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geschieDenis

spinder sinds 1973

In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie en 
verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een bankwerkerij met een paar 
man, werd al snel een klein fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we 
het nu kennen: een toonaangevend, geavanceerd productiebedrijf met een modern 
assortiment voor de hedendaagse melkveehouderij.

Tjip Spinder was een echte alleskunner en verwachtte 
dat ook van zijn werknemers. “Je kreeg een overall en 
een opdracht en dan moest je je maar redden”, vertelt 
Dick van der Meer, werknemer van het eerste uur en 
nu meewerkend voorman op de montage afdeling. Met 
zijn net gehaalde LTS-diploma op zak ging hij in 1973 
langs bij Tjip Spinder om te vragen of er werk voor 
hem was en kon hij meteen blijven. “Tjip stelde hoge 
eisen. Niet alleen aan inzet en kwaliteit, maar ook aan 
hoe je je gedroeg. Maar voor zichzelf was hij ook niet 
makkelijk. Hij was om zes uur ’s morgens als eerste 
op de zaak en ging ’s avonds laat pas naar huis als zijn 
vrouw het te gek vond worden en hem kwam halen. Ze 
woonden naast de zaak.” 

Spinder heeft altijd ingespeeld op de ontwikkelingen in 
de melkveehouderij. De productie nam toe naarmate 
de veestapel groeide en het assortiment veranderde 
mee met de wensen en inzichten van de boer. Met 
name in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw, de jaren dat boeren massaal kozen voor 
ligboxstallen, maakte Spinder een flinke groei door. 

De groei van Spinder was in die beginjaren vooral te 
danken aan twee goede vrienden van Tjip die beiden 
een bouwbedrijf hadden. Zij waren stallenbouwers 
en schoven Spinder naar voren als de stal niet alleen 
gebouwd, maar ook ingericht moest worden. 

Toen zoon Pieter Spinder het roer overnam, voerde hij 
een aantal veranderingen en vernieuwingen door en 
werd er een efficiëntieslag gemaakt. Er werd niet langer 
van iedereen verwacht ‘alles’ te kunnen; het werk werd 
verdeeld over verschillende afdelingen. Na Pieter – die 
in Canada een farm begon – hield Spinder in 1995 op 
een familiebedrijf te zijn en werd het overgenomen 
door het management. Ook nu nog is de directie 
eigenaar van het bedrijf.

Productiechef Sjouke van der Meer is sinds 1981 
bij Spinder. Hij heeft net als Dick van der Meer veel 
veranderingen meegemaakt binnen het bedrijf: 
“Hoogtepunten, groei, mindere periodes, wisselingen in 
het management, innovaties van het productaanbod, 
noem maar op. Maar wat altijd onveranderd is 
gebleven is de betrokkenheid van alle collega’s bij 
Spinder. Hoewel Spinder sinds 1995 geen familie bedrijf 
meer is, voelt het hier nog steeds als een familie. En net 
als in 1973 ligt de lat nog steeds hoog. Wat hier de deur 
uitgaat is absoluut van topkwaliteit. Daar zijn we trots 
op, daar zetten we ons met elkaar voor in.” 

Door de jaren heen heeft Spinder een compleet 
assortiment voor het inrichten van de moderne 
melkveestal opgebouwd, met niet alleen zelf 
gefabriceerde producten maar ook met toevoegingen 
van andere bedrijven. In 2017 heeft Spinder het merk 
B.U.C, specialist in Dual Waterbedden, overgenomen
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highline veiligheidsvoerhek grootvee 2.1

Topmodel veiligheidsvoerhek

Een voerhek is meer dan alleen een toegang tot ruwvoer. Met die gedachte 
is het veiligheidsvoerhek van Spinder ontworpen. Het veiligheidsvoerhek 
biedt een grotere bewegingsvrijheid voor de koe en zorgt voor rust tijdens 
het vreten. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de veiligheid voor koe 
en mens, bedieningscomfort en efficiënt werken bij koppelbehandelingen 
of individuele behandelingen.

Ook het veiligheidsvoerhek heeft een vergrendelsysteem dat geheel in het 
speciale bovenprofiel is geïntegreerd. Door toepassing van hoogwaardige 
kunststoffen ontstaat een vangsysteem dat uiterst licht en nagenoeg ge-
ruisloos werkt. Het veiligheidsvoerhek heeft een meervoudige bediening. 
Alle vreetplaatsen kunnen zowel gezamenlijk als individueel geopend en 
gesloten worden. Met de bedieningshendel kunt u het voerhek (ca. 20 m per 
hendel) in één beweging openen en afsluiten. Dit is vooral een voordeel bij 
gemechaniseerde voertechnieken. Voor het voeren wordt het hek volledig 
gesloten. Na het voeren wordt het hek geopend. Op dat moment kan de 
gehele groep tegelijk bij het voer. Dit voorkomt onrust in de groep.

Het veiligheidsvoerhek van Spinder heeft zowel boven als onder een zeer 
ruim kopgat. Door de onderste kopopening kunnen de dieren zich in nood-
gevallen, waarbij het bovenste kopgat niet meer bereikt kan worden, toch 
bevrijden uit het voerhek. Een eenvoudige handeling maakt het mogelijk het 
voerhek in deze veiligheids- of nachtstand te zetten. Het onderste kopgat 
kan ook per koe individueel geopend worden door middel van een handige 
knopbediening.
Het veiligheidsvoerhek biedt bovendien middels een extra bedieningsklepje 
de mogelijkheid om heel gemakkelijk één of meerdere koeien te separeren. 
Door het eenvoudig omzetten van dit klepje boven een of meerdere koeien, 
bepaalt u snel en eenvoudig welke koeien u wilt separeren van de rest. Door 
het bedienen van de centrale bedieningshendel kunt u vervolgens alle andere 
dieren weer loslaten.

