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Wist u dat een zijdedraad in een spinnenweb wel vijf keer zo sterk is als een 

staaldraad van dezelfde dikte? Deze spinnendraden vormen samen een solide web, 

van waaruit de spin alles goed onder controle heeft. Om die reden hebben wij onze 

nieuwste innovatie naar dit slimme beestje vernoemd: Spider! Spider is de spin in 

het web van Hanskamp oplossingen, zoals onder andere de welbekende PipeFeeder 

en het L’port sluithek.

Met het succesvol uitbrengen van Spider vorig jaar in Nederland hebben we wederom

een grote stap gemaakt in de modernisering van automatische krachtvoerverstrekking.

Voor alle informatie over Spider verwijzen wij u naar blz. 4.

Laat u inspireren! In deze brochure kunt u alle Hanskamp producten vinden inclusief

richtprijzen per product. Bent u op zoek naar een prijs op maat, ga dan naar de 

Configurator: www.hanskamp.nl/configurator. Hier kunt u zelf uw gewenste 

product online samenstellen. Uiteraard kunt u ook voor vragen of offertes bij onze 

(binnendienst) medewerkers terecht.

Namens team Hanskamp,

Met vriendelijke groet,

Henk Hanskamp
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Spider is de voercomputer die fungeert als de spin in het web. 

Zoals een spin strategisch in haar web zit en alles overziet, zo 

houdt Spider alles draaiende in uw stal.  Spider is het Hanskamp 

voersysteem om automatisch en individueel krachtvoer te 

verstrekken in de melkstal of in de krachtvoerstations. Door 

automatisch en nauwkeurig te voeren, draagt Spider bij aan 

een goed bedrijfsrendement.

Met Spider bespaart u geld, doordat er geen nieuwe 

transponders aangeschaft hoeven te worden en er slechts 

enkele aansturingskasten nodig zijn. De SpiderAntenna 

kan bijna alle gangbare transponders met een frequentie 

tussen de 115 en 140 kHz uitlezen. Hierdoor kunnen alle 

veelvoorkomende oor-, poot- en halstransponders uitgelezen 

worden. 

Spider geeft meer arbeidsgemak en meer arbeidsvreugde. 

Deze voercomputer heeft de nieuwste software, die 

ontwikkeld is door onze technici. Hierdoor is het systeem 

logisch en gebruiksvriendelijk opgebouwd. Spider kan zijn 

eigen wifi-netwerk opzetten, daardoor is het systeem te 

benaderen via de smartphone, tablet of pc. Veehouders 

kunnen ter plekke eenvoudig in het systeem zaken raadplegen 

of aanpassen. Invoer en uitwisseling van gegevens kan 

handmatig, met Excel of automatisch door middel van een 

Tauruskoppeling met uw managementprogramma. 

Spider bestaat uit een centrale computerkast, de SpiderServer. 

Het systeem is uit te breiden tot 98 extra kasten, de 

SpiderClients. Zowel de SpiderServer als de SpiderClient kan 

zestien antennes uitlezen en zestien voerdosators aansturen, 

dit binnen een bereik van tien meter. 

Nieuw: SpiderTag!

SPIDER
DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE VOERCOMPUTER

VOEREN IN DE MELKSTAL KRACHTVOERSTATIONS

Leest alle veelvoorkomende
transponders uit!

 Eenvoudige gebruiksvriendelijke aansturing

 Leest alle veelvoorkomende transponders uit

 Te benaderen via smartphone, tablet of pc

 Te koppelen aan managementprogramma

SpiderServer € 4.253,00

T.b.v. aansturing van 16 voerdosators binnen bereik van 10 meter.

