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TKS FeedRobot-systemet
•	K2 FeedRobot 1600
•	K2 FeedRobot 1200

 



Ett unikt system för utfodring med ensilage och 
kraftfoder för både flexibla och fasta bås
TKS FeedRobot-systemet är förmodligen det enda automatiska utfodringssystemet som kan hantera 
rundbalar direkt utan krav på förbehandling.
K2 FeedRobot hämtar automatiskt balar/block/ensilage när det krävs påfyllning. FeedRobot-systemet är 
mycket flexibelt och kan hantera de flesta fodertyper – från lätt frusna rundbalar, ensilage och block till foder 
från blandningssystem.
Maskinen kan även utrustas med en kraftfodertank som gör det möjligt att dosera kraftfoder eller 
kraftfoderblandningar i fodret.Vagnen har ett tverrband för utmatning på båda sidorna.

Jämförelser har visat att automatisk utfodring och ett ökat antal 
utfodringstillfällen per dygn gör att djuren äter mer och mår bättre 
(producerar mer mjölk och växer snabbare.
För bästa resultat är det i de flesta fall lämpligt att ha mellan 6 och 12 utfodringscykler per dygn. Detta ger 
bäst effekt från ensilaget. Mängden foder anpassas individuellt eller i sektioner. Detta säkerställer att även 
om det finns flera djur en äte platsar i varje sektion så får alla djur tillräckligt med mat utan att för mycket 
sprids på foderbordet.
Om ladugården är utrustad med en mjölkningsrobot ger fler utfodringscykler ett bättre och mer konstant 
flöde genom roboten, vilket medför ett bättre utnyttjande av hela systemet. Detta kan i sin tur leda till att 
djuren både mår och levererar bättre.

Djur som mår bra producerar mer.
Varje gång som ensilagematerialet hanteras inträffar en oxidationsprocess som försämrar både kvalitet och 
smak. Genom att utfordra oftare, men i mindre portioner, kan detta problem nästa helt undvikas. 
Djuren äter upp det mesta av materialet varje gång, vilket medför ett minimum av avfall. Detta ger även en 
lugnare besättning och en förbättring av den totala miljön.

Spara pengar 
• Bättre utnyttjande av fodret

• Djuren äter mer

• Mjölkproduktionen ökar snabbare med bättre tillväxt

• Ökad tillväxt

• Bättre flöden bland djuren med VMS

• Bättre miljö för jordbrukaren och djuren

• Lägre anläggningskostnader

• Endast påfyllning av foder
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Användarvänliga menyer och gränssnitt
K2 FeedRobot är lätt att använda och har självförklarande symboler och menyer på skärmen. 
Du använder pekskärmen för att enkelt byta mellan menyer, ändra parametrar, göra justeringar, byta 
språk med mera. 
Steg för steg-anvisningar om de grundläggande funktioner som måste programmeras före start. 
Programmeringen handlar i grunden om att dela upp ladan i djurgrupper, och att ange start-/stopplatser 
för K2 FeedRobot för varje grupp på respektive sida. Operatören följer vagnen under dessa steg under 
hela rutten.
Därefter anges önskad utfodringssekvens. En utfodringssekvens innehåller de programmerade 
djurgrupper som ska utfodras.

Välj mellan 2 olika utfodringsprogram
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Standardprogrammet (med två olika alternativ)

1. Speciellt framtaget för utfodring med rundbalar. 
K2 FeedRobot plockar upp nya balar från magasinet vid behov.

2. K2 FeedRobot fylls på från exempelvis en FeedHopper eller en 
FeedMixer. 
Speciellt framtaget för jordbrukare som utfodrar med annat foder 
än rundbalar, eller en kombination av olika typer av rundbalar och 
löst foder från ensilagegropar eller ensilage från ensilagetorn m.m. 
K2 FeedRobot hämtar fodret automatiskt från fyllningskällan efter 
behov och doserar till varje djurgrupp.  
Programmet kan hantera 1 fyllningskälla för ensilage/material och 
3 för mineraler/kraftfoder.
K2 FeedRobot kan förflytta sig vid påfyllningen för bättre 
utnyttjande av utrymmet.

Menyprogrammet
K2 FeedRobot kan hämta foder från upp till 10 olika källor och 
3 olika källor av mineraler/kraftfoder. Den kan förflyttas under 
påfyllningen och olika typer av foder kan placeras i lager för en 
bra blandning. K2 FeedRobot kan sedan ge olika blandningar 
(recept) för olika djurgrupper (mjölkkor, tjurar, ungdjur, kalvar mm.) 
Distributionen kan ges i flera cykler under ett dygn.

Exempel: 
Två FeedHoppers med olika foderkvalitet, en K2 CombiCutter med 
halm, och ett magasin med knäckt korn och ett magasin med drav. 
Det finns många alternativ för egna kombinationer med både ny 
och begagnad utrustning. Det betyder att du endast behöver fylla 
på foder i de olika fyllningskällorna och sedan hanterar 
K2 FeedRobot resten.

