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TKS FeedStation
•	 Kraftfôrstasjon til sau  



TKS FeedStation

Kraftfôrstasjon
Tks FeedStation er en kraftförstasjon utviklet 
med utgangspunkt i sauens adferd. Designet 
tilrettelegger for optimal dyreflyt for søyer i hele 
inneföringsperioden. 
Stasjonen er kraftig bygd, med innretninger som 
reduserer faren for uønskede hendelser.
Tks FeedStation åpner muligheten for individuell 
kraftförtildeling i større grupperinger med sau.   

Fordeler
•	 Samme stasjon uansett om den brukes til 

påsettlam eller voksne søyer. Søyer og lam 
bør likevel ikke gå sammen og bruke samme 
stasjon, dette på grunn av størrelsesforskjellen 
på lam/sau.

•	 Selvregistrering av dyr.
•	 Ulike utföringstider etter grupper.
•	  Vegger formet etter sauen gir plass til kun en 

sau, dersom riktig innstilt.
•	  Verktøyløs justering etter dyrestørrelse.
•	  Enkel software utviklet kun til denne 

förstasjonen.
•	  Tar liten plass i husdyrrommet.
•	  Smørenippel på bevegelige deler.
•	  Doserer styrt med trykkluft, sikrer problemfri 

tildeling.
•	  Alle ledninger er beskyttet i stasjonen, slik at 

gnag og driftsstopp unngås.
•	  Roligere fjøsmiljø der røkter ikke lenger 

forbindes med kraftför.
•	  Registrering av aggressive søyer gir optimal 

mulighet for styring av flokken.    
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Oppstart / Igangkjøring :
Tks FeedStation blir kun solgt gjennom Felleskjøpene. Montering og igangkjøring vil bli utført av en 
servicemann som vil gi nødvendig opplæring. Slik vil Felleskjøpet/Tks sikre røkter best mulig forutsetning 
for å lykkes godt med automatisk föring av sau. 

Styring
Tks Kraftförstasjon styres av en hvilken som helst PC som har LAN utgang eller om du vil, nettverks 
kabel. Via en router du har ved PC-en vil den kunne kommunisere med stasjonen(ene) du har i fjøset. I 
programmet vil sauene, eller de rfid merkene som har blitt registrert av antenna i automaten bli lagt inn 
i programmet. Deretter vil du kunne sette antall tildelinger av en gitt mengde kraftför til den enkelte sau. 
Røkter velger også døgnstart og døgnslutt. Dette for å åpne muligheten for å holde det rolig om natten 
i eksempelvis lammingsperioden. Har du flere automater og velger å flytte et dyr fra en gruppe til en 
annen, vil dette ikke påvirke dyrets tilgang på kraftför da datasystemet er styrt sentralt.

Hovedmål :
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