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Voertechniek

Triomatic: Minder broei en zonder accu’s
De Triomatic voerrobot van Trioliet gaat net als de andere voerrobots hangend aan een rail door de stal.
Toch verschilt hij wezenlijk van de rest, want als nieuweling in een markt moet je iets extra’s bieden.
Voorkomen van broei en een acculoos systeem zijn de belangrijkste extra’s.
Tekst en foto’s: Frits Huiden

et aantal merken voerrobotten op de
Nederlandse markt groeit snel. Nu is
ook de Nederlandse fabrikant Trioliet
erin gestapt met haar Triomatic voersysteem.
Een voermengbak die hangend aan een rail
boven de voergang de koeien voert en automatisch wordt gevuld vanuit een voerkeuken. De
eerste draait bij veehouder Petter uit Ommen
voor 160 melkkoeien. Uniek is de voerkeuken.
Voorwaarde is dat het voer voor zeker vier
dagen op voorraad kan worden gezet, niet los
maar in blokvorm blijft om broei te verminderen. Bij Petter zijn voor de verschillende voersoorten zeven aanvoerbodems naast elkaar
geplaatst, gescheiden door met kunststof
beklede wanden. Een shovel of voorlader met
kuilvoersnijder zet de maximaal 1,70 meter
hoge blokken op de bodemketting van 1,95
meter breed en naar keuze 6, 7,30 of 8,60
meter lang. Vooraan de bodemketting zit een
snijsysteem dat steeds plakjes van de blokken
afsnijdt van minimaal 2,5 en maximaal 25 cm
dik. Met afstandsbediening in de shovel kan
de ketting 70 centimeter verschuiven richting

H

snij-installatie om ruimte te maken voor het
volgende blok. Een sensor ziet wanneer de aanvoerbodem vol staat en blokkeert de elektrisch
aangedreven ketting.
• Snijsysteem
Het snijsysteem gaat computergestuurd van de
ene naar de andere aanvoerbodem. Het bestaat
uit een dubbel beweegbaar mes om met de
tegengestelde bewegingen, zuiverder te snijden zodat de blokken minder snel omvallen.
Daarom snijdt het mes schuin onder een hoek
van 20 graden zodat een blok altijd van het
mes weg valt, mocht dit gebeuren. Boven het
mes zit een doseerwals met tanden van 2,5
centimeter die het product op een dwarsband
eronder gooit. Onder de dwarsband zitten zes
weegstaven. Deze staan in verbinding met
twee staven in de voerbak voor een volledige
meting. Wanneer er genoeg product op de
afvoerband of bak ligt, stopt de snijinrichting
met snijden, schuift de bodemketting iets naar
achteren en gaat de snijinrichting weer naar
het volgende product. De samenstelling van

het rantsoen is ingevoerd in de computer. De
tweede, schuin omhoog lopende afvoerband
brengt het voer in de aan een rail hangende
voermengbak. Hooi kunnen de meenemers
ervan nog moeilijk transporteren maar wordt
door de volgende voersoort opgeduwd. Brok en
mineralen komen via vijzels in de mengbak.
• Centrale computer
Op de centrale computer van het systeem zit
een groot touchscreen waar de verschillende
voermenu’s kunnen worden ingevoerd. Dit
kan ook via de pc in huis waarvan de gegevens
eens per 24 uur worden in de procescomputer
worden bevestigd. Het hoofdscherm geeft een
overzicht van voerdatum, voertijd, voerfractie,
productiegroep en rantsoendeel. Met de voerfractie kan steeds de voerhoeveelheid worden
bijgesteld van het geprogrammeerde, wanneer
de koeien het nog niet of juist wel op hebben.
Ook is er een scherm oproepbaar waarmee
de hele Triomatic schematisch wordt weergegeven en eventuele storingen worden aangegeven. De Trioliet dealer die 24 uurservice

