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Perfecte geleiding & Optimaal ligcomfort

Al 15 jaar 

de beste 

ligbox-

afscheiding!

Het model van de Ster® ligboxen geven een 
perfecte geleiding langs de korte ribben. De 
ligplaatsbreedte wordt maximaal benut en 
koeien liggen recht in de ligbox. Door de open 
zijdelinkse kopruimte kan de koe bij het op-
staan vrij alle kanten uitdraaien. Met een 
licht verende onderbuis en scharnierende 
opstelling is de boxafscheiding comfortabel 
voor koeien. 

Uniek ontwerp; latex onderlaag, met daarboven op een waterbed 
met een zachte top structuur gecombineerd met een water-
knierol. Totale dikte 70 mm. Bekroond met een hoog scorend 
DLG test rapport en geleverd met 15 jaar garantie.

Een koematras met als  
extra een waterbed er  
bovenop = het Aquastar  
Ultimate Combi waterbed

Ster® Ligboxen
De eerste keus van koeien!

Aquastar Ultimate Combi Waterbed
Maximaal comfort = Maximale melkproductie



Maximaal comfort = Maximale melkproductie

Aquastar Ultimate Combi Waterbed Ligboxbedekking

● Genoeg water voor comfortabel liggen, 
doorrollen/glijden niet mogelijk

● Toplaag zonder schurend effect, glad waardoor 
vocht en urine er gemakkelijk afloopt

● Aquastar Ultimate Combi keert altijd 
in originele vorm terug

● Poly-Latex onderlaag: 
● geeft steun bij het opstaan
● koe komt nooit op beton
● minimale belasting op de gewrichten tijdens het knielen

● Verkrijgbaar in breedtes (cm) 
110 - 112.5 – 115 - 117.5 – 120 – 125

● Ligbed is een combinatie uit 2 zones welke beide 
afzonderlijk een hoog comfortniveau hebben.

● Optioneel leverbaar met bijbehorende 
watergevulde knierol

● 180 cm vrije ligruimte

● Voorkomt kale, dikke en open hakken
● Optimale drukverdeling voor de koe. 

Maximaal ligcomfort en koe ligt met rechte rug. 
● Ieder ligbed vormt zich naar de individuele koe
● Doel van Aquastar Ultimate Combi koe; 

ligt 14-16 uur per dag

●  Aquastar Ultimate Combi wordt over de gehele 
achterzijde bevestigd, dit voorkomt vuilophoping.

● Makkelijk schoon te maken
● Comfortabel liggende koeien = meer melk

Voordelen Aquastar Ultimate Combi
Koe Boer

Materialen Uitvoering

15 jaar garantie DLGgetest:Zeergoed

APPROVED

APPROVED

René Elschot: 

“ Hoe meer de koe ligt, 
hoe beter het is.”
“De koeien hebben ruimte, kunnen vlot opstaan en gaan 
graag liggen. Kale hakken hebben we niet meer en mastitis is 
tot een minimum beperkt. Eigenlijk hadden we het veel eerder 
moeten doen, investeren in het omfort van onze koeien.”

bron: Veeteelt juli 2019



Maximaal comfort = Maximale melkproductie

Ster® Ligboxen Ligboxafscheiding

‘The shining star’ onder de ligboxafscheidingen 

Grootvee 
Ster® 210/205
Leeftijd : vanaf 22 maanden - Breedte ligplaats : 110-125 
● Volledig vrije kopruimte
● Perfecte zijwaartse geleiding
● Geen enkele belemmering naar voren
●  Neusboom op 100 cm vanaf betonvloer voorkomt dat uw 

koeien aan de voorzijde de ligplaats uitlopen.

Ster® 190
Leeftijd : vanaf 18 maanden - Breedte ligplaats : 100-125 cm
● Ideaal voor renovatie
● Perfecte zijwaartse geleiding
● Neusboom op circa 90 cm vanaf betonvloer voorkomt dat 

uw koeien aan de voorzijde de ligplaatsen uitlopen

Vaars
Ster® 180
Leeftijd : 14-18 maanden afhankelijk van type veestapel
Breedte ligplaats : 90-110 cm
● Perfecte zijwaartse geleiding
● Volledig vrij ligbed
● Vrije ruimte achter montagevoet 165 cm

Jongvee
Ster® 150/140 
Leeftijd : 2-14 maanden - Breedte ligplaats: 65-90 cm
● Volledig vrij ligbed en open kopruimte
●  Door verzetten van neus- en schoftboom slechts 1 type 

boxafscheidingen nodig voor 2 leeftijdsgroepen

Ster® ligboxen kenmerken zich door een licht verende onderbuis, die middels een scharnierende opstelling van de ligboxafscheidingen 
aan de vaste bevestigingsvoet is bevestigd. Ster® ligboxafscheiding wordt als maatwerk geleverd. Bij ieder stalconcept wordt bekeken 
wat de juiste maatvoering moet zijn voor maximaal koecomfort. Door het unieke ontwerp en uitvoering worden kwetsuren van koeien 
voorkomen. De koe ligt recht in de ligbox met maximale natuurlijke bewegingsvrijheid in de ligplaats. 
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DSD staat voor Desirable Solutions for Dairy; uw koeien voelen zich opperbest in stallen voor-
zien van DSD stalinrichting. Alle DSD stalinrichtingsproducten en -oplossingen voldoen aan 
drie basisgedachten: ze zijn diervriendelijk, arbeidsbesparend én duurzaam. Veehouders die 
kiezen voor DSD Stalinrichting worden beloond door (melk)vee dat tot topprestaties in staat is.

Innova Optimaal ligcomfort Koebed

Innova koebed 
● Leverbaar in grootvee-, jongvee- en kalfuitvoering
●  Vlak met Groef topdoek dikte 3.5 mm van hoogwaardig 

rubber met dubbele ingelegde wapening
● Hoogwaardige Poly-Latex schuimvulling, 35 mm dik
● Totale dikte 40 mm!
● Geen kuilvorming
● Veerkrachtig en zeer goede slipvastheid
● Optimaal prijs/prestatieverhouding

Samenstelling Innova koebed
1  Rubbertoplaag vlak met groef profiel 3.5 mm dik 

met dubbele ingelegde wapening
2 Beschermfolie
3 Tape
4 Poly-Latex onderlaag, dikte 35 mm
5 Betonbout
6 Compriband voor afdichting
7 Kunststof bevestigingsprofiel met betonbouten

Melkveehouder Geert Jan Neef:

“ Ik heb er geen 
moment spijt 
van gehad.”
“De koeien gingen direct sneller en makke lijker liggen en 
lig gen veel meer, wat aangeeft dat ze het naar hun zin  
hebben. Meer liggen is meer herkauwen, is meer melk!”

Voor meer informatie www.dsd-stalinrichting.nl  


