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Een uniek systeem voor het voederen van kuilvoer en 
krachtvoer in zowel loopstallen als grupstallen
Het TKS FeedRobot-systeem is waarschijnlijk het enige automatische voedersysteem dat ronde balen 
direct, zonder enige voorgaande behandeling, kan verwerken.
De FeedRobot haalt balen/pakjes/kuilvoer automatisch uit het vulstation op zodra vullen noodzakelijk is. 
Het FeedRobot-systeem is uitermate flexibel en kan de meeste typen voeder verwerken, van licht bevroren 
ronde balen, kuilvoer en pakjes tot mengvoer afkomstig van mengsystemen.
De machine kan ook worden uitgerust met een reservoir voor krachtvoer voor het afgeven van krachtvoer of 
een mengsel van krachtvoer en ruwvoer. 
De machine kan ook worden uitgerust met een reservoir voor krachtvoer voor het afgeven van krachtvoer of 
een mengsel van krachtvoer en ruwvoer.
De wagen is voorzien van een zijband, die aan beide kanten voeder kan afgeven.

Naarmate de dieren meer ervaring opdoen met automatische 
voedering en een toenemend aantal voederbeurten gedurende een 
periode van 24 uur, zullen zij meer eten en beter presteren
Voor een maximale opbrengst is het in de meeste gevallen het beste om gebruik te maken van 6 tot 12 
voederbeurten gedurende een periode van 24 uur. Op deze manier komt het kuilvoer het best tot zijn recht. 
De hoeveelheid voeder kan worden aangepast voor afzonderlijke afgifte of afgifte in secties. Zelfs als er 
meerdere dieren per sectie worden gehouden, zorgt dit ervoor dat alle dieren voldoende voeder krijgen 
zonder dat er te veel materiaal op de bodem achterblijft.
Als de stal met een melkrobot is uitgerust, zorgen meerdere voederbeurten voor een betere en constantere 
stroom door de robot en een betere benutting van het systeem als geheel. Dit kan op zijn beurt weer 
resulteren in betere prestaties van de dieren.

Tevreden dieren produceren meer.
Iedere keer dat het kuilvoer wordt verwerkt, komt er een oxidatieproces op gang dat de kwaliteit en de 
smaak ervan aantast. Door vaker maar in kleinere porties te voederen, kan dit probleem bijna geheel 
worden opgelost. De dieren eten iedere keer het meeste materiaal op en laten slechts een minimum aan 
verspilling achter. Dit leidt niet alleen tot meer rust onder de kudde, maar zorgt ook nog eens voor een 
betere leefomgeving.

Bespaar geld 
• Betere benutting van het voeder

• De dieren eten meer

• De melkproductie neemt toe en de dieren 

   groeien sneller

• Snellere groei

• Betere doorstroming in koeverkeer 

• Betere leefomgeving voor  

  veehouder en dieren

• Lagere bouwkosten
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Gebruiksvriendelijke menu’s en interface
De K2FeedRobot is eenvoudig te bedienen en heeft logische, eenvoudig te begrijpen symbolen en menu’s op 
het scherm. Via het aanraakscherm kunt u onder andere eenvoudig tussen verschillende menu’s wisselen, 
parameters wijzigen, aanpassingen doorvoeren en de taal wijzigen. 
Alle basiselementen die voor het opstarten geprogrammeerd moeten worden, worden stap voor stap 
behandeld. 
Bij het programmeren gaat het er in eerste instantie om de stal onder te verdelen in de juiste groepen dieren 
en om de K2 FeedRobot te informeren over de start- en stoppunten voor iedere groep aan iedere kant. De 
operator volgt de wagen tijdens deze stappen langs de gehele rijroute.
Vervolgens wordt de gewenste volgorde van afgifte van voeder ingesteld. De volgorde van voeder wordt 
ingesteld op basis van de geprogrammeerde groepen van te voederen dieren.

Keuze uit 2 verschillende voederprogramma’s
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Standaard programma (met twee verschillende opties)

1: Speciaal ontwikkeld voor het voederen van ronde balen. Als de 
FeedRobot leeg is, pikt hij zelf een nieuwe baal op uit het vulstation. 

2. De FeedRobot wordt bijgevuld vanuit een bepaalde bron, 
bijvoorbeeld een FeedHopper of bovenlosser. 
Speciaal ontwikkeld voor veehouders die gebruik maken van ander 
voeder dan ronde balen of een combinatie van meerdere soorten 
ronde balen en los voeder uit kuilen of kuilvoer uit silo’s, enz. De 
FeedRobot haalt, zodra nodig, automatisch voeder op van een bron 
en geeft het vervolgens af aan alle groepen dieren.  
Dit programma kan 1 vulstation voor kuilvoer/materiaal en 3 voor 
mineralen/krachtvoer hanteren.
Voor betere benutting van de ruimte aan de binnenkant kan de 
FeedRobot zich tijdens het vullen verplaatsen.

