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TKS FeedRobot System
• K2 FeedRobot 1600
• K2 FeedRobot 1200

 



Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i 
løsdrift eller båsfjøs
Den eneste automatiske utfôringsmetoden som kan fôre rundballer direkte uten fôrbehandling. 
K2 FeedRobot henter selv rundballen automatisk fra magasinet når den skal etterfylles. K2 FeedRobot 
systemet er meget fleksibelt og takler de meste av fôrtyper fra lett frosne rundballer, silohiv, blokker til 
blandet fôr fra blandeanlegg. I tillegg kan maskinen utstyres med kraftfôrtank som gir muligheter for å fôre 
egne kraftfôrturer eller kraftfôr sammen med grovfôret. 
Vogna har tverrtransportør som gjør at den kan fôre til begge sider.

Ved automatisk fôring flere ganger i døgnet spiser dyra mer og 
resultatet blir at både melkeytelsen og tilveksten øker
For maksimal utnyttelse bør en fôre opptil 6-12 ganger i døgnet slik at grovfôret utnyttes best mulig
Fôrmengden justeres individuelt. Dette sikrer at selv om det er flere dyr pr eteplass får alle nok fôr uten 
at mengden på fôrbrettet blir uhåndterlig stor. Om fjøset er utstyrt med melkerobot vil flere fôringer skape 
jevnere flyt i kutrafikken, høyere utnyttelsesgrad og økt melkemengde. 
Trivselen øker da enkeltdyr får mindre sjanse til å dominere.

Fornøyde dyr gir mer melk
Hver gang fôret blir luftet starter en oksyderingsprosess og fôret får dårligere smak. Ved fôring i små 
mengder flere ganger daglig unngås problemet og dyrene får tid til å spise opp mellom hver utfôring. 
Dyrene vil bli roligere og miljøet i fjøset bedre.

Spar penger 
• Bedre utnyttelse av grovfôret

• Dyrene spiser mer

• Melkeproduksjonen øker

• Økt tilvekst

• Bedre flyt i ku-trafikken med VMS

• Bedre miljø for bonde og ku

• Lavere byggekostnader

• Kun etterfylling av fôr
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Enkel betjening og bruk
K2 FeedRobot er enkel å betjene med selvforklarende menyer og skilleknapper mellom programmene. 
Trykk direkte på displayet for å skille mellom menyene og verdier, endre parameter, gjøre justeringer, og 
skifte til ulike språk. 
Det er enkelt å programmere eller endre når hele fjøset vises samtidig.
Programmeringen foregår i praksis ved at forbrettet og de enkelte dyreslag deles opp i fôrgrupper på 
begge sider. 
Vogna følges så langs fôrbrettet der en legger inn disse fôrgruppene. Så bestemmes vognens 
kjøremønster (sekvens). 
En sekvens inneholder de grupper som skal fôres. 

Velg mellom 2 fôringsprogram
Standardprogrammet kan brukes på to forskjellige måter

1. K2 FeedRobot sammen med magasin for rundballer
Denne linjen er beregnet for å fôre kun med rundballer der 
vogna henter automatisk en ny ball fra magasinet, når den 
skal etterfylles.

2. TKS FeedRoboten henter fôret fra en fyllekilde f.eks. 
matebord, stasjonærblander, fylltømmer e.l
Denne linjen er beregnet for de som har andre fôrslag enn 
rundballer eller en kombinasjon av forskjellige fôrslag som 
rundballer og løst fôr fra plansilo eller silohiv fra tårnsilo, el. 
FeedRoboten henter automatisk fra fyllekilden ved behov og 
legger ut til hver dyregruppe.  
Dette programmet takler kun en fyllekilde for grovfôr og 3 
kraftfôrslag. 
Vogna kan pendle under fylling for å få bedre fylling av 
kassen.

Menyprogrammet
K2 FeedRobot henter fôret fra opptil 10 fyllekilder grovfôr + 
3 kraftfôrkilder. Vogna pendler under fylling og fôret legges 
lagvis i vogna. TKS FeedRobot kan derfor helautomatisk lage 
en spesialblanding til hver dyregruppe, med utføring mange 
ganger i døgnet.

Et eksempel kan være: 2 FeedHoppere med forskjellige 
grovfôrkvalitet, en K2 CombiCutter med halm, et magasin med 
kross, og et magasin med mask. Mulighetene er mange for å 
sette sammen den kombinasjonen en selv vil, både av nytt og 
brukt utstyr. På denne måten behøves kun etterfylling av fôr i 
de forskjellige fyllekilder og FeedRoboten gjør resten.

