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spinder. od 1973 roku

W 1973 roku Tjip Spinder rozpoczął produkcję i sprzedaż wygrodzeń i drabin paszowych 
pod nazwą Spinder Stalinrichting. Początkowo firma liczyła kilk a osób i świadczyła usługi w 
zakresie obróbki metali. Firma ta szybko przekształciła się w małą fabrykę, by ostatecznie 
stać się przedsiębiorstwem Spinder - liderem oraz zaawansowaną firmą produkcyjną 
oferującą innowacyjne rozwiązania potrzebne do nowatorskiej hodowli bydła mlecznego.

Tjip Spinder był wszechstronnym człowiekiem i tego 
samego oczekiwał od swoich pracowników. „Dostawało 
się kombinezon roboczy i zadanie, które trzeba było 
wykonać”, wspomina Dick van der Meer, pracownik 
pamiętający początki firmy, obecnie brygadzista w dziale 
montażu. Zaraz po otrzymaniu dyplomu LTS w 1973 roku 
udał się do Tjipa Spindera z pytaniem o pracę i od razu 
został przyjęty.
„Tijp stawiał wysokie wymagania. Nie tylko odnośnie 
zaangażowania pracowników, ale również jakości ich 
pracy oraz dobrych manier. Jednocześnie wymagając 
dużo od siebie, dawał przykład rzetelnej pracy swoim 
pracownikom. Już o szóstej rano jako pierwszy 
przychodził do pracy i wychodził do domu dopiero 
wieczorem, kiedy zdenerwowana żona przychodziła po
niego. Mieszkali obok firmy”.

Spinder zawsze reagował na zachodzące zmiany w 
hodowli bydła mlecznego. Produkcja rosła wraz z 
zapotrzebowaniem na większy asortyment, który również 
zmieniał się wraz z potrzebami hodowców. Szczególnie 
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy rolnicy masowo 
wybierali system wygrodzeń legowiskowych - wówczas 
firma Spinder doświadczyła znacznego wzrostu.

Firma Spinder zawdzięcza swój rozwój na początku 
swojej działalności głównie dwóm dobrym przyjaciołom 
Tjipa, którzy mieli swoje firmy budowlane. Jako firma 
wykonawcza budynków inwentarskich wpłynęli na 
znaczną promocję przedsiębiorstwa Spinder. Kiedy syn, 

Pieter Spinder, przejął firmę, wprowadził szereg zmian 
i innowacji, dzięki czemu stała się ona jeszcze bardziej 
efektywna. Uległa zmianie struktura firmy, gdzie ogólna 
praca każdego z pracowników została rozłożona na kilka 
działów. Po Pieterze — który zajął się pracą na farmie 
w Kanadzie — w 1995 roku Spinder przestała być firmą 
rodzinną i została przejęta przez zarząd. Pomimo zmian, 
właściciel nadal pozostaje dyrektorem firmy.

Kierownik produkcji Sjouke van der Meer związany 
jest z firmą Spinder od 1981 roku. Podobnie jak Dick 
van der Meer, wprowadził on wiele zmian w firmie: 
„najwyższy poziom obsługi, nowe sukcesy w rozwoju, 
zmiany w zarządzaniu, innowacyjność oferowanych 
produktów. Jedna rzecz która nie zmienia się od wielu lat, 
to zaangażowanie wszystkich pracowników w Spinder. 
Pomimo tego, że od 1995 roku Spinder nie jest już 
firmą rodzinną, to nadal czujemy się tutaj jak w rodzinie. 
Podobnie jak w 1973 roku poprzeczka jest nadal wysoko 
postawiona. Produkty, które opuszczają naszą firmę 
są najwyższej jakości. Jesteśmy z tego dumni i w pełni 
odpowiedzialni za naszą pracę oraz produkty. ”.

Przez wiele lat swojej działalności firma Spinder stworzyła 
kompletny asortyment na potrzeby wyposażenia 
nowoczesnych obór dla bydła mlecznego, w skład 
którego wchodzą nie tylko wytwarzane we własnym 
zakresie produkty, ale także dodatki pochodzące z innych 
firm. W 2017 roku firma Spinder przejęła markę B.U.C. 
specjalizującą się w produkcji podwójnych łóżek wodnych.
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5.1
Cuddle	Box

Cuddle Box

Nowonarodzone cielę jest przyszłością Państwa stada, a świeżo 
ocielona krowa stanowi początek nowego cyklu laktacji. Zwierzęta 
te wymagają więc odpowiedniej opieki! To wystarczający powód, 
aby okres towarzyszący cieleniu był perfekcyjnie zorganizowany. 
W praktyce okazuje się, że wiele punktów tego procesu można 
ulepszyć.  Cuddle Box zapewnia optymalne warunki podczas tej 
ważnej, pierwszej fazy.

