
TRIOMATIC

Automatisk 
fôringssystem 

T10 - T20 - T30 - T40

TRIOMATIC



Trioliet fôringsteknologi | siden 1950

Fôring med fullstendig presisjon. 

Trioliet ble grunnlagt i 1950 av de tre brødrene Liet. Familieselskapet spesialiserer seg på utvikling, 
produksjon og levering av skreddersydde, mekaniske og automatisk løsninger for fôring av storfe. 
Bærekraft og effektivitet er viktige mål for moderne og profesjonelle melk- og kjøttprodusenter. Ved 
utvikling av våre maskiner bruker vi de siste tekniske nyskapningene. Maskinene utvikles ikke bare for 
kvegoppdrettere, men også i nært samarbeid med dem. Brukerens ønsker er med i alle detaljer. Trioliet 
innehar flere patenter som sørger for at maskinene er unike, ekstremt effektive og brukervennlige. Fôring 
med fullstendig presisjon er et utgangspunkt vi står for, og det samsvarer med ønskene og kravene til 
moderne kvegoppdrettere. 

www.trioliet.com
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Fôring slik naturen har planlagt 

En ku eller geit beiter på marken og spiser det dyret trenger. Når en voksen ku står på fjøs, vil hun kun få mat 
en eller to ganger om dagen, og ikke som i naturen, der hun spiser når hun trenger det. Ved å gi kua mindre, 
presist tilmålte mengder fôr flere ganger om dagen, vil du fôre på en måte som nærmer seg de naturlige 
forutsetningene for storfe. Dette er bedre for dyrets velvære og fører til en sunnere bestand som lever bedre 
og lengre.

Triomatic
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Fremtidens fôring

Det er bevist at hyppigere fôring av dyr fører til bedre inntak, høyere melkeproduksjon, bedre helse og 
økt fertilitet blant buskapen. For å kunne fôre storfeet oftere bruker moderne kvegoppdrettere stadig 
mer automatiske fôringssystemer. Trioliet har utviklet Triomatic automatisk fôringssystem. Enkelthet er 
systemets store styrke. Triomatic inneholder ikke store mengder elektronikk, og er enkelt å sette opp og 
bruke. Systemet krever lite vedlikehold og kan brukes  med så lite som 50-60 kyr. Hele systemet består av 
to deler: fôrkjøkkenet og fôreroboten. En datamaskin kontrollerer hele systemet og gir deg alt om rasjoner, 
fôringsfrekvenser og fôringstider via et klart og enkelt dataprogram. Ferskt fôr kan gis opptil 12 ganger per 
fôringsgruppe innenfor en 24-timers periode, dermed blir buskapen hele tiden stimulert til å ta inn fôr. På 
denne måten får selv de lavest rangerte dyrene sjansen til å spise ferskt fôr hele tiden. Det kan opprettes 
en uendelig mengde fôringsgrupper i systemet. Dermed er det mulig å fôre kyr som er på ulike stadier av 
laktasjon eller i en tørr periode. Det er også mulig å fôre kuene forskjellige rasjoner. Datamaskinen sørger 
for at programmene implementeres og at buskapen får den rette blandingen og mengden av fôr per gruppe 
til de rette tidene.



Triomatic

Tidssparing og optimal kontroll

Ved å fôre buskapen automatisk kan du spare enormt mye tid. 
Du kan lagre det ubehandlede fôret i fôrkjøkkenet i flere dager. 
Avhengig av typen Triomatic som brukes, lagres dette fôret i form av 
siloblokker eller en løs blanding. Det kan bestemmes når du laster 
fôret inn i fôrkjøkkenet. Dette gir deg som kvegoppdretter mer frihet 
i dagliglivet. Dyrene får ernæring mens du for eksempel tilbringer tid 
med familien. Det automatiske systemet sørger for at fôret behandles 
på en helautomatisk måte. Behandlingen omfatter preparering av 
blandingen og blanding og fordeling av fôret. Du kan derfor kontrollere 
fôringsprosessen så effektivt som mulig på kortere tid, og gi deg selv 
mer fritid.