Ved bruk av flere matebord/ fyllekilder blir alt styrt ved hjelp av 
radiosignal til hver enhet. Massen kan mates ned på et belte 
eller fylles fra kildene og direkte i maskinen viss det er høyde 
nok.

Med K2 FeedRobot og denne programvaren har du alle 
muligheter, og kan bygge opp det anlegget som passer for 
din gård. Her trengs kun etterfylling av fôr. Den rasjonen kua 
får er lik hver dag og ikke avhengig av at den som betjener 
anlegget gjør likt hver gang.
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Fôring etter vekt
TKS FeedRobot er utstyrt med vekter som gir deg vektstatistikk over hver dyregruppes fôropptak.
Legg inn i programmet dagsmengden fôr og hvor mange utfôringer du vil ha pr døgn, til hver dyregruppe.
Vogna deler dagsmengden opp i antall fôringer pr døgn. For hver fôring korrigeres restmengden til den 
oppnår den rette dagsmengden ved dagens slutt. 

Grovfôrstatistikken gir deg en unik mulighet til å følge med på fôropptaket til hver dyregruppe. Alle 
endringer i fôrkvalitet og forslag vil merkes med en gang. På samme måte kan en optimalisere antall 
fôringer pr. døgn. Finn ut den mest gunstige måten å fôre på sett ut ifra fôropptaket.
For første gang kan du lage en fôrplan med riktig grovfôrmengde/opptak. 

Fôring med både kraftfôr og grovfôr 
En stor fordel er at K2 FeedRobot kan leveres med 
kraftfôrautomat. Det kan kjøres en egen tur kun med 
tildeling av kraftfôr eller kraftfôret kan tildeles sammen med 
grovfôret. Blanding av grovfôr og kraftfôr gir dyrene en stabil 
PH i vomma. Dette gir enda høyere fôropptak.
Kraftfôrautomaten leveres enten for 1 eller 3 kraftfôrslag /
mineralnæring.
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K2 FeedRobot 1200, for smale fôrbrett.
TKS produserer to modeller FeedRobot
A. Standard modellen er som før 1600mm bred 
B. Smal utgave som har en bredde på 1200mm

1200 modellen kan brukes på fôrbrett helt ned til 1400mm bredde. Avhengig av om det er dyr på begge sider 
av forbrettet og hvor høyt vogna henger.

Maskinen har samme konstruksjon som standardutgaven, og er beregnet for alle typer løst fôr fra bl.a. 
blandevogn, plansilo, fylltømmer, matebord osv. Den takler like godt alle fôrtyper som standardutgaven, men 
kan ikke ta hele rundballer. 

Begge modellene kan utstyres med 1m forlenger som øker volumet i kassen, noe som kan være nødvendig 
ved lange forbrett eller for å få med mer av langt tørt fôr.
Ideell bredde på forbrettet er 1600mm montert med 500mm under sideutmater. Maskinen kan utstyres med 
kraftfôrtank for et eller to kraftfôrlag og roterende børste under maskinen.
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TKS FeedBrush
Roterende børste
K2 FeedRobot kan utstyres med roterende børste som holder fôrbrettet rent og skyver fôret bort til dyrene. 
Den monteres under vognen og er koblet sammen med takdriften som styrer rotasjonsretning og drift. 
Børsten reduserer manuelt arbeid på fôrbrettet til et minimum og gir bedre fôrutnyttelse ved at fôrethele tiden 
holdes innenfor dyrenes rekkevidde. Fôrrester reduseres til et minimun. Utstyret kan lett ettermonteres på 
eldre maskiner. Den kan også brukes på manuell K2 i skinne. TKS FeedBrush passer på fôrbrett fra 2 - 3m. 

Nye kniver
Trommelen er nå utstyrt med 62 doble kniver som ikke festes med skruer, men som enkelt tres inn i spor 
i trommelen og slås fast med gummiklubbe. De er enkle å skifte, selv etter lang tids bruk da det kun er et 
hammerslag som skal til for at de løsner. Trommelen skal rotere oppover og knivene vil aldri løsne fordi 
rotasjonsretningen presser knivene fastere inn i sporene.
For at maskinen skal fungere optimalt er det svært viktig at knivene skiftes når de er utslitt. 
Kjøres maskinen med utslitte eller manglende kniver vil massen bli presset mot trommelen. uten at massen 
blir revet/kuttet vekk og kraftbehovet øker. Trommelen blir utslitt og presset overføres til lager og akslinger.
Sliping av knivene en gang imellom gir også lettere gange og bedre kutting.
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Du trenger kun etterfylle fôr
• K2 FeedRobot system er den eneste maskinen på markedet som takler alle typer grovfor: langt eller kort, 

vått eller tørt og fra rundballer til snittet. 

