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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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1.1

Ligboxafscheiding model ‘Profit’
De ‘Profit’ ligboxafscheiding werd reeds in 1996 door Spinder
geïntroduceerd. Gedurende al die jaren is deze ligboxafscheiding
geroemd vanwege zijn eenvoud, stabiele constructie, universele
inzetbaarheid en gemakkelijke montage. Maar zeker zo belangrijk,
deze ligboxafscheiding biedt een uitstekend koecomfort en zorgt
er dankzij de unieke vormgeving voor dat de koeien recht in de
boxen liggen en daardoor schoner blijven.

Universeel toepasbaar
De ‘Profit’ ligboxafscheidingen worden “vrij” op de boxvloer geplaatst. Dat wil zeggen zonder enige verbinding naar spanten en/
of ondersteuningskolommen. Bovendien wordt het model ‘Profit’
voor grootvee geleverd in 3 beugellengten: 216, 206 en 190 cm.
Hierdoor kan voor elke situatie – renovatie of nieuwbouw – de
ideale combinatie beugellengte / boxdeklengte worden gekozen
en de juiste plaatsing worden gerealiseerd.

Gemakkelijk te monteren
De ‘Profit’ ligboxafscheiding wordt met een stevige montagevoet
op de betonvloer vastgezet. Deze montagevoet bestaat uit een
dikwandige buis rond 70 mm (wanddikte 4 mm) op een zware
voetplaat. Na het plaatsen van de montagevoet wordt de 2”
ligboxafscheiding los in deze voet gestoken. Door het op de
juiste wijze monteren van (golf)schoftboombuis en kopboombuis
ontstaat een uitermate stabiele constructie.

Eenvoudige montage van diverse soorten boxbedekking
De vrije ruimte onder de ligboxafscheiding, in combinatie met de
ver naar voren geplaatste insteekvoet, biedt mogelijkheden voor
de toepassing van nagenoeg alle soorten boxbedekking.
De afmeting van de ligboxafscheidingen en de montagevoet zijn
standaard voorbereid voor toepassing van waterbed, noppenmatras of een dunne stooisellaag. Als een Meadow matras toegepast
wordt dient een 4 cm dikke vulring toegevoegd te worden voor
het omhoog brengen van de ligboxafscheiding.
Montage ligboxafscheiding
voor grootvee, model 'Profit'

Ligboxafscheiding

01.10.500

01.10.510

01.10.513

Belangrijke voordelen:
• Optimaal ligcomfort door weloverwogen vormgeving;
• Lange levensduur door de vrijdragende constructie;
• Eenvoudige montage;
• Altijd de juiste maatvoering;
• Te combineren met nagenoeg alle soorten boxbedekking.

Afmeting wandrij (in cm)
220-230
x			
230-240		x
240-260			
x
260-270
x
270-280		x		
>280			x
			
Afmeting enkele rij (in cm)
220-230
x			
230-240		x
>240			x
Afmeting dubbele rij (in cm)
430-460
x			
460-480		
x
>480			x
De keuze voor de combinatie van afmeting boxdek en type ligboxafscheiding is gebaseerd
op het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor de koe, maar ook op het voorkomen
van kritische tussenruimten bij een wandrij.
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216 / 206 / 190

Boxbreedte
115-120 h.o.h.

buis 2”
01.90.360
25*

Ligboxafscheiding voor grootvee en vaarzen
model 'Profit'
(beugel, incl. montagevoet en T-klem)

ca.25

04.09.020
80-100*

130*

01.10.513 / 01.10.510 / 01.10.500
Grootvee,
model 'Profit' 216 / 206 / 190

afschot 2-4%

ca
.2
10
+

+

15 -20

P=0
ca. 180

01.10.513
01.10.510
01.10.500
01.10.520
04.07.050
04.09.020
11.11.240
11.12.012
10.15.600
04.21.015
04.24.015
11.11.210
04.24.215
01.90.360
11.11.210
01.10.503

01.10.500
Vaarzen 18-22 mnd,
model 'Profit' 190

1.2

Model 'Profit' 216
Model 'Profit' 206
Model 'Profit' 190
Model 'Profit' 175
Toebehoren
Schoftboombeugelklem 1½” x 2”
Beugelklem 1½” x 2”
Ankerbout M12 x 106 (3 per afscheiding)
Chemisch anker M12 (per 10),
als alternatief voor ankerbout
Buis 1½”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Eindkoppeling 1½”
Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)
Verlengde eindkoppeling 1½”
Klembeugel voor knieboombuis PE125
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
Vulring, bij toepassing van 4 cm
dikke koematras
* - gemeten vanaf bovenzijde koematras

190

ca.25

04.07.050

Boxbreedte
100-110 h.o.h.

80-100*

buis 2”

25*

120*

04.09.020

01.90.360 afschot 2-4%

ca
.1
95
+

Golfschoftboom

+

15 -20

P=0

01.10.520
Vaarzen 9-18 mnd,
model 'Profit' 175

175

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrandschoftboom tot 30 cm te verhogen.

ca.25

04.09.020
25*

70*

111*

04.07.050

Boxbreedte
90-100 h.o.h.

buis 2”

ca
.1
80

afschot 2-3%

+

+

15 -20

P=0
220
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1.3

In het moderne melkveebedrijf wordt ruim aandacht geschonken
aan het jongvee en met name de huisvesting daarvan. Het ligboxensysteem wordt steeds meer toegepast voor alle leeftijdsgroepen.
De dieren kunnen daardoor eerder wennen aan droge, op de
leeftijd van het dier afgestemde ligplaatsen met comfortabele en
veilige ligboxafscheidingen. Een goede, hygiënische verzorging van
het jongvee is bepalend voor de ontwikkeling van deze dieren en
daarmee de basis van optimaal presterend melkvee. Spinder heeft
daarom de ligboxafscheiding, model 'Profit', doorontwikkeld voor
alle leeftijdsgroepen. Hierdoor kunnen de dieren al in een zeer
vroeg stadium wennen aan alle comfort en gemak van deze ligbox.
De 'Profit' ligboxafscheiding voor jongvee en kalveren is gemaakt
van 1½” buis en bezit alle kenmerken en voordelen van de ligboxafscheidingen voor grootvee en vaarzen.

