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Flexibele ligboxafscheiding model 'Fitbox', aan 2” standpijpen

Diervriendelijk, veerkrachtig en een lange levensduur:
Koecomfort en daarmee een langere productieve levensduur 
moeten op een hoger niveau komen, de flexibele 'Fitbox' van 
Spinder vult dit in. Als een koe bij het opstaan of gaan liggen de 
box raakt dan veert de box mee en duwt terug; niet vervelend of 
belastend, maar aangenaam. Door het smalle profiel van de lig-
boxafscheiding wordt de ruimte optimaal benut; meer ruimte voor 
de koe. Tegelijkertijd heeft de veehouder door dit smalle profiel 
ook meer overzicht over zijn stal, er is immers minder materiaal 
in beeld. Fit zijn is belangrijk; ook voor een koe. De veehouder 
die op zoek is naar net dat beetje meer comfort voor zijn dieren 
gaat de 'Fitbox' ontdekken en zo de productieve levensduur van 
de veestapel verbeteren.

Het product:
De 'Fitbox' is een combinatie van glasfiber staven (massief 3,3 cm), 
een stalen verbindingsdeel en stalen klemmen. Toe te passen op 
de diverse boxdek maten. Voor de moderne veestapel adviseert 
Spinder een boxbreedte van 120 cm; door het smalle profiel van 
de 'Fitbox' kan 115 cm ook veelal een passende maat zijn.
De ‘Fitbox' is toe te passen bij ieder soort boxbedekking en de 
maatvoering is in vrijwel alle situaties in te passen doordat de 
glasfiberstaven in te korten zijn.

Golfschoftboom:
De 'Fitbox' kan net zoals elke andere ligbox uitgevoerd worden 
met een golfschoftboom. Een golfschoftboom stuurt een koe recht 
in de box en zorgt voor rechter liggende koeien. 

 Flexibele ligboxafscheiding voor grootvee
 model 'Fitbox', gemonteerd aan 2” standpijpen. 
 (beugel, incl. klemmen voor bev. aan 2" standpijp)

01.18.120  Model 'Fitbox' 250 - voor boxdek > 250 cm 
01.18.110  Model 'Fitbox' 220 - voor boxdek 220-250 cm  

 Toebehoren:
01.18.310  Schoftboombeugelklem 'Fitbox'
10.21.140  Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
10.21.150  Opbouw standpijp 2” x 150 cm (instort)
11.02.200  Kunststof beschermhuls 2” (instort)
11.06.200  Afdekkap 2”
11.11.250  Ankerbout M16 x 120 mm 

(4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
11.12.016  Chemisch anker M16 (per 10) als alternatief voor 

ankerbout
01.90.425  Klemplaat voor montage keerband aan 2” stand-

pijp (incl. draadbeugels)
01.90.400  Keerband, 50 mm, rol à 100 m 
01.90.405  Keerband, 50 mm, rol à 50 m
01.90.350  Knieboombuis PE125, lang 6 m
01.90.364 Kraagbus voor knieboombuis PE125 
01.90.360  Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210  Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

 Alternatief voor keerband:
10.15.600  Buis 1½”, lengte 6 m 
04.21.015  Buisklemkoppeling 1½”
04.09.020  Beugelklem 1½” x 2”
04.24.015  Verlengde eindkoppeling 1½”

01.18.1.. Grootvee, model 'Fitbox' 
aan 2” standpijp

De 'Fitbox' veert mee met de beweging van de koe. 
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Standpijp waterpas 
zetten !
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Box breedte
115-120 h.o.h

afschot 2-4%

P=0
15+-20+


