De voordelen van comfort

Maak het de koe – en uzelf – gemakkelijk
en geniet van wat dat oplevert
Een gelukkige, gezonde koe in topconditie geeft meer melk. Daarom is een investering
in een comfortabele, veilige en schone leefomgeving voor uw koeien een investering
die zich altijd terugbetaalt. In dierenwelzijn én in productie.

De stalinrichtingsconcepten van Spinder bieden
comfort. In eerste instantie koecomfort, want de koe
moet prettig kunnen eten en drinken, rusten, bewegen en staan. Daarvoor hebben we een uitgebreid
assortiment aan slim gevormde ligboxafscheidingen,
voerhekken, koeverkeerhekken, matrassen, waterbedden en drinkbakken. Natuurlijk hebben we ook
mestschuiven om de leefruimte van uw koeien
schoon te houden en leveren we al die andere
producten die de stalinrichting compleet maken.

Het comfort voor de melkveehouder is minstens zo
belangrijk. Bedieningsgemak van de producten en
de betrouwbare kwaliteit zijn óók voorwaardes voor
plezierig werken en rendabel boeren.
Daarom is bij de ontwikkeling van de concepten van
Spinder niet alleen vanuit de koe, maar ook vanuit
de boer gedacht. De koeien voelen zich prettig en
ú bent minder tijd en energie kwijt aan de dagelijks
terugkerende handelingen.
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Slimme stalinrichtingsconcepten
Stalinrichting door Spinder gaat verder dan het leveren van producten. Wij ontwikkelen
eigenzinnige concepten die helpen bij het bereiken van een optimale stallogistiek.
Daaronder verstaan we het samenspel van de looplijnen en de activiteiten in de stal zoals
melken, voeren, liggen en huisvesting van het dier als kalf, jongvee en volwassen koe.
Ook de omstandigheden voor droge koeien en afkalven moeten goed zijn. Een goede stal
logistiek leidt tot een overzichtelijke stalindeling waarin de boer gemakkelijk kan werken.

De professionalisering van de sector vraagt om
partijen die daar niet alleen op inspelen, maar er ook
een substantiële bijdrage aan leveren. Hoewel we
een traditioneel bedrijf zijn in een traditionele
markt, hebben we de blik op de toekomst gericht en

ontwikkelen we innovatieve concepten die u verder
helpen. Zo combineren we oerdegelijke ambachtelijke
kwaliteit met innovatieve technieken.
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“I nvesteren in een comfortabele,
veilige en schone leefomgeving
voor koeien betaalt zich altijd terug.
In dierenwelzijn én in productie.”

Kennis van de branche
Spinder is sinds 1973 een betrouwbare leverancier van stalinrichtingen. Ons bedrijf
is gevestigd in Friesland, een provincie met een lange historie en toonaangevende
positie in de melkveehouderij. Dankzij onze kennis van de melkveehouderij kunnen
we u goed adviseren en voorzien van producten die decennialang probleemloos
functioneren. Onze stalinrichtingsconcepten worden toegepast door melkveehouders
door heel Europa die vertrouwen op degelijke kwaliteit en slimme oplossingen voor
de dagelijkse bezigheden van de koe.
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Kwaliteit
De producten van Spinder zijn eenvoudig te monteren en bieden tientallen jaren
bedrijfszekerheid. Spinder onderscheidt zich door het gebruik van extra sterke
constructies. Als voorbeeld: onze bevestigingsklemmen zijn gemaakt van dikker
staal, waardoor onze klemmen de sterkste op de markt zijn.

Wij kunnen deze ‘ouderwetse’ kwaliteit leveren
omdat we in onze eigen productiehal ‘ouderwetse’
machines hebben staan om dikke stalen strippen
efficiënt te kunnen knippen en bewerken.
Een andere onderscheidende waarde van Spinder
is de mogelijkheid tot het bieden van speciaal werk;

maatwerk op basis van de vraag van de veehouder.
Wij hebben engineers in eigen huis die uw vraag
vertalen in een uitvoerbaar plan en een tekening
leveren waarmee de werkplaats aan de slag kan.
Afwijkende maten en vormen zijn dus geen probleem
en kunnen binnen een paar weken geleverd worden.