Mate kost / år (100 melkekyr)

Besparelser i forhold til rasjon effektivitet 1.2
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Svært effektivt og miljøvennlig

Automatisk fôring har forskjellige effektivitetsrelaterte fordeler. Fôret kan administreres med stor 
nøyaktighet med bruk av Triomatic. Du kan spesifisere nøyaktig riktig mengde fôr og nøyaktig den rette 
blandingen på forhånd. Ettersom det ferske fôret hele tiden tilbys, i samsvar med dyrets behov, er det mer 
aktivitet i fjøset. Dyrene blir mer aktive og vil, i et fjøs med melkeroboter, passere melkerobotene oftere. 
Det er bevist at automatisk fôring øker melkeproduksjonen og det er mulig med en rasjonseffektivitet 
på 1,7 kg melk per 1 kg tørrfôr. Det er også økonomiske fordeler i tillegg til disse effektivitetsrelaterte 
fordelene. Årlige kostnader er lavere på grunn av redusert bruk av arbeidskraft og mindre energiforbruk. 
Når man bygger et nytt fjøs, kan man beregne en smalere fôringsgang. Disse fordelene har også en 
positiv virkning for miljøet. 



T10

T30

T20

T40

Triomatic

Den rette Triomatic for alle kvegoppdrettere

Triomatic finnes i fire forskjellige modeller. Det enkleste systemet er T10. T10 består bare av en fôringsrobot 
som kan kontrollere tårnsiloer og andre former for lager. De andre modellene er T20, T30 og T40. T20 består 
av en fôringsrobot med en eller flere stasjonære blandere, mens T30 har et fôrkjøkken som består av flere 
fôrbunkere i tillegg til fôringsroboten. T40 er det mest omfattende systemet og består av en fôringsrobot 
og et fôrkjøkken med flere forsyningscontainere koblet sammen. Fôret kan lagres i flere dager og systemet 
kan fôre opptil 1 000 kyr om dagen. Fôring med høy presisjon er nå lett oppnåelig for alle kvegoppdrettere, 
takket være Triomatic fra Trioliet. Du er klar for fremtiden.



A
U

TO
M

A
TI

S
K

 F
Ö

R
IN

G
S

S
Y

S
TE

M

98

T10 En “opphengt” fôringsrobot

Triomatic T10 består av en selvstendig fôringsrobot med en 3 m3 
blandevogn og 2 vertikale blandeskruer. Fôringsroboten henger 
fra en skinne og beveges gjennom fjøset via to trallesystemer. Et 
av trallesystemene er elektrisk drevet. En annen motor kan legges 
til hvis man for eksempel må overkomme høydeforskjeller i eller 
utenfor fjøset. En stor fordel med den opphengte fôringsroboten 
er at den kan heises opp hvis det er hindringer i fjøset som må 
unngås. Denne funksjonen gjør også at det er mulig å fôre kyr i flere 
fjøs med fôringsroboten selv om det er høydeforskjeller. Roboten 
kan kombineres med tårnsiloer eller andre former for lagre fra 
tredjeparter.



Triomatic T10

Enkelthet og sikkerhet kommer først

Du finner et gummikledd drivhjul på siden av fôringsrobotens elektriske drivenhet. På den 
andre siden er det et frihjul med to sensorer for å bestemme robotens posisjon i fjøset. Energi 
tilføres via en permanent samleskinne ved siden av stålskinnen. Dette betyr at det ikke brukes 
batterier og at det alltid er nok strøm tilgjengelig. Fôringsroboten er utstyrt med en tverrgående 
utmatingstransportør for å kunne mate ut både på venstre og høyre side. Denne kan (som 
tilleggsutstyr) forlenges med et enkelt spor for installasjon i en 4.5 meter fôringskorridor. 
Støtdemperne foran og bak på roboten gjør at roboten stopper hvis den støter på en hindring. 
Oppdretteren vil da motta en tekstmelding slik at han kan reagere raskt og sørge for at 
fôringsprosessen ikke stopper helt opp. Om ønskelig kan roboten også skyve fôret under og 
etter fôringen med skyveren som er installert under roboten.
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Velprøvd fôrblandingsteknologi 

fra Trioliet

Fôringsrobotens blandevogn bruker Trioliets velprøvde teknologi. De 
2 unike Twin Stream-skruene i blandevognen har to asymmetriske 
utmatingsklaffer som sørger for at løsfôret mates jevnt ut. Selv mindre 
blandinger kan blandes raskt og nøyaktig på denne måten. Blandevognen 
har robuste vegger med stor slitemotstand. Asymmetriske trekanter 
eller innsatser er plassert på innsiden av roboten. De asymmetriske 
plasserte innsatsene sørger for at fôret blandes horisontalt. Denne 
“horisontale strømmen” gir optimalt, homogent blandet fôr og en rask 
og jevn utmating.