Belangrijke kenmerken:
• Uiterst robuuste constructie;
• Extra grote kopopening (42 cm) dankzij speciale constructie;
• Oormerkvriendelijk;
• Zeer geluidarm dankzij gebruik van geluiddempende materialen;
• Eenvoudige bediening die zeer weinig kracht vergt;
• Geopende stand waarbij de dieren de kop vrij in en uit het voerhek kunnen 

bewegen;
• Zelfsluitende stand waarbij de dieren zichzelf tijdens het vreten vastzetten;
• Gesloten stand waarbij het voerhek in één beweging geheel kan worden 

afgesloten;
• Handige knopbediening waarmee de dieren individueel los gemaakt kun-

nen worden;
• Mogelijkheid tot individuele separatie;
• Voerhekhoogte van 105 cm.

Montage
De montage van het veiligheidsvoerhek  aan de 2½” standpijpen gebeurt 
met onze universele bevestigingsdelen. Hierbij is het mogelijk de lengte van 
een voerhekelement tot 5 cm te vergroten. Indien dit niet toereikend is, zijn 
er bij Spinder langere bevestigingsdelen beschikbaar. 
Door het monteren van een zogenaamde draaiset kunt u van elk voerhek-
element een draaihek maken. Het vergrendelmechanisme van een draaibaar 
voerhek wordt apart bediend.

Europees octrooi nr.
0784926

• Veiligheidsvoerhek

• Bedieningsklepje voor individuele separatie

• Bedieningshendel voor meervoudige bediening
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highline veiligheidsvoerhek grootvee 2.2

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

Zwaar uitgevoerd zelfsluitend veiligheidsvoerhek waarbij het vergrendelmechanisme geheel in het bovenprofiel opgesloten is.

 Toebehoren

10.25.200 Standpijp 2½” x 200 cm
10.26.170 Opbouw standpijp 2½” x 170 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.500 Bedieningshendel
02.90.880 Draaiset voor draaihek
02.90.975 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

Door het combineren van bepaalde voerhekelementen en voerhekbevestigingen kunnen praktisch alle spantmaten, groter dan 3,25 m, op effectieve wijze ingevuld 
worden met standaard lengtes. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven voor een aantal voorkomende spantmaten. Bovendien zijn praktisch alle tussenmaten, 
kleiner dan 3,25 m, met combinaties van standaard lengtes en bepaalde voerhekbevestigingen in te vullen. 

Doorsnede
plaatsing

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

24.72.720 º 495 cm* (7 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.72.760 º 439 cm* (7 vreetplaatsen) ca. 60 cm
24.72.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.72.440 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.72.420 283 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.72.400 262 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.72.340 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.72.320 214 cm (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.72.300 199 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.72.240 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.72.200 136 cm (2 vreetplaatsen) ca. 65 cm

* Per element een extra standpijp plaatsen. Inbouwtekening op aanvraag.
º 24.72.720 en 24.72.760 zijn géén voorraadartikelen; worden op bestelling 

geproduceerd. Levertijd ca. 6-8 weken.

model 24.72
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Lengte (h.o.h.) Element A Element B Voerhekbevestigers

600 cm (9 vreetplaatsen) (325 cm) 24.72.500  (262 cm) 24.72.400 02.91.200 (5-10 cm) *
500 cm (7 vreetplaatsen) (495 cm) 24.72.720 - 02.91.100 (0 - 5 cm)
500 cm (7 vreetplaatsen) (283 cm) 24.72.420  (214 cm) 24.72.320 02.91.100 (0 - 5 cm)
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.72.400 (199 cm) 24.72.300 02.91.200 (5-10 cm) *
450 cm (7 vreetplaatsen) (439 cm) 24.72.760 - 02.91.200 (5-10 cm) *
450 cm (6 vreetplaatsen) (225 cm) 24.72.340 (225 cm) 24.72.340 02.91.100 (0 - 5 cm)
440 cm (7 vreetplaatsen) (439 cm) 24.72.760 - 02.91.100 (0 - 5 cm)



Vreten 00 31 (0)512 - 369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl februari 2019

highline veiligheidsvoerhek vaarzen / Jersey's 2.3

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

Zwaar uitgevoerd zelfsluitend veiligheidsvoerhek waarbij het vergrendelmechanisme geheel in het bovenprofiel opgesloten is.

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.500 Bedieningshendel
02.90.880 Draaiset voor draaihek 
02.90.975 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

Door het combineren van bepaalde voerhekelementen en voerhekbevestigingen kunnen praktisch alle spantmaten, groter dan 3,25 m, op effectieve wijze ingevuld 
worden met standaard lengtes. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven voor een aantal voorkomende spantmaten. Bovendien zijn praktisch alle tussenmaten, 
kleiner dan 3,25 m, met combinaties van standaard lengtes en bepaalde voerhekbevestigingen in te vullen. 

