
De voordelen van comfort
Spinder Dairy Housing Concepts, 
comfort voor boer en koe
 
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. Bij Spinder hebben we vele 
jaren praktische ervaring met het ontwerpen, realiseren en inrichten van koeienstallen. 
Bij onze adviezen houden wij goed rekening met de omstandigheden op uw bedrijf 
en laten we u bovendien zien hoe slimme oplossingen bijdragen aan het koecomfort 
en uw taken tot een minimum terug kunnen brengen. Niet alleen koecomfort heeft 
bij ons de hoogste prioriteit, ook het comfort voor de boer nemen we heel serieus.

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.

Comfort voor de koe

Dichtbij & snelle service

Maatwerk

Made in Holland

Comfort voor de boer

spinder.nl



Zweven op een waterbed
Een waterbed zorgt er voor dat een koe ‘zweeft’ op de waterlaag, 
waardoor haar gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Het bed 
heeft twee compartimenten waarvan het knie-compartiment 
meer gevuld is. Gaat de koe liggen dan komen haar knieën niet 
in aanraking met de harde ondergrond. Eenmaal liggend zijn er 
geen drukpunten en wordt de bloedsomloop niet belemmerd.

Door de bolle vorm van het Dual waterbed lopen urine en 
eventuele uitgelegen melk van het waterbed af. Het bed blijft 
droog en hygiënisch waardoor de kans op mastitis aanmerkelijk 
wordt verkleind.

• Kale of gezwollen hakken zijn verleden tijd
• Water voert warmte af, minder kans op hittestress
• Stroeve toplaag biedt comfort bij het opstaan
• Lange levensduur, het water behoudt altijd zijn
 eigenschappen
• Lage bacteriedruk, minder kans op mastitis
• Kostenreducering, weinig strooisel en weinig arbeid

Weloverwogen vormgeving
De ideale ligplaats voor de koe is afhankelijk 
van maat en vorm van de boxafscheiding. Het 
juiste ontwerp houdt de veestapel in goede 
conditie. De vorm van de beugel stuurt de koe 
in de ligbox waardoor ze op de juiste plek ligt 
en de mest in de mestgang komt. Hierdoor 
blijft de box schoon, hygiënisch en droog. Een 
goede ligbox voorkomt dat de koe hieronder 
bekneld raakt en zichzelf daardoor verwondt.

Er zijn grote verschillen in maatvoering tussen 
veestapels. Met de lengte van de ligboxafschei-
ding en de breedte van de ligplaats is voor 
elke veestapel een optimale maatvoering te 
vinden.

Een koe moet zoveel en zo vaak kunnen rusten als ze zelf wil. Daarvoor is een comfortabele en 
droge ligplaats nodig, waar ze probleemloos kan liggen en opstaan. Als een koe onvoldoende 
de gelegenheid heeft te liggen dan belast ze haar klauwen te zwaar. Koeien die genoeg liggen 
rusten goed uit, zijn gezonder en produceren meer melk.

Optimaal ligcomfort voor uw koe 

“ Een investering in ligcomfort verdient zichzelf terug 
in gebruiksgemak voor de boer, lage jaarkosten en een 
verhoogde melkproductie”

Meer weten over onze producten voor het rusten van uw koe, 
kijk op www.spinder.nl/rusten



Koe-management aan het voerhek
Voor de veehouder is het voerhek de plek om het koe-manage-
ment uit te voeren. Denk hierbij aan inseminatie, drachtigheids-
controle of een andere behandeling waarvoor een of meer 
koeien moeten worden vastgezet. Het bedieningsmechanisme 
van het Highline voerhek is geïntegreerd in het bovenprofiel.

In één handeling bedient de veehouder twintig meter voerhek 
in standen als vangstand, afsluiten van het voerhek, individueel 
loslaten door middel van een drukknop, individueel vast laten 
staan en normaal gebruik. Door de toepassing van hoogwaardig 
kunststof is het voerhek nagenoeg geruisloos.

• Ongestoorde ruwvoeropname
• Geruisloze werking
• Bediencomfort voor de veehouder
• Diverse managementmogelijkheden
•  Geschikt voor zowel grote als kleine koeien; 65 tot en 

met 75 cm vreetplaatsbreedte, verkrijgbaar van 2 tot 7 
vreetplaatsen

Meer weten over de Highline of de andere voerhekken  
van Spinder, kijk op www.spinder.nl/vreten

Het Highline voerhek is boven en onder 
voorzien van een royale kopopening waardoor 
de koe het voer gemakkelijk kan bereiken 
en veel ruimte heeft om te vreten. Bij het 
ontwerp stond het comfort voor de koe en 
de veehouder voorop. De hoogtemaat is 
zodanig dat de dieren geen drukpunten of 
kale plekken in de nek krijgen en het unieke 
bedieningsmechanisme ondersteunt de 
dagelijkse werkzaamheden van de veehouder.