Triomatic T20

T20 fôringsrobot med stasjonær(e) blander(e)

Triomatic T20 har samme fôringsrobot som T10, men det automatiske fôringssystemet har også en eller flere 
stasjonære blandere. Antallet stasjonære blandere avhenger av antallet ubehandlede fôringsrasjoner som systemet 
må kunne lage. Fôret blandes i blanderne til det er luftig. Andre komponenter som konsentrater kan tilsettes på et 
senere tidspunkt. Triomatic T20 er først og fremst egnet for kvegoppdrettere som ønsker å gi en enkelt basisrasjon 
og som muligens legger til flere komponenter per fôringsgruppe, og også for mindre kvegoppdrettere som vil gi 
buskapen rikelige rasjoner med en lav investering.
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Blanderen er også teknisk sunn

T20 stasjonær blander er elektrisk drevet. Trioliet har ulike typer elektriske motorer for ulike 
elektriske tilkoblinger. På samme måte som fôringsroboten har også de stasjonære blanderne 
med to eller tre skruer et horisontalt strømningssystem med asymmetriske innsatser. Det 
patenterte designet til skrueknivene reduserer motstand og sparer diesel. I tillegg er knivene 
selvslipende. Skruens slanke kjerne og store overflate garanterer de best mulige fyllingsnivåene 
og sørger for rask og homogen blanding.



Triomatic T30

T30 fôringsrobot med fôrbunker(e)

Triomatic T30 er en kombinasjon av en fôringsrobot med en eller 
flere fôrbunkere. Antall bunkere avhenger av antallet ubehandlede 
fôrkomponenter. Fôringsroboten gir fôr per bunker. Fôrmengder 
programmeres inn i datamaskinen på forhånd.  Bunkerne er 
fullstendig hydraulisk drevet og har stor kapasitet for alle typer fôr. På 
grunn av det spesielle designet med horisontal lasteseksjon og stor 
lastebredde,  er det lett å laste forsyningsbunkeren med en traktor 
med frontlaster eller skuffe. På grunn av den enkle konstruksjonen 
og de varige materialene, er vedlikeholdskostnadene lave og 
påliteligheten stor.
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Robust, stabil og varig

Fôrbunkeren er konstruert av materialer med høy kvalitet. Dette gjør 
bunkeren robust, stabil og varig. Fôrkjedet løper i en styreskinne 
av plast i veggen, som betyr at fôret ikke kommer i kontakt med 
kjedet. Dette gir lengre levetid, mindre slitasje og færre systemfeil. 
De to utmatingssylindrene og den bratte utmatingssiden gir nøyaktig 
utmating. Utmatingssiden er utstyrt med en klaff som hindrer søl. 
Dette gjør at lukket virkelig betyr lukket. Fôrbunkeren har også 
dobbelt bunn. Dermed kan ikke fôret falle på bakken. Dette garanterer 
et sikkert, rent og hygienisk fôrkjøkken.



Triomatic T40

T40: Det mest avanserte automatiske fôringssystemet

Det mest velkjente og avanserte automatiske fôringssystemet fra Trioliet er Triomatic T40. Systemet har 
forsyningscontainere for lagring av ubehandlet fôr i form av siloblokker eller baller. Antall ubehandlede 
fôrkomponenter bestemmer antallet Triomatic forsyningscontainere. Selvfølgelig kan andre produkter og 
komponenter fra andre lagerbeholdere tilsettes fôringsroboten i T40. Triomatic T40 gir kvegoppdretteren maksimal 
fleksibilitet i drift og privatliv. Forskjellige ubehandlede fôrrasjoner kan fôres til kveget, og oppdretteren kan med 
letthet sette sammen rasjonene svært nøyaktig. Siloblokker og store baller brukes til å opprettholde kvaliteten i 
fôret.
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Fleksibelt og nøyaktig

Fôrkjøkkenet til Triomatic T40 består av flere sammenkoblede forsyningscontainere for oppbevaring av 
ulike ubehandlede fôrkomponenter. Antall containere avhenger av antallet ubehandlede fôrkomponenter. 
Fôret kan oppbevares i containerne i flere dager i form av siloblokker eller uåpnede baller. Dermed kan mye 
fôr lagres på et lite område og oppdretteren kan lagre fôret 2-5 dager på forhånd. Forsyningscontaineren 
er elektrisk drevet. Det sitter et avansert kuttesystem foran på hver container. Dette systemet kutter av 
nøyaktig den riktige mengden av hver fôrtype.



