
TMR Tracker™
zorgt voor 

kostenbesparing,
productieverhoging

en efficiëntie
verbetering.
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Digi-Star is wereldwijd toonaangevend 
leverancier van totaaloplossingen in manage-
mentsystemen en electronische meet- en 
regelapparatuur voor de agrarische markt. 
Wij opereren vanuit drie locaties; het hoofd-
kantoor in Fort Atkinson, VS, het inter nationale 
verkoop-, service- en distributie centrum, 
gevestigd in Panningen, Nederland en de 
R&D, fabricage, verkoop en distributie bij 
RDS Technology in Stroud, UK. Onze engi-
neers werken nauw samen met de machine-
fabrikanten om de meest efficiënte oplos-
singen te ontwikkelen, die voldoen aan alle 
technische eisen van de markt.

Digi-Star International
Digi-Star Europe B.V.
J. F. Kennedylaan 235
NL - 5981 WZ Panningen
Nederland
Tel: +31 (0)77 462 92 64
E-mail: dsinfo@digi-star.com

RDS Technology Ltd.
Cirencester Road
Minchinhampton
Stroud, GL6 9BH
United Kingdom
Tel: +44 (0)1453 733300
E-mail: info@rdstec.com

Digi-Star LLC
W5527 Hwy 106
Fort Atkinson, WI 53538
USA
Tel: 800-225-7695
E-mail: sales@digi-star.com

www.digistar.com
www.rdstec.com
www.tmrtracker.com



TMR Tracker™ is een veelzijdig Windows®-gestuurd sys-
teem dat veehouders een totaaloplossing biedt om voerkos-
ten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie 
te verbeteren. Voercomponenten, recepten, productiegroe-
pen en voermengwageninformatie worden via de PC in-
gevoerd. Via DataLink® (draadloos) of USB-stick wordt de 
infor matie verstuurd naar de weegindicator in de cabine of 
op de voermengwagen. Deze weegindicator toont de te voe-
ren componenten en het gewicht, alsmede de bijbehorende 
groepsinformatie. Bij het voeren worden de daadwerkelijke 
geladen en gevoerde gewichten opgeslagen en terug-
gestuurd via DataLink® of USB-stick.

Voermanagement
• Controleren en wijzigen van het voerproces van begin tot  
 eind 
• Verzamelen en analyseren van waardevolle voergegevens  
 ter verbetering van het proces 
• Verstrekken van managementinformatie voor planning  
 en bedrijfsvoering
• Delen van voergegevens met nutritionisten en andere  
 adviseurs

Voorraad- en voercomponentenbeheer 
• Tijdsbesparing door automatisering van gegevens -
 verwerking en administratie 
• Nauwkeurig invoeren, wijzigen en beheren van alle  
 voercomponenten 
• Meer winst door consistent voeren 
• Betere voorraadcontrole door de exact te traceren 
 componenten

Bedienersgemak en -controle 
• Stuurinstrument ter bevordering van gebruiksgemak,  
 nauwkeurigheid en consistentie
• Inzicht in mix- en voernauwkeurigheid per medewerker
• Toegang tot alle data via pc, indicator, smartphone of tablet
• Gemakkelijk beheren en wijzigen van groepen en 
 rantsoenen

Totaaloplossingen voor 
Precisie-Voermanagement

Linkable
to farm
management

TMR Tracker™ OnLine voor wereldwijd 

online toegang tot uw gegevens en 

data-uitwisseling met uw voeradviseur.

Met TMR Tracker™ Touch 
op uw smartphone of tablet 

kunnen groepsdata altijd en 
overal worden beheerd.  

• Minder voerkosten 
• Beheer van componenten, voorraad en krimp.
• Productieverbetering door middel van consistent voeren
• Diverse rapporten en grafieken, ook voor uw voer -
 adviseurs en partners
• Efficiënter voerproces en betere controle 
• Service en helpdesk in eigen taal 
• Meer bedienings-, voermengwagen- en management- 
 functies 
• Tijdwinst, flexibiliteit en gebruiksgemak

•	 Beheer	droge	stof-gegevens	en	

verhoog de ROI door in combinatie 

met TMR Tracker™ ook Moisture 

Tracker™ in te zetten.

•	 Snel,	eenvoudig	en	ter	plekke	testen	

van de droge stof-waarde voor alle 

voercomponenten 

•	 Streef	naar	een	nog	nauwkeurigere	

DMI,	rantsoenen	kunnen	nog 

accurater worden geladen.

Cab Control™
Draadloze communicatie tussen uw 

loader en indicator/touch screen - 

het	laadproces	wordt	nog	efficiënter,	

nauwkeuriger en gemakkelijker.

 

BEDIENERSCONTRO
LE /

Geprogrammeerd rantsoen.
Geladen rantsoen.
Gegeten rantsoen.
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TMR Tracker™ voordelen:

VOERMENGWAGEN
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     CAB CONTROL                                   WEEGINDICATOR                                                                    

VOERMANAGEMENTRAPPORTAGE               INTERNATIONALE HELPDESK

Touch Screen Technologie   
•	 Met	de	nieuwe	touch	screen	

technologie	van	Digi-Star	kunt	

u nog eenvoudiger alle functies 

bedienen.

•	 Grafische	weergave.	Gemakkelijk	

aanpassen	van	rantsoen,	grootte	

van	de	groep,	toleranties	en	meer.	

•	 Verbeteren	van	de	efficiëntie	door	

restvoerregistratie en droge stof-

aanpassingen.
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