Większość hodowców bydła zna protokół cielenia, ale nie 
przestrzegają go szczegółowo, ponieważ nie pozwalają im na 
to warunki. Cuddle Box, zamontowany w zagrodzie ze słomą, 
zapewnia te wymagane warunki. Zarówno dla hodowcy, dla krowy 
jak i dla cielaka! Prace związanie z cieleniem można wykonywać 
w sposób bezpieczny, higieniczny i przy ograniczeniu stresu dla 
krowy i cielaka.

Cuddle Box składa się z dwóch części: dla cielaka oraz dla krowy. 
W części dla cielaka nowonarodzone cielę może leżeć w czystych 
warunkach. Część ta jest oddzielona przy użyciu lekkich i łatwo 
zdejmowanych paneli z tworzywa sztucznego, które można łatwo 
czyścić.

Krowa stoi oddzielona w swojej części, z której może z łatwością 
wylizywać cielę oraz pobierać paszę objętościową. Teleskopowe i 
obrotowe bariery boczne ułatwiają wchodzenie krowy. Przy użyciu 
linki hodowca może zamykać drabinę zatrzaskową za krową.

Cuddle Box umieszcza się zazwyczaj z boku kojca ze słomą, 
ponieważ hodowca nie musi wtedy wchodzić do kojca na potrzeby 
dojenia krowy. Bariery boczne są wykonane w taki sposób, że 
wymiona są odpowiednio dostępne, a krowa może być więc 
bezpiecznie dojona – od strony pochylonej.

Cuddle Box jest pomysłem Vetvice, który firma Spinder 
dopracowała i jeszcze lepiej dostosowała do warunków 
praktycznych. Vetvice to zespół lekarzy weterynarii, którzy dążą 
do uzyskania maksymalnego dobrostanu i jak najlepszego stanu 
zdrowia zwierząt i ludzi.

Zalety Cuddle Box:
• Część dla krów może być z łatwością zamocowana przez jedną 

osobę, np. przed zabiegiem lub pomocą położniczą podczas 
cielenia;

• Tworzy higieniczne, suche i wolne od przeciągów miejsce 
do leżenia dla nowonarodzonego cielaka. Brak kontaktu z 
obornikiem zmniejsza ryzyko infekcji;

• Nowonarodzone cielę leży na warstwie paszy treściwej. Zapach 
wód płodowych w paszy stymuluje krowę do natychmiastowego 
rozpoczęcia pobierania paszy;

• Bezpośrednie przyjęcie paszy po ocieleniu pomaga w uniknięciu 
negatywnego bilansu energetycznego oraz ketozy;

• Liżąca i pobierająca paszę krowa lepiej wydala łożysko;
• Lizanie przez krowę stymuluje cielę i zapobiega jego 

wychłodzeniu;
• Krowa stoi nieruchomo i zostaje przytrzymana przy użyciu 

drabin zatrzaskowych, dzięki czemu bezpośrednio po ocieleniu 
może być bezpiecznie wydojona;

• Krowa, która wylizuje swoje cielę, łatwiej daje się wydoić; Lizanie 
stymuluje również odruch oksytocynowy, a co za tym idzie - 
uwalnianie cennej siary!;

• W części dla cielaka można w łatwy sposób podawać cielakowi 
siarę;

• Cielę nie może nigdzie odejść i łatwo się przemieszczać.
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5.2
Cuddle	Box

Kompletny zestaw Cuddle Box, składa się z:

Poz. 1 1 szt.  Drabina samozatrzaskowa
Poz. 2  2 szt.  Słup z podstawą  80 x 180 cm
Poz. 3  1 zestaw  Elementy mocujące (4 szt.) na potrzeby montażu drabiny 
  samozatrzaskowej przy wsporniku  80
Poz. 4  1 szt.  Teleskopowa bariera boczna
Poz. 5  1 szt.  Teleskopowa bariera boczna z prowadnicą linkową i
  łańcuchem zamykającym
Poz. 6  2 szt.  Słup z podstawą  80 x 80 cm
Poz. 7  2 szt.  Panel z tworzywa sztucznego
Poz. 8  2 zestaw  Elementy mocujące (2 szt.) do mocowania panelu
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5.3
Automatyczne	czochradło	Krazzmaxx

Automatyczne czochradło Krazzmaxx

To interesujące spostrzeżenie, jak krowa czochra się i masuje. 
Zwierzęta czują poprawę swojego zdrowia dzięki automatyczne-
mu czochradłu.
Wszy, różnego rodzaju pasożyty mogą być usunięte ze skóry. 
Grzybiczne choroby skóry mogą być zredukowane lub całkowicie 
usunięte.
Dzięki dużej powierzchni czochradła oraz masażowi następuje 
poprawa ukrwienia oraz metabolizmu.
Ponadto, zauważono zwiększoną wydajność mleczną krów.
Czochradło Krazzmaxx jest ciche i nie wzbudza niepokoju u 
zwierząt.

