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Nyhet!

Investera i automatisk utfodring 
och spara både tid och pengar

TKS FeedBelt
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Få maximal utdelning på dina djur 
Det viktigaste för att få maximal 
utdelning på dina djur är att grovfodret är av 
god kvalitet. När detta är på plats blir nästa 
jobb att göra utfodringen på bästa möjliga 
sätt.
Det är här TKS Feedbelt kommer in i bilden. 
Genom att använda TKS FeedBelt får du ett 
utfodringssystem som gör det möjligt att ut-
fodra flera gånger per dygn samt att utfodra 
gruppvis. Detta ger ett maximalt utnyttjande 
av fodret och därmed också djuren.
Detta kommer också att ge ökad trafik 
genom mjölkningsroboten, vilket betyder att 
även denna utnyttjas maximalt.

TKS FeedBelt är med sina unika lösningar 
enkel att anpassa till de allra flesta 
ladugårdar, och monteras över foderbordet 
så att det, med hjälp av en skrapa kan 
utfodra antingen på en sida eller på två 
sidor. Du kan välja mellan manuell eller 
automatisk styrning. 
Med manuell styrning går skrapan fram och 
tillbaka mellan två brytare och start och 
stopp görs manuellt. Med automatisk 
styrning kan utfodring göras efter tid eller 
vikt. Vid viktutfodring är det påfyllnings-
källan som står placerad på viktceller.

Det bör nämnas att vid användning av 
FeedBelt så behöver foderbordet inte vara 
mer än cirka 1,0 meter brett, vilket med 
tanke på de höga byggkostnaderna innebär 
en stor besparing gentemot ett foderbord på 
3,0–4,0 meter. 

Detta är viktigt att ta hänsyn till vid val av 
utfodringslösning.

TKS FeedBelt kan fôre ut både når skrapen 
går frem og tilbake, dette gjøres med at bandet 
kjøres fortere en skrapen og dermed får en 
utfôring begge veger.

Konstruktion 
TKS FeedBelt byggs upp med en startsektion och 
kan sedan byggas på med sektioner på 3,0 - 2,0 
eller 1,0m. Portaler för upphängning av FeedBelt 
monteras var sjätte meter. Detta gör monteringen 
mycket enkel, vilket innebär stora besparingar i 
både tid och pengar. 

Materialet som används är en blandning av 
galvaniserat och rostfritt stål. Det går också att 
välja att ha alla sektioner i rostfritt stål. 
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Här kan man välja om utfodring ska göras efter 
tid eller efter vikt. Viktutfodring är mest exakt och 
ger bäst kontroll över utfodrad mängd för varje 
grupp.
Denna styrning gör det också möjligt att enkelt 
installera uppgraderingar.
Displayen är av pekskärmstyp och detta gör 
programmeringen väldigt enkel med 
lättförståeliga menyer som guidar dig genom de 
olika stegen vid start.

Kraftfoder 
På TKS FeedBelt kan utfodring göras med 
kraftfoder som matas ned på bandet i samma 
position som grovfoder. Detta är utmärkt om man 
vill ge kor ett grundfoder medan ungdjur, kalvar 
och oxar ska ges kraftfoder.

Styrning av FeedBelt 
Val av styrningen av FeedBelt görs utifrån 
vad som ska utfodras.

Om utfodring ska göras några få gånger 
per dygn och med samma fodertyp för alla 
djur så väljer du den manuella styrningen. 
Denna startas och stoppas manuellt och 
skrapan körs mellan två brytare och lägger 
ut foder kontinuerligt.
Detta kan vara aktuellt i äldre och små 
ladugårdar där man inte vill göra alltför 
stora investeringar.

Om man däremot vill ha en helautomatisk 
utfodring så måste du välja vår automatiska 
styrning. Denna styrning ger möjlighet till ut-
fodring flera gånger per dygn och utfodring 
individuellt i grupper. Olika grupper kan 
därmed utfodras med olika foder. 
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Min. høyde vender

Min. høyde skrape



Første fôring

Siste fôring

TKS FeedBelt

Måttritning
Alla mått anges i mm

Senaste utfödring

Min. höjd skrapa

Min. höjd vänder

Första utfödring
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TKS Feedbelt 
 
• Styrning till en eller två sidor
• Bandbredd på 500 mm
• Utfodring både när skrapan går fram och tillbaka
• Glidskydd både på tråd och band
• Utfodring efter tid eller vikt
• Portalavstånd på upp till 6,0 m
• Kan användas tillsammans med flera påfyllningskällor
• Enkel montering
• Lite underhåll

Om en blandning av silo och rundbalar ska 
användas är FeedHopper en bättre lösning.
Vid stora mängder foder, både rundbalar och 
silo, samt om man vill blanda foder, 
är FeedMikser den bästa lösningen.
 
TKS Feedbelt kan också köras tillsammans 
med påfyllningskällor från andra leverantörer.

Fyllekilder 
Med TKS FeedBelt kan du välja mellan flera 
olika påfyllningskällor.
TKS kan erbjuda K2 CombiCutter eventuellt 
med magasin, TKS Fylltömmare, 
TKS FeedHopper på 5–30M3 och 
TKS FeedMixer på 5–40M3.
Val av påfyllningskälla bestäms utifrån typ 
och mängd av foder.
För 2–3 rundbalar per dag är 
K2 CombiCutter med magasin den perfekta 
lösningen om det finns silolyft och 
fylltömmare. 
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TKS is a family owned  company 
with a strong brand name. 
We are providing our customers with a 
unique and complete  range of high 
quality products. 
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