Incl. voeding en kabels. Excl. SpiderAntenna € 225,75 p.st.
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Zes uur ’s morgens, als de dauw nog boven de weide hangt, 

staan de 100 melkkoeien van Kees Verkley al te wachten 

om te worden gemolken. Ze gaan graag de melkstal in want 

daar krijgen ze hun dagelijkse krachtvoer. Sinds halverwege 

2018 gaat het voeren in de melkstal volautomatisch. De 

melkstal van Verkley is uitgebreid naar een 2x9 stands 

en daarbij voorzien van MultiFrames en PipeFeeders, 

die worden aangestuurd door de Spider voercomputer. 

Verkley: “Sinds we met PipeFeeders en Spider voeren in de 

melkstal, verloopt het melken heel soepel. Het eenmalig 

instellen van de voercurves in het Spiderprogramma was 

zo geregeld.  Aangezien de melkstal de enige plek is waar 

de koeien brokken krijgen, ben ik blij dat er individuele 

standplaatsherkenning is. Op deze manier krijgt iedere koe de 

juiste portie brokken. Helemaal automatisch. Ik heb er geen 

omkijken meer naar en kan al mijn aandacht op het melken 

richten.

De PipeFeeder voerdosators zijn geweldig.  Voor de koeien is 

zelfbediening van krachtvoer verleden tijd. Ze weten nu dat 

ze niets meer kunnen krijgen en zijn daarom veel rustiger in 

de melkstal. Na het melken, tijdens de koffie, kijk ik op mijn 

tablet de attentielijst na. Maar ik heb nog zelden een koe die 

zijn voer niet heeft opgenomen.”

Klant aan het woord

KEES VERKLEY

VOEREN IN DE 
MELKSTAL

PipeFeeder •  VERNIEUWD 8

PipeFeeder HighSpeed & Dump 10

MultiFrame 11
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 Nieuw! Ook voor niet-  

 geperste grondstofmengsels

 Nauwkeurige dosering

 Geluidsarm en stofvrij

 Kortere melktijd, betere   

 melkgift en meer rust

De PipeFeeder is de ideale krachtvoerdosator voor het 

verstrekken van krachtvoer tijdens het melken. Koeien die 

tijdens het melken worden gevoerd, komen graag de melkstal 

in en laten de melk beter schieten, doordat het hormoon 

oxytocine volop wordt aangemaakt. Voor een optimale 

melkgift moet het oxytocinegehalte hoog blijven. Onze 

PipeFeeder speelt hier perfect op in door tijdens de hele 

melkbeurt kleine porties krachtvoer te verstrekken. Door 

het krachtvoer over de melktijd verdeeld aan te bieden, 

houden koeien hun focus op de voerbak en blijven ze tot het 

einde van de melktijd rustig.

De PipeFeeder heeft een uniek 3-in-1 concept, bestaande 

uit een dosator, krachtvoervoorraad en valbuis. Dankzij 

het vernieuwde binnenwerk is het mogelijk om met de 

PipeFeeder zowel krachtvoer in brokvorm als niet-geperste 

grondstofmengsels te doseren. Doordat de doseermond 

laag in de pijp is ingebouwd, is de valhoogte klein en is de 

PipeFeeder geluidsarm en stofvrij.

Het anti-mors doseersysteem zorgt ervoor dat stotende 

koeien niet worden beloond. Hierdoor is er meer rust in de 

melkstal, wat zorgt voor een betere melkproductie van de 

koe en meer werkplezier voor de veehouder.

PIPEFEEDER ·  VERNIEUWD! 

ANTI-MORS KRACHTVOERDOSATOR

PipeFeeder gekoppeld aan Spider* € 943,52

PipeFeeder gekoppeld aan externe koeherkenning* € 484,70

PipeFeeder stand-alone individueel* € 844,93

PipeFeeder stand-alone per zijde* €  601,77

PipeFeeder t.b.v. krachtvoerstation/ melkrobot € 444,72 

*Prijzen zijn per melkstand en gebaseerd op een 2x8 melkstal. Incl. bevestigingsmateriaal.

De PipeFeeder is ook 
erg succesvol in het 
krachtvoerstation of 
in de melkrobot!

