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Ligboxafscheiding model ‘Profit’

De ‘Profit’ ligboxafscheiding  werd reeds in 1996 door Spinder 
geïntroduceerd. Gedurende al die jaren is deze ligboxafscheiding 
geroemd vanwege zijn eenvoud, stabiele constructie, universele 
inzetbaarheid en gemakkelijke montage. Maar zeker zo belangrijk, 
deze ligboxafscheiding biedt een uitstekend koecomfort en zorgt 
er dankzij de unieke vormgeving voor dat de koeien recht in de 
boxen liggen en daardoor schoner blijven.

Universeel toepasbaar
De ‘Profit’ ligboxafscheidingen worden “vrij” op de boxvloer ge-
plaatst. Dat wil zeggen zonder enige verbinding naar spanten en/
of ondersteuningskolommen. Bovendien wordt het model ‘Profit’ 
voor grootvee geleverd in 3 beugellengten: 216, 206 en 190 cm.   
Hierdoor kan voor elke situatie – renovatie of nieuwbouw – de 
ideale combinatie beugellengte / boxdeklengte worden gekozen 
en de juiste plaatsing worden gerealiseerd.

Gemakkelijk te monteren
De ‘Profit’ ligboxafscheiding wordt met een stevige montagevoet 
op de betonvloer vastgezet. Deze montagevoet bestaat uit een 
dikwandige buis rond 70 mm (wanddikte 4 mm) op een zware 
voetplaat. Na het plaatsen van de montagevoet wordt de 2” 
ligboxafscheiding los in deze voet gestoken. Door het op de 
juiste wijze monteren van (golf)schoftboombuis en kopboombuis 
ontstaat een uitermate stabiele constructie.

Eenvoudige montage van diverse soorten boxbedekking
De vrije ruimte onder de ligboxafscheiding, in combinatie met de 
ver naar voren geplaatste insteekvoet, biedt mogelijkheden voor 
de toepassing van nagenoeg alle soorten boxbedekking.
De afmeting van de ligboxafscheidingen en de montagevoet zijn 
standaard voorbereid voor toepassing van waterbed, noppenma-
tras of een dunne stooisellaag. Als een Meadow matras toegepast 
wordt dient een 4 cm dikke vulring toegevoegd te worden voor 
het omhoog brengen van de ligboxafscheiding.

Belangrijke voordelen:
• Optimaal ligcomfort door weloverwogen vormgeving;
• Lange levensduur door de vrijdragende constructie;
• Eenvoudige montage;
• Altijd de juiste maatvoering;
• Te combineren met nagenoeg alle soorten boxbedekking.

Montage ligboxafscheiding
voor grootvee, model 'Profit'

De keuze voor de combinatie van afmeting boxdek en type ligboxafscheiding is gebaseerd 
op het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor de koe, maar ook op het voorkomen 
van kritische tussenruimten bij een wandrij.

Ligboxafscheiding 01.10.500 01.10.510 01.10.513 

Afmeting wandrij (in cm)
220-230 x   
230-240  x
240-260   x 
260-270 x
270-280  x  
>280   x
   
Afmeting enkele rij (in cm)
220-230 x   
230-240  x
>240   x 

Afmeting dubbele rij (in cm)
430-460 x   
460-480  x
>480   x 
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 Ligboxafscheiding voor grootvee en vaarzen
 model 'Profit'
 (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.513  Model 'Profit' 216
01.10.510 Model 'Profit' 206
01.10.500 Model 'Profit' 190
01.10.520 Model 'Profit' 175

 Toebehoren 
04.07.050 Schoftboombeugelklem 1½” x 2”
04.09.020 Beugelklem 1½” x 2”
11.11.240 Ankerbout M12 x 106 (3 per afscheiding)
11.12.012 Chemisch anker M12 (per 10),
 als alternatief voor ankerbout
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
04.24.015 Eindkoppeling 1½”
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)
04.24.215 Verlengde eindkoppeling 1½”
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

01.10.503 Vulring, bij toepassing van 4 cm
 dikke koematras

 * - gemeten vanaf bovenzijde koematras

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-
schoftboom tot 30 cm te verhogen.

Boxbreedte
115-120 h.o.h.

