
•
•
•
•

06.60.026

Suevia model 375

Suevia model 25R
•
•
•
•
•

Suevia model 25R

06.61.129

06.60.115
Suevia model 115

Zeer geschikt voor ouder jongvee;
Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
Capaciteit: 10 - 15 stuks jongvee.

Suevia model 1200

•
•
		
•
		
•
•
•

Suevia model 1200

Speciaal voor kalveren tot 3 maanden;
Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
Voorzien van lokwaterdrempel;
Capaciteit: 10 - 15 kalveren.

Speciaal voor afkalf- en ziekenstallen;
RVS drinkbak met omgebogen rand
(voorkomt watervermorsing);
Hoge waterafgifte, tot 15 liter per minuut
(bij 5 bar);
Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
Gemakkelijk te reinigen;
Capaciteit: 5 - 10 melkkoeien.

Suevia model 115
• Speciaal voor grupstallen;
• Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
• Waterafgifte regelbaar d.m.v. instelbare water
regulering achter de lepel;
• Aansluiting boven en/of onder ½” binnendraad.

06.60.120

Suevia model 19R
• Uitermate geschikt om in hok-afscheidingen te
plaatsen zodat de dieren van beide zijden kunnen drinken;
• Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
• Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
• Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad.

Suevia model 19R

06.60.047

Suevia model 46

Suevia model 46
• Speciaal voor koude omgeving;
• Verwarming geschiedt d.m.v. een 24 volts verwarmingselement 80 watt dat zich bevindt tussen de
boven en onder schaal;
• Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad.

06.60.380

Transformator voor
verwarmingselement (100 VA)
Tussenplaat, voor montage aan staanders

•
•
•
		
•

Tussenplaat, voor
montage aan staanders

Bevestigingsbeugel 169

Suevia

Bevestigingsbeugel 179

Robuuste montage aan staanders;
Passend bij model 25R, 19R, 115 en 1200;
Geringe spanning op drinkschaal ten opzichte
van directe montage aan staanders;
Inclusief bouten en moeren.

06.90.050
06.90.055

Tussenplaat voor montage aan 2½”
Tussenplaat voor montage aan 3”

06.60.169

Bevestigingsbeugel169
• Bevestigingsbeugel M12 1½"x2", verzinkt;
• Geschikt voor Model 375, 1200.

Buisdiameter

model

Wand

1½”

2”

2½”

3”

375

11.11.240

06.60.169 (2x)

06.60.169 (2x)

06.90.050

06.90.055

25 R

11.11.240

06.60.179

06.60.179

06.90.050

06.90.055

1200

11.11.240

06.60.169 (2x)

06.60.169 (2x)

06.90.050

06.90.055

115

11.11.240

06.60.179

06.60.179

06.90.050

06.90.055

19R

11.11.240

06.60.179

06.60.179

06.90.050

06.90.055

46

11.11.240

06.50.020

06.50.025

06.50.030
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06.60.179

Bevestigingsbeugel 179
• Bevestigingsbeugel 1¼”- 2”;
• Set van 2 beugels met gietijzeren vulblokken;
• Geschikt voor Model 25 R, 19 R, 115.
Kapbeugelbevestiging model 46

06.50.020
06.50.025
06.50.030

voor montage aan 2”
voor montage aan 2½”
voor montage aan 3”
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rondpompunit / kijkglas

3.5

Suevia rondpompunit met verwarming
Rondpompsysteem voor alle koude stallen met drinkbakjes. Het
water wordt verwarmd en rondgepompt. Maximale leidinglengte,
incl. retourleiding, ca. 200 meter voor de 3000 Watt uitvoering en
ca. 350 meter voor de 6000 Watt uitvoering. De rondpompunit
is voorzien van 1 of 2 verwarmingselementen, een regelbare
thermostaat en een circulatiepomp.
Het systeem werkt als een boilerinstallatie waardoor drukverhoging in de leidingen kan ontstaan. De waterdruk in de
toevoerleiding moet minimaal 1 bar zijn en mag maximaal 4 bar
bedragen. Ter bescherming van het rondpompsysteem worden
een terugslagklep, een ontluchtingsventiel en een overdrukventiel
meegeleverd welke op de juiste wijze moeten worden gemonteerd
(zie montagevoorschrift).

Suevia rondpompunit 3000 Watt, model 303

De 3000 Watt rondpompunit is verkrijgbaar in de uitvoeringen
230 V en 400 V. Bij aanwezigheid van een 400 V aansluiting wordt
de 400 V uitvoering aanbevolen.
Bij retourwatertemperatuuraansturing wordt de gewenste retourwatertemperatuur op de thermostaat, die op de retourleiding
bevestigd wordt, ingesteld. Zakt de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement automatisch
ingeschakeld.
Bij de modellen 300 en 303 wordt de gewenste temperatuur van
het weggaande water met een draaiknop aan het verwarmingselement ingesteld. Het verwarmingselement is thermostatisch
geregeld en schakelt zelf in en uit.

Rondpompunit 3000 Watt
06.60.303
06.60.317
06.60.300
06.60.311

Model 303, 230 V
Model 317, 230 V met retourwatertemperatuuraansturing
Model 300, 400 V
Model 311, 400 V met retourwatertemperatuuraansturing

Rondpompunit 6000 Watt
06.60.312

Model 312, 400 V met retourwatertemperatuuraansturing

Suevia rondpompunit 6000 Watt met
retourwatertemperatuuraansturing, model 312

Suevia doorstroom kijkglas model 309

Stromings controle glas

Voorzien van 2 r.v.s. conische koppelingen.
• Voor controle van doorstroming in de waterleiding;
• Kijkglas voorzien van propeller welke draait bij het stromen van
het water;
• Inbouw geadviseerd in de retourleiding net voor de terugslagklep;
• Niet aanbevolen bij gebruik eigen bronpompsystemen. Vertroebeling van het kijkglas doet de functionaliteit teniet.

06.60.309
06.60.319
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Stromings controle glas - ¾” aansluiting
Stromings controle glas - 1” aansluiting
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“Wie kiest voor Spinder, kiest

voor 100% Hollandse kwaliteit.”

Addres:
Zeppelinlaan 3
9207 JG Drachten

00 31 (0)512 - 237800
E-mail: sales@spinder.nl
Website: spinder.nl