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826
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De PipeFeeder Dump wordt onder één of twee PipeFeeder(s) 

HighSpeed geplaatst. Het krachtvoer uit de PipeFeeder(s) 

wordt verzameld in de voorraadbuis van de PipeFeeder Dump. 

De dumpklep leegt de volledige voorraadbuis met een snelheid 

van 2 kg per seconde, zonder te morsen. De PipeFeeder Dump 

is verkrijgbaar in een 1 kg variant voor geiten of in een 4 kg 

variant voor koeien.

 Past in elke melkcarrousel

 Efficiënt voeren, zonder verspilling

 Robuuste rvs dosator

 Geen lucht of vacuüm benodigd

PipeFeeder HighSpeed kort (1146 mm) € 654,21

PipeFeeder Dump (4 kg) € 870,67

MULTIFRAME
Het robuuste en praktische melkstalframe dat voldoet aan 

de wensen van de moderne veehouder die wil voeren in de 

melkstal. Het MultiFrame heeft een open karakter en een 

geperforeerde voerbak van rvs. Deze unieke voerbak heeft 

een geperforeerde bodem die werkt als een vergiet. 

Hierdoor wordt het vocht na het reinigen van de melkstal 

direct afgevoerd. Ook heeft de voerbak een optimale vorm 

en formaat, aangepast aan de neus van de koe.  Koeien morsen 

geen brokken meer!

Rvs voerbak

30°
€ 176,93

40° - 50°
€ 227,38

60°
€ 227,38

70°
€ 234,87

Incl. bevestigingsmateriaal. Excl. wandbevestigingsbouten en PipeFeeder.

 Voor elke gradenstand (30° - 70°)

 Reinigingswater loopt automatisch weg

 Eenvoudige en snelle montage

KRACHTVOERDOSATOR 
VOOR DE CARROUSEL
De dosator in de melkcarrousel voor koeien of geiten moet snel 

maar ook heel nauwkeurig krachtvoer kunnen verstrekken. Dat doet 

de PipeFeeder HighSpeed! Het lossen gaat razendsnel: tot wel 20 

kg brok per minuut. Wanneer u een grotere hoeveelheid voer of 

meerdere voersoorten wilt verstrekken in de carrousel kunt u de 

PipeFeeder HighSpeed uitbreiden met de PipeFeeder Dump.

PIPEFEEDER 
HIGHSPEED

PIPEFEEDER DUMP

ROBUUST VISGRAAT MELKSTALFRAME (30° - 70°)

Vocht wordt direct afgevoerd

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl
internet   www.hanskamp.nl
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Peter Raams

Manon Zomer

Bart Pennings

Henk Hanskamp

Mayk Schurink

Jochem Tolkamp

Koen Nijhof

Bert Massink

Devin Kuijperij

Martine Hanskamp

Bart WiltinkJos Borsten

Robin Franken

Henk Biezeman

Gerbert Hanskamp

Joeri Kers

Peter Koetschruiter

Wij staan met beide
benen in de boerenpraktijk!
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Gezonde koeien, dat vindt Christian Klein Koerkamp 

belangrijk. Samen met zijn vrouw Sanne heeft hij een 

melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 40 stuks jongvee. 

Sinds begin 2017 staan er in zijn stal vier walk-in FeedStations 

met Spider aansturing van Hanskamp.  

Klein Koerkamp: “Wanneer mijn koeien gezond zijn, scheelt 

mij dit werk en het scheelt ook in de portemonnee. Als 

veehouder kun je niet altijd de opbrengstenkant beïnvloeden. 

Maar ik heb wel zicht op de krachtvoerkosten die ik maak. 

Mede dankzij de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van 

Spider, weet ik precies hoeveel ik voer en wat het mij kost. 

Alle koeien nemen het krachtvoer goed op. Dat is voor mij 

het bewijs dat de koeien zich veilig voelen in de FeedStation 

walk-in krachtvoerstations. De krachtvoeropname is zo goed 

dat ik soms bijna vergeet op de attentielijst te kijken.  

