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Trioliet voertechniek  | sinds 1950

Voeren met meer dan 60 jaar ervaring

In 1950 is Trioliet opgericht door de drie broers Liet. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
productie en levering van gemechaniseerde en geautomatiseerde maatwerkoplossingen voor het voeren 
van rundvee. Duurzaamheid en efficiency zijn belangrijke speerpunten voor de moderne en professionele 
veehouders. Bij de ontwikkeling van de machines wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologische 
innovaties. De machines worden niet alleen voor, maar ook samen met de veehouder ontwikkeld. Tot in 
detail wordt gekeken naar de wensen van de gebruiker. Trioliet heeft diverse patenten op haar naam staan, 
die de machines niet alleen uniek maken, maar ook uiterst efficiënt en gebruiksvriendelijk. Voeren met 
volmaakte precisie is een uitgangspunt waar we voor staan en dit sluit aan bij de wensen en behoeften van 
moderne veehouders.

www.trioliet.nl
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Voeren zoals de natuur het wil 

Een koe of geit graast in de wei naar behoefte en het dier neemt wat het nodig heeft. Als een volwassen koe 
op stal staat, krijgt zij slechts één of twee keer per dag vers eten en niet, zoals in de natuur, wanneer de koe 
daar zelf behoefte aan heeft. Door uw koeien meerdere keren per dag een kleinere, exact gedoseerde 
hoeveelheid voer te geven, voert u op een manier die het dichtst bij de natuurlijke omstandigheden van het vee 
komt. Dit is beter voor het welzijn van het dier en leidt tot een gezondere veestapel met een betere conditie en 
een langere levensduur.  

Triomatic
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het voeren van de toekomst

Het is bewezen dat vaker voeren resulteert in een hogere voeropname, hogere melkproductie, betere 
gezondheid en een hogere vruchtbaarheid van de veestapel. Om vaker te kunnen voeren kiezen moderne 
veehouders steeds vaker voor een automatisch voersysteem. Trioliet heeft het automatisch voersysteem 
Triomatic ontwikkeld, waarbij simpelheid de kracht is. Deze Triomatic heeft geen enorme hoeveelheden 
elektronica en is makkelijk in te stellen en te bedienen. Het systeem behoeft weinig onderhoud en kan al 
van toepassing zijn vanaf 50 à 60 koeien. Het complete systeem bestaat uit twee delen; de voerkeuken en 
de voerrobot. Een procescomputer stuurt het hele systeem aan en middels een overzichtelijk programma 
geeft u alle rantsoenen, voerfrequenties en voertijden aan. Per voergroep kan tot 12 keer per etmaal vers 
voer voorgebracht worden, waardoor het vee telkens gestimuleerd wordt voer op te nemen. Hierdoor 
krijgen ook de ranglage dieren kans telkens vers voer op te nemen. In het systeem kunnen oneindig veel 
voergroepen worden aangemaakt. Hiermee is het mogelijk om koeien in verschillende fases van lactatie 
of droogstand, een verschillend rantsoen te voeren. De procescomputer zorgt er voor dat de programma’s 
uitgevoerd worden en dat het vee per groep het juiste rantsoen krijgt. 



Triomatic

Besparing van tijd en optimale beheersing

Door automatisch te voeren bespaart u enorm veel tijd. U kunt het 
ruwvoer meerdere dagen in de voerkeuken opslaan. Afhankelijk van 
het type Triomatic is dat in de vorm van kuilblokken of los. U kunt zelf 
bepalen wanneer u de voerkeuken laadt. Dit geeft u veel vrijheid in 
uw dagelijks leven als veehouder. De dieren krijgen hun voer terwijl u 
bijvoorbeeld een dagje op pad bent met uw gezin. Het systeem zorgt 
geheel automatisch voor de verwerking, zoals het aanmaken van het 
mengsel en het mengen en distribueren van het voer. Het voerproces 
kunt u daardoor optimaal beheersen. In minder tijd, met meer vrije 
tijd!