Bijzonder is de voerkeuken waar de voorraad in blokvorm blijft en
dus langer houdbaar.

verleent, kan van afstand inbellen en softwarematige storingen verhelpen.
• Geen accu’s
De mengbak van 3 kuub heeft twee verticale
vijzels met elk twee mesjes. Er mag 1.200 kg
voer in. Achter de mengbak hangt een transportbandje om zowel links als rechts te lossen.
De bak hangt via twee kettingen en acht stalen
loopwielen aan een flinke rails met herkenningsblokjes voor het systeem. Daardoor weet
de bak altijd waar hij is. Bovendien zit er op
een loopwiel een sensor voor een stappenteller
waardoor de positie nog nauwkeuriger
bepaald wordt. Het aandrijfwiel heeft rubberbeslag. Voordeel van de mengbak is dat hij
geen gebruik maakt van accu’s en dus geen
oplaadtijd heeft. Voor de stroomvoorziening
loopt er naast de rails een stroomrail. Via koolstof glijblokjes loopt de stroom constant naar
de elektromotoren op de bak. De 7,5 kW motor
op de bak kan dus constant stroom van het net
trekken. De motor heeft overcapaciteit want er
wordt voor de band en klep elk 0,5 kW en voor

De mengcontainer met verticale vijzels
wordt constant van stroom voorzien via
een stroombaan en heeft dus geen accu’s.
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Het snijsysteem haalt voer van de blokken tot het gewenste
gewicht op de band en in de bak is bereikt.

het rijden 1 kW gebruikt. Het mengen kost
4 kW. Nu nog naast maar straks voorop de
mengbak is er een display met knoppen voor
het instellen van de route. In de regel zal de
veehouder hem niet veel gebruiken. Tenzij je
de voerrobot even wilt verplaatsen wanneer
hij in de weg hangt. Voor de veiligheid is er
voor- en achterop een stootbumper die bij 15
kg druk de bak laat stoppen. Na drie seconden
probeert de bak dan weer verder te gaan.
• Geld
Afhankelijk van de grootte van de voerkeuken
kan de Triomatic 80 tot 400 koeien voeren.
Volgens een snelle rekensom van Trioliet kan
de robot zo’n 20.000 euro per jaar besparen.
De Triomatic kost met 130.000 euro 30.000
tot 40.000 euro meer dan de concurrentie.
Dat komt met name door de voerkeuken. In
totaal zal de installatie 8 tot 9 kWh verbruiken, verwacht Trioliet. Met een prijs van 14
tot 15 cent per kWh kost dit maximaal 1,35
euro per uur. Dat is minder dan de diesel die
een trekker en voerwagen verstoken. Maar

In de centrale computer kunnen gegevens
eenvoudig worden geprogrammeerd.
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naast energie bespaart de Triomatic natuurlijk vooral op arbeid. Daarbij is het makkelijker om kleine porties in groepen te voeren
dan met een voermengwagen. Veehouder
Petter merkt in de eerste weken dat de robot
in zijn stal zweeft, niet dat de koeien vaker
naar het hek komen of meer vreten. Trioliet
verwacht een twee keer zo lange levensduur
dan van een voermengwagen. Afhankelijk
van waarheen je de rails van 50 tot 100 euro
per meter legt, kan de Triomatic ook in
andere stallen voeren.
• Kleine wensen
Er blijven altijd wensen. Zo zal onder de voerbak nog een voerschuif komen en wordt de bak
nog meer gestroomlijnd. Bovendien wordt de
doseerband nog smaller omdat hij het voer nu
iets te dicht bij het voerhek brengt. Veehouder
Petten ziet nog wel wat in een kuilvoersnijder
die diepere blokken snijdt dan de 80 centimeter. Dan zou hij minder vaak met zijn shovel
heen en weer hoeven rijden. Ook een broeiremmer in de kuil kan in de zomer handig zijn.•

Veiligheid gaat boven alles.
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