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Classic eenling-kalverboxen 5.4

Pas geboren kalveren zijn door hun nog geringe weerstand erg 
gevoelig voor besmetting. Een individuele huisvesting is dan ook 
een vereiste. Te meer omdat de waarde van de kalveren, door 
het gebruik van moderne fokmethoden, inmiddels zodanig is 
gestegen dat iedere andere manier van huisvesting te veel risico 
met zich meebrengt.

De eenling-kalverboxen van Spinder dragen al jaren bij aan een 
gezonde start van het pasgeboren kalf. Spinder heeft zowel de 
Classic eenling-box met geschaafd hardhouten rooster en beton-
plex zij- en achterwanden in haar assortiment als ook het type 
Arena van volledig kunststof.

Belangrijke kenmerken Spinder Classic kalverboxen: 
• Het fronthek, 190 cm hoog, is uitgevoerd als deurtje voor ge-

makkelijke toegang tot de box;
• Het deurtje kan links- of rechtsom draaien;
• De V-vormige kopopening in het fronthek is verstelbaar, dus 

geschikt voor verschillende leeftijden en/of rassen. Hiermee 
kunt u het kalf ook vastzetten;

• De boxen zijn verhoogd opgesteld, zodat een droge ligging van 
het kalf en optimale ventilatie zijn gewaarborgd;

• Het onderste gedeelte van het fronthek is afgedicht om tocht 
en het doortrappen van stro tegen te gaan;

• Het frame en fronthek zijn geheel thermisch verzinkt;
• Het uitneembare lattenrooster is van geschaafd hardhout met 

slotbouten, die voorzien zijn van een zinklaag;
• De tussenwanden zijn van watervast hechthout met gladde 

kunstharscoating en aluminium beschermrand;
• De achterwand is uitneembaar om de box optimaal te kunnen 

reinigen;
• Montage van de box gaat snel en eenvoudig. Een duidelijk 

montageschema wordt bijgeleverd; 
• Leverbaar in breedtes van 82 en 92 cm.

Het is aan te bevelen de kalverboxen in een aparte, goed geven-
tileerde ruimte te plaatsen. 

 Classic kalverbox 82 cm

01.52.820 Basisbox
01.52.821 Aanbouwbox

 Classic kalverbox 92 cm

01.52.920 Basisbox
01.52.921 Aanbouwbox

 Toebehoren
01.50.890 Achterwand 82 cm
01.50.990 Achterwand 92 cm
01.40.220 Kunststof kalveremmer 12 liter met speen
01.40.250 Speenemmer met vlakke zijde
01.40.350 Bevestigingsset voor speenemmer met vlakke zijde
01.40.240 Kunststof kalverschaal 5 liter
01.40.210 Kunststof kalveremmer 12 liter
01.40.180 Dubbele emmerbeugel type Classic
01.40.170 Enkele emmerbeugel type Classic
01.50.190 Hooiruif type Classic

 Wielstel voor verrijdbare Classic kalverbox(en)

01.50.400 Wielstel voor verrijdbare kalverbox
 (afgebeeld zijn 4 wielstellen)

 Wielstel voor Classic basisbox, pick-up systeem

01.50.450 Onderstel op 2 wielen voor basisbox
01.50.460 Bijbehorende trekboom op wielen

 Dakconstructie voor Classic kalverbox

 Met deze dakondersteuning kan eenvoudig een 
dak boven de kalverboxen gebouwd worden voor 
buitenopstelling.

01.42.510 Één dakondersteuning plus twee zijwanden 
 (voor 1 basisbox en max. 2 aanbouwboxen)
01.42.500 Extra dakondersteuning
 (1 extra dakondersteuning per 2 aanbouwboxen)

 Wordt geleverd zonder houten balken en dakplaten

Enkele emmerbeugelHooiruif Dubbele emmerbeugel
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