Als ik zie dat mijn dieren gezond zijn en het goed hebben, 

geeft mij dit als veehouder veel plezier en voldoening. 

En als alles op mijn bedrijf vlekkeloos verloopt, heb ik tijd 

voor andere activiteiten zoals rondleidingen geven aan 

geïnteresseerden op mijn bedrijf of het meedenken over 

technische ontwikkelingen zoals Spider.” 

KRACHTVOER-
STATION

FeedStation walk-through 16

FeedStation walk-in 18

L’port sluithek 19 

MultiDos & MultiFill 20

Black-V  •  VERNIEUWD 22

Klant aan het woord

CHRISTIAN KLEIN KOERKAMP

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl
internet   www.hanskamp.nl
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FEEDSTATION
WALK-THROUGH
HET KOEVRIENDELIJKE 
KRACHTVOERSTATION

De FeedStation walk-through is dankzij het koevriendelijke karakter hét voerstation van 

de toekomst. Dit unieke krachtvoerstation is zo ontwikkeld dat koeien de FeedStation 

walk-through voorwaarts betreden en verlaten. Hierdoor worden tegennatuurlijke 

bewegingen, stress en beschadigingen aan poten en uier voorkomen.

In de FeedStation walk-through voelen koeien zich veilig.  Het afsluiten van het 

krachtvoerstation maakt dat de koe in alle rust haar portie krachtvoer kan opnemen, 

zonder dat ze verstoten of verjaagd wordt. Het voorwaarts verlaten van het 

krachtvoerstation is prettiger voor de koe, want bij het verlaten van het voerstation kan 

de koe zich, indien nodig, direct met haar kop verdedigen.

Wanneer een koe de FeedStation walk-through via de voorkant verlaat, kan een 

volgende koe er direct via de achterkant inlopen. Hiermee wordt optimaal koeverkeer 

gegenereerd. Wisselingen van drie seconden zijn geen uitzondering. Tel uit uw winst!

 Snelle en vriendelijke wisselingen van koeien

 Optimaal koeverkeer

 Ideaal bij weidegang

FeedStation walk-through, één voersoort € 5.277,60

FeedStation walk-through, twee voersoorten  € 5.768,53

Incl. bevestigingsmateriaal. Excl. dosator aansturing, kijk voor aansturing met Spider 

op blz. 4.

Maak uw FeedStation compleet met
meerdere PipeFeeders of een 
MultiDos vloeistofdosator!

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl
internet   www.hanskamp.nl
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L’PORT SLUITHEK

FEEDSTATION WALK-IN

De robuuste FeedStation walk-in heeft een open karakter, 

hierdoor kan de koe contact houden met de rest van de 

kudde. Het voerstation is standaard voorzien van een 

PipeFeeder; de krachtvoerdosator met het vernuftige anti-

mors doseersysteem. Dankzij het anti-mors systeem wordt 

stoten niet beloond en is daarmee verleden tijd! PipeFeeder in 

combinatie met Spider zorgt ervoor dat u nog nauwkeuriger 

kunt voeren. Kijk voor Spider op blz. 4. 

De FeedStation walk-in past in elke stal en is eenvoudig uit te 

breiden! Maak uw krachtvoerstation helemaal compleet met 

een extra voersoort (blz. 8), een L’port (blz. 19) of MultiDos 

(blz. 20)! 

UNIVERSEEL EN MODULAIR 
KRACHTVOERSTATION

FeedStation walk-in, één voersoort € 1.696,44

FeedStation walk-in, twee voersoorten € 2.191,78

Incl. bevestigingsmateriaal. Excl. L’port en dosator aansturing, kijk 

voor aansturing met Spider op blz. 4.

