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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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geautomatiseerd optrekhek: Autolift

4.1

Autolift
Veel processen in de veehouderij zijn al geautomatiseerd. Maar niet het
koeverkeer. De veehouder moet nog steeds eigenhandig de hekken openen
en sluiten. Autolift brengt meerdere koegeleidingshekken automatisch in
bepaalde posities om zo de gewenste route voor een bepaalde groep dieren
te bepalen. Dit systeem wordt geregeld via een app, die alle configuraties
voor koeverkeer op het bedrijf kent.
Innovatie!
Automatische hekken die afzonderlijk worden geregeld, bestaan al. Autolift
voegt hier configuraties voor koeverkeer aan toe waarmee alle betrokken
hekken als onderdelen van het koeverkeersysteem kunnen worden geregeld.
Om te beginnen worden alle gewenste koeverkeerconfiguraties in de
Autolift-app geprogrammeerd, met open en gesloten posities voor al deze
hekken. In dit systeem wordt met de app op de smartphone een configuratie
gekozen. Alle betrokken hekken komen nu in de gewenste positie te staan
en het koeverkeer neemt zijn loop. Als de veehouder daarna een andere
configuratie kiest, stellen de hekken zich automatisch in op die andere route.
Het systeem is gemakkelijk en bespaart arbeid en tijd. Lichamelijk werk door
het verplaatsen van hekken is nu vervangen door het indrukken van een
knop op de smartphone. Koeverkeer verandert zo van een puur uitvoerende
activiteit in eenvoudig en gemakkelijk management.
De hekken
De hekken van het Autolift-systeem zijn robuust uitgevoerde optrekhekken,
die op en neer kunnen bewegen. Optrekhekken zijn het minst gevoelig voor
blokkering door dieren. Als ze omhoog gaan, zullen de dieren die zich in de
buurt bevinden achteruit gaan, als ze omlaag komen, voelen de dieren die
onder het hek staan dit en gaan uit de weg. Er zijn robuuste, sterke materialen
in de hekken verwerkt, die de krachten die de dieren erop
uitoefenen jarenlang kunnen weerstaan.
In open positie kan een hek wel zo hoog staan dat er een trekker onderdoor
kan. Dankzij de afstandsbedieningsfunctie van de app kan de trekkerchauffeur gewoon in zijn cabine blijven zitten. Door de hoogte waarop een hek
zich bevindt, kan het lastig zijn om een hek handmatig omlaag te brengen,
maar met de afstandsbediening kost dat geen enkele moeite.
Waar gebruiken?
Hoe groter het bedrijf, des te relevanter en tijdrovender de loopafstanden.
Hierdoor kan het voorkomen dat (dure) melkapparatuur niet optimaal wordt
benut, wat uiteraard geld kost. Autolift vergroot de productiviteit! Ook het
werkplezier neemt toe, doordat minder lichamelijke inspanning nodig is.
Daarom verdient de Autolift een plek op alle veehouderijbedrijven, groot
én klein.
Veiligheid en foutafhandeling
Elk hek is voorzien van een aantal knoppen waarmee het systeem kan
worden omzeild en de hekken ter plekke kunnen worden bediend. Motoren
kunnen eenvoudig worden losgekoppeld en hekken kunnen handmatig
worden bediend. Door een veiligheidsinstelling is de tractiecapaciteit van
de motoren beperkt.
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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optrekhek heavy duty: Lift

4.2

Balans optrekhek – heavy duty
Het nieuwe heavy duty balans optrekhek is een zeer robuust
uitgevoerd optrekhek, geschikt voor doorgangen met een breedte
van 270 cm tot maar liefst 550 cm. Licht en snel te bewegen
vanwege de praktische vergrendeling en het in de staanders weggewerkte contragewicht. De minimaal benodigde inbouwhoogte
voor dit hek bedraagt 300 cm. In ‘open’ stand is er 210 cm vrije
ruimte onder het hek. Heavy duty balans optrekhekken met
een grotere vrije doorgang kunnen wij op aanvraag leveren.
De totale lengte van het balans optrekhek is instelbaar tussen
de aangegeven maten.
Voor een stabiele en duurzame opstelling moeten de staanders van het balans optrekhek gemonteerd worden tegen een
betonnen wand of aan kolommen van de gebouwconstructie.
Wanneer dit niet mogelijk is, moeten extra standpijpen 2½” of
80 besteld en geplaatst worden. Daarnaast adviseren wij de 2”
verbindingsbuis van het balans optrekhek te verbinden met de
gebouwconstructie.