Voerkosten/jaar (100 melkkoeien)
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Grote mate van efficiency en besparing milieu

Automatisch voeren heeft diverse efficiency voordelen. Met de Triomatic kan uiterst nauwkeurig gevoerd 
worden. U kunt vooraf precies de juiste hoeveelheid voer en exact de juiste menging aangeven. Doordat 
continu vers voer wordt aangeboden naar de behoefte van het dier, is er meer activiteit in de stal. De 
dieren zijn actiever en lopen, in geval van een stal met melkrobots, vaker door de melkrobot. Bewezen is 
dat automatisch voeren de melkproductie doet stijgen en dat een rantsoenefficiency van 1.7 kg melk per 
kg drogestof  zeker mogelijk is. Naast deze efficiency voordelen zijn er ook bedrijfeconomische voordelen. 
De jaarkosten liggen lager door minder inzet van personeel en tevens is het energieverbruik lager. Bij 
nieuwbouw van een stal kan rekening gehouden worden met een smallere voergang. Deze voordelen 
hebben ook een positief effect op het milieu.



T10

T30

T20

T40

Triomatic

Voor elke veehouder de juiste Triomatic

De Triomatic is er in vier verschillende uitvoeringen. Het meest eenvoudige systeem is de T10. De T10 
bestaat alleen uit een voerrobot die torensilo’s of andere opslagmedia kan aansturen. Daarnaast is er de 
T20, T30 en de T40. De T20 bestaat uit een voerrobot met één of meerdere stationaire mengers en de 
T30 beschikt naast de voerrobot over een voerkeuken bestaande uit meerdere aanvoerbunkers De T40 
is het meest uitgebreide systeem, bestaande uit een voerrobot en een voerkeuken die opgebouwd is uit 
meerdere aaneengeschakelde aanvoerbodems. Het voer kan voor meerdere dagen opgeslagen worden 
en de systemen kunnen tot wel 1.000 koeien per dag voeren. Voeren met volmaakte precisie is met de 
Triomatic van Trioliet binnen handbereik van iedere veehouder. U bent klaar voor de toekomst.



A
u

TO
M

A
TI

s
C

h
 V

O
ER

s
y

s
TE

EM

98

T10 Een ‘hangende’ voerrobot

De Triomatic T10 bestaat uit een stand alone voerrobot met een 
mengdoseerkuip van 3 m3 met 2 verticale mengvijzels. De voerrobot 
hangt aan een rail en beweegt zich via twee loopkatsystemen door 
de stal. Één van de loopkatsystemen beschikt over een elektrische 
aandrijving. Een tweede aandrijving kan toegevoegd worden als er 
bijvoorbeeld hoogteverschillen in of buiten de stal moeten worden 
overbrugd. Groot voordeel van de hangende voerrobot is, dat deze 
opgetakeld kan worden als er in de stal obstakels genomen moeten 
worden. Hiermee is het ook mogelijk met de voerrobot in meerdere 
stallen te voeren, ook wanneer er sprake is van hoogteverschillen



Triomatic T10

Eenvoudig en betrouwbaar

Het systeem is gemaakt van uiterst duurzame materialen want de bedrijfszekerheid staat 
voorop. Zo wordt er naast de ophangrail een extra stroomrail gemonteerd voor een continue 
stroomtoevoer. Dit betekent dat er geen accu’s worden gebruikt en de continuïteit van het 
systeem dus niet in het gedrang komt. De positie van de voerrobot wordt nauwkeurig bepaald 
door twee sensoren op het vrijdraaiende wiel op de elektrische aandrijfunit.  

De voerrobot is een autonoom systeem dat zelfstandig voert, aanschuift en stopt wanneer het een 
obstakel nadert. Bovendien kan de robot u belangrijke meldingen via sms sturen, bijvoorbeeld 
wanneer de voerkeuken gevuld moet worden. Met de dwarsafvoerband is uitdoseren aan zowel 
de linker- als rechterzijde mogelijk en omdat deze op maat gemaakt kan worden, past hij in 
vrijwel elke stal. Het systeem kenmerkt zich door eenvoud, betrouwbaarheid en veiligheid.
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De beproefde voermengtechniek 

van Trioliet

De mengkuip van de voerrobot beschikt over de beproefde techniek van 
Trioliet. De 2 unieke ’Twin- stream’ vijzels in de mengkuip hebben twee 
symmetrische doseervleugels, die ervoor zorgen dat het losse voer 
vlot en gelijkmatig uitgedoseerd wordt. Ook kleine mengsels worden 
hierdoor snel en nauwkeurig gemengd. De mengkuip is voorzien van 
robuuste wanden met een hoge slijtvastheid. Aan de binnenkant van de 
voerrobot worden asymmetrische driehoeken ofwel inserts geplaatst. 
De asymmetrisch  geplaatste inserts dwingen het voer om ook in 
horizontale richting te worden gemengd. Deze ’Horizontal- flow’ leidt 
snel tot een optimaal, homogeen gemengd rantsoen en een snelle en 
gelijkmatige uitdosering. 



