
Oude Situatie 

Spider 

info@hanskamp.nl   

www.hanskamp.nl 

 

Het gebruiksvriendelijke voersysteem  
voor de krachtvoerstations of melkstal  

Leest alle meest voorkomende tranponders uit  

 

Te benaderen met smartphone, tablet of PC 

 

Te koppelen met het managementprogramma  

 

Eenvoudig te kalibreren   

“Het heeft me veel 
geld en tijd bespaard, 
dat ik mijn bestaande 

transponders kon  
behouden”  



Oude Situatie 

Spider 

info@hanskamp.nl  

www.hanskamp.nl 

 

SpiderServer 
SpiderClient 

Spider is het Hanskamp voersysteem om automatisch en individueel krachtvoer te verstrekken in de melkstal of krachtvoerstations. Spider is 

voor alle veehouders interessant die economisch slim willen voeren. Spider bestaat uit een centrale computerkast, de SpiderServer. Spider 

heeft vier sensoringangen, kan zestien antennes uitlezen, zestien voerdosators en twaalf luchtventieluitgangen aansturen binnen een bereik 

van tien meter. Het systeem is uit te breiden tot 98 extra kasten, de SpiderClient. 

Economisch gezien draagt Spider bij aan een goed bedrijfsrendement. Door automatisch te voeren, wordt er ook nauwkeuriger gevoerd. Zo 

krijgt ieder dier exact de hoeveelheid krachtvoer die goed voor haar is, dit heeft een positief effect op de conditie en de gezondheid van het 

individuele dier. Ook heeft dit een positief effect op het totale krachtvoerverbruik op bedrijfsniveau.  

Verder besparen veehouders geld bij de aanschaf, doordat er geen nieuwe transponders aangeschaft hoeven te worden en er minder      

aansturingskasten nodig zijn. De SpiderAntenna kan alle veel voorkomende rfid-transponders met een frequentie tussen de 115 en 140 kHz 

uitlezen. Hierdoor kunnen alle veelvoorkomende oor-, poot- en halstransponders uitlezen worden. Dit geeft de veehouder flexibiliteit om 

van systeem over te stappen en bespaart hem tijd en geld.  

Maar vooral draagt Spider bij aan meer arbeidsgemak en meer arbeidsvreugde. Spider heeft de nieuwste software, die ontwikkeld is door 

mensen met agrarische achtergrond. Hierdoor is het logisch en eenvoudig opgebouwd. Spider zet zijn eigen netwerk op, hierdoor werkt het 

systeem nagenoeg storingsvrij. Verder kan de Spider ook een eigen wifi-netwerk opzetten, op die manier kan de veehouder de ingebouwde 

webserver benaderen. Op deze manier kan Spider met internet koppelen en is het mogelijk om altijd en overal Spider te benaderen via de 

smartphone, tablet of PC. Veehouders kunnen eenvoudig zaken raadplegen of aanpassen. Ook kunnen gegevens  

worden ingelezen en uitgewisseld via het managementprogramma met Taurus-koppeling.  
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