• På en enkel måte kan du bygge opp et automatisk anlegg som blander forskjellig grovfôrtyper og gir deg 
statistikk over utfôret mengde. 

• Du trenger kun å etterfylle fôr.

• Med kraftfôrautomaten hengende på maskinen kan du blande inn kraftfôrandelen i fôrrasjonen enten ved å 
kjøre før, etter, eller sammen med grovfôrtildelingen.

• Sammen med mange utfôringer i døgnet og børsten som holder fôret innen rekkevidde, sikrer dette at 
dyrene alltid får en optimal blanding av grovfôr/kraftfôr. 

• Dyrene får aldri spise kraftfôr uten at en viss andel grovfor blir med og PH i vomma holder seg stabil selv 
ved større kraftfôrmengder.
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TKS FeedMixer
TKS FeedMixer er spesielt designet for å gi et godt blanderesultat på kort tid. Den er derfor godt egnet 
til å blande fullfôr, der en ofte vil blande fôr av svært forskjellig konsistens og karakter. Det er viktig at de 
finere deler og minste mengdene blandes inn raskt før blanderen har brukt så lang tid at strukturen i fôret 
blir ødelagt. FeedMixeren passer og perfekt til å kutte og blande rundballer av alle slag, med sin kraftige 
motor og utforming av skruer vil en i løpet av kort tid ha fått en løs og fin masse som enkelt kan utfôres 
av alle typer fôrvogner.
FeedMixeren har vertikale skruer som lager en fin lett masse der strukturen i fôret er bevart. Spesielt 
på lite fortørket masse er det viktig at fôret ikke blir klemt sammen til våte klumper, dette setter ned 
fôropptaket.
For å få det beste resultat må en legge ned mer tid og interesse en ved en ”tradisjonell” fôringsmetode. 
Her må mengde av de enkelte fôrslag og tidsforbruk i blandinga være likt hver gang, slik at 
sammensetning og konsistens ikke avviker, ellers går det ut over fôropptak og produksjon.
FeedMixeren er derfor utstyrt med kraftige motorer. Det gjør at FeedMixeren hele tiden har nok krefter til 
å utføre en rask blanding enten det er hele rundballer eller annet fôr.

Alle funksjoner er elektrisk styrt. Sideknivene felles inn under blanding og tas ut ved tømming. Skal 
blanderen levere fôr flere ganger pr dag, stenges tømmeluken mellom hver gang. Blanderen kan 
utstyres med sensor som starter blandingen når du kommer over maskinen med en ny ball. Når vektene 
registrerer mindre enn 200 kg i blanderen (under tømming) økes rotasjonshastigheten for å rengjøre 
skruene og kaste ut resten av fôret.
TKS stasjonærblander kan leveres fra 4m3 til 30m3, opp til og med 15m3 leveres med en skrue, resten 
med to skruer. 
 
FeedMixeren vi bruker er en Kuhn blander der vi bygger på vår eget styresystem som gjør det mulig å 
kommunisere med stort sette alle typer fôringssystem.
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TKS FeedHopper
FeedHopper er beregnet til å ta all slags fôr som rundballer, silohiv, plansilofôr som blokker eller finsnittet og 
direkteslått. 
TKS FeedHopper passer perfekt som fyllekilde til FeedRobot. Det er solid bygd slik at det kan også tåle 
oppriving av rundballer.
FeedRoboten henter fôret fra matebordet når den skal etterfylles. 

FeedHopper kan utnyttes til å blande forskjellig fôr, samtidig vil en ytterligere blanding foregå når 
K2 FeedRoboten fylles fra FeedHopper og under utfôring fra K2 FeedRobot.

Bunnbeltet kan manuellkjøres tilbake/fram for å utnytte volumet under fylling. FeedHopperen kan enten fylles fra 
enden eller fra siden. Tilhengerlass må tippes inn fra enden.
Systemet er enkelt og fleksibelt for dem som henter fôr inn til fjøset fra flere garder, der noen har rundballer 
andre silohiv eller plansilo. Om en senere vil endre høstelinje vil ikke dette påvirke fôringssystemet i fjøset, da 
både matebordet og FeedRoboten takler alle typer fôr, fra langt til kort fra vått til tørt. 
TKS FeedHopper kan leveres i fire størrelser, 5 - 11 - 20 og 30m3. 
Hvor stort FeedHopper en trenger er avhengig av forbruket av fôr pr.dag og om en ønsker å etterfylle bordet 
bare en gang pr dag
Den store fordelen med K2 FeedRobot i kombinasjon med FeedHopper er at du alltid har et automatisk 
fôrsystem uavhengig av fôrslag, lagring og høstemetode. Her trengs kun etterfylling av fôr så gjør FeedRoboten 
resten.
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