Triomatic T20

T20 Voerrobot met stationaire menger(s)

De Triomatic T20 bestaat uit dezelfde voerrobot als de T10, maar tot het automatisch voersysteem behoren ook één 
of meerdere stationaire mengers. Het aantal stationaire mengers is afhankelijk van het aantal ruwvoerrantsoenen 
dat gemaakt moet kunnen worden. In de mengers wordt het voer luchtig gemengd. In een later stadium kunnen nog 
componenten zoals krachtvoer worden toegevoegd. De Triomatic T20 is met name geschikt voor veehouders die 
één basisrantsoen willen verstrekken en eventueel per voergroep verschillende componenten willen toevoegen en 
voor kleine veehouders die een uitgebreid rantsoen willen voeren aan de veestapel tegen een geringe investering.
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Ook deze menger technisch doordacht.

De stationaire menger van de T20 wordt elektrisch aangedreven. Bij eventueel beperkte 
elektrische aansluiting heeft Trioliet diverse typen elektromotoren. De stationaire mengers met 
twee of drie vijzels zijn, net als de voerrobot, ook voorzien van het Horizontal-flow systeem met 
de asymmetrische inserts. De gepatenteerde vorm van de vijzelmessen verlagen de weerstand, 
waardoor brandstof bespaard wordt. Bovendien zijn de messen zelfscherpend en daarmee 
duurzaam in gebruik. De slanke vijzelkern en het grote vijzeloppervlak zorgen voor een optimale 
vullingsgraad en een snelle en homogene menging. 



Triomatic T30

T30 Voerrobot met voorraadbunker(s)

De Triomatic T30 is een combinatie van een voerrobot met een of 
meerdere aanvoerbunkers. Het aantal bunkers is afhankelijk van 
het aantal ruwvoercomponenten. De voerrobot roept het voer per 
bunker af. De hoeveelheden voer zijn vooraf geprogrammeerd in de 
procescomputer. De bunkers worden volledig hydraulisch aangedreven 
en hebben een grote capaciteit, geschikt voor alle voersoorten. 
Vanwege de speciale vorm met het horizontale laadgedeelte en de 
grote laadbreedte is de voorraadbunker, met behulp van een trekker 
met frontlader of een shovel, eenvoudig te laden. Door de eenvoudige 
bouw en de duurzame materialen zijn de onderhoudskosten laag en 
is de bedrijfszekerheid hoog.
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Robuust, stabiel en duurzaam

De aanvoerbunker is gebouwd van hoogwaardig materialen. Dit maakt 
de bunker robuust, stabiel en duurzaam. De aanvoerketting loopt 
in een kunststof geleiding in de wand, waardoor er geen voer op de 
ketting komt. Dit zorgt voor een langere levensduur, minder slijtage 
en minder storing in het systeem. De twee doseerwalsen en de steile 
uitdoseerzijde geven een nauwkeurige uitdosering. De uitdoseerzijde 
is voorzien van een anti-mors klep. Dicht betekent ook dicht. De 
aanvoerbunker is tevens voorzien van een dubbele bodem. Het voer 
kan hierdoor niet op de grond vallen. Dit zorgt voor een veilige, schone 
en hygiënische voerkeuken.



