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Appetittfôrvogn 
APF Touch

Automatisk fôring av grovfôr og kraftfôr

AGRI

Enklere kan det ikke bli!



Billigere blir det ikke!         
For 55,- dagen over 10år kan du få automatisk utfôring av grovfôr og kraftfôr. Et utmerket fôringssystem for de 
som går med tanker om å ruste opp i eldre fj øs. Passer like bra enten det er fj øs med bås eller binger. 
Ved binger er det viktig å ha så stor vogn at alle dyr i bingen kan ete samtidig, da unngår en slossing og knuffi  ng 
når vogna kommer. 

Anbefalinger:   
Programmer vogn til å kjøre hele døgnet på 
grovfôr, erfaringer viser at dyrene eter når de er 
sultne og hviler ved behov, og derfor ikke ser ut 
til å bli stresset av at vognen går.   
Når det gjelder kraftfôr så bør en kjøre fi re 
eller fl ere ganger for å få noen gevinst på denne 
tildelingen. Siden det også er mulighet til å kjøre 
opp/ned trapping på kraftfôret har en mulighet 
til å optimalisere dette mest mulig.  
APf Touch kan monteres i både enkel og 
dobbel skinne, men i fj øs med kominasjon kyr/
okser eller bare okser anbefaler vi dobbel 
skinnebane på grunn av at okser har en tendens 
til å “herje” med vogna, i dobbel skinne vil den 
henge stødig. APF kan brukes på alle typer fôr 
enten det er å legge hele rundballer oppi eller 
en vil bruke den på fullfôr. 





Fabrikant

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

Leverandør

AGRI

N
et

Pr
in

t  
 B

ry
ne

Nytt touch display
- Enklere betjening. 
  Suveren oversikt med mer informasjon på skjermen.  
- Forenkler igangkjøring for bruker  
- Hurtigknapper på skjerm    
- Frem/tilbake knapper i begge endre av vogn

Appetittfôrvogn APF Touch                       
Vogn er justerbar i bredde, bunn kan justeres fra 116cm og 
opp til 166cm. Strømforsyning er enten 230V-1fas eller bat-
teridrift (24V) Leveres fl atpakket med en nøyaktig montering-
sanvisning, dette gjør at en enkelt kan bære hele vogna inn i 
fj øset for så å montere den direkt på fôrbrettet. 

APF Touch kan utstyres med to kraftfôrtanker, en i hver ende 
av vogn, det er også mulig å kjøre opp/nedtrapping på begge 
kraftfôrtankene. Det er mulig å kjøre 12 kraftfôrtildelinger i 
døgnet, noe som er meget gunstig for dyrene. 

Ved bruk av APF vogn vil en få en nøyaktig tildeling av 
kraftfôr, noe som gjør at de fl este bruker mindre kraftfôr.

Bedre eteplass for kua
- Med de skråstilte spilene kan kua få bedre plass til hodet 
og kommer derved bedre til fôret.
        
Mindre fôrspill      
- Om kua drar løs fôr vil ikke dette så lett falle på gulvet, 
  men blir liggende på kanten av vogna.
        
Kraftfôrtanken integrert i konstruksjonen
- Tanken er en del av stål konstruksjonene. 
  Dyrene kan ikke gnage hull.
        
Enklere montering på trange steder
- Vogna kommer fl atpakket og er enklere å få inn i          
  fj øset og enkel å montere.
        
Enklere vedlikehold av skruer og motorer
- Det er enklere å komme til enkeltkomponenter for å     
  lette vedlikeholdet.


