


Onze producten zijn STERK en BETROUWBAAR. We zijn  

RESPONSIEF en WERELDWIJD actief, zodat we snel kunnen 

inspelen op veranderende marktomstandigheden. We zijn SERIEUS and 

PROFESSIONEEL bezig met ons bedrijf, zeer INNOVATIEF en 

TOEGEWIJD aan het succes van onze klanten. KEENAN-machines zijn 

bovendien van HOOGWAARDIGE KWALITEIT,  

wat ons tot onbetwiste MARKTLEIDER maakt.

De naam is vermaard.



KEENAN werd opgericht in 1978 en is uitgegroeid tot een gerespecteerd marktleider 
met baanbrekende oplossingen voor veehouders op het gebied van optimalisatie 
van de voerefficiëntie. In de loop van bijna vier decennia hebben we een sterke 
reputatie opgebouwd die we met name te danken hebben aan onze ultramoderne 
voermengwagens. In 2016 werd KEENAN overgenomen door de Alltech-
bedrijvengroep.
Bij KEENAN interpreteren we data van meer dan 1 miljoen koeien, verspreid over 
een kleine 10.000 veeteeltbedrijven in 26 landen. Daarmee vertegenwoordigen 
we een van ‘s werelds grootste databases op het gebied van voerefficiëntie in de 
melkveehouderij.
Als groot voorstander van milieuduurzaamheid hebben we een scala aan 
oplossingen ontwikkeld waarmee boeren in staat zijn uitdagingen ten aanzien van 
de agrarische productie het hoofd te bieden, de pensgezondheid en voerefficiëntie 
te verbeteren, en uiteindelijk het voeren van de veestapel tot een eenvoudige, 
consistente en voorspelbare dagelijkse taak te maken.
De introductie van ons assortiment zelfrijdende KEENAN-machines markeert een 
nieuwe stap voor het bedrijf. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de laad- 
en snijdmechanismes die er op de markt zijn en in Storti een partner gevonden die 
zelflaadtechnologie kan leveren waarmee de voerstructuur behouden blijft. Dit sluit 
naadloos aan bij de kernwaarden van KEENAN.

KEENAN en Alltech  
wereldwijd sturend op voerefficiëntie en margeverbetering  
op bedrijfsniveau



Alltech werd in 1980 opgericht door de Ierse ondernemer 
en wetenschapper Dr. Pearse Lyons. Het bedrijf verbetert 
de gezondheid en prestaties van mensen, dieren en planten 
door middel van voeding en wetenschappelijke innovaties. 
Alltech vormt met circa 100 fabriekslocaties wereldwijd 
de belangrijkste producent en verwerker van gisten en 
organische sporenelementen. Bovendien is de hypermoderne 
algenproductiefaciliteit die Alltech in Kentucky exploiteert, 
slechts een van de twee in zijn soort.

Het ACE-principe – Animal, Consumer, Environment – 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor het bedrijf in de 
ontwikkeling van oplossingen die veilig zijn voor dier, mens en 
milieu en wordt actief gesteund door circa 5.000 teamleden 
wereldwijd.

Het hoofdkantoor van Alltech bevindt zich net buiten 
Lexington, Kentucky, VS. Alltech is daarnaast sterk 
vertegenwoordigd in alle delen van de wereld. Meer 
informatie vindt u op www.alltech.com 
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Wereldwijde spreiding van KEENAN-machines 
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MechFiber maakt het verschil
KEENAN-machines staan garant voor gemengde rantsoenen van topkwaliteit. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door het unieke ontwerp, waarin een uitgekiend, structuur 
behoudend mengproces centraal staat. Elke KEENAN levert homogeen, licht en 
luchtig voer dat nooit te lang of te kort is gemengd. We noemen deze perfecte 
mix ‘MechFiber’. Dankzij onze InTouch-technologie en ondersteuning worden alle 
voederbestanddelen consequent in dezelfde volgorde en in de juiste verhouding 
toegevoegd en gemengd.

Onafhankelijke tests laten keer op keer zien dat de structuur in het voer in MechFiber 
optimaal behouden blijft. Hierdoor wordt herkauwen gestimuleerd, neemt de 
energie opname bij het vee toe en wordt de efficiëntie van de voerconversie 
gemaximaliseerd.

Bij koeien die met MechFiber worden 
gevoerd, is de periode waarin de pH-
waarde van de pens onder de 6.0 ligt, 
33% korter

Wetenschappelijk bewezen: 
MechFiber werkt
Talloze wetenschappelijke studies* hebben bevestigd wat we bij KEENAN 
al tientallen jaren weten: met MechFiber neemt de pensgezondheid toe, 
wat resulteert in een productievere veestapel.