Triomatic T40

T40 het meest geavanceerde automatisch voersysteem

Het meest bekende en meest geavanceerde automatische voersysteem van Trioliet is de Triomatic T40. Het 
systeem beschikt over aanvoerbodems voor een voorraad van ruwvoer in de vorm van kuilblokken of balen. Het 
aantal ruwvoercomponenten bepaalt het aantal Triomatic aanvoerbodems. Vanzelfsprekend kunnen ook bij de T40 
nog bijproducten en krachtvoer vanuit andere voorraadbakken in de voerrobot worden toegevoegd. De Triomatic 
T40 geeft de veehouder optimale flexibiliteit in zijn bedrijfsvoering en privéleven. Verschillende ruwvoerrantsoenen 
kunnen aan de veestapel gevoerd worden en de veehouder kan de rantsoenen zeer nauwkeurig samenstellen. 
Voor behoud van voerkwaliteit worden kuilblokken en grootpakken toegepast.
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Flexibel en precies

De voerkeuken van de Triomatic T40 is opgebouwd uit meerdere aaneengeschakelde aanvoerbodems voor 
de opslag van verschillende ruwvoercomponenten. Het aantal aanvoerbodems is afhankelijk van het aantal 
voercomponenten. In de aanvoerbodems kan voor meerdere dagen voer worden opgeslagen in de vorm 
van kuilblokken of balen die nog vast zijn. Zo kan veel voer op een kleine plek worden opgeslagen en kan de 
veehouder 2 tot 5 dagen vooruit. De aanvoerbodem wordt volledig elektrisch aangedreven. Aan de voorzijde 
van de aanvoerbodem bevindt zich een geavanceerd snijsysteem, dat per voersoort exact de gewenste 
hoeveelheid afsnijdt. 



Triomatic T40

het snijden van ruwvoer

De grote kuilvoersnijder zorgt ervoor dat er zeer snel geladen kan worden, tot wel 1.5-2.5 ton per blok. De 
bodemketting met meenemers kan teruggedraaid worden. Dit heeft als voordeel dat de aanvoerbodem gevuld 
kan worden, terwijl deze nog niet leeg is. Het kuilblok dat als eerste op de aanvoerbodem is geladen,  wordt als 
eerste gevoerd (first in - first out). Het snijvlak van de kuilvoersnijder is glad en daardoor is er minder kans op broei 
bij de kuil. Het snijsysteem heeft twee messen die tegen elkaar in bewegen. Het snijden vindt plaats onder een 
hoek, zodat het blok tot op de laatste kilo’s wordt afgesneden zonder dat het omvalt. Het voer wordt afgesneden 
zonder het blok aan te tasten en zonder dat de structuur van het voer wordt aangetast. Het voer blijft in optimale 
conditie. Per voersoort kan de gewenste plakdikte worden ingesteld. Het voer wordt via de dwarsafvoerketting naar 
de voerrobot getransporteerd. De dwarsafvoerketting is voorzien van een weegsysteem dat zorgt voor een zeer 
precieze voernauwkeurigheid. Verder is de dwarsafvoerketting robuust en breed en kan daardoor functioneren als 
tijdelijke buffer. Er kan al voer gesneden worden, terwijl de voerrobot nog in de stal aan het voeren is.
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De intelligente procescomputer

Eenvoud is de kracht van de intelligente procescomputer. De computer is makkelijk te bedienen via een 
touch screen en gegevens zijn eenvoudig in te voeren. De procescomputer met touch screen bevindt zich bij 
de Triomatic T10, T20 en T30 op de voerrobot en bij de T40 op de centrale besturingskast. De procescomputer 
is ook toegankelijk middels alle mobiele apparaten zoals tablet, laptop, smartphone, en personal computer. 
De software van de procescomputer is compatible met andere softwaresystemen, zoals bijvoorbeeld 
managementsoftware of software van melk(robot)systemen. Met de software kunnen voer-, rantsoen- en 
voergroepgegevens uitgewisseld worden. Daarnaast is het systeem zelfregulerend. Dit betekent dat de 
computer in staat is zelf problemen op te lossen om eventuele storingen te voorkomen. Storingsmeldingen 
kunnen via SMS naar de gebruiker gestuurd worden.



Management

Nauwkeurige rapportage en voorraadbeheer.