Menu-programma
De FeedRobot kan voeder ophalen van maximaal 10 verschillende 
bronnen en 3 verschillende bronnen van mineralen/krachtvoer. 
De machine kan zich tijdens het vullen verplaatsen en bovendien 
kunnen er voor een goede mix verschillende soorten voeder in 
lagen worden bijgevuld. De FeedRobot kan vervolgens meerdere 
mengsels (recepten) aanbieden aan verschillende groepen dieren 
(melkkoeien, stieren, jonge dieren, kalveren, enz.). En dit kan 
allemaal worden uitgevoerd in meerdere voederbeurten gedurende 
een periode van 24 uur.

Een voorbeeld: 
Twee FeedHoppers met verschillende ruwvoerkwaliteit, een 
K2 CombiCutter met stro, een vulstation voor gebroken graan en 
een vulstation voor mout. Er zijn veel verschillende opties voor 
het instellen van de gewenste combinatie, voor zowel nieuwe als 
gebruikte uitrusting. Dat betekent dat u alleen voeder hoeft bij te 
vullen in de verschillende vulstations en dat de K2 FeedRobot de 
rest doet.

Bij inzet van meerdere FeedHoppers/bronnen verloopt de 
communicatie tussen de K2 FeedRobot en de andere uitrusting 
via radiosignalen. Het materiaal kan in de FeedRobot geladen 
worden met behulp van een transportband vanuit de bronnen, of 
rechtstreeks als de bronnen hoog genoeg geplaatst zijn.
Met het TKS FeedRobot-systeem beschikt u over een van de 
meest uitbreidbare en betrouwbaarste systemen dat momenteel 
verkrijgbaar is. Het systeem biedt melkveehouders de beste 
mogelijkheid voor de zuinigste bedrijfsvoering. Gebruikt alleen 
elektrische stroom - geen vervuiling in de stal, minder handmatige 
arbeid tijdens het voederproces, nauwkeuriger en consistenter 
voederproces - dag in, dag uit.



Voeder naar gewicht
De TKS FeedRobot beschikt over gewichtcellen die alle gegevens over de aan iedere groep gevoerde 
hoeveelheid voeder bijhouden. U kunt voor iedere dag de gewenste hoeveelheid voeder en het aantal 
voederbeurten per groep programmeren. De computer verdeelt de geprogrammeerde hoeveelheid over 
het ingevoerde aantal voederbeurten. Na iedere voederbeurt berekent de computer hoeveel voeder er 
over is en wordt het systeem opnieuw gekalibreerd om te garanderen dat de gehele geprogrammeerde 
hoeveelheid aan het einde van de dag is afgegeven. Dit biedt de unieke mogelijkheid om de hoeveelheid 
voeder die de dieren eten te monitoren en aan te passen. Alle wijzigingen in kwaliteit en soort materiaal 
kunnen direct worden gemeten. Bovendien is het mogelijk het totaal aantal voederbeurten per  24 uur te 
optimaliseren en af te stemmen op de daadwerkelijke situatie binnen de stal. Ontdek de beste methode van 
afgifte van voeder op basis van de voederopname. Het systeem biedt u de mogelijkheid uw eigen specifieke 
voederschema op te stellen met de perfecte hoeveelheid kuilvoer/stro.

Voederen met mineralen/krachtvoer en kuilvoer/granen 
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Een groot voordeel van het TKS FeedRobot-systeem is dat 
het automatische systeem ook aangepast kan worden op het 
voederen van mineralen/krachtvoer. Het is niet alleen mogelijk 
specifieke voederbeurten te programmeren voor de afgifte van 
alleen mineralen/krachtvoer, maar ook om het te vermengen met 
het kuilvoer/stro. Doordat deze twee voedertypen kunnen worden 
gemengd, heeft de veehouder alle mogelijkheden om voor een 
stabiele pH-waarde in het spijsverteringskanaal van de dieren te 
zorgen. Het systeem is zelfs in staat exacte hoeveelheden af te 
geven voor afzonderlijke dieren (in grupstallen).
Het is mogelijk 1 tot 3 verschillende reservoirs met mineralen/
krachtvoer te hanteren.



K2 FeedRobot 1200, voor smalle voederbakken
TKS biedt twee verschillende modellen van de K2 FeedRobot aan.
A: Standaard model, 1600 mm breed
B: Smal model, 1200 mm breed

Het smalle model kan gebruikt worden voor voederbakken met een breedte tot 1400 mm. Hierbij dient wel 
rekening te worden gehouden met de vraag of er aan beide kanten dieren staan en de hoogte van de wagen.
Het smalle model beschikt over dezelfde constructie en functionaliteiten als het standaard model. Het kan 
alle soorten voeder verwerken die vanuit verschillende bronnen/vulstations worden aangeboden. Het enige 
verschil is dat het smalle model niet in staat is hele ronde balen te verwerken. 

