FITBOX
De flexibele ligbox van Spinder

Diervriendelijk, veerkrachtig en
met een lange levensduur
Diervriendelijk, veerkrachtig en met een lange
levensduur. De flexibele Fitbox van Spinder
tilt koecomfort naar een hoger niveau en
zorgt daarmee voor een langere productieve
levensduur. Als een koe de box beroert bij het
gaan liggen of opstaan, veert de box mee en
duwt terug tegen de koe. Niet vervelend of
belastend, maar aangenaam.
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“	Meebewegen
voor vitaliteit
en comfort”

“ Het nieuwste op
het gebied van
koecomfort”
De naam Fitbox vertelt in één
woord het verhaal van de
flexibele ligbox van Spinder.
Fit zijn is belangrijk; ook voor een koe. De
veehouder die kiest voor de Fitbox zal
ontdekken dat zijn dieren meer comfort
ervaren. De Fitbox helpt daardoor de
productieve levensduur van de veestapel te
verbeteren.

Het glasfiber is een beetje flexibeler dan staal; de box
geeft een beetje mee, maar duwt ook terug. De koe
wordt net als in een stalen ligbox gemotiveerd om
recht te staan en recht te liggen, maar het beroeren
van de beugel is voor de koe net iets vriendelijker.
Vooral oudere koeien zullen dat waarderen.
De flexibiliteit draagt bij aan de robuustheid van de
box en zorgt voor jarenlang ligplezier. De relatief
dunne staven maken een elegant en minimalistisch
ontwerp mogelijk, dat zoveel mogelijk ruimte overlaat
voor de koe. En daar gaat het om.

Flexibiliteit Fitbox

“ Naast flexibiliteit
levert het verschil
in materiaal ook
enorm veel ruimte
op in de ligboxen”

Stalen buisdiameter
Glasfiber staafdiameter

6 cm
3 cm

Door het smalle profiel wordt de ruimte tussen de
ligboxafscheidingen optimaal benut en heeft de
koe meer ruimte. Tegelijkertijd heeft de veehouder
dankzij dit smalle profiel ook meer overzicht over
zijn stal; er is immers minder materiaal in beeld.
Bij gebruik van de Fitbox voor renovatie wordt de
effectieve ligboxbreedte bij gelijkblijvende hart op
hart maat met 3 centimeter vergroot.
Voorbeeldsituatie ligboxbreedte hart op hart - 115 cm
Stalen ligboxafscheiding

Fitbox

115 cm

109 cm*

112 cm*

* Effectieve ligboxbreedte

De Fitbox is een combinatie van glasfiber staven
(massief 3 cm), een stalen verbindingsdeel en stalen
klemmen. Toe te passen op diverse maten
boxdekken. Voor de moderne veestapel adviseren
we een boxbreedte van 120 cm; al kan dankzij het
smalle profiel van de Fitbox ook 115 cm vaak een
passende maat zijn.

De Fitbox kan net als elke andere ligbox
uitgevoerd worden met een golfschoftboom en
een knieboombuis. Een golfschoftboom stuurt
een koe recht in de box, een knieboombuis zorgt
voor de juiste liglengte-afstelling.

•
•
•
•
Het unieke concept van de fitbox:
door middel van een dunne flexibele
ligboxafscheiding realiseren we meer
comfort en meer ruimte.
Fitbox – dat past!

Koevriendelijk
Veerkrachtig
Lange levensduur
Meer ruimte
voor de koe
• Past altijd

Anders!
Spinder is al bijna 50 jaar een autoriteit op het gebied van
stalinrichting. Onze ligboxen uit gebogen dik staal zijn
functioneel, eigenzinnig en robuust. Het assortiment wordt
nu uitgebreid met glasfiber ligboxen. (Een type ligbox waar
al meer dan 15 jaar ervaring mee is.) Ook glasfiber ligboxen
zijn functioneel, eigenzinnig en robuust, maar hebben
daarnaast méér sterke eigenschappen.
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Op zoek naar meer informatie over
de Fitbox? Vraag het informatie
pakket aan.
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