270 / 330 / 440 - 330 / 440 / 550

2”

300+

210+

Draadbeugel

2”

3”

Ankerbout

03.24.600
03.24.700
03.24.800
80

Vergrendeling

Staander

Specificatie:
• Staanders 3”;
• Afscheidingshek, liggers 2”;
• Zijgeleiding met kunststof rollen en geleidestrippen;
• Voorzien van stootbuffers bij de begrenzers bovenste stand;
• Vergrendeltechniek onderste stand (gesloten stand) geheel
weggewerkt in de onderligger.

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

04.57.250
04.80.110
11.11.240

Totale lengte
270-330 cm
330-440 cm
440-550 cm
Toebehoren
draadbeugel 2½” x 105 mm (3 per staander)
Draadbeugel 80 x 110 mm (3 per staander)
Ankerbout M12 x 106 mm (3 per staander voor bev.
aan wand, 2 per staander voor bev. voetplaat)
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slagbomen
417+

Detail A

4.3
Slagboom, veerondersteund
Voor het snel en eenvoudig afsluiten van grote
oversteken als bijv. een voergang. De slagboom is
360 graden draaibaar rondom de meegeleverde
opbouwstandpijp (2½” x 100 cm). Tevens wordt
1 sluitpunt meegeleverd, welk bevestigd kan
worden tegen de wand of aan een 2½” standpijp.
In combinatie met meerdere sluitpunten kunnen
dieren gemakkelijk in meerdere richtingen worden
gedreven. De minimaal benodigde inbouwhoogte
bedraagt ca. 400 cm.

300 - 550

106

A

03.23.300

Slagboom, veerondersteund 300-550 cm

03.21.005
04.57.250
10.26.130

Toebehoren:
Extra sluitpunt
Draadbeugel 2½” x 105 mm (2 stuks per sluitpunt)
Opbouwstandpijp 2½” x 130 cm

360°

Slagboom, veerondersteund

Detail A

Slagboom, eenvoudig
Voor het snel afsluiten van (kleinere) oversteken
tijdens het verplaatsen van groepen dieren.
Standaard wordt een scharnierpunt en een sluitpunt meegeleverd voor bevestiging aan wand of
2½” standpijp.
03.21.200

Slagboom, eenvoudig 200-400 cm

10.26.160
04.57.250

Toebehoren montage aan standpijpen
Opbouwstandpijp 2½” x 160 cm (2 stuks)
Draadbeugel 2½” x 105 mm (4 per slagboom)

04.18.015
11.11.210

Toebehoren montage tussen muren
Kapbeugel 1½”
Ankerbout M10 x 71 mm (10 per slagboom)

±110 cm

04.18.015

A

Slagboom, eenvoudig
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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doorloophekken
85

4.4
Texashek
Een Texashek kan gebruikt worden voor een
gemakkelijke afsluiting van de separatiegang of
uitloop van de melkrobot. Een Texashek bestaat
uit een set Texasdeurtjes, gemonteerd aan een
robuuste 2” poort. De 2” poort wordt op de ondergrond bevestigd met een tweetal montagevoeten,
gemaakt van dikwandige 70 mm buis op een zware
voetplaat. Het Texashek kan zowel op beton als op
roosters geplaatst worden.