Doorsnede
plaatsing

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

24.73.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.73.400 262 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.73.300 199 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.73.200 136 cm (2 vreetplaatsen) ca. 65 cm

Leeftijd Maat A Maat B

Vaarzen 54+-59+ 145+-150+
Jersey's 34+-39+ 125+-130+

 

 

1¼”

2”

 

 

10+-15+

P=0

ca. 65

min.
22 cm

3818

97

A

B
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Lengte (h.o.h.) Element A Element B Voerhekbevestigers

600 cm (9 vreetplaatsen) (325 cm) 24.73.500  (262 cm) 24.73.400 02.91.200 (5-10 cm) *
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.73.400 (199 cm) 24.73.300 02.91.200 (5-10 cm) *
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Limoline zelfsluitend voerhek 2.4

Zelfsluitend voerhek verzwaard model Limo

De Limoline is de verzwaarde en verhoogde uitvoering van het 
Baseline zelfsluitend voerhek. Door het royale kopgat van 40 
centimeter en een hoogte van 104 centimeter is dit hek passend 
voor de moderne grote koe. 
Ook dit voerhek is uitgevoerd met het Spinder ‘binnensluiting’ 
systeem waarbij de bedieningsdelen geïntegreerd zijn in het bo-
venprofiel. De drukknop voor het loslaten van een vastgezette koe 
steekt aan de bovenzijde door het profiel. Hiermee zijn de dieren 
met een eenvoudige handbeweging te ontgrendelen.

Belangrijke kenmerken:
• Beschikbaar in vreetplaatsbreedtes van 65, 70 en 75 cm. (60 

cm beschikbaar voor hele nauwe situaties);
• Groot kopgat 40 centimeter;
• Hoogte 104 centimeter;
• Grote vangzekerheid door het licht werkende vangsysteem;
• Opgesloten dieren kunnen zichzelf niet bevrijden;
• Door toepassing van hoogwaardige kunststoffen ontstaat een 

nagenoeg geruisloos voerhek;
• Halsbanden kunnen niet vasthaken doordat met een valpijpje 

de vangspijl afgesloten wordt;
• Met een centrale bedieningshandel is tot 30 meter voerhek met 

1 handeling te bedienen;
• Met de centrale bedieningshandel kan het gehele voerhek 

ingesteld worden op vastzetten;
• In gesloten toestand is het mogelijk individuele dieren los te 

maken met een simpele druk op de knop;
• Met de centrale bedieningshandel kunnen alle dieren met 

1 handeling losgelaten worden;
• Met de optionele Indivast vergrendeling kunnen dieren indivi-

dueel vastgehouden worden in het voerhek;
• Oormerkvriendelijk;
• Door het monteren van een draaiset kan van elk voerhek-

element een draaihek gemaakt worden. Het vergrendelings-
mechanisme van een draaihek wordt apart bediend.

• Drukknopbediening. Mogelijkheid de dieren 
individueel los te maken met een simpele 
handbeweging.

• Bedieningshendel. Hiermee kunt u een 
zelfsluitend voerhek tot ca. 30 m lengte 
bedienen.

• Zelfsluitend voerhek Limo.
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Limoline zelfsluitend voerhek 2.5

 

 

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

Zwaar uitgevoerd zelfsluitend voerhek waarbij het vergrendelmechanisme geheel in het bovenprofiel opgesloten is.

Doorsnede
plaatsing

 Toebehoren

10.25.200 Standpijp 2½” x 200 cm
10.26.170 Opbouw standpijp 2½” x 170 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
02.90.585 Draaiset voor draaihek
02.90.960 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

24.66.720 º 495 cm* (7 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.760 º 439 cm* (7 vreetplaatsen) ca. 60 cm
24.66.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.440 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.420 283 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.400 262 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.340 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.320 214 cm (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.66.300 199 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.66.240 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.66.200 136 cm (2 vreetplaatsen) ca. 65 cm

* Per element een extra standpijp plaatsen. Inbouwtekening op aanvraag.
º 24.66.720 en 24.66.760 zijn géén voorraadartikelen; worden op bestelling 

geproduceerd. Levertijd ca. 6-8 weken.

Door het combineren van bepaalde voerhekelementen en voerhekbevestigingen kunnen praktisch alle spantmaten, groter dan 3,25 m, op effectieve wijze ingevuld 
worden met standaard lengtes. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven voor een aantal voorkomende spantmaten. Bovendien zijn praktisch alle tussenmaten, 
kleiner dan 3,25 m, met combinaties van standaard lengtes en bepaalde voerhekbevestigingen in te vullen. 

10+-15+
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lengte (h.o.h.)

Element A Element B

Lengte (h.o.h.) Element A Element B Voerhekbevestigers

600 cm (9 vreetplaatsen) (325 cm) 24.66.500  (262 cm) 24.66.400 02.91.200 (5-10 cm) *
500 cm (7 vreetplaatsen) (495 cm) 24.66.720 - 02.91.100 (0 - 5 cm)
500 cm (7 vreetplaatsen) (283 cm) 24.66.420  (214 cm) 24.66.320 02.91.100 (0 - 5 cm)
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.66.400 (199 cm) 24.66.300 02.91.200 (5-10 cm) *
450 cm (7 vreetplaatsen) (439 cm) 24.66.760 - 02.91.200 (5-10 cm) *
450 cm (6 vreetplaatsen) (225 cm) 24.66.340 (225 cm) 24.66.340 02.91.100 (0 - 5 cm)
440 cm (7 vreetplaatsen) (439 cm) 24.66.760 - 02.91.100 (0 - 5 cm)
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Baseline zelfsluitende voerhekken 2.6

Baseline zelfsluitende voerhekken

Eenvoudig doch sterk, dat zijn de Baseline zelfsluitende voerhek-
ken. Uitgevoerd met het voor Spinder kenmerkende gesloten 
bovenprofiel met binnensluiting. Alleen de drukknop voor het 
loslaten van een vastgezette koe steekt aan de bovenzijde uit het 
profiel. Geen haakdelen voor de koe!