“Wij hebben engineers in eigen huis die
uw vraag vertalen in een uitvoerbaar plan.”
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Toegevoegde waarde
Een rij hekken in een stal is nog geen concept. Gebogen ijzer leveren kan iedereen,
maar er kan pas over een concept gesproken worden als goed is nagedacht over de
klantbehoefte. Onze eigenzinnige stalinrichtingsconcepten spelen in op de behoefte
van onze klanten: de dealers, de melkveehouders en hun koeien.

Dealer en melkveehouder bieden we toegevoegde
waarde door mee te denken over maatwerkoplossingen en door de snelle levering van materialen,
wat mogelijk is dankzij onze ruime voorraden. De koe

houden we te vriend door het bieden van comfort
en een veilige leefomgeving. De koe biedt vervolgens
weer toegevoegde waarde door het geven van meer
melk. En zo is de cirkel rond.

Duurzame investering
Voor veel agrarisch ondernemers is de stalinrichting een eenmalige investering, waar goed over nagedacht
wordt. Dankzij de robuuste uitvoering en doordachte constructies hebben de producten van Spinder een
zeer lange levensduur. En ook de koeien gaan in een goed ingerichte stal langer mee. Daarom is een Spinderstal een duurzame investering.
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r u st e n

De wensen van de boer
en de voorkeuren van de koe
De ideale ligplaats voor de koe is afhankelijk van maat en vorm. De juiste vorm houdt de
veestapel in vorm. De ligboxmaten zijn af te stemmen op het formaat van de dieren.
Een goede maatvoering leidt tot recht liggende koeien, waardoor de mest in de mestgang
komt en de box schoon, hygiënisch en droog blijft. Goed voor de koegezondheid!
Daarnaast dient de ligplaats veilig te zijn; dieren uit de naastliggende boxen moeten niet
in deze ruimte kunnen komen.

Gaan liggen en gaan staan moet vrij en ongehinderd
mogelijk zijn. De beugelvorm – de Spinder-krul –
stuurt de koe in de ligbox en laat haar recht liggen.
Het onderste gedeelte van de krul geeft steun, voorkomt drukplekken en voorkomt dat dieren onder de
box door gaan liggen en elkaar kunnen verwonden.

Ligboxen die vrij geplaatst kunnen worden, niet
verbonden met spanten en/of ondersteuningspalen,
bieden een maximale flexibiliteit in indeling. Een
ligboxuitvoering met golfschoftboom faciliteert het
recht liggen bij uitstek.

Een gezonde klauw is een droge klauw. Daarom
moet de ondergrond droog en hygiënisch zijn,
ook om ongewenste bacteriehaarden die kunnen
leiden tot ziekte/mastitis te voorkomen. Gelekte melk
moet dus weg kunnen lopen en de ondergrond
moet sneldrogend zijn en makkelijk schoon te vegen
zodat er geen vuil aankoekt. Ook rondom en onder
de boxbedekking moet het schoon zijn. Bij een
zachte box-bedekking hoeft minder strooisel gebruikt
te worden en dat scheelt op jaarbasis flink wat tijd
en geld.
De koe ligt graag koel in de zomer en warm in de
winter. Het oppervlak van de boxbedekking mag niet

schurend zijn voor de huid; de koe wil lekker zacht
liggen om rustig te kunnen herkauwen en geen last
te hebben van drukplekken of huidbeschadiging.
Toch moet de boxbedekking ook weer niet té glad
zijn, want dan bestaat het gevaar van uitglijden bij
gaan liggen of staan. Dus zacht, maar ook stevig. Het
luistert nogal nauw voor de koe! Maar we verwennen
haar graag, want een gezonde koe die rustig blijft
liggen om goed te herkauwen geeft meer melk.
De Spinder-krul zorgt ervoor dat de koe op de juiste
plek ligt, de box-bedekking in de vorm van een matras
of waterbed dat ze lékker ligt.
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vreten

Stille en sterke constructies
die de koe een veilige, rustige en
comfortabele vreetplek bieden
Om veel melk te kunnen produceren moet een koe veel vreten. Dat gebeurt als ze
dat zonder verdringing ongestoord en comfortabel kan doen. De koe moet gemakkelijk
en vlot bij het voer kunnen komen.