01.10.540
Jongvee 5-9 mnd,
model 'Profit' 165

165

ca.15

Boxbreedte
80-90 h.o.h.

95*
64*

04.09.010

20*

buis 1½”
+

Ligboxafscheiding model 'Profit' 165 voor jongvee
(beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.560

Ligboxafscheiding model 'Profit' 140 voor kalveren
2-6 mnd (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.580

Ligboxafscheiding model 'Profit' 120 voor kalveren
½-2 mnd (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

10.15.600
04.21.015
04.24.015
11.11.210
04.24.115
04.04.010

Toebehoren
Beugelklem 1½” x 1½”
Draadklem 1½” x 1½”
Ankerbout M12 x 106 (3 per afscheiding)
Chemisch anker M12 (per 10),
als alternatief voor ankerbout
Buis 1½”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Eindkoppeling 1½”
Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)
Eindkoppeling verstelbaar
Bijbehorende draadklem 1½” x 1½”

01.10.543

Vulring, bij toepassing van 3 cm dikke koematras

04.09.010
04.04.010
11.11.240
11.12.012

04.09.010

afschot 2-3%

01.10.540

+

15 -18

P=0

* - gemeten vanaf bovenzijde koematras

200

01.10.580
Kalveren ½-2 mnd,
model 'Profit' 120

01.10.560
Kalveren 2-5 mnd,
model 'Profit' 140
140

120

ca.15

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

2-3%

20

20

ca. 165

72

76
50

buis 1½”
+
15
P=0

Boxbreedte
50-60 h.o.h.

04.04.010
45

Boxbreedte
60-70 h.o.h.

04.04.010
2-3%

ca.15

04.09.010

04.09.010

buis 1½”
+
15
P=0

ca. 140
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Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan 2” standpijpen
Het vertrouwde model Comfort, aangepast aan de eisen van
deze tijd.

Ligboxafscheiding voor grootvee,
model 'Comfort-NG',
gemonteerd aan 2” standpijpen.
(beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
aan 2” standpijp

ca.25

04.07.050
10.21.140
01.12.140
10.20.160
11.02.200
11.06.200
11.11.250

04.07.050
buis 2”
10.21.140
25**

130**

01.90.425
80-100**

Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.

228/218/208/193

01.13.560
01.13.550
01.13.530
01.13.575
01.13.565
01.13.555
01.13.545
01.13.535

ca
.2
10
+

01.90.360

+

20 -25
P=0

10.15.600
04.21.015
04.24.215
01.90.360
11.11.210
01.90.425

ca. 180
Diepstrooisel-uitvoering

01.12.140

10.21.140

11.12.016

01.90.400
01.90.405

Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm_
Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm
Toebehoren
Schoftboombeugelklem 1½” x 2”
Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
Opbouw standpijp 2” x 140 cm (dubbele rij)
Standpijp 2” x 160 cm
Kunststof beschermhuls 2”
Afdekkap 2”
Ankerbout M16 x 120 mm
(4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
(2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
Chemisch anker M16 (per 10)
als alternatief voor ankerbout
Buis 1½”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Verlengde eindkoppeling 1½”
Klembeugel voor knieboombuis PE125
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
Klemplaat voor montage keerband
aan 2” standpijp (incl. draadbeugels)
Keerband, 50 mm, rol à 100 m
Keerband, 50 mm, rol à 50 m
* - gemeten vanaf bovenzijde koematras
** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag
(de aangegeven maten zijn circa maten)

Golfschoftboom
Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrandschoftboom tot 30 cm te verhogen.

ca.25

ca.25

25*

130*

01.12.140

01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
Dubbele uitvoering
aan 2” standpijp

Boxbreedte
115-120 h.o.h.

buis 2”

ca
.2
10

10
.2
ca
Meadow matras

01.90.360

afschot 2-4%

+

+

15 -20

P=0
ca. 180

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

430-500

ca. 180

september 2020

Rusten

ligboxafscheiding model 'Comfort-NG'

1.5

Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan horizontale buizen
Belangrijke voordelen:
• Veel ruimte bij opstaan en gaan liggen;
• Vrij en ongehinderd liggen door de speciale beugelvorm;
• Lange levensduur door de vrijdragende uitvoering;
• Breedte en hoogte van de ligboxafscheidingen zijn verstelbaar;
• Boxvloer is gemakkelijk te reinigen;
• Meadow matras of waterbed zijn zonder problemen aan te
brengen;
• Knieboombuis PE125 zorgt voor een juiste ligpositie;

Ligboxafscheiding voor grootvee,
model 'Comfort-NG',
gemonteerd aan horizontale buizen.
(beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)
01.13.560
01.13.550
01.13.530
01.13.575
01.13.565
01.13.555
01.13.545
01.13.535

10.15.600

Toebehoren
Schoftboombeugelklem
Standpijp 2½” x 160 cm
Kunststof beschermhuls 2½”
Afdekkap 2½”
Opbouw standpijp 2½” x 130 cm
Ankerbout M16 x 120 mm
Chemisch anker M16 (per 10)
als alternatief voor ankerbout
Beugelklem 2½” x 2”
Buis 1½”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Buis 2”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 2”
Verlengde eindkoppeling 1½”
Eindkoppeling 2”
Klembeugel voor knieboombuis PE125
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

04.07.050
10.25.160
11.02.250
11.06.250
10.26.130
11.11.250
11.12.016

2,30 à 2,4
0m
04.09.040

Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm_
Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

04.21.015

04.09.040
10.15.600
04.21.015
10.20.600
04.21.020
04.24.215
04.24.020
01.90.360
11.11.210

10.20.600
04.21.020

* - gemeten vanaf bovenzijde koematras
Golfschoftboom

Montage aan horizontale
buizen: ligbox in hoogte
én breedte verstelbaar

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrandschoftboom tot 30 cm te verhogen.