2”

80

220

104

Texashek

03.19.500

Texashek compleet

11.11.250
11.10.300

Toebehoren
Ankerbout M16 x 120 mm (4 per Texashek)
T-bout M16 x 280 mm met moer (4 per Texashek)

Set Texasdeurtjes

Set Texasdeurtjes
03.19.400

60 - 85

Set Texasdeurtjes

Doorlooppoort
Voor een gemakkelijke doorstap door een afscheidingshek van 79 cm hoog (model 03.15), standaard
voorzien van een universele sluiting. De doorstap
is 35 cm breed en 140 cm hoog. De totale lengte
waarmee het afscheidingshek (model 03.15) wordt
verlengd bij toepassing van de doorlooppoort
varieert van 60 cm tot maximaal 85 cm.
03.18.600

Doorlooppoort compleet

Terugvalhekje
Doorlooppoort

Terugvalhekje
Te monteren in de terugloopgang van de melkstal.
Door de schuine plaatsing valt het deurtje uit zichzelf dicht.
03.19.300
03.19.350

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

Instelbaar terugvalhekje van 75 tot 110 cm.
Instelbaar terugvalhekje van 110 tot 145 cm.

november 2019

Koeverkeer

afscheidingshekken met variabele lengte: Slider
L2

Uitschuifbaar koeverkeerhek met 3 horizontale buizen

L1
1½”

Uitermate geschikt voor het maken van een oversteek over de
voergang, het afsluiten van wachtruimtes of als tussenhek in ruime
strohokken. Het optionele antilek steunwiel (kruiwagenwiel) draait
soepel, zowel op een vlakke betonvloer als op roostervloeren. In
strohokken of bij aanwezigheid van vaste mestschuiven kan een
steunwiel niet toegepast worden en moet een schoorset worden
gemonteerd.
De vrije ruimte van 45 cm tussen de onderste beide horizontale
buizen is voldoende om zelf snel door het hek heen te kunnen
stappen.

65

45

95

2”

4.5

Uitschuifbaar koeverkeerhek met 3 horizontale buizen

Uitschuifbaar koeverkeerhek met 2 horizontale buizen
Voldoende vrije ruimte (80 cm) onder het hek voor het passeren
van een mestrobot. Door een hekhoogte van 57 cm is zelfs montage boven een drinkreservoir mogelijk.

L2
Technische gegevens:
• Gelast vast frame, gemaakt van 2” horizontale buizen en verticale kokers 80x60x4mm.
• Gebout uitschuifframe, gemaakt van 1½” horizontale buizen en
2 verticale kokers 60x60x4mm waarvan één koker uitgevoerd
met het unieke Spinder universeel sluitpunt. Het sluitpunt is
geschikt voor montage aan wand/standpijp/staander/kolom.
• Zware instelbare draaipunten M20 aan het vaste frame. De
draaipunten zijn geschikt voor montage aan wand/standpijp/
staander/kolom.
• Exclusief ankerbouten, draadbeugels, bouten en moeren, enz.
voor bevestiging aan wand/standpijp/staander/kolom. Deze
dienen apart vermeld te worden bij de bestelling. De meest
voorkomende bevestigingsmiddelen staan vermeld onder
toebehoren.
• Het uitschuifbare afscheidingshek met een bereik van
400-600 cm (03.26.360) moet voorzien worden van een
steunwiel (02.90.990) of een schoorset (03.91.300). De kortere uitschuifbare afscheidingshekken kunnen voorzien
worden van deze toebehoren voor extra stabiliteit en of
werkgemak.

80

45

57

2”

1½”

L1

Uitschuifbaar koeverkeerhek met 2 horizontale buizen

Type hek

hoogte

ingeschoven L1

uitgeschoven L2

uitschuifbereik

03.26.360

3-buis

95 cm

400 cm

600 cm

200 cm

03.26.350

3-buis

95 cm

300 cm

500 cm

200 cm

03.26.340

3-buis

95 cm

250 cm

400 cm

150 cm

03.26.330

3-buis

95 cm

200 cm

300 cm

100 cm

03.26.320

3-buis

95 cm

135 cm

200 cm

65 cm

03.26.310

3-buis

95 cm

95 cm

135 cm

40 cm

03.26.250

2-buis

57 cm

300 cm

500 cm

200 cm

03.26.240

2-buis

57 cm

250 cm

400 cm

150 cm

03.26.230

2-buis

57 cm

200 cm

300 cm

100 cm

03.26.220

2-buis

57 cm

135 cm

200 cm

65 cm

03.26.210

2-buis

57 cm

95 cm

135 cm

40 cm

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

03.26.360
03.26.350
03.26.340
03.26.330
03.26.320
03.26.310

Totale lengte
Slider 3 buis uitschuifhek 400-600 cm
Slider 3 buis uitschuifhek 300-500 cm
Slider 3 buis uitschuifhek 250-400 cm
Slider 3 buis uitschuifhek 200-300 cm
Slider 3-buis uitschuifhek 135-200 cm*
Slider 3-buis uitschuifhek 95-135 cm*

