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Arena kunststof kalverboxen 5.3

Een pasgeboren kalf. Die eerste weken zijn belangrijk om uit te kunnen 
groeien tot een goede koe. Goede huisvesting is hierin een vereiste. Een-
lingboxen zijn al jaren de beste oplossing om besmetting te voorkomen.

De eenling-kalverboxen van Spinder dragen al jaren bij aan een gezonde 
start van het pasgeboren kalf. Spinder heeft zowel Classic eenling boxen 
van geschaafd hardhout met een roostervloer in haar assortiment als ook 
het type Arena van volledig kunststof.

Deze Arena kalverboxen kenmerken zich door de gemakkelijke reinigbaar-
heid van wanden en vloer. De wanden zijn glad; vuil laat dus gemakkelijk los. 
De vloer is één geheel, licht, en met weinig kans voor aanhakend stro. Het is 
aan te raden de kalveren op een goede laag stro te huisvesten.
Uitgevoerd met een handig en flexibel fronthek. Door de standaard zwenk-
wielen zijn de boxen goed te verplaatsen, zodat schoonmaken optimaal en 
op de juiste plek uitgevoerd kan worden.

De maatvoering sluit aan bij de nieuwe inzichten: 91 x 150 of 101 x 160.

Belangrijkste kenmerken:
1. De vloer:
 - Gemakkelijk verwijderen en plaatsen; uit een stuk, licht van gewicht (ca 

10 kg).
 - Gemakkelijke schoon te maken doordat stro bijna nergens kan omkrul-

len.
 - Drainage door een aantal drainage gaten in de vloer.

2. De wanden
 - Sterke kunststof panelen (5 cm dik), lange levensduur.
 - Zonnewarmte bestendig.
 - Gemakkelijk te reinigen door gladde buitenkant
 - Met doorkijk spleten, 4 maal 35 bij 3,5 cm.
 - RVS bevestiging, door en door.
 - Altijd met achterwand.
 - Onbelemmerde inloop.

3. Het fronthek:
 - Robuust, thermisch verzinkt.
 - Onderste gedeelte dicht, bovenste gedeelte met 6 spijlen.
 - De middelste spijlen zijn beweegbaar zodat het kalf hier de kop naar 

buiten kan steken. Het kalf kan vastgezet worden.
 - De middelste spijlen zijn van glad RVS, diervriendelijk en hygiënisch.
 - Flexibele inzet doordat het fronthek aan beide zijden te scharnieren is.
 - Eenvoudige vergrendeling met een klinkje.
 - 2 emmerhouder posities boven.
 - 3 emmerhouder posities onder, waarbij 2 enkele emmerhouders naast 

elkaar geplaatst kunnen worden.

4. Het frame
 - Thermisch verzinkt draag frame, robuust.
 - Met 4 gelagerde zwenkwielen, strop bevestiging, 2 met rem.

5. De Arena kalverboxen zijn er in 2 types met elk 2 uitvoeringen:
 - de 91 met een binnen maat van 91 cm x 150 cm
 - de 101 met een binnen maat van 101 cm x 160 cm.

 Uitvoeringen zijn enkelvoudig of een dubbele opstelling 
 - Mono : een enkelvoudige box, 
  - buitenmaat 91: 101 x 155,
  - buitenmaat 101: 111 x 165
 - Stereo : twee boxen gekoppeld, 
  - buitenmaat 91: 197 x 155, 
  - buitenmaat 101: 217 x 165

 Type

01.60.091 Arena 91 Mono
01.61.091 Arena 91 Stereo (2 kalverboxen)

01.60.101 Arena 101 Mono*
01.61.101 Arena 101 Stereo (2 kalverboxen)*

 Toebehoren
01.60.050 Enkele-emmerbeugel type Arena
01.60.060 Speenemmerbeugel type Arena op kunststofwand
01.60.030 Hooiruif type Arena, leverbaar per 1/8/2018
01.40.220 Kunststof kalveremmer 12 L met speen
01.40.250 Speenemmer met vlakke zijde
01.40.350 Bevestigingsset voor speenemmer met vlakke zijde
01.40.240 Kunststof kalverschaal 5 L
01.40.210 Kunststof kalveremmer 12 L
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