
Stelling: 
Ons stalsysteem vraagt om ligplaats-
afscheidingen (noodzaak van de veehouder).

Gewenst:
Koeien moeten minimale tegenwerking  
en maximale natuurlijke bewegingsvrijheid  
hebben in de ligplaats.

Oplossing: 
DSD ontwikkelde hiervoor in 2001 de Ster®

ligboxafscheiding. Na uitvoerige testen  
wordt deze Ster® ligbox geleverd tot volle 
tevreden heid van koeien en veehouders.
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DSD Sterbox® ligboxafscheidingen

● STALINRICHTING

● WEBSHOP
● MESTVERWERKING
● STALVENTILATIE

Al 15 jaar 

de beste 

ligbox

afscheiding!

Waarom is de Ster® ligbox een groot succes?
● Totaal vrije ruimte naar voren
● Volledig open zijdelingse kopruimte
● Moderne box-hoogte van 130 cm of hoger met golfschoftboom
● Perfecte zijwaartse onder-geleiding (langs de korte ribben)  

Dit voorkomt drukplekken, zwellingen en geeft meer buikruimte. 

Ster® ligboxen kenmerken zich door een licht verende onderbuis, die 
middels een scharnierende opstelling van de ligboxafscheiding aan de 
vaste bevestigingsvoet is bevestigd. DSD Ster® ligboxafscheidingen 
worden als maatwerk geleverd. Bij ieder stalconcept wordt bekeken 
wat de juiste maatvoering moet zijn voor maximaal koecomfort. 
Voor het Aquastar Ultimate combi water bed met waterknierol heeft 
DSD een speciale Ster® ligbox ontwikkeld.

DSD staat synoniem voor Desirable Solutions for Dairy: 
diervriendelijk, arbeidsbesparend en duurzaam. 



DSD Mestschuifsystemen Uitmesttechniek

Schone vloeren, schone koeien!

In één 

werkgang 

uw vloer 

schoon!

Ook vooremissie 
arme

vloeren

Kabelaandrijving: 
één aandrijfstation, licht draaiend

Haspelaandrijving: 
twee aandrijfstations per circuit

Ketting aandrijving: 
één aandrijfstation 

DSD roosterschuif, type Ster
● Door de beweegbaar opgehangen verzwaarde rubberstrip 

wordt de roostervloer keurig netjes schoon gedweild.
● De draaibare rubber “Ster” wielen zorgen dat de zijkanten 

van de boxdekken netjes schoon geveegd worden.
● Kleine obstakels op de zijkanten is voor de  

“Ster” schuif geen probleem.
● De afwerking van de (bovenzijde) van de schuiven  

is zo vlak mogelijk, dus koevriendelijk uitgevoerd. 

DSD Combi-/Kamschuiven en V schuiven
● Door de rubber- kunststof strip aan de onderzijde  

wordt de vloer keurig netjes schoon geschoven.
● De zwaar uitgevoerde schuiven zijn inzetbaar op  

diverse dichte vloeren.
● DSD Stalinrichting levert mestschuiven voor ieder  

type emissie arme vloer, ongeacht de fabrikant.
● De afwerking van de (bovenzijde) van de schuiven  

is zo vlak mogelijk, dus koevriendelijk uitgevoerd.



Profiteer van de speciale 

nazomer actie!

Kalvereenlingbox Kalverhuisvesting

● Zware kwaliteit en royale afmetingen
 (lxbxh): 125x91x100 cm
● Vreetplaats met boven- en onderkopgat
● Draai- en uitneembaar fronthek
● Vrije instap zonder hinderlijke beugel
● Hardhouten lattenbodem oplegging op koker
● Makkelijk reinigen & ontsmetten
● Verrijdbare en vaste uitvoeringen

Kalver-eenlingbox

Eenvoudigreinigen en ontsmetten
Ook in

kunststof

uitvoering

Bij 5  
kalverboxen Dairy Scratchy gratis t.w.v.  100 euro 
(op=op) 
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Dairy Scratchy Koeborstels

Boxafscheiding toebehoren

Hekwerk toebehoren

Buis toebehoren

Draadbeugels

Kapbeugels

BuizenScharnierpunten

Mestverwerking onderdelen

Vkk 50/50 SYSLUITSD1.5/50

Vkk 50/50 SYSLUITSD1.5/50

Bestel
snel en

eenvoudig
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Ook voor onderdelen kunt bij DSD terecht. Bestel deze snel en 
makkelijk op onze webshop www.dsdonderdelen.nl. DSD is 
naast stalinrichting eveneens het adres voor stalventilatie en 
mestverwerking. 

Koeien hebben de natuurlijke behoefte om hun huid te 
schuren vanwege jeuk. Met de Dairy Scratchy worden 
verwondingen door het wrijven tegen betonnen en 
metalen bouwcomponenten voorkomen.

Dairy Scratchy comfort rubbers stimuleren de bloedcirculatie 
van koeien en dragen bij aan een gezonde vacht. Bovendien 
beschermt het muurhoeken en palen op strategische posities, 
waardoor het comfort van uw veestapel wordt verbeterd zonder 
hoge kosten. De Dairy Scratchy vergt geen elektriciteit of onder-
houd en bestaat uit hoogwaardig gevulkaniseerd rubber met 
speciaal noppenstructuur.

Verhoog het comfort en de veiligheid 
van uw koeien met de Dairy Scratchy!

Bekijk  

de video!
Dairy Scratchy
● Geen elektriciteit nodig
● Eenvoudige montage
● Bescherming van scherpe hoeken
● Stimuleert de bloedsomloop
● Geen onderhoud

Bij 5  
kalverboxen Dairy Scratchy gratis t.w.v.  100 euro 
(op=op) 


