
Spider is de voercomputer die fungeert als de spin in het 

web. Zoals een spin strategisch in zijn web zit en alles 

overziet, zo houdt Spider alles draaiende in uw stal. Dankzij 

de LED-verlichting op de kast, kunt u ook alle voerprocessen 

visueel volgen. Spider is de aansturing voor uw (Hanskamp) 

melkstalvoedering systeem  en krachtvoerstations.

Gebruiksvriendelijk

Spider is een gebruiksvriendelijke voercomputer zonder 

poespas. Spider is logisch opgebouwd. Deze voercomputer is 

altijd en overal eenvoudig te bedienen vanaf uw smartphone, 

tablet of PC. Dankzij het gebruiksvriendelijke programma kunt 

u snel en makkelijk de hoeveelheid voer van individuele dieren 

of groepen dieren bijstellen. Het invoeren van gegevens kunt 

u handmatig doen of automatisch via het managmentsysteem. 

Met Spider houdt u grip op het voerregime van uw koeien, 

geiten of schapen.

Eenvoudig uit te breiden

Spider is interessant voor iedere veehouder die  

geautomatiseerd wil voeren, onafhankelijk van de 

bedrijfsomvang. Spider bestaat uit een server met bijbehorende 

antennas. Eén Spider kan 16 voerdosators aansturen. Voor 

meer uitgangen of een bereik groter dan 10 meter kunt u 

de Spider server uitbreiden met één of meerdere Spider 

clients.  Spider kan alle meest voorkomende transponders 

uitlezen (o.a. Nedap, DeLaval, HDX en FDX). Spider zorgt dat 

u eindeloos kunt voeren.

  

Hanskamp richt zich met Spider enkel op het voeren van 

dieren, daardoor is de Spider praktisch opgebouwd en kunt u 

niet verstrikt raken in een web van ingewikkelde opties. Met 

Spider kunt u eenvoudig sturen op de (individuele) behoeften 

van uw dieren, waardoor u economisch slim kunt voeren en 

Spider bijdraagt aan een hoger bedrijfsrendement.  

NIEUW! SPIDER
DE ‘PLUG AND PLAY’  VOERCOMPUTER

VOEREN IN DE MELKSTAL

 Onbeperkt aantal dieren voeren!

 Gegevens uitwisseling met

 managementprogramma

 Draadloze touch-bediening
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Hanskamp
Innovation for dairy farming

PRIJZEN

Spider server € 4.079,36

Bijv. 4 gekoppelde voerstations met max. 4 voersoorten.

Spider server en Spider client € 6.472,68

Bijv. 2x16 melkstalvoedering met 1 voersoort.

VOEREN IN DE MELKSTAL KRACHTVOERSTATIONS

Leest alle
veelvoorkomende
transponders uit




