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• Paddelen

Keenan Klassik Bale Handler FP170:

“Dit is geen voerwagen maar een
voerconcept”
Keenan verkoopt geen voermengwagen maar een voerconcept. De wagen zelf interesseert de verkopers
dan ook niet het meest. Zij vertellen vooral over wat de koe nodig heeft. Gebruikers zweren bij hun Keenan.
Tekst en foto’s: Frits Huiden

at de Keenan Klassik Bale Handler
170 Paddelmixer niet zomaar een
wagen is, dat staat vast. Het gepatenteerde mengsysteem is uniek tegenover de
verticale en horizontale mengwagens op de
markt. Misschien nog unieker is de wijze
waarop de wagen aan de man wordt gebracht.
Wie om een Keenan komt, krijgt namelijk
niet alleen de wagen maar ook een voeradvies. Dat gaat zover dat de verkoper meer
bedreven is in het voeradvies dan in de wagen.
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Het in Nederland langzaam opkomende
bedrijf Keenan vertoont zich daarom bijvoorbeeld niet op de echte mechanisatiebeurzen
zoals Zuidlaren, maar gaat naar de beurs in
Gorinchem waar meer voerleveranciers en
adviseurs staan. Dat maakt het bedrijf bijzonder. Inmiddels is Keenan ook zover dat het
niet alleen resultaat belooft maar er ook geld
op durft te zetten. Het bedrijf garandeert bij
melkveebedrijven inmiddels een rendement
van 1,5 eurocent per kilogram melk wanneer
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het voeradvies wordt opgevolgd en de mengwagen wordt gekocht. Lukt het niet binnen
een jaar het resultaat te halen dan krijgt de
veehouder 3.000 euro terug. Uitgangspunt
van het advies is om zoveel mogelijk gebruik
te maken van eigen gewonnen voer. De wagen
moet hierbij helpen met het unieke mengprincipe. Voor advies en verkoop heeft Keenan
in de Benelux nog slechts een handvol
mensen beschikbaar. Er is één servicepunt
in Hengelo en België kent er twee.

De Keenan mengt met zes paddels die ronddraaien om een horizontale as. De bak is verdeeld in twee zogenoemde kamers. De rotor
heeft drie paddels in de voorste en drie in de
achterste kamer. Voer dat op de bodem van de
bak wordt gegooid, brengt een paddel omhoog
en laat het dan weer naar beneden vallen.
De rotor draait met een snelheid van acht tot
tien omwentelingen per minuut. Gevolg van
deze manier van mengen is dat het voer minder moet vermoezen. De wagen mag niet helemaal afgevuld worden omdat hij werkt via
een valprincipe. Als een paddel omhoog gaat
moet er immers wel genoeg ruimte zijn voor
het voer om te vallen. Anders wordt het voer
een ronddraaiende worst in de bak. Veel
gehoord kritiekpunt is dat de Keenan niet
van voor naar achteren of andersom mengt
wanneer je de wagen op een punt laadt. Het
is daarom belangrijk om eerste de fijne bijproducten te laden en dan pas gras voor een
goede menging. De paddels die iets schuin op
de rijrichting zijn gezet zorgen namelijk dat
fijne producten toch minimaal uitwisselen
tussen de voorste en achterste kamer. Ook
het lossysteem ondervangt het ontbreken van
horizontale menging deels. Over de gehele
lengte van de wagen licht er namelijk achter
een guillotinedeur een vijzel die het voer uit
de bak naar een losopening transporteert. Of
er nu bij de voorste of achterste paddels meer
of minder van een product ligt, de vijzel pakt
het voer uit beide compartimenten tegelijk
en brengt het zo toch nog gemengd voor het
voerhek. Nadeel van het mengsysteem is dat
het de wagen breed maakt; 2,85 meter om
precies te zijn. Er is immers een grote diameter nodig. Voordeel van het paddelsysteem
is dat er goed kleine porties gemengd kunnen
worden voor bijvoorbeeld droge koeien.
Het kleinste beetje voer zal immers nog
door de paddels omhoog worden gebracht.