BESCHERMING VAN KOEIEN
IN HET VOERSTATION
Het L’port sluithek is een met luchtdruk aangedreven hek dat de ingang van 

het krachtvoerstation afsluit. Het grootste voordeel van een luchtgestuurd 

sluithek ten opzichte van een mechanisch sluithek is dat koeien niet onnodig het 

krachtvoerstation bezet kunnen houden. Hierdoor heeft het voerstation geen 

capaciteitsverlies en hebben alle koeien de kans hun voertegoed op te nemen. 

Een ander groot voordeel is dat het sluithek nauwelijks ruimte in beslag neemt 

dankzij de opwaartse beweging van dit sluithek. Hierdoor wordt het koeverkeer 

niet gehinderd. 

Het L’port sluithek zorgt ervoor dat het krachtvoerstation veilig is afgesloten. 

Koeien lager in rang kunnen niet meer uit het voerstation verstoten worden. 

Het L’port sluithek garandeert dat iedere koe in alle rust haar krachtvoer kan 

opnemen. Ook voorkomt het sluithek dat uier en achterpoten worden beschadigd. 

Een L’port sluithek geeft rust in de hele stal!

 Betere krachtvoeropname

 Past op elk krachtvoerstation

 Het uier is volledig   

 beschermd tegen stoten

 Levert een punt voor MDV

 Met elke aansturing te koppelen

 Open karakter

 Incl. PipeFeeder anti-mors krachtvoerdosator

L’port sluithek € 1.496,64 

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl
internet   www.hanskamp.nl
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MULTIDOS 
AUTOMATISCH VLOEISTOFFEN DOSEREN

20

“Propyleenglycol over de brokken, als jus over de aardappels... 
Ze likken de hele bak schoon!”

Een hoogdrachtige koe heeft veel energie nodig, maar door 

een kleiner pensvolume is er geen maximale voeropname 

mogelijk. Om een negatieve energiebalans te voorkomen 

is het daarom van groot belang om een hoogdrachtige koe 

individueel vloeibare energie bij te voeren. Koeien starten 

hierdoor vlotter op en zitten eerder op de productiecurve.

Individueel, exact en automatisch vloeistoffen toedienen kan 

eenvoudig met de MultiDos. U koppelt de MultiDos direct 

aan uw krachtvoerstation of melkrobot als 2e, 3e of 4e 

voersoort. Ongeacht het merk voerstation of melkrobot, de 

MultiDos past altijd. De praktijk heeft bewezen dat koeien 

het gedoseerde vloeibare product over het krachtvoer 

uitstekend opnemen!

Vloeistoffen doseren in de carrousel, dat kan met de MultiDos 

HighSpeed. Informeer hierover bij onze binnendienst.

MULTIFILL
De  MultiDos hoeft niet meer handmatig nagevuld 

te worden dankzij de MultiFill. De MultiFill is een 

zelfaanzuigende pomp die automatisch vanuit het 

voorraadvat de MultiDos container navult. De MultiFill 

kan tot wel 75 meter van de MultiDos container afstaan. 

De MultiDos in combinatie met de MultiFill neemt u werk 

uit handen!

 Gezonde, fitte koeien

 Past op elk merk en type krachtvoerstation of robot

 Geen stress bij toediening

 Dosering gekoppeld aan voercomputer

MultiDos pomp in wandbehuizing € 583,85

MultiDos container (34 L) met 1 pomp € 759,81

MultiDos container (34 L) met 2 pompen € 1.271,49

MultiDos HighSpeed € 2.109,22

MultiFill € 710,63 

Incl. bevestigingsmateriaal. Excl. vlotterset € 48,08 p.st.

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826
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 Online

 Gratis en vrijblijvend

 Incl. berekening en 3D weergave 

 Snel en eenvoudig

www.hanskamp.nl/configurator

ZELF EENVOUDIG EN 
PROFESSIONEEL UW 
HANSKAMP PRODUCTEN
SAMENSTELLEN

BLACK-V ·  VERNIEUWD! 