Alle gegevens worden via de eenvoudige menustructuur in het hoofdscherm vooraf ingevoerd. Door middel van de 
touch screen stelt u de voersoorten, rantsoenen, voergroepen en voertijden in. Daarnaast voert u de instellingen 
voor de aanvoerbodems, aanvoerbunkers,  eventuele overige opslagbakken, krachtvoersilo’s en de voerrobot in. 
Het systeem zorgt vervolgens voor de complete verwerking van het voer. Daarnaast voorziet het systeem in een 
nauwkeurige rapportage en voorraadbeheer. Per voergroep worden de gegevens exact weergegeven en kunnen 
voervoorraden nauwkeurig bijgehouden worden. Daarnaast kunt u het systeem vanzelfsprekend eenvoudig 
bijstellen om het voerproces optimaliseren. 



service en ondersteuning

Het Triomatic systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidseisen. De hoge kwaliteit van de gebruikte materialen 
zorgt onder andere voor een lange levensduur. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van de nieuwste technologie om de veiligheid te 
waarborgen. De procescomputer zorgt er  voor dat problemen worden 
opgelost voordat ze ontstaan. Het systeem is zelfregulerend, zodat er 
nauwelijks storingen ontstaan. Mocht er desondanks ondersteuning 
nodig zijn, dan kunt u bij Trioliet 24/7 terecht voor online service en 
ondersteuning. 

A
u

TO
M

A
TI

s
C

h
 V

O
ER

s
y

s
TE

EM

2120



TRIOMATIC T10  |   Automatisch voersysteem stand alone meng- en doseerrobot

	 Technische	gegevens	Triomatic	voerrobot
 Inhoud 3,00 m3
 Aantal vijzels 2,00 stuks
 Lengte 3,27 m 
 Breedte 1,35 m
 Minimale (netto) breedte voergang enkelzijdig voeren* 2,10 m
 Minimale (netto) breedte voergang dubbelzijdig voeren* 2,35 m
 Adviesbreedte (netto) voergang* 2,70 m
 Benodigde manoeuvreerruimte (netto breedte) in bochten 2,70 m
 Hartafstand loopkatsystemen 1,40 m
 Eigen gewicht  1.500  kg
 Maximaal technisch laadvermogen  1.250  kg
 Maximaal totaal gewicht  2.750  kg
 Wanddikte 4 mm
 Vijzelbladdikte 8 mm
 Geïnstalleerd vermogen vijzelaandrijving 11,00 kW
 Geïnstalleerd vermogen dwarsafvoerband 0,55 kW
 Geïnstalleerd vermogen doseerschuif 0,25 kW
 Geïnstalleerd vermogen rijaandrijving 1,50 kW
 Gemiddeld opgenomen vermogen bij mengen/uitdoseren 4,00 kW
 Gemiddeld opgenomen vermogen bij rijden 1,00 kW
 Benodigde aansluitstroom 3x35 A
 Benodigde spanning 400 V~
  
 Technische	gegevens	hangbaan	en	stroomrail 
 Benodigde hangbaanprofiel* IPE 180-240
 Minimale radius hangbaan in bochten* 1,00 m
 Minimale hoogte onderzijde hangbaan vanaf voergang* 2,80 m
 Hartafstand hangbaan en stroomrail 0,30 m
 Maximale stijging hangbaantraject* 2 %
  
 * Afwijkingen op aanvraag 
  

Standaard uitvoering
• Mengdoseerunit 3m³  
• 2 verticale mengvijzels uit slijtvast RVS
• Tweezijdig lossende dwarsband
• Volledige elektrische aandrijving
• Loopkatsysteem met rubber gecoat aandrijfwiel  
•  8” display en bedienterminal voor het aflezen  

van de processtatus van alle functies
•  Traploze snelheidsregeling van de dwarsband,  

mengvijzel en rijmotor
• Veiligheidsbumpers

Opties:	 voeraanschuifunit, verlengde dwarsafvoerband,  
2de aandrijving voor stijgende baantrajecten, 
liersysteem, enz.
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TRIOMATIC T20 |  Automatisch voersysteem voerrobot met stationair  
voermengaggregaat

Standaard uitvoering
•  Voerkeuken bestaande uit één of  

meerdere stationaire mengers
•  Stationaire mengers van verschillende  

groottes beschikbaar
• Voerdoseerrobot T10 stuurt de stationaire menger(s) aan
•  Opvoerketting van 3,35m direct aan de stationaire  

menger(s) gemonteerd
• Aandrijving stationaire menger middels electromotoren
•  6-polige elektromotoren of 4/8-polige 