Leverbaar voor grootvee en ook voor vaarzen, jongvee en kal-
veren. Diverse vreetplaatsbreedtes en passende hoogtes. De 
dieren kunnen hiermee van jongs af aan wennen aan het voer-
hek. Uitgevoerd met de Spinder kunststof spijldop; lekker stil, en 
met een valpijp in de vangspijl om vasthaken van halsbanden te 
voorkomen. 

Belangrijke kenmerken:
• Met een centrale bedieningshendel is tot 30 meter voerhek met 

1 handeling te bedienen;
• Met de centrale bedieningshendel kan het gehele voerhek 

ingesteld worden op vastzetten;
• Grote vangzekerheid door het licht werkende sluitmechanisme;
• De dieren kunnen zichzelf niet los maken omdat het sluitme-

chanisme geheel in het boven profiel is weggewerkt;
• In gesloten toestand is het mogelijk individuele dieren los te 

maken met een simpele druk op de knop;
• Met de centrale bedieningshendel kunnen alle dieren met 

1 handeling losgelaten worden;
• Met de optionele Indivast vergrendeling kunnen dieren indivi-

dueel vastgehouden worden in het voerhek;
• Oormerkvriendelijk.

Veesoort Grootvee Vaarzen Jongvee Kalveren

Leeftijd vanaf 18 maanden van ca. 10 tot 18 maanden van ca. 3 tot 10 maanden tot ca. 3 maanden

Type 24.61 24.62 24.63 24.64 24.65

Vreetplaatsbreedte in centimeters 65 of 70 of 75 55 55 45 35

Halswijdte in centimeters 20 18

Verstelbare halswijdte, vanaf .. centimeter 15 10 8

• Zelfsluitend voerhek

• Drukknopbediening. Mogelijkheid de dieren 
individueel los te maken met een simpele 
handbeweging

• Bedieningshendel. Hiermee kunt u een 
zelfsluitend voerhek tot ca. 30 m lengte 
bedienen
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Baseline zelfsluitend voerhek grootvee 2.7

 

 

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
02.90.285 Draaiset voor draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

24.61.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.61.440 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.61.420 282 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.61.400 262 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.61.360 248 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.61.340 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.61.320 214 cm (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
24.61.300 198 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.61.260 184 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
24.61.240 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm
24.61.200 134 cm (2 vreetplaatsen) ca. 65 cm

Doorsnede
plaatsing

Door het combineren van bepaalde voerhekelementen en voerhekbevestigingen kunnen praktisch alle spantmaten, groter dan 3,25 m, op effectieve wijze ingevuld 
worden met standaard lengtes. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven voor een aantal voorkomende spantmaten. Bovendien zijn praktisch alle tussenmaten, 
kleiner dan 3,25 m, met combinaties van standaard lengtes en bepaalde voerhekbevestigingen in te vullen. 

10+-15+
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63+-68+

ca. 65/70/75 20
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95

lengte (h.o.h.)

Element A Element B

Lengte (h.o.h.) Element A Element B Voerhekbevestigers

600 cm (9 vreetplaatsen) (325 cm) 24.61.500 (262 cm) 24.61.400 02.91.200 (5-10 cm) *
500 cm (8 vreetplaatsen) (248 cm) 24.61.360 (248 cm) 24.61.360 02.91.100 (0 - 5 cm)
500 cm (7 vreetplaatsen) (282 cm) 24.61.420 (214 cm) 24.61.320 02.91.100 (0 - 5 cm)
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.61.400 (198 cm) 24.61.300 02.91.200 (5-10 cm) *
450 cm (7 vreetplaatsen) (248 cm) 24.61.360 (198 cm) 24.61.300 02.91.100 (0 - 5 cm)
450 cm (6 vreetplaatsen) (225 cm) 24.61.340 (225 cm) 24.61.340 02.91.100 (0 - 5 cm)
440 cm (7 vreetplaatsen) (248 cm) 24.61.360 (184 cm) 24.61.260 02.91.100 (0 - 5 cm)
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Baseline zelfsluitend voerhek vaarzen 2.8

Baseline zelfsluitend voerhek jongvee

 

 

 

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100  Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
02.90.285 Draaiset voor draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.)

24.64.500 325 cm (7 vreetplaatsen)
24.64.400 282 cm (6 vreetplaatsen)
24.64.360 239 cm (5 vreetplaatsen)
24.64.300 196 cm (4 vreetplaatsen)
24.64.260 153 cm (3 vreetplaatsen)
24.64.200 110 cm (2 vreetplaatsen)

450 cm (9 vreetplaatsen) 24.64.360 + 24.64.300 02.91.200 (5-10 cm) *
440 cm (9 vreetplaatsen) 24.64.360 + 24.64.300 02.91.100 (0 - 5 cm)

   Lengte (h.o.h.) 