Om du använder flera olika FeedHoppers/källor sker 
kommunikationen mellan K2 FeedRobot och annan utrustning 
via radiosignaler. Materialet kan fyllas på i K2 FeedRobot med ett 
transportband från källorna, eller direkt om källorna är tillräckligt 
högt placerade.
Med TKS FeedRobot-systemet får du ett av marknadens mest 
flexibla och tillförlitliga system. Systemet är även ett mycket bra 
sätt för mjölkbönder att åstadkomma en bra totalekonomi. Drivs 
endast med elkraft – inga föroreningar inuti ladugården, mindre 
manuellt arbete under utfodringsprocessen, en mer precis och 
konsekvent utfodringsprocess – varje dag.



Utfodring efter vikt
TKS FeedRobot har viktceller som tillhandahåller statistik om mängden foder för varje djurgrupp. 
I programmet kan du ange önskad mängd foder för varje dag, och antalet utfodringar för varje djurgrupp. 
Datorn delar sedan upp den angivna mängden på antalet utfodringsgånger. För varje utfodring beräknar 
datorn hur mycket som finns kvar och gör en omkalibrering så att den totala mängden har fördelats vid slutet 
av dagen.
Detta innebär en unik möjlighet att styra och anpassa den mängd foder som djuren äter. Alla ändringar i 
kvalitet och typ av foder kan mätas omedelbart. Det går även att optimera den sammanlagda mängden 
cykler per dygn efter de egna behoven. 
Upptäck det bästa sättet att utfodra baserat på foderintag.
Systemet ger dig möjlighet att skapa ett eget utfodringsschema med en perfekt mängd ensilage/halm.

Utfodring med mineraler/kraftfoder och 
ensilage/kornmaterial
En av de stora fördelarna med TKS FeedRobot-systemet 
är möjligheten att integrera det automatiska systemet för 
mineraler/kraftfoder. Det går att programmera specifika cykler 
för enbart distribution av mineraler/kraftfoder, eller med 
blandningar med ensilage/halm.
Möjligheten att blanda ger de bästa förutsättningarna för att 
underlätta för stabila pH-värden i djurens matsmältningssystem.
Systemet kan även ge exakta doser för enskilda djur (i fasta 
bås).
Det går att använda 1 till 3 olika behållare med mineral/
kraftfoder.
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K2 FeedRobot 1200, för smala fodertråg
TKS tillverkar två modeller av K2 FeedRobot
A: Standardmodell, 1 600 mm bred
B: Smal modell, 1 200 mm bred

1200-modellen kan användas med foderbord som är ned till 1 400 mm breda. Detta beror på om det finns 
djur på båda sidorna och hur högt vagnen hänger.

Denna maskin har samma grundkonstruktion och samma funktioner som standardmodellen. 
Den kan hantera alla typer av foder från olika källor/fyllningsstationer.
Den enda skillnaden är att den inte kan hantera hela rundbalar. 

Båda modellerna kan utrustas med en 1 meters förlängning som ökar innervolymen. Detta kan vara lämpligt 
vid långa foderbord, eller om materialet består av långa och mycket torra strån.
Den lämpligaste bredden för foderbordet är 1 600 mm, med 500 mm under tverrbandet.
Maskinen kan utrustas med en eller flera tankar för mineraler/kraftfoder och TKS FeedBrush-systemet för att 
föra tillbaka fodret till djuren.
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TKS FeedBrush
Roterande borste
K2 FeedRobot kan utrustas med roterande borstar som monteras hängande undertill. 
Borstarna håller foderbordet rent och för tillbaka fodret till djuren. 
TKS FeedBrush monteras under vagnen och ansluts till systemet med räls i taket, som styr 
rotationsriktningen och driften. Borsten minskar det manuella arbetet till ett minimum och förbättrar 
foderutnyttjandet genom att se till att djuren hela tiden når fodret.
Avfallet reduceras till ett minimum. 

Systemet kan monteras på äldre versioner, och även med andra modeller med skenor.
FeedBrush passar foderbord med en bredd på 2–3 meter. 

Nya knivar
Trumman är utrustad med 62 dubbelblad som inte är fästa med skruvar, utan som enkelt infogas i spår i 
trumman och som säkras med en gummiklubba. De är lätta att byta ut även efter en längre tids användning, 
och det krävs endast ett slag för att lossa dem. Trumman måste rotera uppåt. Rotationsriktningen gör att 
bladen pressas in i spåren så att de inte kan lossna.
För att maskinen ska fungera optimalt är det mycket viktigt att utslitna knivar byts ut efterhand. 
Om maskinen används med slitna knivar eller om det saknas knivar kommer materialet att pressas mot 
trumman men det kommer inte att rivas/skäras bort, vilket ökar mängden kraft som krävs. Trumman kommer 
att slitas ut och trycket kommer att överföras till lagren och axlarna.
Regelbunden slipning av knivarna underlättar även driften och förbättrar skärningen.
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Du behöver endast fylla på material
• TKS FeedRobot-systemet är det enda systemet på marknaden som klarar alla typer av ensilage direkt utan 

förbehandling, långa eller korta material, våta eller torra, rundbalar, block eller färdigskuret material.