Met een breedte van 2,85 meter is er een ruime voergang nodig om niet over het voer te rijden.

geweest. In de luiken zitten opbergvakjes voor
eventuele spullen die bij de wagen horen. De
deuren worden afgesloten met een sleutel die
makkelijk kwijt raakt. Het slot is gelukkig weer
eenvoudig open te breken.

• Balen verwerken
Keenan ontwikkelde een speciale constructie
bovenop de wagen, de Bale Handler, dat goed
werkt voor de verwerking van balen. Dit had
Keenan nodig omdat het plots inwerpen van
een baal een paddel zou kunnen blokkeren
en de zaak doen vastlopen. De baal wordt nu
bovenop een rek gezet op de wagen van 2,75
meter hoog. De constant langskomende paddels schrapen telkens een beetje van de baal
af totdat deze volledig in de wagen zit. De
pennen van het rek worden steeds iets door
de paddels omhoog geduwd. Wanneer de
paddel voorbij is, vallen de pennen weer terug

• Aandrijving
Inherent aan het paddelsysteem is de aandrijflijn. Omdat er slechts drie paddels per compartiment op de rotor zitten, is de terugslagkracht
daarop groot. Vandaar dat er voorop de wagen
achter twee grote luiken een enorm tandwiel
verscholen ligt, die via kettingen de krachten
overbrengt. Vanaf de PTO is er een sneldraaiend
tandwiel dat het grote tandwiel indirect aandrijft. Het sneldraaiende tandwiel zal wat
vaker gesmeerd moeten worden. Er zitten twee
breekbouten op de aftakas. Keenan levert standaard een compleet voorraadrekje met reservebreekbouten bij, mochten de krachten inderdaad te groot worden. Bij de gevraagde
veehouders is vervanging niet vaak nodig

Elke keer als een van de drie paddels
langs draait, schraapt hij wat voer van
het rek van de Bale Handler af.
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op rubberen blokken. Aan de kant van de
draairichting van de paddels is er een grote
hydraulisch bediende klep op de kar die de
baal tegenhoudt en zorgt dat deze er niet
afvalt. Beperking van het Bale Handler
systeem is dat de wagen maar van één kant
beladen kan worden.

• Snijden
De Keenan kan in tegenstelling tot voorheen
ook snijden met 20 messen op de bodem van
de bak. De paddels duwen het voer hier overheen. Voor aflevering moet je een keuze
maken over het aantal messen dat je wilt
gebruiken. Er zijn geen handig uitneembare
tegenmessen. Het topmes over de gehele lengte aan de bovenkant van de wagen is gebleven.
Verder beschikt de wagen over vier weegstaven en een monitor. De monitor is in vier verschillende versies te krijgen. Een hydraulische
steunpoot, beremming en verlichting zijn
standaard. De steunpoot is echter vrij laag
waardoor deze voor het uitschuiven al bijna
de grond raakt. De handrem onder de wagen
en een klein vast steunpootje voor de pick-uptrekhaken, zoals in Engeland veel gebruikt
worden, zijn hier nutteloos maar worden wel
meegeleverd. Het vaste steunpootje beperkt
de bodemvrijheid. De 17 kuub grote Keenan
kost met twee jaar voedingsadvies 39.550
euro. De Bale Handler optie kost 1.500 euro.
Ter vergelijking, een 17 kuubs verticale mengwagen van Peecon, de Biga 17 in vergelijkbare
uitvoering, kost 30.760 euro. Wel verwachten
Keenan gebruikers een hoge inruilprijs.
>
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Gebruikers aan ’t woord

Wim Brus uit Giethoorn (O) melkt 70 koeien met een productie van 8.000 tot 8.500
liter. Het vetgehalte is 4,48% en eiwit is
3,62%. Deze gehaltes worden bereikt door
het rantsoen van eenderde maïs en tweederde gras, 2,5 kilo sojaraap en 4 kilo
ontsloten tarwe per koe.
“De wagen is slechts een dom stuk ijzer,
het gaat erom hoe je ermee draait.”