poolomschakelbare elektromotoren

Technische	gegevens	stationaire	menger	voor	T20
Type 700 1000 1200 1400 1200 1600 2000 2400 3200 4600
Aantal vijzels 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
Inhoud m³ 7 10 12 14 12 16 20 24 32 46 
Lengte (excl. motor)  m 3,22 3,32 3,43 3,70 4,55 5,04 5,29 5,72 6,56 8,63 
Lengte (incl. motor)  m 4,05 4,22 4,22 4,33 5,55 6,20 6,32 6,60 7,28 9,27 
Breedte m 2,15 2,29 2,29 2,44 2,16 2,28 2,35 2,44 2,80 2,97 
Hoogte* 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
Onderkant 
opvoerketting 3,35m** 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 
Eigen gewicht*** kg 2.300 3.500 3.900 4.000 3.700 4.500 5.200 6.250 9.100 11.700 
Aantal mesposities per vijzel 8 8,00 8 12 7 8 8 9 12 12 
Aantal vijzelmessen gemonteerd 5 5,00 5 9 4 5 5 6 9 9 
Vijzeldiameter m Ø 2000 Ø 2200 Ø 2200 Ø 2440 Ø 1800 Ø 1960 Ø 1960 Ø 2200 Ø 2660 Ø 2440 
Benodigde elektrische installatie    Frequentieregelaar     
Overbrengingsverhouding plan. 43,9  44  43,9 49,6 43,8 43,9 43,9 46,94 49,6 49,6 

* Steunpoten zijn 300mm variabel instelbaar
** Bij poothoogte 800mm en ketting onder 45º gemonteerd
*** Eigen gewicht = excl. motorframe en elektromotor

Laadvermogens	in	kg.
E-motor 6 polig, 400V Fasestroom 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   -  
             op aanvraag  
            
E-motor 8/4 polig, 400V Fasestroom 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   -  
            op aanvraag 

Laadvermogens zijn gebaseerd op een gemiddeld rantsoen van gehakseld grassilage en ca. 50% maissilage. 
Afhankelijk van het mengsel kan het laadvermogen lager zijn.

>	De	voerrobot	is	gelijk	aan	de	T10	en	staat	hiervoor	beschreven	



TRIOMATIC T30  |   Automatisch voersysteem met voorraadbunkers

Standaard uitvoering
•  Voerkeuken bestaande uit robuuste aanvoerbunkers 

(inhoud 18m³) voor de opslag van los gestort materiaal
• 2 doseerwalsen met afdekklep tegen morsen
• Antimorsklep • RVS bodem
• De bunkers doseren direct uit in de voerrobot
•  Dubbele bodem voorkomt dat voer  

gemorst wordt onder de bunker
•  Robuuste doorlopende bodemketting  

in kunststof geleidingsprofiel
• Solide en betrouwbare hydraulische aandrijving

Opties:	 RVS opslagbunkers voor losgestorte producten, 
mineralendoseerders, aansturing opslagsilo’s, enz.

>	De	voerrobot	is	gelijk	aan	de	T10	en	staat	hiervoor	beschreven	

Technische	gegevens	T30	aanvoerbunker
Inhoud 18 m3
Lengte 6,25 m 
Breedte 3,03 m
Hoogte 3,45 m
Hoogte achterwand vanaf vloer 1,49 m
Hoogte zijwanden vanaf vloer 2,21 m
Benodigde diepte voerkeuken 8,00 m
Minimaal benodigde hoogte voerkeuken 3,70 m
Geadviseerde hoogte voerkeuken 4,00 m
Materiaaldikte zijwanden (staal, senzimir verzinkt) 2 mm
Materiaaldikte bodem (RVS) 3 mm
Materiaaldikte dubbele bodem (betonplex) 12 mm
Bodemketting 50x14 mm
Meenemers (St. 52) 60x30x4 mm
Maximaal laadvermogen 8.000 kg
Maximale halmlengte van het voer 150 mm
   
Geïnstalleerd vermogen hydrauliekaggregaat 7,50 kW
Gemiddeld opgenomen vermogen bij uitdoseren 2,50 kW
Benodigde aansluitstroom 3x16 A
Benodigde spanning 400,00 V~
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>	De	voerrobot	is	gelijk	aan	de	T10	en	staat	hiervoor	beschreven	