Triomatic T40

Kutte ubehandlet fôr

Den store silokutteren gjør at lasting kan skje fort, med opptil 1,5-2,5 tonn per blokk. Bunnkjedet med bærere kan 
reverseres. Fordelen med dette er at forsyningscontaineren kan fylles selv når den enda ikke er tom. Siloblokken 
som først lastes inn i forsyningscontaineren blir først gitt til kyrne (først inn - først ut). Kutteflaten til silokutteren 
er jevn, som betyr at det er mindre fare for oppvarming. Kuttesystemet har to kniver som beveger seg i motsatt 
retning av hverandre. Det kuttes i vinkel slik at blokken kan kuttes uten å falle over, helt opptil de siste få kiloene. 
Fôret kuttes av uten å skade blokken og uten å forstyrre strukturen i fôret. Fôret beholder sin best mulige tilstand. 
Den ønskede tykkelsen av hvert kutt kan konfigureres etter fôrtype. Fôret transporteres til fôringsroboten 
via tverrtransportøren. Tverrtransportøren for utmating er utstyrt med et veiesystem som garanterer stor 
fôringsnøyaktighet. Tverrtransportøren er robust og bred og kan derfor fungere som et mellomlager. Fôret kan til 
og med kuttes mens fôringsroboten fremdeles fôrer kyrne i fjøset.
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Den intelligente prosessdatamaskinen

Styrken til den intelligente datamaskinen ligger i dens enkelthet. Datamaskinen er lett å betjene via en 
berøringsskjerm, og det er lett å legge inn informasjon. Datamaskinen med berøringsskjerm sitter 
på fôringsroboten i T10, T20 og T30, og på det sentrale kontrollskapet i T40. Prosessdatamaskinen kan 
også nås via alle mobile enheter som nettbrett, bærbare PC-er og smarttelefoner. Datamaskinens 
programvare er kompatibelt med andre programvaresystemer som administrative pakker og programvare 
for melkesystemer (robot). Informasjon om fôr, rasjoner og fôringsgrupper kan endres med denne 
programvaren. Systemet er også selvregulerende. Dette betyr at datamaskinen er klar til å løse problemer 
selv for å unngå feil. Feilrapporter kan sendes til brukeren via tekstmeldinger.



Management

Nøyaktige rapporter og styring av forsyninger

All informasjon konfigureres på forhånd via det enkle menysystemet på hovedskjermen. Med berøringsskjermen 
kan du legge inn fôrtyper, rasjoner, fôringsgrupper og fôringstider. Du kan også konfigurere innstillinger for 
forsyningscontainere, fôrbunkere, alle andre beholdere, konsentratsiloer og fôringsroboten. Systemet tar ansvaret 
for hele fôringsprosessen. I tillegg gir systemet nøyaktige rapporter og styring av forsyninger.  Man kan lagre 
nøyaktig informasjon for fôringsgrupper og fôrforsyninger. Du kan også lett justere systemet for å optimalisere 
fôringsprosessen.
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Service og kundestøtte

Triomatic-systemet møter alle krav til kvalitet og sikkerhet. Blant 
annet sørger materialenes høye kvalitet for lang levetid. De nyeste 
teknologien brukes for å garantere sikkerheten. Prosessdatamaskinen 
sørger for at problemer løses før de dukker opp. Systemet er 
selvregulerende slik at feil sjelden inntreffer. Hvis du allikevel skulle 
trenge kundeservice, kan du kontakte Trioliet døgnet rundt for service 
og støtte via Internett.