• Det är enkelt att skapa ett automatiskt system som blandar olika typer av foder och ger dig statistik över 
utfodringen.  

• Du behöver endast fylla på material

• Du kan använda kraftfodertank för att blanda in kraftfoder i utfodringen genom att köra den antingen före, 
efter eller samtidigt som utfodringen.

• Med många utfodringscykler per dygn ser FeedBrush till att djuren alltid har tillgång till färskt foder. 
 Den säkerställer även rätt blandning av mineraler och ensilage/kraftfoder. 

• Systemet ger dig möjlighet att utfodra med en blandning av kraftfoder och ensilage. 
 Detta säkerställer stabila pH-värden även med större mängder av kraftfoder.
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TKS FeedMixer
TKS FeedMixer är särskilt framtagen för att snabbt åstadkomma goda blandningsresultat. Den är 
därför lämplig för blandning av komplett foder, vilket ofta inbegriper blandning av fodertyper med olika 
konsistenser och karaktärer. Det är viktigt att finare ingredienser och mindre kvantiteter blandas in 
snabbt innan foderstrukturen skadas. FeedMixer är idealisk för kapning och blandning av alla typer av 
rundbalar, och den kraftfulla motorn och skruvdesignen skapar snabbt ett löst och fint material som 
enkelt kan distribueras med alla typer av fodervagnar.
TKS FeedMixer har vertikala skruvar som ger ett fint material där foderstrukturen behålls. Med förtorkade 
material är det särskilt viktigt att fodret inte pressats till våta klumpar. Detta minskar foderintaget.
Mer tid och engagemang krävs för att uppnå bästa möjliga resultat. För att inte påverka foderintaget och 
-produktionen måste kvantiteterna för enskilda fodertyper och längden för blandningsprocessen förbli 
desamma varje gång för att behålla sammansättningen och konsistensen.
Därför är TKS FeedMixer utrustad med kraftfulla motorer. Detta innebär att det finns tillräckligt med kraft 
för att blanda snabbt, oavsett om det handlar om att blanda hela rundbalar eller andra fodertyper.

Alla funktioner styrs elektriskt. Sidobladen viks undan under blandningen och fälls ut under 
fördelningsprocessen. Om utfodringen sker mer än en gång om dagen ska utgångsluckan vara stängd 
mellan varje tillfälle. Blandaren kan utrustas med en sensor som startar blandningsprocessen när en 
ny bal upptäcks. När vågen noter att vikten understiger 200 kg i blandaren (under fördelning) ökar 
rotationshastigheten för att rengöra skruvarna och distribuera det som är kvar av fodret.
TKS FeedMixer finns i storlekar från 4m3 till 39m3. Modeller upp till 15m3 levereras med en skruv och 
större modeller levereras med två eller tre skruvar.

Vi använder en Kuhn-blandare som integrerats i vårt system, vilket gör det möjligt att kommunicera med 
nästan alla typer av utfodringssystem.
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TKS FeedHopper
TKS FeedHopper är lämplig för alla typer av foder, t.ex. rundbalar, ensilage, fint skuret ensilagefoder, 
ensilagefoder i block och nyskördat foder. TKS FeedHopper är lämplig som en påfyllningskälla för FeedRobot. 
Den är solitt byggd för att kunna hantera uppdelning av rundbalar.
FeedRobot släpper in fodret från FeedHopper när den behöver fyllas på. 

TKS FeedHopper kan användas för att blanda olika typer av foder, och ytterligare blandning sker när 
FeedRobot fylls på från FeedHopper och under fördelningen från K2 FeedRobot.

Bottenmattan kan köras manuellt fram och tillbaka för maximal fyllningskapacitet. FeedHopper kan fyllas 
antingen från baksidan eller från sidan, med hjälp av en frontlastare. 
Lastbilslaster måste levereras från baksidan.
Systemet är enkelt, flexibelt och perfekt för alla som tar in foder från flera gårdar till sin ladugård och där 
vissa delar är rundbalar och andra är tornsiloer eller ensilagegropar. Om du senare vill ändra skördelinjen 
eller lagringsmetoden påverkar detta inte doseringssystemet i ladugården eftersom både FeedHopper och 
FeedRobot kan hantera alla fodertyper, från långt till kort eller vått till torrt. 
TKS FeedHopper finns i fyra storlekar: 5, 11, 20 och 30 m3. Storleken på FeedHoppern beror på den dagliga 
foderförbrukningen och om du bara vill fylla på FeedHopper en gång om dagen. Den stora fördelen med att 
kombinera K2 FeedRobot med FeedHopper är att du får ett automatiskt utfodringssystem som kan hantera alla 
typer av foder-, lagrings- eller skördemetoder. Du behöver bara fylla på med foder. K2 FeedRobot sköter resten.

TKS FeedRobot System



TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00, Fax: +47 51 48 72 28
www.tks-as.no  e-post: post@tks-as.no

TKS Feed System