Henk Lankhorst: “Met de Keenan voer
ik efficiënter en hoef ik geen structuur
meer bij te mengen.”

Voor Brus is de twee jaar geleden aangeschafte
Keenan sinds de komst van de Bale Handler
optie nu echt af. “Ik heb er een 75 pk trekker
voor maar dat is vooral om de zware wagen
van 7 ton over het erf te trekken, niet voor
het mengen of het verwerken van balen.”
Nadeel vindt hij het gewicht en breedte van
de wagen. “De breedte is ook a-symmetrisch
dus dat is opletten.” Voordelen ziet hij te over.
“Ik ontsluit er een paar keer per jaar mijn tarwe
mee door in de bak water en natronloog toe

Melkveehouder Henk Lankhorst uit Voorst
(Gld) melkt met 96 koeien een quotum van
870.000 kg vol. De koeien produceren 9.200
kilogram melk met 4,30% vet en 3,62% eiwit.
De dieren hebben 80 hectare tot hun
beschikking waarvan 19 hectare maïs
en 9 hectare beheersgras.

Met 80 koeien melkt Cees Beekmans uit
Oirschot (N-Br) jaarlijks een quotum van
8 ton vol met geniddeld 4,30% vet en 3,50%
eiwit. Per koe voert Beekmans naast gras
en maïs 1,5 kg soja, 2,1 kg raap, 0,9 kg tarwe
en 4 kg bierbostel. Van de 34 hectare grond
wordt 18 hectare met maïs beteeld.

Achter twee grote deuren gaat de
kettingaandrijving schuil. Er is een
sneldraaiend lager dat het grote
tandwiel aandrijft.

“In 10 jaar nooit geen probleem gehad.”
Beekmans voert al 10 jaar met Keenan en
heeft sinds maart 2005 een nieuwe 17 kuubs

wagen. Toen hij op zondag een keer een lekke
band had en de buurman met zijn verticaalmenger liet komen, wist hij het zeker. “Het

rantsoen was veel donkerveen
der en meer vermoest. Hij
zand
sneed veel intensiever en
lichte zavel
zware zavel
draaide volgens mij te
lichte klei
hard.” Zelf heeft de veezware klei
houder een vertragingskast
leem
op de wagen. Beekmans
stedelijke
heeft niet gekozen voor de
bebouwing
Bale Handler boven op de
KOOTWIJKERBROEK
wagen en laad de wagen
dan ook met kleinere beetjes met de kuilhapper.
Laden en voeren doet hij met
dezelfde Fendt van 63 kW (85 pk)
OIRSCHOT
met voorlader. De voerbegeleiding
was voor hem een van de belangrijkste punten om weer voor de
wagen te kiezen. “Er komt ook een
adviseur van de voerfabriek maar
© Grondgebruikskaart Nederland:
ik volg meer het advies van de
Alterra – Wageningen UR
Keenan adviseur die nu eens in
Meer informatie over de kaart:
F. de Vries, telefoon (0317) 47 42 50
de twee maanden komt. Qua
constructie is de wagen veel
gladder geworden”, weet Beekmans. “Er
blijven nu geen voerresten meer op liggen.”
Rapportcijfer: 8
In Kootwijkerbroek (Gld) melkt Jaap van
den Top 90 koeien die ieder 8,700 kilo melk
produceren met 4,60% vet en 3,60% eiwit.
Van de 40 hectare grond is 22 ha maïs en
de rest gras. Een deel van de maïs wordt
gebruikt voor de mestkalveren.

“Ik voer nu 300 kilo per dag minder en hoef
geen structuur meer bij te mengen.”

“Ik probeer zo kort mogelijk te mengen.”