01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
Dubbele uitvoering
aan horizontale buizen

ca.25

97

10.25.160

10
.2
ca
Meadow matras

Boxbreedte
115-120 h.o.h.

buis 2”

B

11.02.250
01.90.360

afschot 2-4%

20

25*

130

ca.25

ca
.2
10
+

+

15 -20

P=0
ca. 180

Detail B
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10.20.600
10.15.600

1,80 à 2,0
0m

04.21.015
04.09.020

04.08.030
04.21.020

1.6

Vaarzen en jongvee zijn de toekomst van het veebestand op uw
bedrijf. Een goede verzorging is dus van het grootste belang.
Melkveebedrijven die werken met een ligboxensysteem voor
alle leeftijdsgroepen behalen betere resultaten. De gewenning
van de dieren aan droge, goed ontworpen ligplaatsen met comfortabele ligboxafscheidingen is bepalend voor de ontwikkeling
van deze dieren.

Vaarzen 18-22 mnd, boxbreedte 100-110 h.o.h.
Montage aan horizontale
buizen: ligbox in hoogte
én breedte verstelbaar

01.31.630
Vaarzen,
10-18 mnd
Enkele
uitvoering

175

01.13.530

Enkele afscheiding 2”, (incl. T-klemmen)
Model 'Comfort-NG' 193

01.13.535

Dubbele afscheiding 2”, (incl. kruisklemmen)
Model 'Comfort-NG' 193/193
Toebehoren
Zie pag. 1.5

ca.25

04.09.020

04.28.100

Boxbreedte
90-100 h.o.h.

buis 2”
10.21.120

23*

83

Vaarzen 10-18 mnd, boxbreedte 90-100 h.o.h.

afschot 2-3%

ca
.1
80
+

04.09.020
11.06.200
10.21.120
11.11.250
11.12.016

+

15 -20

P=0

04.08.030
10.15.600
04.21.015
10.20.600
04.21.020
04.24.115
04.08.010
04.24.020
04.28.100

220

01.31.620
6-10 mnd
Enkele
uitvoering

165

15-20

ca. 70

04.08.020

20*

80

04.09.010

Boxbreedte
80-90 h.o.h.

10.21.120

afschot 2-3% 15+-18+

140

65

01.31.620

Enkele afscheiding 1½”
(incl. T-klemmen)
Dubbele afscheiding 1½”
(incl. kruisklemmen)

Kalveren 2-6 mnd
01.31.610

04.09.010
11.06.200
10.21.120
11.11.250
11.12.016

ca.15

04.09.010

ca. 50

Toebehoren
Beugelklem 1½” x 2”
Afdekkap 2”
Opbouw standpijp 2” x 120 cm
Ankerbout M16 x 120 mm
Chemisch anker M16 (per 10)
als alternatief voor ankerbout
Overkruisklem 2” x 2”
Buis 1½” , lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Buis 2”, lengte 6 m
Buisklemkoppeling 2”
Eindkoppeling verstelbaar
Bijbehorende overkruisklem
Eindkoppeling 2”
Hoeksteun 10 x 14 cm

P=0

buis 1½”

15

Enkele afscheiding 2”, (incl. T-klemmen)
Dubbele afscheiding 2”, (incl. kruisklemmen)

Jongvee 6-10 mnd

01.31.625

buis 1½”

200

01.31.610
2-6 mnd
Enkele uitvoering

01.31.630
01.31.635

Boxbreedte
60-70 h.o.h.

04.08.020
10.21.120
afschot 2-3% 15+

P=0

ca. 160
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

04.08.020
10.15.600
04.21.015
04.24.115
04.08.010
04.24.015
04.28.100

Enkele afscheiding 1½”
(incl. T-klemmen)
Toebehoren
Beugelklem 1½” x 1½”
Afdekkap 2”
Opbouw standpijp 2” x 120 cm
Ankerbout M16 x 120 mm
Chemisch anker M16 (per 10)
als alternatief voor ankerbout
Overkruisklem 1½” x 2”
Buis 1½” , lengte 6 m
Buisklemkoppeling 1½”
Eindkoppeling verstelbaar
Bijbehorende overkruisklem
Eindkoppeling 1½”
Hoeksteun 10 x 14 cm
* - gemeten vanaf bovenzijde koematras
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1.7

Ligboxafscheiding voor diepstrooisel
In de moderne melkveehouderij is ruim aandacht voor koecomfort. Naast boxen met koematrassen en waterbedden, worden
vele ligplaatsen voor koeien uitgevoerd met een diepstrooisel
ligbed. De vulling is afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal of de keuze van de melkveehouder. Voor een optimaal
diepstrooisel ligbed wordt een boxbedekking van 15-20 cm
dik aanbevolen. Voor het realiseren van deze dikte dient een
afgeronde achterrand van 20-25 cm hoogte ten opzichte van
de mestgang gerealiseerd te worden. Voor in de box dient een
begrenzing van eenzelfde hoogte aanwezig te zijn, daarboven
wordt een knieboombuis gemonteerd.

