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Fôrkasse
Tks FeedBox er en fôrkasse utviklet etter lengre 
tids studie, samt erfaring med sau. 

Fôrkassen er konstruert slik at sauen må strekke 
seg litt inn i den for å nå grovfôret. 

Avstanden til fôret skapt av etefronten, gir et 
volum der det gresset som søles, blir spist. 

Dette skaper mindre fôrspill og gir grunnlag for 
rensligere drift. 

Ved å la sauen spise vertikalt oppnås muligheten 
for å kunne legge inn et betydelig større volum 
grovfôr.

Fordeler
•	 Roligere fjøsmiljø.
•	 De fleste typer grovfôr vil fungere godt.
•	  Sauer med høy rangering gis mindre mulighet 

til sortering.
•	  Sammen med Tks FeedStation blir 

husdyrrommet plasseffektivt.
•	  Enkelt å montere i nye, samt eldre 

driftsbygninger.
•	  Designet med tanke på å gjøre det vanskelig 

for små lam å komme inn i kassen.
•	  Mulighet for å justere høyden etter sauerase/

størrelse.
•	 Enkel og innovativ stenging og åpning samt 

låsing av vegger.
•	 Leveres i lengdene 2 til 6 meter (kun hele 

meter).
•	 Skyveport som endevegger gjør at flere kasser 

kan stå inntil hverandre.
•	 Samme mål på endevegger, uavhengig av 

bredde på fôrbrettet. 
•	 Lakkerte flater gir enkelt vedlikehold på steder 

som er utsatt for slitasje.
•	 Utallige måter å fylle kassen, minilaster, 

traktor, talje, fôrutlegger osv.
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