Najważniejsze zalety:
• Czyści od strony grzbietu i boku zwierzęcia;
• Usuwa pasożyty i stare owłosienie;
• Zapobiega swędzeniu;
• Masaż dużego obszaru ciała;
• Wspomaga metabolizm;
• Mniej strzyżenia.

Dane techniczne:
• Motor elektryczny : 230V/50Hz 
• Obroty : 48/min 
• Wymagana przestrzeń : min.110cm szerokości
• Waga : 133kg

 Czochradło na sprężynie

 Sprężyna zapobiega uszkodzeniom czochradła, np. 
Kiedy krowa podskakuje. 

 Oddzielne czochradło

Czochradło
na sprężynie
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5.4
Czochradło	EasyCleaner

Czochradło EasyCleaner

Główne zalety:
• Obrotowe, ukośne czochradło Ø80cm. Duża powierzchnia 

czochradła połączona z jego rotacją zapewnia komfortowy 
masaż głowy, tyłu oraz boku ciała krowy;

• Ukośna pozycja zapewnia opowiednie czochranie dla małych jak 
i dużych sztuk. Nie ma potrzeby zmiany wysokości czochradła;

• Załącza się automatycznie po kontakcie z krową;
• Zwarta zabudowa, proste w montażu;
• Zaprogramowany czas pracy to ok. 2 minuty;
• Kierunek obrotu zmienia się za każdym włączeniem czochradła. 

Ma to zapewnić równomierne zużycie szczotki czochradła;
• Czochradło wyłącza się i zmienia kierunek, gdy poczuje zbyt 

duży opór, np. wciągnięty ogon. Opór rotacji jest regulowany.

Dane techniczne:
• Silnik elektryczny : 230 V, 50 Hz
• Adekwatna prędkość obrotu : 0.37 kW
• Obroty : 34 r.p.m.
• Przestrzeń do montażu : ok. 78 cm
• Waga : 67 kg
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5.5
Boks	dla	byków
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Boks dla byków

Byk - duży i silny. Zwierzę, które należy traktować z dużym respektem. 
Specjalnie z myślą o bykach rozpłodowych firma Spinder stworzyła boks, 
który składa się z solidnej ochronnej drabiny paszowej (2 stanowiska paszowe)
oraz z równie solidnych drzwi. Dzięki nim krowa może być bezpiecznie i 
praktycznie wprowadzana oraz wyprowadzana z boksu, dzięki temu, że w 
danym momencie byk zostaje przytrzymany w drabinie paszowej. 

Ponieważ drabina posiada możliwość regulacji szerokości szyi, boks dla byków 
można stosować praktycznie dla każdego typu byków (wiek, wielkość). Dwa 
stanowiska paszowe można obsługiwać niezależnie od siebie, łatwo
i bezpiecznie dla rąk i palców.

Cała przednia część boksu dla byków ma szerokość 3 metrów i około 1,70 
metra wysokości. Jest ona zbudowana z solidnej rury (m.in. 2,5”) i solidnych 
słupków (m.in. kwadrat 80).

Elementy boksu dla byków:
• Solidna drabina paszowa (z otworem dolnym) z regulowaną wysokością 

karku, 2 stanowiska paszowe;
• Solidne drzwi z zamknięciem bezpieczeństwa.

Funkcje bezpieczeństwa drabiny paszowej:
• Pozycja otwarta; byk i krowa mogą swobodnie wkładać i wyciągać łeb 

pomiędzy szczeble drabiny paszowej;
• Pozycja samozatrzaskowa, w przypadku której samoistnie ustala się pozycja 

zwierząt, kiedy pobierają paszę;
• Indywidualne zwalnianie zwierzęcia poprzez przesuwanie pręta 

sterującego;
• Indywidualne uwalnianie zwierzęcia z otworu bezpieczeństwa (otwór dolny) 

poprzez przesuwanie pręta sterującego.



„Kto	wybiera	Spinder,	wybiera
stuprocentową	holenderską	jAkość.”
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