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K2 EasyFeed

Uw oplossing voor automatisch voeren

• Automatisch voeren van klein- en 
grootvee
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K2 EasyFeed 
Een beproefde en degelijke constructie 
De K2 EasyFeed is gebaseerd op de beproefde 
constructie van de K2 CombiCutter. 
De K2 EasyFeed kan verschillende soorten 
voer verwerken, zoals ronde balen, kuilvoer, 
kuilvoerblokken, gehakseld en gemengd kuilvoer, 
zowel nat als droog, en lang en kort. 
De K2 EasyFeed heeft een gelijkmatige 
en regelmatige uitvoer door de unieke 
messentrommel met 62 dubbele messen en de 
automatische transportbandregeling.

De K2 EasyFeed is leverbaar in verschillende 
modellen, maar de meest gebruikte is de 
K2 1600 voor het direct verwerken van ronde 
balen, die verkrijgbaar is in een korte en lange 
versie met of zonder zijdeuren. Een andere 
variant is de smalle K2 1200 voor als de 
voerbreedte smal is of er geen behoefte is aan 
het direct verwerken van ronde balen.

De K2 EasyFeed is een zeer aantrekkelijk 
geprijsde optie voor automatisch voeren, 
aangezien u met de 
K2 EasyFeed met plafondrail en bediening naar 
keuze over het eenvoudigste automatische 
voersysteem op de markt beschikt.

Werking van de K2 EasyFeed
De werking van de K2 EasyFeed is zeer eenvoudig. 
U begint met het opdelen van de stal in het gewenste 
aantal voergroepen. Hierna kiest u hoe vaak de K2 
EasyFeed heen-en-weer beweegt van en naar de 
groep en ten slotte kiest u het aantal starttijden per 
groep. 
Daarna regelt de K2 EasyFeed de rest.
Er zijn twee manieren om de hoeveelheid voer per 
groep in te stellen. U kunt de snelheid van de loopkat 
aanpassen of u kunt programmeren hoe vaak de 
machine naar en van de groep moet bewegen.
 Dit is een eenvoudige en veilige manier om ervoor te 
zorgen dat de dieren altijd over voer beschikken en 
dat er naar eetlust wordt gevoerd.
U kunt er ook voor kiezen om bepaalde groepen 
met de hand te voeren. In dat geval vinkt u in de 
bediening aan welke groepen u wilt voeren waarna u 
de K2 EasyFeed start en de gekozen groepen voert.
Het display houdt u in uw hand en kan worden 
gebruikt om de K2 EasyFeed waar nodig geheel met 
de hand te bedienen.

Automatisch voeren biedt veel voordelen, zowel voor 
uzelf als voor uw dieren. Allereerst kunnen de dieren 
zich maximaal ontwikkelen, zowel voor melk als vlees 
en daarnaast bespaart u veel tijd, tot wel een uur per 
dag. Ook kunnen wij constateren dat het milieu in de 
stal heel rustig wordt, er is weinig stress onder de 
dieren.
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K2 EasyFeed bedienen
Bedrijfszekerheid en flexibiliteit zijn heel belangrijk bij de 
bediening van de K2 EasyFeed. Het display is mobiel 
en heeft via radiosignalen contact met de regelkast. 
Dit maakt het mogelijk om het display op een plaats 
naar keuze te plaatsen, bijv. op kantoor of een andere 
geschikte plek.
Er is veel aandacht besteed aan de bedieningsfuncties 
van de K2 EasyFeed. 
De bediening moet eenvoudig in gebruik zijn en voldoen 
aan de behoeften voor het automatisch voeren van 
alle soorten dieren, zoals schapen, geiten, runderen, 
zoogkoeien en melkkoeien.
• 20 groepen met 12 starttijden per groep
• Individuele voerhoeveelheid per groep
• Mobiel aanraakscherm voor eenvoudige bediening 

van de machine
• Kan twee vulstations bedienen: twee voor ruwvoer 

en één voor krachtvoer
• Het vulstation kan een magazijn voor ronde balen, 

een FeedHopper of een FeedMixer zijn
• Kan de machine, plafondrail, zijdispenser en borstels 

bedienen
• Kan worden uitgerust met een krachtvoerautomaat

Accessoires
De K2 EasyFeed kan worden uitgerust met zijdispensers 
en een borstel en bediening ervan gaat via 
de K2 EasyFeed-bediening. 
Het systeem kan ook worden uitgerust met een 
krachtvoertank. Dit is erg handig voor het verstrekken 
van een basisrantsoen aan koeien of het geven van 
krachtvoer aan schapen, jonge dieren enz.
Het krachtvoer kan handmatig of automatisch worden 
bijgevuld.