03.26.250
03.26.240
03.26.230
03.26.220
03.26.210

Slider 2 buis uitschuifhek 300-500 cm
Slider 2 buis uitschuifhek 250-400 cm
Slider 2 buis uitschuifhek 200-300 cm
Slider 2-buis uitschuifhek 135-200 cm*
Slider 2-buis uitschuifhek 95-135 cm*

* De korte Slider uitschuifhekken worden geleverd zonder instelbaar draaipunt
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afscheidingshekken met variabele lengte: Slider

4.6

• Oversteek voergang d.m.v. 2 uitschuifbare koeverkeerhekken,
met optionele wielset.

Schoorset

2”

• Oversteek voergang afgesloten;
optionele steunwiel binnenwerks borstwering.

ca. 175

Steunwiel aan afscheidingshek

11.11.220
71.10.040
82.10.500
04.80.110
04.57.250

02.90.990
03.91.300
11.11.220
71.10.040
82.10.500

• Uitschuifhek, gemonteerd aan wand boven drinkreservoir.
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Toebehoren voor afscheidingshek
Ankerbout M10 x 86 mm (12 stuks) voor bevestiging
aan betonnen wanden.
Zeskant tapbout M10x40 (12 stuks) voor bevestiging
aan HE- of I-staanders.
Zelfborgende nylon moer M10 (12 stuks), behorend
bij zeskant tapbout M10x40.
Draadbeugel vk80 x 110 mm (6 stuks) voor bevestiging aan standpijp vk80.
Draadbeugel 2½” x 105 mm (6 stuks) voor bevestiging aan standpijp 2½”.
Toebehoren voor afscheidingshek 400-600 cm
Steunwiel aan afscheidingshek
Schoorset
Toebehoren voor schoorset
Ankerbout M10 x 86 mm (2 stuks) voor bevestiging
aan betonnen wanden.
Zeskant tapbout M10 x 40 (2 stuks) voor bevestiging
aan HE- of I-staanders.
Zelfborgende nylon moer M10 (2 stuks), behorend
bij zeskant tapbout M10 x 40.

Montagedelen voor bevestiging afscheidingshek en/of schoorset
aan overige kolommen (3” – Ø200 mm of vierkante kolommen)
zijn leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.
maart 2020
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afscheidingshekken met vaste lengte
Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen twee boxafscheidingen

67
70

Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen twee boxafscheidingen

4.7

Ideaal voor een flexibele groepsindeling. Eenvoudig
te verplaatsen. Kan toegepast worden bij mestgangen met een breedte tussen 210 en 400 cm.
03.18.120
03.18.150
03.18.180

Breedte mestgang: 210 - 270 cm
Breedte mestgang: 270 - 330 cm
Breedte mestgang: 330 - 400 cm

210 / 270 / 330 - 270 / 330 / 400

1½”

25

53

60

Afscheidingshek voor grootvee, hoog 53 cm

Afscheidingshek
voor grootvee
hoog 53 cm

Afscheidingshek voor het afsluiten van de wachtruimte. Aan één zijde ca. 50 cm in te korten.
03.14.200
03.14.300
03.14.400
03.14.500

1½”

30

79

30

Lengte
215 cm
270 cm
325 cm
350 cm

Afscheidingshek
voor grootvee
hoog 79 cm

Afscheidingshek voor grootvee, hoog 79 cm
03.15.200
03.15.300
03.15.400
03.15.500
03.15.600

Lengte
215 cm
270 cm
325 cm
350 cm
400 cm

Afscheidingshek voor jongvee
1½”

79/95/112

12,5 (h.o.h.)

¾”

15,5 (h.o.h.)