24.62.500 24.63.500 325 cm (6 vreetplaatsen)
24.62.400 24.63.400 274 cm (5 vreetplaatsen)
24.62.300 24.63.300 219 cm (4 vreetplaatsen)
24.62.200 24.63.200 171 cm (3 vreetplaatsen)
24.62.100 24.63.100 119 cm (2 vreetplaatsen)

Lengte (h.o.h.) Voerhekbevestigers
450 cm (8 vreetplaatsen) 24.62.300 + 24.62.300 02.91.200 (5-10 cm) *
440 cm (8 vreetplaatsen) 24.62.300 + 24.62.300 02.91.100 (0 - 5 cm)

 Toebehoren

10.25.160 Standpijp 2½” x 160 cm
10.26.130 Opbouw standpijp 2½” x 130 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
02.90.285 Draaiset voor draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

Vreetplaatsbreedte per dier 55 cm. Leeftijd vanaf ca. 10 tot 18 maanden, afhankelijk van het type vee.
Voor vaarzen vanaf 18 maanden adviseren wij het zelfsluitend voerhek voor grootvee.

Doorsnede
plaatsing

Vreetplaatsbreedte per dier 45 cm. Leeftijd vanaf 3 tot 10 maanden, afhankelijk van het type vee. Halswijdte verstelbaar van 10 tot 18,5 cm.

Doorsnede
plaatsing

Leeftijd Maat A Maat B

tot 6 mnd 43+-48+ 118+-123+
6-10 mnd 48+-53+ 123+-128+

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

* Let op! Bij voerhekbevestigingen 5-10 cm en 10-20 cm dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

10+-15+

10+-15+

 

 

 

 

 

P=0

58+-63+

20--30-

ca. 55 18

95

148+-153+verstelbaar 15 . . . 23

model 24.62 model 24.63

P=0

A

verstelbaar 10 . . 18,5ca.45

80

B

1½
”

1”

1½
”

1”
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Baseline zelfsluitend voerhek kalveren 2.9

 

 

 Toebehoren

10.25.160 Standpijp 2½” x 160 cm
10.26.120 Opbouw standpijp 2½” x 120 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
22.92.680 Bedieningshendel
02.90.285 Draaiset voor draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.)

24.65.500 325 cm (9 vreetplaatsen)
24.65.400 289 cm (8 vreetplaatsen)
24.65.360 256 cm (7 vreetplaatsen)
24.65.300 222 cm (6 vreetplaatsen)
24.65.200 188 cm (5 vreetplaatsen)
24.65.100 120 cm (3 vreetplaatsen)

Vreetplaatsbreedte per dier 35 cm. Leeftijd tot ca. 3 maanden, afhankelijk van het type vee. Halswijdte verstelbaar van 8 tot 13 cm.

Doorsnede
plaatsing

10+-15+

 

 

1”

1½
”

verstelbaar 8 . . 13ca. 35

43+-48+

P=0

70

108+-113+
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Openline zelfsluitende voerhekken 2.10

Openline zelfsluitende voerhekken

Zoals het woord Openline aangeeft zijn dit voerhekken die aan de 
bovenzijde open zijn; de kop wordt hier van bovenaf ingestoken. 
Dit zijn de al jaren bekende Zweedse voerhekken. Ideaal voor 
dieren met hoorns.

Alle Openline voerhekken zijn zelfsluitend met centrale bediening 
en hebben een vergrote kantelspijl om haken van een halsband 
te voorkomen.

Op basis van de vraag naar een robuustere en grotere uitvoering 
heeft Spinder dit type hek doorontwikkeld tot de zware Rubos uit-
voering; met ingebouwde veiligheidsfunctie en geluiddemper. De 
vreetplaatsbreedte is 70 centimeter, toegesneden op de grote koe.

De bedieningsfuncties van het voerhek:
• Geopende positie; de dieren kunnen vrij de kop in en uit het 

voerhek halen;
• Centraal het voerhek instellen op zelfsluitend, zodat de dieren 

zichzelf vastzetten als ze gaan vreten;
• Centraal alle posities weer vrijgeven;
• Individueel loslaten van een dier door het omhoogschuiven van 

een valpijpje in de kantelspijl;
• Alleen bij de Rubos: individueel bevrijden van een dier uit de 

veiligheidsopening (beneden opening) door het omhoogschui-
ven van een valpijpje in de kantelspijl.

• Openline veiligheidsvoerhek Rubos.

• Openline Zweeds voerhek
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Openline veiligheidsvoerhek Rubos 2.11

Openline Zweeds voerhek grootvee

 

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½”x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.92.100 Bedieningshendel
02.90.305 Draaiset voor draaihek

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.30.500 355 cm* (5 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.400 285 cm (4 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.300 215 cm° (3 vreetplaatsen) ca. 70 cm
02.30.200 145 cm° (2 vreetplaatsen) ca. 70 cm

* Per element een extra standpijp plaatsen. Inbouwtekening op aanvraag.
° Kan als draaihek toegepast worden.

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½”x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.92.100 Bedieningshendel
02.90.380 Draaiset voor zelfsluitend draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.32.500 325 cm (5 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.400 261 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.360 250 cm (4 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.300 196 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm
02.32.260 180 cm (3 vreetplaatsen) ca. 65 cm

 Lengte (h.o.h.) Vreetplaatsbreedte

02.33.400 300 cm (4 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.320 250 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.300 225 cm (3 vreetplaatsen) ca. 75 cm
02.33.200 150 cm (2 vreetplaatsen) ca. 75 cm

Doorsnede
plaatsing

Leeftijd vanaf ca. 22 maanden. Halswijdte 19 cm.