Golfschoftboom
216 / 206 / 190

Door te kiezen voor de montage van een golfschoftboom is de
schoftboomhoogte of diagonaal boxrand-schoftboom nog gemakkelijker af te stellen.

ca.25

04.07.050
04.09.020
buis 2”

Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.
ca
.2
10

25**

130**

80-100**

01.10.513 / 01.10.510 / 01.10.500
Grootvee,
model 'Profit' 216 / 206 / 190

+

01.90.360

Ligboxafscheiding voor grootvee model 'Profit',
(beugel, incl. montagevoet en T-klem)
01.10.513
01.10.510
01.10.500

+

20 -25

Model 'Profit' 216
Model 'Profit' 206
Model 'Profit' 190
Toebehoren
Voor alle toebehoren zie pagina 1.2

P=0
ca. 180

Ligboxafscheiding voor grootvee,
model 'Comfort-NG',
gemonteerd aan 2” standpijpen.
(beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
aan 2” standpijp

228/218/208/193

ca.25

80-100**

25**

130**

01.90.425
04.07.050
buis 2”
10.21.140

01.13.560
01.13.550
01.13.530
01.13.575
01.13.565
01.13.555
01.13.545
01.13.535

Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.
ca
.2
10
+

01.90.360

+

20 -25
P=0
ca. 180

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

10.21.140
01.12.140
11.11.250
01.90.360
11.11.210

Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm_
Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm
Toebehoren
Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
Opbouw standpijp 2” x 140 cm (dubbele rij)
Ankerbout M16 x 120 mm
(4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
(2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
Klembeugel voor knieboombuis PE125
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
Voor alle overige toebehoren, zie pagina 1.4
** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag
(de aangegeven maten zijn circa maten)
november 2019
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ligboxafscheidingen voor diepstrooisel
01.21.500
Grootvee,
model 'Delta-DS'

206

ca.25

04.09.020

Boxbreedte
110-120 h.o.h.

buis 2”
100-110*

150*

04.04.015

01.90.38x

20
021
0

1.8

Ligboxafscheiding model 'Delta-DS' 206
Model 'Delta-DS' 206 is speciaal ontworpen voor diepstrooisel
boxen. De vorm zorgt voor een goede sturing onafhankelijk van
het strooiselniveau. Tevens ligt de pens van de koe vrij van de
ligbox.
Door de montagevoeten te voorzien van een zinklaag en een extra
Epoxy coating is de constructie beter bestand tegen het agressieve
milieu van instrooimateriaal zoals o.a. kalk en compost.
Belangrijke voordelen:
• Speciaal voor diepstrooisel;
• Schoftboomhoogte van 130 cm, daardoor veel ruimte bij opstaan en gaan liggen;
• Zeer grote kopruimte, eenvoudig instellen neusboomhoogte;
• Eenvoudige montage door losse montagevoeten (wanddikte
4 mm), gegalvaniseerde montagevoeten voorzien van epoxy
coating;
• Knieboombuis zorgt voor een juiste ligpositie;

01.21.500

04.09.020
04.04.015
11.11.440
10.15.600
04.20.015
04.21.015
04.24.015
04.24.215
11.11.240
11.12.012

Ligboxafscheiding model ‘Delta-DS’ 206,
montagevoeten extra beschermd met epoxy
coating (1 beugel, incl. 2 montagevoeten)
Toebehoren
Beugelklem 1½” x 2”
Draadklem 1½” x 2”
Ankerbout RVS M12 x 106 (6 per afscheiding)
Buis 1½”, lengte 6 m
Stalen koppelpijpje
Buisklemkoppeling 1½”
Eindkoppeling 1½”
Verlengde eindkoppeling 1½”
Alternatief
Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 106
Chemisch anker M12 (per 10),
als alternatief voor ankerbout

* - Let op! Maatvoering gebaseerd op
een strooiselpakket met een dikte van ca. 15 cm.
Knieboomsteun voor diepstrooisel boxen

Let op:
Diepstrooisel kan erg agressief zijn voor metalen; geen enkele bescherming
is in staat de inwerking hiervan te voorkomen. De mate van inwerking kan
verschillen. De levensduur van de metalen is dus onvoorspelbaar.

De in de doorsnede tekening weergegeven knieboomsteun is
leverbaar in een hoogte van 15 cm en 20 cm. Bovenop deze knieboomsteun wordt een PE knieboom gemonteerd, PE125 of PE160.
De knieboomsteun wordt geleverd, inclusief de klembeugel voor
de PE knieboombuis en een hoekstuk waaraan een houten balk
bevestigd kan worden. Deze houten balk helpt mee het strooisel
materiaal in de ligbox te behouden en voorkomt dat de koe een
voorpoot onder de knieboombuis steekt.
Per ligplaats (of met een maximale tussenruimte van 120 cm)
dient één knieboomsteun geplaatst te worden.

01.90.380
01.90.384
01.90.386

Knieboomsteun - 15 cm - voor PE125
(totale hoogte: 27,5 cm)
Knieboomsteun - 20 cm - voor PE125
(totale hoogte: 32,5 cm)
Knieboomsteun - 20 cm - voor PE160
(totale hoogte: 36 cm)

01.90.351
01.90.364
01.90.356
01.90.365
11.11.430

Knieboombuis PE125, lengte 6 m
Kraagbus voor knieboombuis PE125
Knieboombuis PE160, lengte 6 m
Verbindingsbus 20 cm voor knieboombuis PE160
Ankerbout RVS M12 x 86 (2 per knieboomsteun)

11.11.230

Alternatief
Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 86

Golfschoftboom
Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrandschoftboom tot 30 cm te verhogen.
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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golfschoftboom

1.9

Golfschoftboom
De golf van de golfschoftboom stuurt het dier naar het midden
van de ligbox, daar gaat ze staan en dan ook liggen. Hierdoor ligt
het dier rechter en komt er minder mest in de box. Door de vrije
montage kan de ideale maatvoering verkregen worden.
Er zijn veel ligboxen in gebruik die aan de kleine kant (te smal,
te kort, te laag) zijn voor de moderne grote koe. Met een golfschoftboom kan de ruimte voor in de box beter benut worden.
De schofthoogte van de box is wel tot 30 centimeter te verhogen.
Door de vorm ligt het bevestigingspunt van de golfschoftboom
verder naar achteren; dit maakt de totale ligboxconstructie stabieler en sterker.
Belangrijke kenmerken:
• Gegolfde schoftboom maakt ruime afstelling diagonaal mogelijk;
• Plaats van schoftboomklem kan terug –> stabieler;
• Universeel toepasbaar op elk type ligboxafscheiding;
• Sturend effect, koe wordt gedwongen recht in box te staan;
• Leverbaar voor boxbreedte 110, 112.5, 115, 120, 125 en 131 cm;
• Door combinatie van golfschoftbomen van verschillende
afmetingen (om en om monteren) kunnen tussenliggende
boxbreedtes ingevuld worden. Bijv. montage om en om van
2 x 115 en 2 x 120 voor een rij met boxbreedte 117,5 cm;
• Wordt per 2 ligplaatsen gekoppeld.