Afscheidingshek
voor jongvee

2”

03.12.200
03.12.300
03.12.350
03.12.400
03.12.500
03.12.600

Afscheidingshek jongvee H= 79 L=215 cm
Afscheidingshek jongvee H= 79 L=270 cm
Afscheidingshek jongvee H= 79 L=300 cm
Afscheidingshek jongvee H= 79 L=325 cm
Afscheidingshek jongvee H= 79 L=350 cm
Afscheidingshek jongvee H= 79 L=400 cm

03.11.200
03.11.300
03.11.350
03.11.400
03.11.500
03.11.600

Afscheidingshek jongvee H= 95 L=215 cm
Afscheidingshek jongvee H= 95 L=270 cm
Afscheidingshek jongvee H= 95 L=300 cm
Afscheidingshek jongvee H= 95 L=325 cm
Afscheidingshek jongvee H= 95 L=350 cm
Afscheidingshek jongvee H= 95 L=400 cm

03.13.200
03.13.300
03.13.350
03.13.400
03.13.500
03.13.600

Afscheidingshek jongvee H= 112 L=215 cm
Afscheidingshek jongvee H= 112 L=270 cm
Afscheidingshek jongvee H= 112 L=300 cm
Afscheidingshek jongvee H= 112 L=325 cm
Afscheidingshek jongvee H= 112 L=350 cm
Afscheidingshek jongvee H= 112 L=400 cm

1”

122

Afscheidingshek
voor vleesvee

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

Afscheidingshek voor vleesvee
03.31.300
03.31.350
03.31.400
03.31.500
03.31.600

Afscheidingshek vleesvee H= 122 L=270 cm
Afscheidingshek vleesvee H= 122 L=300 cm
Afscheidingshek vleesvee H= 122 L=325 cm
Afscheidingshek vleesvee H= 122 L=350 cm
Afscheidingshek vleesvee H= 122 L=400 cm
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toebehoren hekken
55/85

Roosterpaal 2” x 140 cm

37
38

Paal met spindel, vast te klemmen op de betonnen
roostervloer. Met behulp van twee roosterpalen
zijn de diverse afscheidingshekken verplaatsbaar te
monteren op de roostervloer. De afscheidingshekken worden met overkruisklemmen 1½” x 2” aan
de roosterpalen bevestigd . Het is ook mogelijk om
met horizontale buizen 1½” een roosterhek naar
keuze samen te stellen.
03.90.500
04.08.020

Roosterpaal

4.8

Drinkbakopening
passend op
afscheidingshekken

Instelbaar
draaipunt

Roosterpaal 2” x 140 cm
Overkruisklem 1½” x 2”

Drinkbakopening
03.11.900
03.11.950

Voor afscheidingshek 03.11, lengte 55 cm
Voor afscheidingshek 03.11, lengte 85 cm

03.13.900
03.13.950

Voor afscheidingshek 03.13, lengte 55 cm
Voor afscheidingshek 03.13, lengte 85 cm

03.31.900

Voor afscheidingshek 03.31, lengte 55 cm

Universeel
sluitpunt

Instelbaar draaipunt
Instelbare bevestigingsdelen voor het op eenvoudige wijze waterpas hangen van draaihekken.
Inclusief draadbeugels voor montage aan staander
2½”.
03.90.250
03.90.255
03.90.260
03.90.270

Hekhoogte
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm

Universeel sluitpunt
Robuuste sluiting, inclusief sluitpunt. Speciaal voor
draaibare afscheidingshekken die vaak bediend
moeten worden. Inclusief draadbeugels voor
montage aan staander 2½”.

Schuifbuizen

03.90.450
03.90.460
03.90.465
03.90.470
03.90.480

Hekhoogte
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm

Schuifbuizen
Eenvoudige flexibele oplossing om standaard afscheidingshekken voor grootvee (art. nr. 03.14 en
03.15) in combinatie met een universeel sluitpunt
te verlengen.
De robuuste schuifbuizen zijn gemaakt van buis
met een wanddikte van 4mm. De afscheidingshekken kunnen daarmee tot ca. 50cm verlengd
worden.

max
. 50 c
m

03.91.400

Stel schuifbuizen (2 stuks) D=38mm L=150 cm

03.90.450
03.90.460

Toebehoren
Universeel sluitpunt
Hekhoogte
53 cm
79 cm

Overslagsluiting voor afscheidingshekken
Overslagsluiting
voor afscheidingshek 1½”
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