“Ik voer nu 300 kilo per dag minder bij hetzelfde quotum”, begint Lankhorst. Voorheen
werkte hij met een horizontale voermengwagen. Om het structuurbederf tegen te gaan
mengde hij luzerne bij. “Nu met de Keenan is
dit niet meer nodig”, meldt de veehouder. De
Keenan zorgt voor minder structuurbederf en
samen met het advies voor een betere voerefficiëntie. Andere reden voor Lankhorst om over
te stappen op een Keenan was het benodigde
vermogen. “De Keenan kan toe met een John
Deere van zo’n 85 pk. De vorige wagen had
meer vermogen nodig.” Het enige nadeel dat
Lankhorst ziet is de breedte van de wagen.
Op zijn voergang van 5, 5 meter breedte blijft
er te weinig ruimte over om langs het voer
te rijden. “Vooral met achteruit rijden is dat
lastig”, ervaart de veehouder. De wagen een
cijfer te geven vindt hij moeilijk. “Eigenlijk
moet je dat over tien jaar vragen. Tot nu toe
ben ik dik tevreden.”
Rapportcijfer: 8

Van den Top koos voor de Keenan in maart
van het vorige jaar omdat de vorige wagen
zich goed bewezen had. “Die wagen heeft 15
jaar gedraaid en een keer een nieuwe bodem
nodig gehad. Dat is niet veel aan onderhoud.”
Een oude Ford 5000 van 51 kW (70 pk) drijf
de 17 kuubs wagen aan. Op de wagen is een
vertragingskast gebouwd. Van den Top mengt
een rantsoen van gras, maïs, perspulp, bierbostel, sojameel en voor de benodigde structuur gedorst hooi. “De messen in de nieuwe
wagen zijn handig om het gedorste hooi te
snijden maar behalve voor dat hadden ze er
voor mij niet per se in gehoeven. Ik probeer de
wagen daarom zo kort mogelijk te laten draaien.
Hooguit 10 minuten want het gras is toch al
gehakseld.” Nadelen van de wagen zoals de
door anderen genoemde breedte kent de veehouder niet. “Het is de enige wagen die ik ken
en aan gewend ben. Met mijn voergang van
zes meter breed rijd ik gemakkelijk achteruit
de stal in.”
Rapportcijfer: 7,5 •

Een aparte losvijzel over de hele lengte
van de wagen pakt voer uit zowel het
voorste als het achterste compartiment. >
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te voegen. Voor volgend jaar ben ik van plan
om er bieten mee te gaan wassen.” Voor Brus
is vooral de manier waarop er met de Keenan
gewerkt wordt belangrijk. “Eerst de fijne componenten laden en dan pas gras. Dan krijg je
de beste verdeling. Voor de menging maakt
het niet uit of je dit 5 minuten of twee uur
doet. Vermoezen zal het voer nooit.”
Rapportcijfer: 9
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GIETHOORN

VOORST

Kortom
Uitgebreid voeradvies
Goede verwerking balen
Kleine porties goed te mengen
Brede wagen
Weinig horizontale menging
Prijzig

Het mengprincipe met paddels is samen met het
uitgebreide voeradvies en begeleiding het argument om een Keenan te kopen, voor aanhangers
van het concept. Belangrijk voordeel van de
paddels is dat het eenvoudig kleine porties kan
mengen en niet zou vermoezen. Nadeel is, ook
afhankelijk van de manier van laden, dat de
wagen weinig mengt in het horizontale vlak.
Het lossysteem ondervangt dit deels. Een Bale
Handler op de wagen maakt hem tot een uitstekende verwerker van zware balen. Zonder Bale
Handler is er meer kans dat de paddels zich
verslikken in een flinke prop gras. Ten opzichte
van een verticaalmenger is de Keenan complexer
van bouw maar vraagt niet per definitie meer
onderhoud. Ook is hij vrij breed en daarom
minder geschikt voor smalle voergangen.
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