**

01.92.110
01.92.112
01.92.115
01.92.120
01.92.125
01.92.131

Golfschoftboom 2 x 110 cm
Golfschoftboom 2 x 112,5 cm
Golfschoftboom 2 x 115 cm **
Golfschoftboom 2 x 120 cm **
Golfschoftboom 2 x 125 cm
Golfschoftboom 2 x 131 cm

01.92.150

Aanloopgolf golfschoftboom 50 cm

01.91.157
11.11.210

Toebehoren muurbevestiging
Verlengde eindkoppeling voor golfschoftboom
Ankerbout M10 x 71 ( 2 per eindkoppeling)
* - gemeten vanaf bovenzijde koematras

223 / 228 / 233 / 243 / 253 / 265
110 / 112,5 / 115 / 120 / 125 / 131

190/206/216

ca.25

30

01.92.150
01.91.157

04.09.020

Boxbreedte
110-131 h.o.h.

80-100*

buis 2”

ca
.2
10

01.90.360
25*

125-135*

max. 50

afschot 2-4%

+

+

15 -20

P=0
ca. 180
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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PE knieboombuis
Om te voorkomen dat uw koeien te ver voor in de ligbox kruipen
is een kunststof knieboom van polyethyleen (PE) de oplossing. De
knieboom geeft een perfecte sturing aan de koeien bij het gaan
liggen. Doordat de koeien beter in de ligbox liggen wordt het
opstaan gemakkelijker en blijven de ligboxen schoner. Tot een
knieboomhoogte van ca. 150-160 mm kunnen de koeien ongestoord hun voorpoten strekken. Doordat polyethyleen blijvend
flexibel is kan de knieboom niet breken.
De knieboom wordt rechtstreeks op het boxdek gemonteerd met
een speciale klembeugel.
Belangrijke voordelen:
• Jarenlange levensduur door blijvende flexibiliteit;
• Zeer robuust: 7,3/9,5 mm wanddikte;
• Ronde vorm, geen afknelling van voorpoten;

Knieboombuis PE125 - wanddikte 7,3 mm
01.90.351
01.90.364
01.90.360
11.11.210

Knieboombuis PE125, lang 6 m
PP kraagbus voor knieboombuis PE125
Klembeugel voor knieboombuis PE125
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

Knieboombuis PE160 - wanddikte 9,5 mm
01.90.356
01.90.365
01.90.362
11.11.210

Knieboombuis PE160, lang 6 m
PP verbindingsbus voor knieboombuis PE160
Klembeugel voor knieboombuis PE160
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

• Klembeugel voor knieboombuis
PE125, 160

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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Meadow Next matras
Het Meadow Next matras is zacht en super veerkrachtig waardoor het gedurende lange tijd prettig ligt en een vlakke vorm behoudt. Koeien brengen
een groot deel van de dag liggend (herkauwend) door. Gedurende de stalperiode hebben zij daarbij duidelijke voorkeur voor een ligbox, voorzien van
een zachte boxbedekking. Dit uit zich in meer liguren, een betere conditie
en uiteindelijk meer melk.
Zacht en veerkrachtig
Het Meadow Next matras bestaat uit hoogwaardige latex schuimplaten,
omwikkeld met folie en afgedekt met een rubber topmat. De totale dikte
van de koematras bedraagt bijna 4 cm. (bij jongvee 3,3 cm).
Supersterke topmat op rol
De 4 mm dikke topmat (bij jongvee 3,2 mm) wordt op rol geleverd en bestaat
uit rubber met een nylon wapening. De mat is volkomen vloeistofdicht en
wordt aan alle zijden vastgezet. Daardoor kunnen vocht en mest niet onder
de topmat komen hetgeen van essentieel belang is voor hygiëne en de levensduur van de latex schuimplaten. Bovendien is de topmat bijzonder slijtvast.
Veilig opstaan en gaan liggen
De bovenzijde van de topmat is slipvast waardoor de koeien meer grip hebben bij opstaan en gaan liggen.
Bescherming boxrand
De achterrand van de ligplaats heeft het meest te verduren. Daarom wordt
de topmat hier vastgezet met een massieve rubber/kunststofstrook van
60 mm breed. Een bijkomend voordeel is dat de achterrand blijvend iets
afloopt naar de roosters waardoor vocht beter wegloopt en het koematras
eenvoudiger schoongemaakt kan worden.
Zeer gemakkelijke montage
Montage van het matras is door de veehouder gemakkelijk zelf uit te voeren.
Het matras wordt bij de achterrand met een rubber/kunststofstrook en aan
de voor- en zijkanten met een aluminium strip vastgelegd. Hiervoor worden
zogenaamde regelnagels gebruikt. Deze worden, na voorboren, zonder plug
in het beton geslagen en zitten muurvast.
grootvee 183 cm - jongvee 163 / 133 cm

Meadow Next matras voor grootvee
05.06.100
Lange levensduur
Het Meadow Next matras is een kwaliteitsprodukt met een lange levensduur
met behoud van uitstekend ligcomfort. Uw investering wordt gewaarborgd
met 10 jaar garantie op de topmat (vraag naar de voorwaarden).