Technische	gegevens	T40	aanvoerbodems	  
Maximaal aantal aanvoerbodems 8 stuks
Lengte standaard aanvoerbodems 6,00 m
Lengte aanvoerbodems met verlenging 7,35 / 8,68 m
Breedte aanvoerbodems (tussen de wanden) 1,96 m
Hoogte bovenzijde bodemketting aanvoerbodems 0,71 m
Eigen gewicht standaard installatie met 3 aanvoerbodems van 6m  15.000  kg
Maximale puntlast op bodem van voerkeuken (incl. lading)  5.000  kg
   
Opslagcapaciteit grassilage aanvoerbodem 6,00m  6.500  kg
Opslagcapaciteit maïssilage aanvoerbodem 6,00m  11.500  kg
Opslagcapaciteit grassilage aanvoerbodem 7,35m  9.000  kg
Opslagcapaciteit maïssilage aanvoerbodem 7,35m  16.000  kg
Opslagcapaciteit grassilage aanvoerbodem 8,68m  10.500  kg
Opslagcapaciteit maïssilage aanvoerbodem 8,68m  18.500  kg
   
Maximale kuilblokhoogte 1,80 m
Plakdikteinstelling per aanvoerbodem (per 2,5cm) 5-35 cm
   
Benodigde hoogte in voerkeuken 3,60 m
Benodigde vrije hoogte in de voerkeuken t.h.v. de laadzijde* 4,00 m
Benodigde diepte voerkeuken = lengte aanvoerbodem + 2,65 m

Geïnstalleerd elektrisch vermogen aanvoerbodem 2,20 kW
Geïnstalleerd elektrisch vermogen dwarsafvoer- en opvoerkettingunit 4,00 kW
Geïnstalleerd elektrisch vermogen aandrijving snijmessen 7,50 kW
Geïnstalleerd elektrisch vermogen aandrijving aanzet snijsysteem 1,10 kW
Geïnstalleerd elektrisch vermogen aandrijving doseerwals 2,20 kW
Geïnstalleerd elektrisch vermogen aandrijving verplaatsingsmotor 0,37 kW
Gemiddeld opgenomen vermogen bij laden 3,00 kW
Benodigde aansluitstroom 3x35 A
Benodigde aansluitstroom incl. voerrobot 3x50 A
Benodigde spanning 400 V~
  
* Afwijkingen op aanvraag

TRIOMATIC T40  |   Automatisch voersysteem met vlakke aanvoerbodems  
voor kuilvoerblokken

Standaard uitvoering
•  Robuuste aanvoerbodem met een lengte van 6.0 meter  

(optioneel langer) voor de opslag van blokken en/of balen
• Snijunit met dubbele snijmessen en doseerwals 
• Snijdikte-instelling van 5 tot 35 cm per aanvoerbodem
• Mes- en aanzetsnelheid instelbaar per aanvoerbodem
• Brede dwars- en opvoerketting (inclusief weegsysteem)
• Volledig elektrische aandrijving  
•  Overzichtelijk touch-screen procescomputer voor het ingeven 

van de voersoorten, rantsoenen, voergroepen, machine-
instellingen, enz.

Opties:  RVS opslagbunkers voor losgestorte producten, 
mineralendoseerders, aansturing opslagsilo’s, enz
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Triomatic T10 

voerrobot:

>   Luchtige menging en geen 
structuurverlies

>   Homogene menging, ook van 
kleine mengsels

>  Gelijkmatige uitdosering
>  Hoge veiligheid
>  Multifunctioneel
>  Duurzaam

Triomatic T20  

stationaire menger:

>  Geschikt voor elke voersoort
>  Optimale, homogene menging
>  Minimale investering

Triomatic T30 

aanvoerbunkers:

>   Nauwkeurig laden van  
de voerrobot

>  Eenvoudig te vullen
>  Grote opslagcapaciteit
>  Schone en veilige werking
>  Geschikt voor elke voersoort
>  Lange levensduur
>  Lage investering

Triomatic T40 

aanvoerbodems:

>   Opslag voor 3-5 dagen mogelijk
>   Geschikt voor elke voersoort
>   First in – First out
>   Zeer grote opslagcapaciteit
>   Structuurbehoud
>   Maximale flexibiliteit



Trioliet voertechniek  | sinds 1950

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.
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Trioliet Mullos BV
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7575 BE Oldenzaal

Postbus 134
7570 AC Oldenzaal
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