• Zweedse voerhekken
voor vaarzen, jongvee en 
kalveren zijn op aanvraag 

leverbaar

10+-15+

10+-15+

Doorsnede
plaatsing

 

ca. 70

86

19

60+-65+

P=0

20--30-

140+-145+

86

19

60+-65+

P=0

140+-145+

ca. 65/75



Vreten 00 31 (0)512 - 369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl februari 2019

Palisadeline voerhek 2.12

Palisade voerhek

Spinder Dairy Housing Concepts heeft haar programma uitgebreid 
met een nieuw voerhek. Dit voerhek komt in de plaats van het 
bekende diagonale voerhek en is verkrijgbaar voor alle leeftijds-
groepen van kalveren tot grootvee.
De vorm van het Spinder palisade voerhek heeft een aantal be-
langrijke pluspunten ten opzichte van bijvoorbeeld het diagonale 
voerhek of een eenvoudig buizenvoerhek. Zo leren kalveren al op 
jonge leeftijd hoe om te gaan met een (zelfsluitend) voerhek; kop 
optillen, door het voerhek steken en pas daarna vreten. Tijdens 
het vreten is er meer ruimte voor de dieren, voor elke leeftijdsca-
tegorie is er de juiste vreetplaatsbreedte. Hierdoor is er minder 
verdringing en dus meer rust tijdens het vreten.

Belangrijke kenmerken:
• Royaal kopgat, ook voor gehoornd vee;
• Voor kalveren van 2 weken tot grootvee;
• Minder verdringing, meer rust tijdens het vreten;
• Halsbandvriendelijk; 
• Geen tot weinig (ruw)voer insleep op roosters of in het strohok;
• Prijsgunstig voerhek;
• Geen drukplekken in nek t.o.v. buizen voerhek.

Afmetingen
Het palisade voerhek is verkrijgbaar voor alle leeftijdsgroepen, 
van kalveren tot grootvee.
De standaard lengte van een voerhekelement is 325 cm. Er zijn 
verschillende passtukken leverbaar, de lengte is afhankelijk van 
het aantal vreetplaatsen en de vreetplaatsbreedte.

Montage
De montage van het palisade voerhek aan de 2½” standpijpen 
gebeurt met universele Spinder bevestigingsdelen. Hierbij is het 
mogelijk de lengte van een voerhekelement tot 5 cm te vergroten. 
Indien dit niet toereikend is, zijn er langere bevestigingsdelen 
van Spinder beschikbaar. Het palisade voerhek voor jongvee en 
kalveren wordt standaard geleverd met een scharnier- en sluit-
stang zodat de hokken goed bereikbaar zijn voor het uitmesten.
Door het monteren van een zogenaamde draaiset kunt u ook van 
een vaarzen of grootvee voerhekelement een draaihek maken.
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Palisadeline voerhek grootvee en vaarzen 2.13

Palisadeline voerhek jongvee en kalveren

  

 

 

  

 

 

  

 Toebehoren

10.25.200 Standpijp 2½” x 200 cm (22.21)
10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm (22.22)
10.26.180 Opbouw standpijp 2½” x 180 cm (22.21)
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm (22.22)
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.90.190 Draaiset voor draaihek
02.90.960 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

 Jongvee, D=17,5 cm, H=95 cm, VPB=47,5 cm, Lengte (h.o.h.)

22.24.500 325 cm (7 vreetplaatsen)
22.24.400 282 cm (6 vreetplaatsen)
22.24.360 239 cm (5 vreetplaatsen)
22.24.300 196 cm (4 vreetplaatsen)

 Kalveren, D=14 cm, H=79 cm, VPB=36 cm, Lengte (h.o.h.)

22.25.500 325 cm (9 vreetplaatsen)
22.25.400 289 cm (8 vreetplaatsen)
22.25.360 253 cm (7 vreetplaatsen)
22.25.300 216 cm (6 vreetplaatsen)
22.25.200 180 cm (5 vreetplaatsen)

 Grootvee, D=20 cm, H=105 cm, VPB=65 cm, Lengte (h.o.h.)

22.21.500 325 cm (5 vreetplaatsen)
22.21.400 262 cm (4 vreetplaatsen)
22.21.300 198 cm (3 vreetplaatsen)
22.21.200 134 cm (2 vreetplaatsen)

 Vaarzen, D=20 cm, H=95 cm, VPB=55 cm, Lengte (h.o.h.)

22.22.500 325 cm (6 vreetplaatsen)
22.22.400 274 cm (5 vreetplaatsen)
22.22.300 219 cm (4 vreetplaatsen)
22.22.200 171 cm (3 vreetplaatsen)

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm (22.24)
10.25.160 Standpijp 2½” x 160 cm (22.25)
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm (22.24)
10.26.130 Opbouw standpijp 2½” x 130 cm (22.25)
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.90.020 Hangband aan 1½”
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2 m)

1½
”

Palisade voerhek voor grootvee en vaarzen.

1½
”

Palisade voerhek voor jongvee en kalveren wordt standaard geleverd met 1 scharnierstang en 1 sluitstang.

VPB

VPB

Doorsnede
plaatsing

Grootvee
vanaf 18 mnd 

Doorsnede
plaatsing

Vaarzen
10-18 mnd

Doorsnede
plaatsing

Kalveren
0-6 mnd

Doorsnede
plaatsing

Jongvee
6-10 mnd

D

H

P=0

63+-68+

10+-15+

20--30-

D

48+-53+

P=0
10+-15+

H

58+-63+

P=0
10+-15+

40+-45+

P=0
15+

20--30-
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diagonaal voerhek 2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grootvee, D=29 cm, Lengte (h.o.h.)