TRIOMATIC T10  |   Automatisk fôringssystem med selvstendig fôringsrobot

Standardutstyr
• Föringsrobot 3 m3

• 2 vertikale skruer (rustfritt stål) 
• Utmatingsbelte for utmating til begge sider
• Myk stopp-funksjon
• Full elektrisk drift
• Støtdemper
• Dobbel posisjoneringssytem med skritteller og giver
•  8” display og terminal for håndkontroll, viser vekt og 

maskinstatus
•  Trinnløs hastighetskontroll på utmaterbelte og 

blandeskruer

Alternativt ekstrautstyr: Förskyve enhet som er tosidig, 
forlenget utmaterbelte, vinsjsystem, en andre stasjon for 
stigende seksjoner 

	 Teknisk	spesifikasjon	Förroboten
 Kapasitet 3,00 m3 
 Antall skruer 2
 Lengde 3,27 m
 Bredde 1,35 m 
 Minimum bredde forgangen (single side fôring) *  2,10  m 
 Minimum bredde forgangen (dobbel side fôring) *  2,35  m 
 Anbefalt bredde på forgangen (for standard robot) *  2,70  m 
 Nødvendig manøver plass i hjørnene  2,70  m  
 Senteravstand traller  1,40  m  
 Vekt  1.500  kg  
 Maksimal belastning  1.250  kg  
 Totalvekt  2.750  kg  
 Veggtykkelse  4  mm  
 Skrueskovler tykkelse  8  mm  
 E-motor illevarslende  11,00  kW
 E-motor cross transportbånd  0,55  kW
 E-motor utslipp dør  0,25  kW
 E-motor drivsystem  1,50  kW
 Gjennomsnittlig strømforbruk mens du mikser / lossing  4,00  kW
 Gjennomsnittlig strømforbruk under kjøring  1,00  kW
 Nødvendig elektrisk tilkobling  3x35  A
 Nødvendig spenning  400  V ~
  
 Tekniske	spesifikasjoner	spor	(I-bjelke)	og	strømskinnen
	 Nødvendig profil (I-bjelke) *  IPE 180-240
 Minimum radius kurver av spor *  1,00  m  
 Minimum høyde fra forgangen til undersiden av spor *  2,80  m  
 Senteravstand spor og strømskinnen  0,30  m  
 Maksimal stigning på sporet *  2 %

 * Ulike mål på forespørsel	 	
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TRIOMATIC T20 |  Automatiske fôringssystem med fôringsrobot T10  
og stasjonær blander/utmater

Standardutstyr
• Förkjøkken med stasjonær mikser
• Stasjonær mikser fra 7 til 46 m3 
• Förroboten T10 kontrollerer stasjonsær mikseren
•  Kjedetransportør til utmating med lengde 3,35m montert 

på stasjonær mikser 
• Stasjonær mikser med Øko-gir
• 6pol Elektrisk motor eller 4-/8pol elektrisk motor.

Alternativt ekstrautstyr: Förskyve enhet som er tosidig, 
forlenget utmaterbelte, vinsjsystem, en andre stasjon for 
stigende seksjoner. 

Teknisk	spesifikasjon	stasjonær	mikser	
Model 700 1000 1200 1400 1200 1600 2000 2400 3200 4600
Antall skruer 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Kapasitet m³ 7 10 12 14 12 16 20 24 32 46
Lengde (excl. motor)  m/Inch 3,22 3,32 3,43 3,70 4,55 5,04 5,29 5,72 6,56 8,63
Lengde (incl. motor)  m/Inch 4,05 4,22 4,22 4,33 5,55 6,20 6,32 6,60 7,28 9,27
Bredde m/Inch 2,15 2,29 2,29 2,44 2,16 2,28 2,35 2,44 2,80 2,97
Høyde* m 2,08-2,38 2,45-2,75 2,65-2,95 2,70-3,00 2,55-2,85 2,85-3,15 2,85-3,15 2,77-3,07 2,75-3,05 2,88-3,18
Undersiden av 3,35 m kjede
transportbånd** m 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
Net vekt*** kg 2.300 3.500 3.900 4.000 3.700 4.500 5.200 6.250 9.100 11.700
Antall Auger kniv stillinger 8 8 8 12 7 8 8 9 12 12
Antall kniver montert per auger 5 5 5 9 4 5 5 6 9 9
Diameter på auger Ø m 2,00 2,20 2,20 2,44 1,80 1,96 1,96 2,20 2,66 2,44
Nødvendig elektrisk installasjon     frekvens regulator    
Reduksjon planetgir 43,9  44  43,9 49,6 43,8 43,9 43,9 46,94 49,6 49,6

