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TKS K2 EasyBedding
• Ausrüstung zum Einstreuen von 

Stroh und anderem leichten Material

 



TKS K2 EasyBedding
De EasyBedding is een machine die is ontworpen om vierkante 
en ronde balen te versnipperen en vervolgens te verstrooien
Het materiaal kan bestaan uit stro, hooi, zaagsel en andere 
lichtgewicht materialen die geschikt zijn om te verstrooien

De K2 EasyBedding is ontworpen voor automatische vulling 
vanuit magazijn R2 of voor handmatig laden vanaf de zijkant, 
bovenkant of achterkant.
De EasyBedding is beschikbaar in drie versies:
– Voor balen tot Ø150 cm of rechthoekige balen 
   120 x 100 cm (BxH) met trommelversnipperaar.
– Voor balen tot Ø150 cm of rechthoekige balen 
   120 x 120 cm (BxH) met trommelversnipperaar en
   boventrommel.
– Voor rechthoekige balen 300 x 125 x 125 cm (LxBxH)
   met trommelversnipperaar, boventrommel en    
   achterplaat, alleen voor direct laden vanaf de zijkant.

De machine is voorzien van een snijtrommel (1) met messen. 
Bij balen groter dan Ø150 cm of rechthoekige balen met een 
hoogte van meer dan 100 cm wordt er een boventrommel met 
drager boven de trommelversnipperaar geplaatst.
De afkamrol draait met de snijtrommel mee en verwijdert 
overtollig materiaal, zodat een gelijkmatige stroom van 
materiaal de machine verlaat. De rol verwijdert verder de 
bovenkant van te hoge balen en voorkomt dat de snijtrommel 
alleen de onderkant van de baal bewerkt
Het materiaal valt vervolgens rechtstreeks in een verstrooier 
op de voorkant van de machine. De verstrooier bestaat uit 
twee strooischijven die ieder door een eigen motor worden 
aangedreven. De snelheid van de schijven kan traploos en 
afzonderlijk worden afgesteld, waardoor u links en rechts 
verschillende strooibreedtes kunt instellen. 
Naast elke strooischijf is een verstelbaar scherm aangebracht 
voor aanvullende afstelling van de strooibreedte. Maximale 
strooibreedte is 10,0 m.
De machine heeft PLS-besturing met een draadloos 
aanraakscherm. Programmeer het gewenste werkpatroon en 
start via het aanraakscherm met strooien.

Benefits
– Door het gebruik van TKS Bedding-machines wordt de kans 
   kleiner dat er problemen optreden door stof in de koeienstal, 
   waardoor een veel betere omgeving wordt gecreëerd voor de   
   boer en voor de dieren.
– Flexibele strooibreedte aan beide kanten die afzonderlijk kan    
   worden ingesteld.
– Flexibel systeem dat kan worden aangepast voor balen met 
   verschillende afmetingen
– Roestvrijstalen messen op de trommel om vonken te 
   voorkomen
– Start de strooiprocedure met een druk op de knop, waarna 
   de machine automatisch werkt op basis van het gewenste 
   werkpatroon
– Draadloos aanraakscherm
– Kan worden voorzien van een magazijn voor automatische 
   vulling
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Besturing
Bij het besturingssysteem voor de TKS Bedding ligt de 
nadruk op functionaliteit en eenvoud. De machine is 
voorzien van een draadloos aanraakscherm; de 
totaaloplossing voor het programmeren en gebruiken van 
de machine. Dat betekent dat u de machine tijdens het 
programmeren of gebruiken niet hoeft te volgen en dat u 
het display kunt laten liggen in het kantoor of waar dan 
ook. 

Bij het opstarten volgt u een machine en verdeelt u de 
koeienstal in groepen, uitgaande van wat u wilt verstrooien. 
Voer gewoon de start/stop-positie in voor iedere groep plus 
het gewenste volume. 

Vervolgens kunt u op drie verschillende manieren de 
machine aansturen:
1. Handmatig
2. Verstrooien per groep, waarbij de machine een groep 
    pakt, teruggaat en een nieuw startsignaal nodig heeft
    voor de volgende groep
3. Optionele groepen, waarbij de machine verstrooit in de 
    geselecteerde groepen zonder te stoppen

Let op: als de machine actief is, is er altijd 
toezicht vereist.
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R2 Magazine met verstrooier
Bij het verstrooien van los materiaal kan de verstrooier 
worden bevestigd op magazijn R2. 
Dit maakt de installatie veel gemakkelijker en 
eenvoudiger.

Dit is een prima oplossing als uw lading niet versnipperd 
hoeft te worden. Regel het volume met een plaat op de 
voorkant, waarbij u de opening kunt aanpassen voor de 
afgifte van het gewenste volume.

Hierbij wordt voor eenvoudig programmeren en starten 
dezelfde besturing gebruikt als bij de EasyBedding.

Hoofdafmetingen - R2 Magazine met EasyBedding
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Hoofdafmetingen - EasyBedding
BESCHRIJVING MET. 1 TROMMEL
HOOGTE VAN FRAME  A 1190

HOOGTE VAN MACHINE  B 1597

HOOGTE VAN VERSTROOIER  C 430

LENGTE VAN MACHINE MET VERSTROOIER  D 3560

LENGTE VAN LAADRUIMTE 2110

AFSTAND TUSSEN LOOPKATTEN F 2478

BREEDTE VAN BALK G 1800

BREEDTE VAN BINNENRUIMTE H 1175
BREEDTE VAN VERSTROOIER MET UITGEKLAPTE 
BESCHERMINGEN I 2374

BREEDTE VAN VERSTROOIER  J 1760
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Hoofdafmetingen - EasyBedding met Magazine
R2 Magazine (metingen in mm) MET. 1M 3M 4M 5,3M 6M
LENGTE VAN MACHINE EN MAGAZIJN A 5040 6550 7750 8950 9600

LAADLENGTE VAN MAGAZIJN  B 2030 3540 4740 5940 6590

EFFECTIEVE LAADLENGTE VAN MAGAZIJN  C 970 2480 3680 4880 5530

HOOGTE VAN MAGAZIJN D 875 - 2790 875 - 4200

HOOGTE ONDER MACHINE, MINIMAAL E 350
HOOGTE VAN ONDERKANT VAN MACHINE - 
MAGAZIJN F Min. 1500

HOOGTE VAN MAGAZIJNFRAME  G 510
HOOGTE VAN ONDERKANT VAN BALK - 
ONDERKANT VAN RAIL  H 225

HOOGTE VAN ONDERKANT VAN BALK - 
ONDERKANT VAN MACHINE  I 2080

RONDE BALEN MET.  mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180
I 1820 1840 1940 2040 2140 2240 2340

K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

L 425 450 550 650 750 850 950

VIERKANTE BALEN MET.  mm 120x70 120x90 130x130
I 1460 1515 1950

K 1425 1475 1875

L 75 125 525
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Hoofdafmetingen - EasyBedding voor bigbale
dimensions in mm
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