22.11.500 325 cm (7 vreetopeningen)
22.11.400 295 cm (6 vreetopeningen)
22.11.300 212 cm (4 vreetopeningen)
22.11.200 145 cm (2 vreetopeningen)

 Jongvee 3-15 mnd, D=24 cm, Lengte (h.o.h.)

22.13.500 325 cm (8 vreetopeningen)
22.13.400 290 cm (7 vreetopeningen)
22.13.300 220 cm (5 vreetopeningen)
22.13.200 160 cm (3 vreetopeningen)

1”

Doorsnede
plaatsing

Leeftijd Maat A Maat B

Grootvee 60+-65+ 150+-155+
Jongvee (10-15 mnd) 50+-55+ 140+-145+
Jongvee ( 3-10 mnd) 45+-50+ 135+-140+

Diagonaal voerhek voor grootvee en jongvee.

1½
”

D

A

P=0

10+-15+

B

95

 Toebehoren

10.25.180 Standpijp 2½” x 180 cm
10.26.160 Opbouw standpijp 2½” x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 2½”
02.90.180 Draaiset voor draaihek
02.90.950 Steunwiel (voor draaihek langer dan 2,5 m)
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toebehoren voerhekken 2.15

Voerhek-
bevestiging

Scharnier-
stang

Hangband

Snelsluiting

Bedienings-
hendel

Draaiset

Bedieningshendel voor
zelfsluitende Zweedse
voerhekken

 Bedieningshendel

 Voor het centraal vergrendelen van een zelfsluitend 
voerhek. 

 Type zelfsluitend voerhek
02.92.100 Zweeds
22.92.680 Binnensluiting (24.61 t/m 24.66)
 Met één bedieningshendel is ca. 30 m voerhek te 

bedienen.
22.92.500 Veiligheidsvoerhek (24.70 , 24.72 en 24.73)
 Met één bedieningshendel is ca. 20 m voerhek te 

bedienen.

 Draaiset

 Een draaiset wordt toegepast indien een voerhek 
draaibaar moet worden uitgevoerd. Ook van een 
vast hek is met een draaiset altijd een draaihek 
te maken. Een draaiset bestaat uit een stel voer-
hekbevestigingen 0-5/2½”, een scharnierstang, 2 
hangbanden en een stel snelsluitingen. Bij de zelf-
sluitende en veiligheidsvoerhekken wordt tevens 
een bedieningshendel meegeleverd.

 Type voerhek
02.90.180 Diagonaal en Palisade KA, JV, VA
02.90.190 Palisade GV
02.90.285 Zelfsluitend met binnensluiting
02.90.585 Zelfsluitend voerhek Limo
02.90.380 Zweeds zelfsluitend
02.90.880 Veiligheidsvoerhek

 Draaiset, losse onderdelen
02.91.100 Stel voerhekbevestigingen 0-5/2½”
02.90.010 Scharnierstang 100 cm
02.90.015 Scharnierstang 125 cm
02.90.020 Hangband aan 1½”
02.90.030 Hangband aan  60
02.90.035 Hangband aan 2”
02.90.050 Stel snelsluitingen

 Steunwiel

 Moet toegepast worden bij draaibare voerhekken 
langer dan 2 m, inclusief bevestigingsplaat en 
draadbeugels.

 Type voerhek
02.90.950 Diagonaal
02.90.960 Palisade (22.21 en 22.22)
02.90.950 Palisade (22.24 en 22.25)
02.90.950 Zelfsluitend met binnensluiting (24.61 t/m 24.65)
02.90.960 Zelfsluitend met binnensluiting (24.66) 
02.90.975 Veiligheidsvoerhek
02.90.950 Zweeds voerhek

Steunwiel
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toebehoren voerhekken 2.16

 Individuele vergrendeling 'Indivast'

 Met de Indivast kun je koeien individueel in het 
voerhek vastzetten. Dat maakt  insemineren of 
andere behandelingen eenvoudiger.

 De indivast is voorzien van twee uitsparingen in 
het metaal welke om de vangspijl en het frame 
vastgeklemd worden. Vergrendelen gaat eenvou-
dig door de indivast haaks ten op zichte van de 
onderbuis in het voerhek te brengen en vervolgens 
een kwart slag te draaien. Waarna je hem met een 
beetje kracht onderin het voerhek drukt. Hij rust 
dan horizontaal op de onderste buis.

22.92.650 Indivast, voor zelfsluitendvoerhek 24.61 / 24.62
 24.63 / 22.61 en 22.62
22.92.660 Indivast, voor zelfsluitend voerhek 24.66
22.92.750 Indivast, voor veiligheidsvoerhek 22.72 / 22.70
 en 23.71

 Opklapbare kopboomsteun

 Voorkomt het omhoog gooien van voer. De kop-
boom is opklapbaar, dus geen ruimteprobleem 
op de voergang. Te monteren aan zelfsluitende 
voerhekken met binnensluiting en veiligheidsvoer-
hekken. Minimaal 2 kopboomsteunen monteren 
per buis van max. 6 m lang.

02.94.100 Kopboomsteun incl. klemmen
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m

 Doorstapbeugel

 Voor het creëren van een handige doorstap in 
een rij voerhekken. Geschikt voor alle typen 
voerhekken voor jongvee, vaarzen en grootvee. 
De tekening laat 2 instelbare doorstapbeugels 
zien.

