TM Fur Feeding…..den nye generation af individuel fodring.
Med TM Fur Feeding kan du styre fodertildelingen til dine dyr meget præcist og individuelt.
Programmet har brugervenlige menuer, der hurtigt giver overblik over muligheder under fodring
og registrering af dyr.
TM Fur Feeding kan udveksle data med KF´s avlsprogram
Fur Farm Web samt Morsø avlsprogram. Herved undgår
man at skulle registrere de samme data to gange f.eks.
hal/bur/type/køn-registreringer.
Ved hjælp af TM Fur Feedings opsamlingsprogram kan
parring-, fødsel-, kvalitet- og vægtoplysninger let opsamles
og overføres til avlsprogrammerne.
Program samt data og sikkerhedskopi ligger på et SD-kort
(som i et fotoapperat).
Derfor mister man ikke program og data ved strømsvigt/
havari.

Under registrering af dyr kan det enkelte dyr
tildeles en foderkurve.
Herefter vil dyret få sit foder justeret
automatisk i det antal dage, foderkurven varer.
Det er dog stadig muligt at tilrette kurven, hvis
det viser sig, at den ikke helt passer til det
enkelte dyrs behov.
Antallet af foderkurver samt deres længde er
ubegrænset. Man kan f.eks. designe forskellige
fødselskurver, kurver til vækstsæsonen samt
flushing.
Fremstilling af kurverne foregår direkte på
PDA´en, du behøver ikke at bruge din PC.
I øvrigt kan langt de fleste beregninger samt opslag foretages i selve
PDA´en, så du ikke behøver PC´en til dette.
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Foderjustering på det enkelte dyr er meget nemt p.g.a. programmerede taster på selve PDA´en.
Scanneren kan lyse konstant, og du behøver blot ”pege” på de dyr, der skal have deres foder
justeret. Foderjusteringen kan foregå på enkelt dyrniveau, type, hal-bur, interval af haller og
grupper. Du kan desuden ”låse” fodermængden på udvalgte dyr.
Har du brug for at kigge i en redekasse, kan PDA´en nemt lægges i en lomme, da den fysisk er lille
og tynd, desuden vejer den under 300 gram.
Efter foderjusteringen kan du se, hvor meget foder du skal bruge ved næste fodring. Er der ikke
bestilt tilstrækkeligt foder, kan du tage forbehold for dette før fodringen.
Du kan indsætte ”stopdyr”, så fodringen automatisk afbrydes efter dette dyr. Det er en stor fordel
ved midtergang og rækkeskift.
TM Fur Feeding har et afsnit om sundhedskontrol, hvor du kan hente oplysninger på dyr, der
f.eks. ikke har øget deres foderforbrug i et forudbestemt antal dage. Herved kan evt. problemer
opdages tidligere.

I fodringsmenuen kan du hurtigt få overblik over dagens
foderforbrug.
Fodringen kan deles i flere fodringer pr. dag. Dette kan
være praktisk i varme perioder.
Deles fodringen, vil restmængden hele tiden vises i skærmbilledet.

Under selve fodringen vises altid tre dyr i rækkefølgen.
Bliver rækkefølgen forrykket, ”bladrer” man blot hen til
det ønskede dyr.
Fodermængden på det enkelte dyr kan ændres under selve
fodringen.
Evt. døde dyr kan registreres under selve fodringen, ligesom
dødsårsagen også kan registreres her.
Enkelte dyr kan ligeledes fjernes under dette punkt.
Under fodringen kan dyr mærkes op ved et tryk på *.
Disse dyr vil herefter stå i en logbog og efter fodringen
kan evt. problemer løses ( ben i mund, løbende ventil o.s.v.).
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Under selve fodringen kan den enkelte foderportion automatisk nedjusteres ved at slippe
foderpedalen, inden portionen er færdigudfodret.
Hastighed under fodringen er som ved traditionel fodring.

Flere terminaler kan bruges på samme farm, da disse kan synkronisere via trådløst netværk.
Desuden kan nævnes, at TM Fur Feeding findes nu i sprogene dansk / engelsk / hollandsk /
russisk / polsk.

Systemet virker på alle former for stregkoder: Fur Farm Web, Morsø, Uniq, hal & burnr., kort fra
alle servicebureauer samt Sampo (Finland, Norge, Sverige).
TM Fur Feeding kan også køre på den nye PDA: Intermec CN3 fra Kopenhagen Fur.
Af tilbehør kan nævnes TM Scales, som er en vægt til vejning af mink. Vægten kommunikerer
trådløst med PDA´en.
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Dette var et udpluk af alle de muligheder, der er i TM Fur Feeding.
Programmet er utrolig nemt og hurtigt at betjene både for den avler, der blot ønsker ”almindelig”
individuel fodring men også for avlere, der ønsker mere avanceret fodring med foderkurver /
typefordeling / halvis o.s.v.
Brugere af Individuel Fodring med Farmpilot kan nemt skifte til TM Fur Feeding. Det kræver
ingen yderligere montering på fodermaskinen blot en udskiftning af PDA m / TM Fur Feedingprogrammet.
Har din fodermaskine en foderdosering model: TM04,
kan TM Fur Feeding monteres på en halv time.

Hvis du vil vide mere om TM Fur Feeding, er du meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Eddie Lorenz
Tved Maskinbyg
Tlf +45 7552 7089 / +45 4073 7089
E-mail el@tved.dk
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