Highline veiligheidsvoerhek
Ruwvoer is de basis van het rantsoen van uw veestapel. Het liefst in voldoende
hoeveelheid en van goede kwaliteit. Hiermee wordt de basis gelegd voor een
productieve veestapel.
Een koe vreet 3 tot 5 uur per dag, en doet dat in 9
tot wel 14 vreetbeurten. Het is dus belangrijk dat ze
comfortabel en graag vreet; ongestoord, met veel
vreetruimte, zo weinig mogelijk drukpunten en veilig
voor oormerken.

inseminatie, drachtigheidscontrole of een andere
behandeling. Het Spinder Highline zelfsluitend
veiligheidsvoerhek is het voerhek met de meest
uitgebreide management functies; handig
uitgevoerd en opgenomen in de standaard levering.

Voor de veehouder / manager is een voerhek de
plek om koe-management uit te voeren, zowel
met groepen als met individuele dieren. Denk aan

Het Highline zelfsluitend veiligheidsvoerhek; al jaren
onovertroffen. Nu ook in XL uitvoering.

De voordelen van comfort

H i g h l i n e ve i l i g h e i d s vo e r h e k

Met de vreetplaatsbreedte kunt u inspelen op het formaat
van uw dieren; voor vaarzen en Jerseys 65 centimeter vreetplaatsbreedte, voor volwassen koeien een vreetplaatsbreedte
van 70 centimeter, of voor grote dieren (droge koeien) 75
centimeter.
De hoogte maat van het Highline veiligheidsvoerhek is zodanig dat de dieren geen drukpunten of kale plekken boven
op de nek krijgen.
Alle Highline veiligheidsvoerhekken hebben een ruime kopopening boven en onder waardoor de dieren gemakkelijk het
voer kunnen bereiken. Door de onderste kopopening kunnen
de dieren in noodgevallen, waarbij het bovenste kopgat niet

• Het vast laten staan van individuele dieren (selecteren)
door het omzetten van een bedieningsklepje.
Het Highline zelfsluitende veiligheidsvoerhek gaat jarenlang
mee doordat het is opgebouwd uit dikwandige materialen,
een 2” onderbuis en een fors bovenprofiel. Door toepassing
van hoogwaardige kunststof componenten ontstaat een
vangsysteem dat uiterst licht en nagenoeg geruisloos werkt.
De voerhekken zijn in diverse lengtes te verkrijgen, van 2 tot
7 vreetplaatsen. De XL-hekken, langer dan 4 meter, dienen
onder een hoek geplaatst te worden en hebben een kleine
middensteun.

meer bereikt kan worden, toch het voerhek verlaten.
Het bedieningsmechanisme is geheel geïntegreerd in het
bovenprofiel, veilig voor mens en dier en minder gevoelig voor
vervuiling. Met één bedieningshendel is 20 meter voerhek in
1 handeling te bedienen. De beschikbare functies:
• Normaal gebruik van het voerhek, koeien bewegen vrij in
en uit het voerhek.
• De dieren kunnen (nog) niet bij het voer komen; gehele
voerhek afgesloten.
• De dieren zetten zichzelf bij het vreten vast; zelfsluitende
stand, bedrijfszeker.

Naast de Highline heeft Spinder ook de zelfsluitende voerhekken
Limoline, Baseline en Openline in het assortiment. De Baseline heeft

• Individuele dieren los laten uit het voerhek door het
indrukken van een drukknop.

een maatvoering van kalf tot koe.
De Openline is bij uitstek geschikt voor koeien met hoorns.
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