“ De koeien vreten vrij en graag en de veehouder  
bedient het voerhek eenvoudig. Dat is comfort!”

Ongestoord vreten

1.500.000+
vreetplaatsen

verkocht



De producten van Spinder zijn ingedeeld in 6 categorieën die op onze website volledig worden weergegeven. 
Hier kunt u ook onze complete catalogus downloaden en de adresgegevens van de Spinder-dealer bij u in 
de buurt vinden.

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 stallogistiek leidt tot een 
overzichtelijke stalindeling waarin de boer gemakkelijk kan werken.

Slimme stalinrichtingsconcepten

Arena kalverboxen
De juiste kalverhuisvesting voor kalf en veehouder
•  Hygiënisch; eenvoudig te reinigen kunststof, 

drainage gaten in de vloer
•  Duurzaam en robuust; sterk kunststof, thermisch  

verzinkt fronthek, spijlen van glad RVS
•  Mobiel en licht te verplaatsen
•  Fronthek zowel links als rechts scharnierbaar

Rus ten

Koeverkee r

D r inken

Mes ta fvoe r

Vre ten

Aandach t

Pingo waterbak
Comfortabele watervoorziening
•  Koevriendelijk; geen scherpe hoeken, 

geïntegreerde beschermbeugel
•  Groot drinkoppervlak
•  Gemakkelijk schoon te maken
•  Flexibele positionering vlotter,  

gemakkelijk aansluiten
•  Volledig RVS

spinder.nl
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Bedrijf tussen traditioneel en modern
Hoewel we een traditioneel bedrijf zijn in een traditionele markt, hebben we bij 
Spinder de blik op de toekomst gericht en ontwikkelen we innovatieve concepten 
die de veehouder verder helpen. De afgelopen jaren hebben we meerdere malen 
erkenning voor onze innovaties gekregen op internationale podia. Zo ontwikkelden 
we samen met dierenartsen de prijswinnende Cuddle box, een systeem dat na de 
geboorte van het kalf zorgt voor een eenvoudige en veilige interactie tussen koe, 
kalf en veehouder.

Ook voor het koeverkeer in de stal heeft Spinder een moderne toepassing ontwikkeld: 
de Autolift. Autolift brengt meerdere koegeleidingshekken automatisch in bepaalde 
posities om zo de gewenste route voor een groep dieren te bepalen. Het systeem 
wordt geregeld met een App, die alle configuraties voor koeverkeer op het bedrijf 
kent. Koeverkeer verandert zo van een puur uitvoerende activiteit in eenvoudig en 
gemakkelijk management.

Moderne productiefaciliteit
De producten van Spinder zijn niet alleen innovatief maar ook van ‘ouderwetse’ 
kwaliteit. We combineren moderne machines met traditionele materialen en 
productiemethodes. Van lasersnijmachine tot excenterpers is nodig om staal van 
hoge kwaliteit te snijden, knippen en bewerken. Het lassen gebeurt met een robot, 
maar ook nog steeds met de hand.

In 2019 heeft Spinder zich gevestigd in een nieuw gebouw in Drachten. Een moderne 
productiefaciliteit compleet met kantoren en showroom. Het gebouw is in totaal 
bijna 20.000 m2 groot. De verhuizing is aangegrepen om het productieproces te 
moderniseren. De excenterpers blijft! Die is nodig om de extra zware en robuuste 
klemmen te kunnen produceren. De inrichting van de fabriek is echter aangepast aan 
de nieuwste inzichten. Zo is Spinder klaar voor de toekomst.

Scan de
code voor
een kijkje
achter de 
schermen.



De voordelen van comfortspinder.nl

 00 31 (0)512 - 237800
E-mail: sales@spinder.nl 
Website: spinder.nl

Zeppelinlaan 3
9207 JG Drachten

Sterk internationaal netwerk van Spinder dealers
Spinder bedient zowel de nationale als de internationale markt via dealers in heel Europa en Canada. Dat 
vereist een sterk dealernetwerk: zo staat Spinder dicht bij de eindgebruiker.
 
Spinder werkt uitsluitend samen met dealers die de Spinder kernwaarden uitdragen: kwaliteit, betrouwbaar-
heid en professionaliteit. En dat ziet u duidelijk terug in de uitstraling en dienstverlening van onze dealers. 
Zo kunt u bij onze Spinder dealers terecht voor onder andere: 

• Al uw vragen over het Spinder assortiment 
• Professioneel advies en voorlichting 
• Verkoop, service en garantie
• Maatwerkoplossingen

Voorraad
Om vlot te kunnen leveren houdt Spinder een grote voorraad aan.

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.

Maatwerk
Een andere onderscheidende waarde van Spinder is de mogelijkheid tot het bieden van speciaal werk; maat-
werk 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.