Beide modellen kunnen worden voorzien van een uitschuifstuk van 1 m om de inhoud aan de binnenkant 
te vergroten. Dit uitschuifstuk kan nodig zijn in geval van lange voederbakken of als er meer materiaal 
afgegeven moet worden dat lang en droog stro bevat.
De ideale breedte van de voederbak is 1600 mm, met een vrije ruimte onder de zijband van 500 mm.
De machine kan worden voorzien van reservoirs voor mineralen/krachtvoer en het TKS FeedBrush-systeem 
voor het terugvegen van voeder naar de dieren.
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TKS FeedBrush
Roterende borstel
De K2 FeedRobot kan worden voorzien van roterende borstels die aan de onderkant worden gemonteerd op 
een draagstang. Deze borstels houden de voederbak schoon en vegen het ruwvoer terug naar de dieren. 
De TKS FeedBrush wordt onder de wagen gemonteerd en aangesloten op het railsysteem aan het plafond, 
dat de draairichting en de bediening van de borstel aanstuurt.  De borstel beperkt de handmatige arbeid aan 
de mechanische voederbak tot een minimum en verbetert de benutting van het voeder door ervoor te zorgen 
dat het voeder altijd binnen het bereik van de dieren blijft. Voederresten worden op deze manier tot een 
minimum beperkt. Het systeem kan ook op oudere versies en op andere railgemonteerde modellen worden 
gemonteerd. 
De FeedBrush past op voederbakken met een breedte tussen 2 en 3 meter.
 

Nieuwe messen
De cilinder is nu uitgerust met 62 dubbele messen die niet met schroeven zijn bevestigd, maar eenvoudig in 
banen in de cilinder worden geplaatst en met behulp van een rubber hamer worden vastgezet.   De messen 
zijn zelfs na langdurig gebruik eenvoudig te vervangen; een enkele klap met de hamer is voldoende om ze 
los te halen. De cilinder moet naar boven draaien en de messen kunnen niet losschieten, omdat ze door de 
draairichting juist nog steviger in de banen worden vastgedrukt.
Voor optimaal functioneren van de machine is het heel belangrijk dat de messen direct worden vervangen 
zodra ze tekenen van slijtage vertonen. 
Als de machine wordt gebruikt met versleten messen of ontbrekende messen, wordt het materiaal tegen de 
cilinder gedrukt waar het niet kan worden gescheurd/weggesneden en de benodigde hoeveelheid kracht 
toeneemt. De cilinder zal sneller slijten en de druk zal worden overgebracht op de lagers en assen.
Het regelmatig slijpen van de messen maakt soepele bediening mogelijk en verbetert het snijden.
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U hoeft alleen maar materiaal bij te vullen
• Of het nu gaat om lang of kort materiaal, nat of droog, ronde balen, pakjes of voorgesneden materiaal, het 

TKS FeedRobot-systeem is het enige momenteel verkrijgbare systeem dat alle soorten kuilvoer zonder 
voorbehandeling kan verwerken. 

• Het is eenvoudig een automatisch systeem op te bouwen dat verschillende soorten ruwvoer mengt en u 
van gegevens voorziet over afgegeven hoeveelheden.  

• U hoeft alleen maar materiaal bij te vullen

• U kunt de verdeler voor krachtvoer gebruiken om krachtvoer in het rantsoen te mengen door het voor, na of 
gelijktijdig met de afgifte van ruwvoer te verspreiden.

• En als er gebruik wordt gemaakt van veel voederbeurten per 24 uur, zorgt de FeedBrush ervoor dat het 
materiaal altijd vers blijft terwijl de dieren voldoende tijd krijgen om te eten. Er wordt automatisch gezorgd 
voor een juiste mix tussen kuilvoer en mineralen/krachtvoer.