* Støtter er justerbare i høyden enn 300mm
** Høyde på støttene 800mm, montert kjetting under 45 º
*** Netto vekt = utenom motorframe og elektrisk motor = ekskl. motorframe og Elektromotor

Kapasitet	(Kg)
Elektromotoren 6 pol, 400V A min. 700 1000 1200 1400 1200 1600 2000 2400 3200 4600 
22 kW 44 A 2.600   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
30 kW 58 A 3.500   3.800   3.800   3.500   -   -   -   -   -   -  
37 kW 71 A -   4.800   4.800   4.400   -   -   -   -   -   -  
45 kW 88 A -   -   -   -   5.500   5.300   5.300   -   -   -  
55 kW 109 A -   -   -   -   -   -   -   6.500   -   -  
90 kW 175 A -   -   -   -   -   -   -   -   7.000   -  
             on demand 
            
Elektromotoren 8/4 pol. 400V A min. 700 1000 1.200 1.400 1200 1600 2000 2400 3200 4600 
11/18 kW 35 A 1.500   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
17/27 kW 35 A 2.600   2.500   -   -   -   -   -   -   -   -  
22/32 kW 50 A 3.400   3.200   3.200   -   3.500   -   -   -   -   -  
26/37 kW 64 A -   4.300   4.300   4.000   4.100   4.000   4.000   -   -   -  
33/47 kW 87 A -   5.700   5.700   5.000   5.500   5.300   5.300   5.100   -   -  
38/56 kW 100 A -   -   -   6.500   7.000   6.500   6.500   6.000   -   -  
46/67 kW 120 A      -   -   -   6.800   -   -  
56/83 kW 150 A      -   -   -   9.000   -   -  
78/115 kW 180 A      -   -   -   -  12.000   -  
            on demand 

N.B. Kapasitetene er basert på en felles rasjon av choped gras surfôr og ca 50% cornsilage.
Beholdere kan reduseres avhengig av rasjonen. Transformatorer, enkel fase motorer etc. på forespørsel.

Teknisk spesifikasjon Triomatic T 20
Strømstyrke 3x35 A
Strøm spenning 400,00 V~

>	Förroboten	er	den	samme	som	T10	(	se	beskrivelse	side	22)



TRIOMATIC T30  |   Automatisk fôringssystem med fôrbunkere

Standardutstyr
•  Förkjøkken med solide förbunkere med kapasitet opp til 

18m3 for lagring av løst för
• 2valser for nøyaktig lasting
• Bevegelig dør med utmateråpning som forhindrer spill
• Rustfritt stål i bunnen av bunkeren
• Bunkeren mater föret direkte opp i föringsroboten 
•  Dobbel bunker bunn forhindrer spill under bunkeren
• 2 solide bunnkjeder i plast-styreskinne 
• Pålitelig hydraulisk drift

Alternativt ekstrautstyr: Förskyve enhet som er tosidig, 
forlenget utmaterbelte, vinsjsystem, en andre stasjon for 
stigende seksjoner 

>	Förroboten	er	den	samme	som	T10	(for	beskrivelse	se	side	22)

Technical	specifications	T30	feed	bunker
Kapasitet  18  m3

Lengde  6,25  m 
Bredde  3,02  m  
Høyde  3,45  m  
Høyde bakveggen (fra gulvet)  1,49  m  
Høyde sideveggene (fra gulvet)  2,21  m  
Nødvendig dept fôr kjøkken (bygning)  8,00  m  
Minimum høyde fôr kjøkken (bygning)  3,70  m  
Anbefalt høyde fôr kjøkken  4,00  m  
Tykkelse sideveggene (stål, galvanisert)  2  mm 
Tykkelse bunn (rustfritt stål)  3  mm  
Tykkelse dobbel bunn, under retur kjeden (plast)  12 mm  
Transportørkjeden  50x14  mm  
Slat størrelse  60x30x4  mm  
Maksimal belastning  8.000  kg  
Maksimal lengde fôr  150  mm  