De maatvoering en vormgeving van de voerhekken
moet zo zijn dat er geen drukplekken kunnen
ontstaan, oormerken niet kunnen uitscheuren, de
halsband nergens achter kan blijven haken en de
koe zelfs bij uitglijden het voerhek veilig kan verlaten.
De boer wil met zo min mogelijk kracht en zo weinig

mogelijk handelingen veilig en eenvoudig kunnen
werken met het voerhek. Het vastzetten moet betrouwbaar zijn; de koeien moeten zichzelf vastzetten
als dat gewenst is. Hoe minder geluid een voerhek
maakt hoe beter. De omgeving waardeert de stilte!

Eén van onze succesnummers is het zelfsluitende
veiligheidsvoerhek. Dit biedt de koe veel bewegingsvrijheid en vasthouden en vrijlaten van de koe is per
vreetplaats mogelijk. De handige en veilige bediening
is geïntegreerd, waardoor er geen vervuiling optreedt
en ongewenste zelfbediening door de koe wordt
voorkomen. Daarnaast bieden we tal van andere
typen voerhekken; stuk voor stuk veilig, comfortabel
en eenvoudig te bedienen.
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koeverkeer

Duidelijk voor de koe,
handig voor de boer
Ook bij koeverkeer (en groepsindeling) speelt comfort een rol. Voor de koe betekent
dat dat er geen uitstekende delen of hoeken zijn waaraan zij zich kan stoten en dat
de hekken geen lawaai maken. Het liefst vindt zij intuïtief haar weg.

Voor de boer schuilt het comfort in het bedieningsgemak en de flexibele toepasbaarheid in ruimtes
van verschillende afmetingen. De boer wil hekken
die handig te bevestigen zijn, die met weinig kracht
te bedienen zijn en die jaar in jaar uit betrouwbaar

zijn, ook in het agressieve milieu en als ze onder
de mest zitten. Dat de hekken geen lawaai maken
is overigens ook voor de boer weldadig.

“Spinder combineert
oerdegelijke ambachtelijke
kwaliteit met innovatieve
technieken.”
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I n di v id u e l e
a a n dac h t

Maak het handig,
zorg dat het gebeurt
Kalveren, afkalvende koeien, de stier; het zijn dieren
die een eigen, individuele aanpak nodig hebben.
Het comfort voor de boer ligt in het gemak waarmee
de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Ook hierbij is duidelijkheid voor het dier gewenst.

De Spinder Cuddle box is hier een prachtig voorbeeld
van. De Cuddle box creëert de optimale omstandig
heden rondom het afkalven: voor de veehouder,
voor de koe en voor het kalf. Werken met de Cuddle
box is handig, veilig, vlot en hygiënisch.

“Spinder denkt zowel vanuit
de boer als vanuit de koe.”
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M e sta f v o e r

Zo gemakkelijk mogelijk
schone vloeren en roosters
Mest… De boer wil er het liefst geen omkijken naar hebben. Wat hij nodig heeft
zijn producten die passen in zijn stalsysteem, gemakkelijk te bedienen zijn en
weinig onderhoud vragen. De mestafvoersystemen van Spinder zijn ontwikkeld op
basis van concrete voorwaarden (van de boer) en voorkeuren (van de koe).

Schone vloeren en roosters leiden tot minder werk
bij het melken en zorgen ervoor dat er minder
strooisel nodig is. Bij mestafvoer draait het ook om
het comfort en de gezondheid van de koe. Zij loopt
liever droog dan door de mest, want door mest

wordt de vloer glad, wat kan leiden tot uitglijden.
Een schone mestgang reduceert klauwproblemen
en voorkomt bacteriehaarden en gezondheidsproblemen. Een koevriendelijke schuif, met weinig
uitstekende delen, voorkomt blessures.
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g e s c h i e d e n is

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 montage
afdeling. 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

“Wie kiest voor Spinder, kiest voor
100% Hollandse kwaliteit.”

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 familie
bedrijf 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.”
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