COMPACTE POEDERDOSATOR
Nauwkeurig kleine hoeveelheden doseren, dat is wat u verwacht van een 

poederdosator. Dat doet de Black-V, de ideale dosator voor meel, poeder of 

kruimel.  Afhankelijk van de uitvalmond en de dikte van de vijzel doseert de 

Black-V porties van 5 of 15 gram. De Black-V is net als alle Hanskamp oplossingen 

anti-mors. Stoten tegen de dosator is daarmee verleden tijd. 

De Black-V is uitermate geschikt voor in de kleine ruimtes van het voerstation of 

de melkrobot. Heeft u wel de ruimte dan kan de Black-V uitgebreid worden met 

een 28 liter voorraadcontainer. Dankzij de transparante kunststof container kan 

de krachtvoervoorraad altijd in één oogopslag gecontroleerd worden.

Voor meer mogelijkheden of vragen, neem gerust contact op met onze 

binnendienst. 

 Nieuw! Voor dosering   

 van poeder en kruimel 

 5 of 15 gram per portie

 Anti-mors en nauwkeurig

 Interessant in DeLaval   

 krachtvoerstation of

 melkrobot

HANSKAMP 
CONFIGURATOR

Black-V € 381,04

tel    +31 (0)314 - 393 797
fax   +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl
internet   www.hanskamp.nl
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ADVIES OP MAAT NIEUWSBRIEF
Voor een vrijblijvende offerte of een specifieke vraag kunt u contact met 

ons opnemen. Onze verkoopmedewerkers helpen u graag om een 

passende oplossing voor uw situatie te vinden.

Voor een oplossing op maat, kunt u ook uw eigen product (incl. prijs en 

3D weergave) samenstellen op: www.hanskamp.nl/configurator. 

Disclaimer: 
Hoewel de inhoud van de brochure van Hanskamp AgroTech BV met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld, kan Hanskamp AgroTech BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade (direct of 
indirect) die zou kunnen ontstaan door vergissingen of onjuistheden in deze brochure. Er kunnen geen 
rechten aan de informatie in deze brochure worden ontleend. De informatie en prijzen in deze 
brochure zijn niet bindend en mogen te allen tijde zonder notificatie aangepast worden. Prijzen in deze 
brochure zijn productprijzen. Service en onderhoud zijn niet inbegrepen. 

Hanskamp AgroTech BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor 
met betrekking tot alle op of via deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, 
grafisch materiaal en logo’s etc.). Reproductie en verspreiding van het geheel of delen van deze 
brochure zijn zonder schriftelijke toestemming van Hanskamp AgroTech BV niet toegestaan. De 

genoemde bedrijfs- en productnamen in deze brochure zijn handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren. Weergave van merknamen van derden in deze brochure is bedoeld ter ondersteuning van 
de informatie voor de lezer. Hanskamp AgroTech BV tracht merknamen van derden objectief weer te 
geven, geen onderscheid te maken tussen merken en geen inbreuk te maken op het merkrecht. 

Op alle rechtsbetrekkingen van Hanskamp AgroTech BV of haar gelieerde ondernemingen waarbij 
Hanskamp AgroTech BV als verkoper van zaken en/of leverancier van diensten optreedt, zijn de 
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek 
kosteloos toegezonden. Door de via deze brochure aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u 
akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

INNOVATION FOR

DAIRY FARMING
WORLDWIDE

Broekstraat 17

7009 ZB Doetinchem, Nederland

tel +31 (0)314 - 393 797

fax +31 (0)314 - 393 826

e-mail     info@hanskamp.nl

internet   www.hanskamp.nl

Op de hoogte blijven van de noviteiten van 

Hanskamp? Op www.hanskamp.nl/

nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor 

onze nieuwsbrief.

Jochem Tolkamp ·  Verkoop Benelux Robin Franken ·  Verkoop binnendienstRoeland Kleine ·  Verkoop binnendienst


