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Heden ten dage is het voeren niet meer een-

voudigweg laden en lossen. Tegenwoordig wil de 

agrariër inzicht hebben in de hoeveelheid voer 

die hij voert en de kosten hiervan. De kosten van 

voer worden steeds duurder waardoor men er 

voorzichtiger mee omgaat. Hiervoor heeft Trioliet 

het TFM tracker systeem ontworpen. TFM Tracker is 

een voermanagementsysteem dat helpt de perfecte 

afstemming te maken voor het voeren. Het beheerst 

voerkosten, vergroot de efficiëntie en verbetert de 

productie. 

Voeg alle voercomponenten in het systeem en maak  
passende rantsoenen voor de verschillende groepen dieren. 
Zo kan men elke groep het juiste voer geven en de juiste 
hoeveelheid toepassen. Stuur draadloos de gegevens vanaf  
uw computer naar de weegindicator op de voermachine. 
Hiermee reduceert men de hoeveelheid restvoer en verlaagt 
men de voerkosten. Doordat het systeem alle voorraden 
in beeld heeft kan men de aankoop van producten ook 
optimaliseren en aanpassen aan de te voeren hoeveelheden. 

Controle op voerkosten 
• Onderhoudsmanagement voermengwagen 
• SMS alerts 
• Toegang voeradviseur
• Automatische back-up bij centrale server
• Wereldwijd toegang tot TFM
• Anonieme vergelijking andere bedrijven
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Onderhoudsmanagement voermengwagen
Het aantal beladingen van de voerwagen en het aantal 
vijzelomwentelingen worden geregistreerd. Daarnaast is er 
een actielijst en een onderhoudlijst. Zo kan men preventief 
onderhoud plegen voor een langere levensduur van de machine.

SMS alerts
Automatisch (alarm)berichten en rapporten via sms op je 
mobiele telefoon. Zo weet men ten allen tijde wat er gaande  
is in het systeem.

Toegang voeradviseur
De voeradviseur heeft online toegang tot het TFM tracker 
systeem. Zo kan de adviseur zonder het bedrijf te bezoeken 
advies geven en rantsoenen, producten of groepen bekijken  
en aanpassen. 

Automatische back-up
Doordat er automatisch een back-up wordt gemaakt van het 
systeem en wordt verstuurd naar een beveiligde externe server 
kun je nooit meer belangrijke data verliezen. Bij problemen zijn 
uw gegevens nog altijd aanwezig.

Wereldwijde toegang

Overal ter wereld heb je online toegang tot het TFM 
systeem. Zo kan men op afstand toch gegevens 
aanpassen en het optimale resultaat samenstellen.

Anonieme bedrijfsvergelijking
Gegevens van andere bedrijven bekijken en vergelijken 
om zo uw eigen systeem te optimaliseren.
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Features TFM Tracker system

Functionality Lite Pro Pro+

Easily upgradeable to higher level via internet v v  

Data transfer from and to indicator v v v

User friendly Windows based software (W2000 and higher) v v v

Entry of feed ingredients and registration of ration costs v v v

Entry of group information and registration of feed costs v v v

Dry matter values can be adjusted easily v v v

Calculation and registration of dry matter intake v v v

Adjustment of “weights“ and “numbers of animals“ also on indicator v v v

Various settings for more efficient and accurate feeding v v v

Operator accuracy registration for loading, mixing and feeding v v v

Controlled access feed mixer operator/employee v v v

Clear reports and history comparison v v v

International help desk v v v

Online-Support (High speed internet required) v v v

Single Mixer Datalink between PC und Triotronic 3600V (wireless) v v v

Analysis reports with tables and graphs  v v

Report generator for management reports  v v

Online module for online data exchange analysis nutritionist   v v

CRM (feed advisor, feed supplier)  v v

Manual registration feed refusal  v v

Stock projection  v v

Maintenance management feed mixer  v v

Linkable to farm management programs  v v

Interactive graphic reports  v

Yield reports   v

Registration of feed refusal via weighing system   v

Stock registration and management   v

Purchasing feed ingredients   v

Milk production and feed efficiency   v

Optional    

Online access to your feed data v v v

Online communication with nutritionist and other dairy advisors v v v

Online benchmarking v v v

Automatic Back-up v v v