• Het systeem biedt de mogelijkheid om een bepaalde mix van krachtvoer en kuilvoer te voederen. Dit draagt 
bij aan een stabiele pH-waarde, zelfs bij het voederen van grotere hoeveelheden krachtvoer.
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TKS FeedMixer
De TKS FeedMixer is speciaal ontworpen voor het snel leveren van goede mengresultaten. Het is 
geschikt voor het mengen van compleet voeder, dat vaak gepaard gaat met het mengen van voedertypen 
met verschillen in consistentheid en kenmerken.  Het is belangrijk dat fijnere ingrediënten en kleinere 
hoeveelheden snel vermengd worden voordat de mixer dusdanig lang functioneert dat de structuur van het 
voeder wordt aangetast. De FeedMixer is ideaal geschikt voor het snijden en mengen van alle typen ronde 
balen. Dankzij de krachtige motor en schroefconstructie kan het systeem snel een los en fijn materiaal 
produceren dat eenvoudig kan worden afgegeven door alle soorten voederwagens.
De TKS FeedMixer beschikt over verticale schroeven die een fijn materiaal produceren waarin de structuur 
van het voeder behouden blijft. Met name bij voorgedroogd materiaal is het van groot belang dat het voeder 
niet in natte klompen samengeperst wordt. Dit verlaagt namelijk de voederopname.
Ten opzichte van de ’traditionele’ voedermethoden is er voor het bereiken van het beste resultaat meer 
tijd en betrokkenheid vereist. De hoeveelheden van afzonderlijke voedersoorten en de totale duur van het 
mengproces moeten ieder keer gelijk blijven om de samenstelling en consistentheid vast te kunnen houden 
en om te voorkomen dat de voederopname en productie nadelig worden beïnvloed. 
Dat is de reden dat de TKS FeedMixer is voorzien van krachtige motoren. Deze zorgen ervoor dat de mixer 
altijd over voldoende vermogen beschikt om snel te mengen, ongeacht of er hele ronde balen of andere 
soorten voeder worden vermengd.

Alle functies worden elektrisch bediend. De zijmessen worden teruggevouwen tijdens het mengen 
en uitgeschoven tijdens de afgifte. Als de mixer meer dan één keer per dag voeder afgeeft, moet de 
uitvoerklep tussen de sessies door gesloten blijven. De mixer kan worden uitgerust met een sensor, die het 
mengproces opstart zodra er een nieuwe baal aankomt. Zodra de weegpunten gewichten lager dan 200 
kg in de mixer (tijdens afgifte) waarnemen, wordt de draaisnelheid opgevoerd om de schroeven schoon te 
maken en de rest van het voeder af te kunnen geven.
De TKS FeedMixer is leverbaar in afmetingen tussen 4m3 en 30m3. Afmetingen tot 15m3 worden geleverd 
met één schroef, de rest met twee schroeven.

Wij maken gebruik van een mixer van het merk Kuhn die we vervolgens in ons eigen systeem inbouwen om 
communicatie met bijna alle andere typen voedersystemen mogelijk te maken.
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TKS FeedHopper
De TKS FeedHopper is geschikt voor alle soorten voeder, zoals ronde balen, kuilvoer, fijn gesneden ingekuild 
ruwvoer, ingekuild ruwvoer in pakjes en recent geoogst voeder. De TKS FeedHopper is ideaal geschikt als 
vulstation voor de FeedRobot. Om het openscheuren van ronde balen mogelijk te maken, is het systeem 
uitermate robuust gebouwd.
De FeedRobot haalt het voeder op bij de FeedHopper zodra vullen noodzakelijk is. 

De TKS FeedHopper kan worden gebruikt om verschillende soorten voeder te mengen, terwijl nadere 
vermenging plaatsvindt tijdens het vullen van de FeedRobot vanuit de FeedHopper en tijdens de afgifte vanuit 
de FeedRobot.

De transportband aan de onderkant kan handmatig heen en weer worden bewogen om er zeker van te zijn 
dat de vulcapaciteit maximaal benut wordt. De FeedHopper kan met behulp van een voorlader zowel vanaf 
de achterkant als vanaf de zijkant worden gevuld. Ladingen van opleggers moeten aan de achterkant worden 
ingevoerd.
Het systeem is eenvoudig, flexibel en ideaal geschikt voor degenen die ruwvoer in hun koestallen willen 
introduceren dat afkomstig is van verschillende boerderijen en waarbij ronde balen of kuilvoer uit silo’s en kuilen 
worden aangeboden. Als u de oogstmachines of opslagmethode in een later stadium wilt wijzigen, is dat niet 
van invloed op het afgiftesysteem in de koestal, aangezien de FeedHopper en de FeedRobot beide alle soorten 
voeder - van lang tot kort en van nat tot droog - kunnen verwerken. 
De TKS FeedHopper is leverbaar in vier afmetingen: 5, 11, 20 en 30 m3. De benodigde afmeting van de 
FeedHopper hangt af van het dagelijkse voederverbruik en de vraag of u de FeedHopper slechts één keer per 
dag wilt vullen. Het grote voordeel van een combinatie van de K2 FeedRobot met de TKS FeedHopper is dat 
u-ongeacht het soort voeder en de opslag- of oogstmethode - altijd van een automatisch voedersysteem 
profiteert.  Het enige dat u hoeft te doen is voeder bijvullen. De K2 FeedRobot doet de rest.
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