05.10.830
05.07.500

Geschikt voor grootvee en jongvee
Het Meadow Next matras is leverbaar in een grootvee en een jongvee
uitvoering:

4 cm
185 cm
rubber met nylon wapening 4 mm, breedte 200 cm
rubber strook 20 x 60 mm en aluminium profielen

Jongvee:
Dikte:
Breedte:
Topmat:
Vastzetten:

3,3 cm
165 / 135 cm
rubber met nylon wapening 3,2 mm, breedte 180 cm
kunststofstrook 15 x 60 mm en aluminium profielen

05.10.832
05.06.135
05.10.834

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

Meerprijs kleine bestelhoeveelheid
(minder dan 10 strekkende meter)

Meadow Next matras voor jongvee
05.06.165

Grootvee:
Dikte:
Breedte:
Topmat:
Vastzetten:

Meadow matras 185 cm, per meter
Inclusief bevestigingsmateriaal
Aluminium eind bevestigingsprofiel 180 cm
Inclusief regelnagels

05.07.500

Meadow matras 165 cm, per meter
Inclusief bevestigingsmateriaal
Aluminium eind bevestigingsprofiel 160 cm
Inclusief regelnagels
Meadow matras 135 cm, per meter
Inclusief bevestigingsmateriaal
Aluminium eind bevestigingsprofiel 130 cm
Inclusief regelnagels
Meerprijs kleine bestelhoeveelheid
(minder dan 10 strekkende meter)
november 2019
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Waterbedden
Waterbedden bieden optimaal ligcomfort. Als de dieren liggen
zweven ze op een laagje water waardoor er geen drukplekken
ontstaan; minder gewrichtsproblemen en hoger dierwelzijn.
Als de koeien op het waterbed staan drukken de poten het water
daar direct onder aan de kant, zodat de dieren wel stevig staan.
Een waterbed heeft ook een isolerende werking; het water is koeler dan de omgeving in de zomer, en is warmer dan de omgeving
in de winter. Heel aangenaam voor de dieren.
Een waterbed heeft de eigenschap dat als er geen dier op ligt of
staat het weer terugkomt in z’n oorspronkelijke vorm; een bolle
vorm. Hierdoor loopt vocht van het waterbed af en droogt het
sneller. Droog en hygiënisch. Een waterbed heeft dus weinig
strooisel nodig en, misschien nog belangrijker, de veehouder
heeft minder werk.
Een waterbed bestaat uit 2 dikke lagen rubber die aan de randen
aan elkaar gevulkaniseerd zijn. In het rubber is een kunststof
wapening opgenomen. Daardoor zijn de rubberlagen erg sterk,
en gaan ze lang mee. En water? Dat blijft water. Kortom een waterbed gaat jaren lang mee zonder dat het comfort vermindert.
Analyserend kan gesteld worden dat waterbedden een forse
investering zijn, zeker in vergelijking tot diepstrooisel, maar als
de investering teruggebracht wordt naar jaarkosten blijkt dat de
jaarkosten voor het werken met waterbedden tot de laagste behoren (afschrijving over meer dan 10 jaar, minder arbeid, minder
strooisel, goede hygiëne).
Dus een waterbed zorgt voor optimaal koecomfort en beter
rendement.
Waterbedden zijn in diverse breedtes te verkrijgen, passend bij
diverse boxbreedtes. De watercompartimenten worden afgesloten met een speciale afsluiter.
Er zijn 2 types waterbedden:
• Single waterbedden waarin het watercompartiment één
geheel is;
• Dual waterbedden waarin een scheiding is aangebracht tussen
het voorste (knie) watercompartiment en het achterste (buik/
hak) watercompartiment. Hierdoor hebben de Dual waterbedden extra knie-comfort.
Dual waterbedden zijn ook beschikbaar in maten voor jongvee.

Single waterbed

Dual waterbed

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

november 2019

Rusten

Single waterbed

1.13

Single waterbed
Het single waterbed bestaat uit 1 watercompartiment; heeft dus
1 groot ligbed.
Single waterbed, belangrijke kenmerken:
• Leverbaar voor diverse boxbreedtes;
• Standaard lengte is 183 centimeter;
• 1 vulpunt, aan de voorzijde;
• Met de PE knieboom wordt de boxlengte ingesteld op uw veestapel;
• 10 jaar afbouwende garantie.

Single waterbed
Wordt geleverd op gewenste aantal waterbedden
per ligboxrij, inclusief:
• 2 stuks RVS eindprofielen, passend bij waterbed
183 cm;
• benodigd aantal aluminium profielen aan de
voorzijde;
• benodigd aantal RVS regelnagels;
• benodigd aantal RVS afdichtsets vulopening.
05.02.110
05.02.112
05.02.115
05.02.120
05.10.880
05.10.855

05.10.910

Voor boxbreedte:
110 cm
112,5 cm
115 cm*
120 cm*
Toebehoren per project
Holpijp 12 mm (1 per project)
Vulset, compleet met vulstuk, kogelkraan en watermeter
Optioneel (indien extra benodigd)
RVS eindprofiel, passend bij waterbed 183 cm

*

Knieboombuis PE125 - wanddikte 7,3 mm
01.90.351
01.90.364
01.90.375
01.90.360
11.11.210
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Knieboombuis PE125 - groen, lang 6 m
PP kraagbus voor knieboombuis PE125
Geribbelde eindkap voor PE125
Klembeugel voor knieboombuis PE125
(1 klembeugel per 1.10-1.25 m)
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
augustus 2020
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Dual waterbed
In het Dual waterbed is een scheiding aangebracht tussen het
voorste (knie) watercompartiment en het achterste (buik/hak)
watercompartiment. Het kniecompartiment is dusdanig gevuld
met water dat onder de knie van de koe als ze gaat liggen altijd
een kussentje water aanwezig is. De details van comfort!
Dual waterbed, belangrijke kenmerken:
• Leverbaar voor diverse boxbreedtes;
• Standaard lengte is 183 centimeter;
• 2 vulpunten, 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde;
• Met de PE knieboom wordt de boxlengte ingesteld op uw veestapel;
• 10 jaar afbouwende garantie.