03.91.100
03.91.100

Voor afscheidingshekken, in lijn geplaatst
Voor afscheidingshekken, overlappend geplaatst
november 2019
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toebehoren hekken
Verplaatsbaar hek

Sluitpunt

Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen voerhek en boxafscheiding
De basis voor dit afscheidingshek wordt gevormd
door het afscheidingshek voor grootvee (model
03.15). Door het hek draaibaar te maken - draaipunt aan voerhekzijde - kunnen de koeien op
eenvoudige wijze gehergroepeerd worden. Aan de
tegenoverliggende zijde bevelen wij onze universele sluiting aan. Het ‘bedieningsgemak’ kan verder
enorm vergroot worden door het hek te voorzien
van een doorlooppoort.

79

Draaipunt

60

Verplaatsbaar afscheidingshek
tussen voerhek en boxafscheiding

03.18.650

Bevestiging verplaatsbaar afscheidingshek
aan zelfsluitend voerhek en
veiligheidsvoerhek

03.90.462
03.18.650
03.18.671
03.18.850
Bevestiging sluitpunt
aan achterzijde ligbox

Bevestiging
verplaatsbaar afscheidingshek
aan zelfsluitend voerhek

4.9

Draaipunt compleet voor bevestiging aan
zelfsluitend voerhek (model 22.61, 22.62, 24.61,
24.62, 24.63 en 24.66)
en veiligheidsvoerhek (model 22.70 en 22.72)
Draaipunt compleet voor bevestiging aan
veiligheidsvoerhek (model 24.72 en 24.70)

Universeel sluitpunt
aan achterzijde ligboxafscheiding
03.90.462
03.18.671

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan verticale buis 1½” of 2”, bestaande
uit een parallelklem en sluitring

Bevestiging verplaatsbaar afscheidingshek
aan diagonaal voerhek

03.18.655
03.18.655
03.90.462

Draaipunt compleet voor bevestiging aan diagonaal
voerhek

03.18.670
Universeel sluitpunt aan voorzijde 'Profit'
Bevestiging
verplaatsbaar afscheidingshek
aan diagonaal voerhek

03.90.462
03.18.670

Bevestiging sluitpunt
aan voorzijde
'Profit'

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan horizontale buis 1½” of 2”,
bestaande uit overkruisklem en sluitring

Bevestiging draaibaar afscheidingshek
aan 2½” standpijp

03.90.332
03.90.332

03.90.462

Stel universele montagegaffels aan 2½” standpijp

03.18.665
Universeel sluitpunt aan voorzijde
'Comfort-NG' aan horizontale buizen
Bevestiging
draaibaar afscheidingshek
aan 2½” standpijp

Bevestiging sluitpunt
aan voorzijde
'Comfort'

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

03.90.462
03.18.665

Universele sluiting voor hekhoogte 79 cm
Sluitpunt aan voorzijde Comfort ligbox, bestaande
uit buis 1½” plus T-klemmen, parallelklem en sluitring
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Opbouw standpijp
10.21.140
10.26.100
10.26.120
10.26.130
10.26.145
10.26.160
10.26.170
10.26.180
10.81.160

Maat
2” x 140 cm
2½” x 100 cm
2½” x 120 cm
2½” x 130 cm
2½” x 145 cm
2½” x 160 cm
2½” x 170 cm
2½” x 180 cm
80 x 160 cm
Opbouw standpijp
met grote voetplaat, 30 x 30 cm

10.26.360
10.81.360
10.26.910

Maat
2½" x 160 cm
80 x 160 cm
Toebehoren:
Rubber beschermingsplaat voor de opbouwstand
pijpen 10.26.360 en 10.81.360
Afdekkap

Opbouw standpijp

Opbouw standpijp 2½”
met grote voetplaat

Opbouw standpijp 80 mm
met grote voetplaat en
rubber beschermingsplaat

11.06.150
11.06.200
11.06.250
11.06.300
11.06.800

Voor het afdichten van standpijpen en buiseinden.
Maat
1½” (Ø48 mm)
2” (Ø60 mm)
2½” (Ø76 mm)
3” (Ø89 mm)
80 mm
T-bout

11.10.300
Bevestigingsdeel
voor 1 tussenhek

Afdekkap

T-bout M16 met moer. Voor het monteren van
een opbouw standpijp op de roostervloer. Ook te
gebruiken als instortanker. Afmeting 28 x 25 cm
Stel bevestigingsdelen
Universele bevestigingsdelen, voor montage van
diverse afscheidingshekken aan 2½”en 80 mm
staanders. Geschikt voor vaste en draaibare montage van de afscheidingshekken. Levering per stel,
incl. bouten.