01.10.513 / 01.10.510 / 01.10.500
Grootvee,
model 'Profit' 216 / 206 / 190
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afschot 2-4%
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ca. 210

ca. 180

01.90.360
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01.10.520
Vaarzen 9-18 mnd,
model 'Profit' 175 

Boxbreedte
90-100 h.o.h.
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01.90.360 15+-20+

01.10.500
Vaarzen 18-22 mnd,
model 'Profit' 190 

Boxbreedte
100-110 h.o.h.

afschot 2-4%

buis 2”
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Boxbreedte
80-90 h.o.h.

afschot 2-3%

95
*

64
*

buis 1½”

P=0

ca.15

20
*

16501.10.540
Jongvee 5-9 mnd,
model 'Profit' 165 

200

04.09.010

04.09.010

ca. 165

2-3%

01.10.560
Kalveren 2-5 mnd,
model 'Profit' 140 

Boxbreedte
60-70 h.o.h.76

50 buis 1½”

P=0

ca.15140

20

ca. 140

2-3%

01.10.580
Kalveren ½-2 mnd,
model 'Profit' 120

Boxbreedte
50-60 h.o.h.72

45 buis 1½”

P=0

ca.15120

20

04.04.010

04.09.010

04.04.010

In het moderne melkveebedrijf wordt ruim aandacht geschonken 
aan het jongvee en met name de huisvesting daarvan. Het ligboxen-
systeem wordt steeds meer toegepast voor alle leeftijdsgroepen. 
De dieren kunnen daardoor eerder wennen aan droge, op de 
leeftijd van het dier afgestemde ligplaatsen met comfortabele en 
veilige ligboxafscheidingen. Een goede, hygiënische verzorging van 
het jongvee is bepalend voor de ontwikkeling van deze dieren en 
daarmee de basis van optimaal presterend melkvee. Spinder heeft 
daarom de ligboxafscheiding, model 'Profit', doorontwikkeld voor 
alle leeftijdsgroepen. Hierdoor kunnen de dieren al in een zeer 
vroeg stadium wennen aan alle comfort en gemak van deze ligbox. 
De 'Profit' ligboxafscheiding voor jongvee en kalveren is gemaakt 
van 1½” buis en bezit alle kenmerken en voordelen van de lig-
boxafscheidingen voor grootvee en vaarzen.

01.10.540 Ligboxafscheiding model 'Profit' 165 voor jongvee
 (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.560 Ligboxafscheiding model 'Profit' 140 voor kalveren
 2-6 mnd (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.580 Ligboxafscheiding model 'Profit' 120 voor kalveren
 ½-2 mnd (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

 Toebehoren 
04.09.010 Beugelklem 1½” x 1½”
04.04.010 Draadklem 1½” x 1½”
11.11.240 Ankerbout M12 x 106 (3 per afscheiding)
11.12.012 Chemisch anker M12 (per 10),
 als alternatief voor ankerbout
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
04.24.015 Eindkoppeling 1½”
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)
04.24.115 Eindkoppeling verstelbaar
04.04.010 Bijbehorende draadklem 1½” x 1½”

01.10.543 Vulring, bij toepassing van 3 cm dikke koematras

 * - gemeten vanaf bovenzijde koematras

15+-18+

15+ 15+

04.09.010
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Ligboxafscheiding voor diepstrooisel

In de moderne melkveehouderij is ruim aandacht voor koecom-
fort. Naast boxen met koematrassen en waterbedden, worden 
vele ligplaatsen voor koeien uitgevoerd met een diepstrooisel 
ligbed. De vulling is afhankelijk van de beschikbaarheid van ma-
teriaal of de keuze van de melkveehouder. Voor een optimaal 
diepstrooisel ligbed wordt een boxbedekking van 15-20 cm 
dik aanbevolen. Voor het realiseren van deze dikte dient een 
afgeronde achterrand van 20-25 cm hoogte ten opzichte van 
de mestgang gerealiseerd te worden. Voor in de box dient een 
begrenzing van eenzelfde hoogte aanwezig te zijn, daarboven 
wordt een knieboombuis gemonteerd.

Golfschoftboom

Door te kiezen voor de montage van een golfschoftboom is de 
schoftboomhoogte of diagonaal boxrand-schoftboom nog gemak-
kelijker af te stellen.

 Ligboxafscheiding voor grootvee model 'Profit',
 (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.513 Model 'Profit' 216
01.10.510 Model 'Profit' 206
01.10.500 Model 'Profit' 190

 Toebehoren 
 Voor alle toebehoren zie pagina 1.2

 Ligboxafscheiding voor grootvee,
 model 'Comfort-NG',
 gemonteerd aan 2” standpijpen.
 (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13.560 Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm 
01.13.550 Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm 
01.13.530 Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
01.13.575 Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
01.13.565 Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
01.13.555 Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
01.13.545 Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
01.13.535 Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

 Toebehoren
10.21.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
01.12.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (dubbele rij)
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm
 (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
 (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
 Voor alle overige toebehoren, zie pagina 1.4

 ** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag
 (de aangegeven maten zijn circa maten)
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Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.

Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.
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