Dual waterbed
Wordt geleverd op gewenste aantal waterbedden
per ligboxrij, inclusief:
• 2 stuks RVS eindprofielen, passend bij waterbed
183 cm;
• benodigd aantal aluminium profielen aan de
voorzijde;
• benodigd aantal RVS regelnagels;
• benodigd aantal RVS afdichtsets vulopening.
05.03.110
05.03.112
05.03.115
05.03.117
05.03.120
05.03.122
05.03.125

Voor boxbreedte:
110 cm
112,5 cm
115 cm*
46" (117 cm)
120 cm*
48" (122 cm)
125 cm*

05.03.086
05.03.096
05.03.107

Junior: voor bedafmetingen:
86,3 x 160 cm ( 6 - 10 maanden)
96,5 x 183 cm (10 - 18 maanden)
107 x 183 cm (18 - 22 maanden)

05.10.880
05.10.855

05.10.910

Toebehoren per project
Holpijp 12 mm (1 per project)
Vulset, compleet met vulstuk, kogelkraan en watermeter
Optioneel (indien extra benodigd)
RVS eindprofiel, passend bij waterbed 183 cm

*

Knieboombuis PE125 - wanddikte 7,3 mm
01.90.351
01.90.364
01.90.375
01.90.360
11.11.210
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Knieboombuis PE125 - groen, lang 6 m
PP kraagbus voor knieboombuis PE125
Geribbelde eindkap voor PE125
Klembeugel voor knieboombuis PE125
(1 klembeugel per 1.10-1.25 m)
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
augustus 2020
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Noppenmat
De noppenmatrassen zijn gemaakt van soepel rubber met een
gesloten structuur, door deze structuur kan vuil zich moeilijk aan
de mat hechten, de matten zijn dus snel te reinigen. De textielwapening in de matten zorgt voor een stabiele en stevige mat.
De noppen onder de mat zorgen voor een verende werking, dit
komt het ligcomfort ten goede. De matten zijn op rol verkrijgbaar
of op maat gesneden. Gemakkelijk te monteren en geschikt onder
bijna alle ligboxafscheidingen.
Belangrijke kenmerken
• Duurzaam;
• Blijvend flexibel;
• Antislip;
• Dikte 18 mm;
• Breedte: 180 en 160 cm;
• Verkrijgbaar op rollen van 60 m of op maat gesneden.

• Noppenmat

Noppenmat: breedte 180cm
05.20.181
05.20.280
05.10.705
05.10.710

Rol, lang 60 m
Geleverd op gewenste lengte (max. 60 m), per meter
Toebehoren
Bevestigingsprofiel voor boven langs 200 cm
compleet met bevestigingsschroeven
Bevestigingsprofiel voor zijkant, lang 175 cm
voor noppenmatbreedte 180cm,
compleet met bevestigingsschroeven
Noppenmat: breedte 160cm

05.20.161
05.20.260
05.10.705
05.10.720

Rol, lang 60 m
Geleverd op gewenste lengte (max. 60 m), per meter
Toebehoren
Bevestigingsprofiel voor boven langs 200 cm
compleet met bevestigingsschroeven
Bevestigingsprofiel voor zijkant, lang 150 cm
voor noppenmatbreedte 160cm,
compleet met bevestigingsschroeven

• Noppenmat

• Montage thermisch verzinkt bevestigingsprofiel d.m.v. betonschroeven
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl
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Draadklem
04.04.005
04.04.010
04.04.015
04.04.020

Maat A x B
1” x 1” (TG245)
1½” x 1½”
1½” x 2”
2½” x 1½”

Buisklem

A

Buisklem
Voor het klemmen van vierkante en ronde pijpen.
04.22.065
04.22.080
04.22.085

Maat
70 . . . 80 x 2”
2” x Ø102
2” x 4”

Beugelklem

B

Parallelklem
driedelig

04.09.010
04.09.020
04.09.025
04.09.030
04.09.040
04.09.050
04.09.060

Maat A x B
1½” x 1½”
1½” x 2”
2” x 2”
2½” x 1½”
2½” x 2”
3” x 1½”
3” x 2”

A
Beugelklem
Parallelklem driedelig
04.16.010
04.16.020
04.16.030

Maat
1½” x 1½”
1½” x 2”
2” x 2”

Overkruisklem
04.08.010
04.08.020
04.08.030

Overkruisklem

Maat
1½” x 1½”
1½” x 2”
2” x 2”

B

Schoftboombeugelklem

A

Specifiek voor de montage van de schoftboom bij
onze vrijdragende ligboxafscheidingen.

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

04.07.049
04.07.050

Maat A x B
1½” x 1½”
1½” x 2”
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Buisklemkoppeling
Klemkoppeling, speciaal ontwikkeld voor het onwrikbaar aan elkaar koppelen van buizen, zoals
voor het doorverbinden van de schoftboombuizen,
kopboombuizen en de horizontale buizen bij onze
vrijdragende ligboxen.
Buiskoppelpijpje
Buisklemkoppeling

04.21.015
04.21.020

Maat
Voor buis 1½”
Voor buis 2”

Buiskoppelpijpje
Metalen koppelstuk voor het doorverbinden van
buizen.
Maat
Voor buis 1½”
Voor buis 2”
Voor buis 2½”

19 cm

04.20.015
04.20.020
04.20.025

Eindkoppeling
Voor het bevestigen van een buis tegen de wand
of op de vloer, zoals voor de kopboom-montage
tegen de eindgevel.
19 cm

Eindkoppeling

04.24.015
04.24.020

Maat
Voor buis 1½”
Voor buis 2”

Eindkoppeling verstelbaar
04.24.115
Verlengde
eindkoppeling
04.08.010
04.04.010

35
cm

Voor het verstelbaar bevestigen van de 1½” schoftboombuis tegen de eindgevel met een draadklem
of overkruisklem.
Toebehoren
Overkruisklem 1½” x 1½”
Draadklem 1½” x 1½”

Verlengde eindkoppeling
04.24.215

Eindkoppeling
verstelbaar

11.11.210

01.90.425

01.90.420
01.90.400
01.90.405
01.90.420
04.07.055
01.90.425
Keerband op schoftboombeugelklem
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Toebehoren
Voor alle eindkoppelingen
Ankerbout M10 x 71 (2 stuks)

Keerband op ligboxafscheiding

04.07.055

Keerband op 2” ligboxafscheiding

Voor het bevestigen van de 1½” schoftboombuis
tegen de eindwand, wanneer deze aan de lage kant
is.