02.93.100 Instelbare doorstapbeugel

Opklapbare kopboom

Indivast voor zelfsluitendvoerhek

Doorstapbeugels

62 . . .
 84 cm

35 cm

38,5 cm
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toebehoren voerhekken 2.17

Stel voerhekbevestigingen
voor bevestiging
aan standpijp

Stel voerhekbevestigingen
voor bevestiging aan
staanders of muur

Voerhekbevestigingen
voor montage tussen
staanders

Verbindingsstrip
9-19 cm en 19-29 cm

Verbindingsstrip
9-19 cm en 19-29 cm

Universele
afstandhouder

15 cm

 Stel voerhekbevestigingen

 Met onze universele bevestigingsdelen is de lengte 
van elk voerhekelement tot 20 cm te vergroten.

 Bevestiging aan standpijp 2½”
02.91.100  0 – 5 cm
02.91.200  5 – 10 cm
02.91.300 10 – 20 cm

 Bevestiging aan standpijp 3”
02.91.120  0  – 5 cm
02.91.220  5  – 10 cm
02.91.320 10 – 20 cm

 Bevestiging aan standpijp  80 mm
02.91.180  0 – 5 cm
02.91.280  5 – 10 cm
02.91.380 10 – 20 cm

 Bevestiging aan staander of muur
02.91.135  0 – 5 cm
02.91.235  5 – 10 cm
02.91.335 10 – 20 cm

 Complete set voerhekbevestigingen
 (4 hoekstukken) voor bevestiging van
 1 voerhek tussen staanders
02.91.605   0 – 7 cm
02.91.615  5 – 12 cm
02.91.625 10 – 17 cm

 Universele afstandhouder

 Met onze universele afstandhouders kunt u het 
voerhek schuinstellen. Hiermee verruimt u het 
bereik van de koeien tot het voer op de voergang.

02.91.800 Universele afstandhouder, 15 cm lang, incl. bouten 
en moeren

 Verbindingsstrippen

 Onze voerhekken worden standaard geleverd met 
verbindingsprofielen 0-9 cm. Wanneer de ruimte 
tussen de voerhekken groter wordt dan 9 cm, dient 
u langere verbindingsstrippen te bestellen.

 Verbindingsstrip voor zelfsluitend voerhek
 (model 22.60 t/m 22.66 en 24.61 t/m 24.66)
02.22.030  0 – 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
02.22.031  9 – 19 cm 
02.22.032 19 – 29 cm

 Verbindingsstrip voor veiligheidsvoerhekken
 (model 24.70 , 24.72 en 24.73)
24.72.030  0 – 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
24.72.031  9 – 19 cm 
24.72.032 19 – 29 cm
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toebehoren voerhekken 2.18

Kapbeugel

Instort standpijp

30
 c

m

30
 c

m

Verlengstuk voor standpijp
Mantelbus

Opbouw standpijp 2”

AfdekkapKunststof beschermhuls

18 cm

Opbouw standpijp
 80 mm

Spanstift  voor standpijp

54
 c

m

30
 c

m

Opbouw standpijp
2½” en 3”

 Instort standpijp

 Maat
10.25.140 2½” x 140 cm
10.25.160 2½” x 160 cm
10.25.180 2½” x 180 cm
10.25.200 2½” x 200 cm
10.30.200 3” x 200 cm
10.80.180  80 x 180 cm

 Opbouw standpijp

 Maat
10.21.120 2” x 120 cm
10.21.140 2” x 140 cm
10.26.100 2½” x 100 cm
10.26.120 2½” x 120 cm
10.26.130 2½” x 130 cm
10.26.145 2½” x 145 cm
10.26.160 2½” x 160 cm
10.26.170 2½” x 170 cm
10.26.180 2½” x 180 cm
10.31.160 3” x 160 cm
10.31.180 3” x 180 cm
10.81.160  80 x 160 cm
10.81.180  80 x 180 cm

 Spanstift voor standpijp

10.25.950 Spanstift Ø70 x 54cm. Speciaal voor het repareren
 van instort standpijpen 2½”

 Verlengstuk voor standpijp

10.25.910 Verlengstuk 2½” x 30 cm. Speciaal voor het verho-
gen van standpijpen bij voerhek renovatie

 Mantelbus

 Speciaal voor uitneembare standpijpen en staan-
ders.

10.30.030 Voor standpijp 2½”
10.30.090 Voor staander  80 mm

 Kapbeugel

 Onder andere voor het bevestigen van houten 
planken aan standpijpen.

 Maat
04.18.010 1” (Ø34 mm)
04.18.015 1½” (Ø48 mm)
04.18.020 2” (Ø60 mm)
04.18.025 2½” (Ø76 mm)
04.18.030 3” (Ø89 mm)
04.18.040 4” (Ø114 mm)
04.18.050 Ø102 mm
04.18.055 Ø108 mm
04.18.060  60 x 60 mm
04.18.080  80 x 80 mm
04.18.110  80 x 120 mm

 Kunststof beschermhuls

 Lengte 18 cm.
11.02.200 2” (Ø60 mm)
11.02.250 2½” (Ø76 mm)
11.02.300 3” (Ø89 mm)
11.02.800  80 mm
11.02.260 Kunststof beschermhuls voor
 opbouw standpijp 2½”

 Afdekkap

 Beschermt de binnenzijde van standpijpen tegen 
vocht en vuil.

 Maat
11.06.200 2” (Ø60 mm)
11.06.250 2½” (Ø76 mm)
11.06.300 3” (Ø89 mm)
11.06.800  80 mm



“ Wie kiest voor spinder, kiest 
voor 100% hollandse kwaliteit.”
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