Bekijk de voordelen
• Voer doseren op gewicht
• 1 of 2 soorten krachtvoer
• Krachtvoer afgifte tot op 4 verschillende plekken
• Messenhouder zonder schroeven 62 dubbele 

messen
• 7,5 kW snijmotor op trommel
• Centrale smering
• Sterke meenemers op de transportband, met 

roestvrije ketting
• Vaste zijkanten of zijluiken
• Weerstandsvoeler regelt de invoer naar de trommel
• Degelijke lagers en bedrijf
• De K2 EasyFeed 1600 is zeer geschikt voor 

de verwerking van ronde balen van 
nieuwe persen met brede kamer 
(binnenbreedte135 cm)

• Servicevriendelijk
• Bedrijfszeker
• Betrouwbaar
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Vulstations
De K2 EasyFeed kan worden gecombineerd met 
verschillende vulstations, afhankelijk van het type 
voer. Dit is belangrijk voor de meesten, aangezien 
het niet wenselijk is de tractor steeds te moeten 
starten als er gevoerd moet worden.

TKS Magazine R2
Dit is de eenvoudigste en meest gebruikelijke 
combinatie. 
Het TKS Magazine R2 is leverbaar in verschillende 
lengtes en de machine registreert zelf wanneer hij leeg 
is, waarna hij automatisch nieuwe ronde balen ophaalt 
en verdergaat met het voeren vanaf het punt waarop de 
machine leeg was.

TKS K2 CombiCutter
Deze oplossing is geschikt als de 
K2 1200 als voereenheid wordt gebruikt. In dat geval 
kan een K2 1600 als magazijn dienen om het voer 
aan de voerkant los te trekken en kan desgewenst 
worden uitgerust met een magazijn.

TKS FeedHopper Junior
Deze wordt gebruikt als een combinatie van ronde 
balen en kuilvoer wordt gebruikt. U kunt kiezen 
uit twee maten: 5 en 11 m3. Als ronde balen 
worden gebruikt, moeten deze worden gedeeld/
losgetrokken.

TKS Kuhn FeedMixer
De FeedMixer is een alternatief als u voer wilt 
mengen. U kunt verschillende soorten hooi mengen 
en andere soorten voer of krachtvoer inmengen. Als 
u meer dan 5 ronde balen per dag verbruikt, is een 
FeedMixer aan te raden.
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Alle afmetingen in mm
MM

A1 2670 LOOPKAT (KORT)

A2 3170 LOOPKAT (LANG)

B 1185 INWENDIG

C 1580 HOOGTE STAND.

D1 2250 INWENDIG (LANG)

D2 1750 INWENDIG (KORT)

E1 2922 UITWENDIG (KORT)

E2 3422 UITWENDIG (LANG)

F 1354 INWENDIG

G 1590 UITWENDIG

I 4624 UITWENDIG 1 M SECTIE

J 3448 INWENDIG 1 M SECTIE

K 952 INWENDIG

L 1185 INWENDIG

M 1470 UITWENDIG

N 1755 MACHINE + ZIJDISPENSER

P 550 WERKHOOGTE BORSTEL

Q1 400 LAADHOOGTE ZONDER ZIJDISP.

Q2 780 LAADHOOGTE MET ZIJDISP.

R 1800 BREEDTE BOOM
Motor kW 230V 400V

Wals 7,5 40A 30A

Transportband 0,55

Plafondrail 0,40 X 2

Vloerwagen 1,10 X 2

Zijdispenser 0,90

FeedBrush 0,40 X 2
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Alle afmetingen in mm
MM

A 2244 INWENDIG

B 1202 INWENDIG

C 1202 UITWENDIG

D 964 INWENDIG
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• Aanbevolen 3000 voor 1 rail
• Aanbevolen 2800 voor 2 rails
• Minimaal 2600 voor 1 rail
• Minimaal 2400 voor 2 rails
• Minimaal 2300 zonder 

zijdispenser op 1 rail
• Minimaal 2100 zonder 

zijdispenser op 2 rails

Hoogte zonder rail                              
(minimumafmetingen)

Aanb. 
afmeting

Vullen vanuit 
R2 Magazine

Handmatig/an-
dere vulmanier

Zonder zijdis-
penser

K2 EasyFeed met dubbele draagrail 2800 2400 2050 2050
K2 Easy Feed met enkele draagrail 3000 2600 2200 2250

Breedte voerbakkant - voerbakkant Min. breedte Max. breedte
K2 EasyFeed 1200 1600
K2 EasyFeed zonder zijdispenser 2000 -

K2 EasyFeed 1600 1,0 m zijdispenser 2000 2400
K2 EasyFeed 1600 1,3 m zijdispenser 2400 3000
K2 EasyFeed 1600 1,7 m zijdispenser 3000 4000
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Wagen met dubbele draagrail Wagen met enkele draagrail
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