Een nylon keerband neemt de sturende functie van
de schoftboom over. Ruw contact van de dieren
met de schoftboom wordt hiermee voorkomen.
De nylon keerband wordt op elke ligboxafscheiding vastgezet met speciaal daarvoor ontwikkelde
bevestigingsdelen.
Keerband 50 mm, rol à 100 m
Keerband 50 mm, rol à 50 m
Klemplaat voor montage keerband op beugelplaatklem (incl. bouten en moeren)
Schoftboombeugelklem met extra gaten voor
keerband bevestiging
Klemplaat voor montage keerband op 2” ligboxafscheidingen (incl. draadbeugels)
november 2019
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T-klem tweedelig
04.12.010
04.12.020
04.12.130
04.12.040
04.12.160
04.12.190

T-klem
tweedelig

B

Maat A x B
1” x 1½”
1½” x 1½”
1½” x 2”
1½” x 2½”
2” x 2” (TJ210)
2” x 2½” (TJ210)

A

T-klem tweedelig, zware uitvoering
T-klem tweedelig,
zware uitvoering

T-klem met dubbele bout, voor een onwrikbare
bevestiging.
B

C

A

04.13.015
04.13.020
04.13.030
04.13.040

Maat A x B
1½” x 1½”
1½” x 2”
2” x 2”
2” x 2½”

Kruisklem
Kruisklem
B

04.12.025
04.12.030
04.12.035
04.13.035
04.13.045

A

Maat A x B x C
1½” x 1½” x 1½”
1½” x 2” x 1½”
1½” x 2½” x 1½”
2” x 2” x 2”
2” x 2½” x 2”

T-klem, model Frisia
T-klem, model Frisia
B
A

C

04.13.032
04.13.042

Maat A x B
2” x 2”
2” x 2½”

Kruisklem, model Frisia

Kruisklem, model Frisia
04.13.037
04.13.047

Maat A x B x C
2” x 2” x 2”
2” x 2½” x 2”

B
A

Keerbuis achterrand boxvloer

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

01.90.150
01.90.200
01.90.250
11.11.220

Keerbuisbevestiger voor 1½”
Keerbuisbevestiger voor 2”
Keerbuisbevestiger voor 2½”
Ankerbout M10 x 86 (2 per bevestiger)

10.15.610
10.20.610
10.25.610

Keerbuis (buis met gereduceerd uiteinde),
werkende lengte 5,90 m
Keerbuis 1½”
Keerbuis 2”
Keerbuis 2½”
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Rusten

klemmen en hulpstukken
A

1.19

Draadbeugel
Verzinkte draadbeugel M10, incl. moeren.
04.53.065
04.53.085
04.55.075
04.56.090
04.57.250
04.66.090
04.80.110

B
Kapbeugel

Draadbeugel

Maat A x B
1” x 65 mm
1” x 85 mm
1½” x 75 mm
2” x 90 mm
2½” x 105 mm
60 x 90 mm
80 x 110 mm
Draadbeugel M12
Verzinkte draadbeugel M12, incl. moeren.

04.85.095

Maat A x B
2" x 90 mm
Kapbeugel

04.18.010
04.18.015
04.18.020
04.18.025
04.18.030
04.18.040
04.18.050
04.18.055
04.18.060
04.18.080
04.18.110

1”
(Ø34 mm)
1½” (Ø48 mm)
2”
(Ø60 mm)
2½” (Ø76 mm)
3”
(Ø89 mm)
4”
(Ø114 mm)
Ø102 mm
Ø108 mm
60 x 60 mm
80 x 80 mm
80 x 120 mm
Hoeksteun

30 cm

Onder andere voor het bevestigen van de houten
voorrand aan de boxvloer.
Hoeksteun

Houtverbindingsstrip

04.28.100

Maat 10 x 14 cm
Houtverbindingsstrip

02.96.030

Voor het doorverbinden van houten planken
Ankerbout
Stalen ankerbout, met spreidhuls.
Kenmerken:
• Geheel thermisch verzinkt;
• Boutdiameter = boordiameter;
• Zelfborgend.

11.11.210
11.11.220
11.11.230
11.11.240
11.11.250

M16
M12

diam. x lengte
M10 x 71 mm
M10 x 86 mm
M12 x 86 mm
M12 x 106 mm
M16 x 120 mm
RVS ankerbout

160

190

RVS ankerbout, met spreidhuls.
Kenmerken:
• RVS kwaliteit A4;
• Boutdiameter = boordiameter;
• Zelfborgend.

Ankerstang, standaard

Ankerbout

11.11.420
11.11.430
11.11.440
11.11.450

diam. x lengte
M10 x 86 mm - RVS A4
M12 x 86 mm - RVS A4
M12 x 106 mm - RVS A4
M16 x 120 mm - RVS A4
Chemische Ankers

artikelnr.

type

L (mm)

Boor Ø

L (mm)

Nm

11.12.012
11.12.016

M 12
M 16

95
95

14
18

110
125

30
60

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

Betonanker, bestaande uit een mortelcapsule en
een thermisch verzinkte ankerstang.
Kenmerken:
• Bijzonder geschikt voor onze opbouwstandpijpen;
• Geen voorspanning in het beton.
11.12.012
11.12.016

Standaard uitvoering
M12, incl. capsule (per 10)
M16, incl. capsule (per 10)
september 2020

Rusten

“Wie kiest voor Spinder, kiest

voor 100% Hollandse kwaliteit.”

Addres:
Zeppelinlaan 3
9207 JG Drachten
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