Bevestigingsdeel voor
2 tussenhekken (180°)

03.90.610
03.90.620
03.90.625
03.90.630
03.90.710
03.90.720
03.90.725
03.90.730

28 cm

Bevestigingsdeel voor
2 tussenhekken (90°)

25 cm
T-bout

Voor 1 tussenhek aan 2½” standpijp
Voor 2 tussenhekken (180°) aan 2½”
Voor 2 tussenhekken ( 90°) aan 2½”
Voor 3 tussenhekken aan 2½”
Voor 1 tussenhek aan 80 mm standpijp
Voor 2 tussenhekken (180°) aan 80 mm
Voor 2 tussenhekken ( 90°) aan 80 mm
Voor 3 tussenhekken aan 80 mm
Ophangpunt

03.90.320

Voor het ophangen van een draaihek tegen de
wand
Stel universele montagegaffels

Bevestigingsdeel
voor 3 tussenhekken
03.90.330
03.90.331
03.90.332
03.90.333

Montagedelen voor universele bevestiging van
afscheidingshekken. Geschikt voor vele situaties.
Ook te gebruiken als scharnier- of sluitpunt.
Bevestiging:
Wand
Standpijp 2”
Standpijp 2½”
Standpijp 3”
Stel wandbevestigingen
Voor het monteren van een afscheidingshek tegen
de wand. Te gebruiken als scharnier- of sluitpunt.

Ophangpunt

Stel universele
montagegaffels

180°

90°

Stel wandbevestigingen

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

03.90.300
03.90.310

Stel wandbevestigingen 60 mm x 180°
Stel wandbevestigingen 60 mm x 90°
september 2020
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Standbuis
Universeel bevestigingsdeel, voor montage van een
afscheidingshek aan diverse stalonderdelen met
behulp van onze standaardklemmen (zie pag. 40).

Sluitpunt

03.90.110
03.90.100
03.90.130
03.90.120

Universele
sluitpen

Standbuizen voor afscheidingshek
hoogte:
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm

Scharnierstang

Scharnierstang

02.90.010
02.90.015

Sluitstang

Sluitstang

Standbuis
03.90.400
03.90.410

Schoorset

ca. 4 m
ca. 2 m

Voor montagedelen die als draaipunt worden
gebruikt.
Scharnierstang 100 cm
Scharnierstang 125 cm

Voor montagedelen die als sluitpunt worden gebruikt.
Sluitstang 100 cm
Sluitstang 125 cm

Universele sluitpen
03.90.440

Te gebruiken als alternatief voor de sluitstang
(2 per hek)

03.90.452

Sluitpunt

staaldraad RVS Ø8 mm

Schoorset voor afscheidingshek
Compleet met derde draaipunt, RVS staaldraad en
spanschroef.
03.91.300

Schoorset voor afscheidingshek 1½” en 2”

Universele montageplaat
Montage van hekken aan de kopse kant van een
eindmuur is lastig i.v.m. de dikte van de betonmuur. Spinder heeft een universele montageplaat
ontwikkeld welke passend is voor alle scharnier- en
sluitdelen. Tevens toepasbaar voor montage 2”
buizen aan houten kolom.

14 cm

29 cm
Universele montageplaat

17 cm

Belangrijke kenmerken:
• Passend voor alle scharnier- en sluitdelen;
• Passend voor kapbeugels 1½”/2”/2½” en
		 draadbeugels 1½”/2” /2½”/vk80;
• Voorkomt beschadiging betonmuren;
• Degelijk met 8mm dikke plaat.
03.90.350
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Universele montageplaat
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