Installert elektrisk kraft hydraulisk enhet  7,50  kW
Gjennomsnittlig strømforbruk mens lossing  4,00  kW
Nødvendig elektrisk tilkobling  3x16  A
Nødvendig spenning  400,00  V ~
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TRIOMATIC T40  |   Automatisk fôringssystem med fôrkjøkken
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Standardutstyr
•  Förkjøkken med solid förgulv, lengde på 6m for lagring av 

blokker og baller
• Kuttesystem med dobble kniver og ruller.
• Kuttekontroll, justerbar fra 5-35cm
• Kniv hurtighet, justerbar per föringsstasjon
•  Bred tverr og heve  transportør med veiesystem
• Full elektrisk drift
•  Brukervennlig touchskjerm for å legge inn 

föringskomponenter, rasjoner, föringsgrupper, 
maskininstillinger osv 

Alternativt ekstraustyr: Förskyve enhet som er tosidig, 
forlenget utmaterbelte, vinsjsystem, andre stasjon for 
stigende seksjoner 

>	Förroboten	er	den	samme	som	T10	(	se	beskrivelse	side	22)

Tekniske	spesifikasjoner	T40	fôr	gulv
Maks. antall fôr etasjer  8  stykker
Lengde på standard fôr gulvet  6,00  m
Lengde på utvidet fôr gulvet  7,35 / 8,68  m
Bredden av fôr stasjoner (mellom sideveggene)  1,96  m
Høyde oversiden av kjetting fôring stasjon  0,71  m
Nettovekt standard T40 med tre fôr stasjoner (lengde 6m)  15.000  kg
Maks. punkt belastning på bunnen av fôr kjøkken (inkl. last)  5.000  kg

Lagringskapasitet for grassurfôr (fôr gulv 6.0m)  6.500  kg 
Lagringskapasitet for maisensilasje (fôr gulv 6.0m)  11.500  kg
Lagringskapasitet for grassurfôr (fôr gulv 7.3m)  9.000  kg
Lagringskapasitet for maisensilasje (fôr gulv 7.3m)  16.000  kg  
Lagringskapasitet for grassurfôr (fôr gulv 8.7m)  10.500  kg
Lagringskapasitet for maisensilasje (fôr gulv 8.7m)  18.500  kg  

Maks. bale eller blokk høyde  1,80  m  
Cutting skivetykkelse kontroll per fôr etasje (justerbar per 2,5 cm )  5-35  cm  

Nødvendig lasting klaring i fôr kjøkkenet  3,60  m  
Nødvendig lasting klaring i fôr kjøkken
ved lasting siden av fôrstasjon  4,00  m  
Nødvendig dybde av fôr kjøkken = lengde av fôret stasjon +  2,65  m  

Installert elektrisk kapasitet fôrstasjon  2,20  kW
Installert elektrisk kapasitet transportørkjede  4,00  kW
Installerte elektriske kapasitet Kniver  7,50  kW
Installert elektrisk kapasitet mating på cutting system  1,10  kW
Installert elektrisk kapasitet roller på å kutte ramme  2,20  kW
Installert elektrisk kapasitet forskyvning motor  0,37  kW
Gjennomsnittlig strømforbruk mens kutte  3,00  kW
Nødvendig elektrisk tilkobling  3x35  A
Nødvendig elektrisk tilkobling inkl. mva. fôring robot  3x50  A
Påkrevd Spenning  400  V ~

* Forskjellige størrelser / spesialtilbud på forespørsel
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Triomatic T10 

fôringsrobot:

>  Luftig blanding uten tap av struktur 
>  Homogen blanding selv med små 

blandinger
> Lik fôringsavstand
> Høy grad av sikkerhet
> Flerfunksjonell
> Varig

Triomatic T20 

stasjonær blander:

 > Egner seg til alle typer fôr
 > Optimal, homogen blanding
 > Minimal investering

Triomatic T30 

fôrbunker:

> Nøyaktig lasting av fôringsrobot
> Lett å fylle
> Stor lagringskapasitet
> Ren og sikker drift
> Egner seg til alle typer fôr
> Lang levetid
> Lav investering

Triomatic T40 

forsyningscontainere:

> Lagring opptil 3-5 dager
> Egner seg til alle typer fôr
> Først inn - først ut
> Svært stor lagringskapasitet
> Opprettholdelse av struktur
> Maksimal fleksibilitet
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