AANVULLEND ONDERZOEK ONDER 
24.450 DROOGSTAANDE KOEIEN OP 
277 MELKVEEBEDRIJVEN GEEFT HET 
VOLGENDE BEELD:

53% 57% 75% 79% 85%

20

15

10

5

0
MINDER  
GEAS-
SISTEERDE 
GEBOORTES

MINDER  
ACHTERGE-
BLEVEN  
PLACENTA’S

MINDER 
MELKZIEKTE

MINDER 
KETOSE

MINDER  
LEBMAAGVER-
PLAATSINGEN

Zonder systeem
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* University of Illinois 2008, University of Reading 2008 & Colman et al, 2011. 
Professional Animal Scientist, 27, 505-17



Professor Drackley van de University of Illinois 
constateert ook “substantiële verbeteringen in de 
gezondheid van de dieren” in de vorm van:
	 •	 Consistentere voeropname
	 •	 Minder fluctuaties in de body condition score
	 •	 Verbeterde persistentie van de lactatie
	 •	 Minder leververvetting

16% Meer melk per kg voer
“Subtiele veranderingen in de 
pensgezondheid hadden grote gevolgen 
voor de voerefficiëntie” 
Professor Jim Drackley

DE MECHFIBER-MIX – VOER 
MET EEN NATUURLIJKE 
STRUCTUUR



KEENAN INTOUCH IS EEN COMMUNICATIEPLATFORM VOOR REALTIME 
PRESTATIEMETINGEN EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN MET PROACTIEF 
ADVIES VAN ERVAREN NUTRITIONISTEN ZODAT DIEREN ELKE DAG HUN 
PRESTATIEPOTENTIEEL BEHALEN.

InTouch-controller:
• geeft heldere instructies over de volgorde   
 van laden en gewichtshoeveelheid van de   
 ingrediënten
• gericht op het maximaliseren van de kwaliteit 
 en consistentie van de voerrantsoenen
Realtime omwentelingen en auto-stop:
�	 voorkomt	het	te	veel	of	te	weinig	doormengen	
 van voer-ingrediënten
�	 zorgt	voor	een	constante	TMR	(Total	Mix	Ration,		
 totale mengverhouding) in elke lading
�	 levert	een	gebalanceerd	portie	in	elke	hap	voer

KEENAN InTouch-ondersteuning: een 
realtime dienst voor prestatiemeting 
en ondersteuning die:
�	 exact	bijhoudt	welke		 	 	
 ingrediënten in welke verhouding  
 worden gemengd
�	 de	prestaties	van	de	KEENAN-	 	
 mengwagen beoordeelt
�	 de	dagelijkse	voerefficiëntie		 	
 en meer dan 20 key performance  
 indicatoren meet

Automatische gegevensuitwisseling:
�	 rantsoenwijzigingen	kunnen	van	
 het team van voedingsdeskundigen 
 van InTouch rechtstreeks naar de 
 InTouch-controller worden verzonden
�	 vereenvoudigt	de	communicatie	
 tussen veehouder, medewerkers 
 en vertrouwde adviseurs
�	 vermindert	verspilling	van	tijd/arbeid	
 bij het implementeren van    
 rantsoenwijzigingen via InTouch

Realtime geautomatiseerde cloudanalyse onder 
toezicht van voedingsdeskundigen.

Wereldwijd vertegenwoordigd: callcenters in 
Ierland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland.

Geeft veehouders controle, nauwkeurigheid en 
realtime rantsoenadvies.

Meer dan 2.000 klanten wereldwijd met elkaar 
verbonden via cloudcomputing.

Meer dan 200.000 gevoederde dieren.

Wereldwijd meer dan 30.000 vragen om advies 
en nutritionele ondersteuning in 2015. De 
gemiddelde wachttijd bedraagt minder dan 14 
seconden.

Wat zijn de voordelen van de InTouch-technologie 
in de dagelijkse praktijk op de boerderij?
 

•	 Advies over voeding en rantsoensamenstelling

•	 Consistentie bij zowel mengen als voeren

•	 Hogere melkproductie en meer kg vet en eiwit

•	 Snellere afmesting van de veestapel 

•	 Vee bereikt eerder gewenste slachtgewicht

•	 Beheer en bewaking van de voerkosten 

CLOUD TECHNOLOGIE DIE 
DE AGRARISCHE SECTOR 
IN BEWEGING BRENGT



Maak kennis met de zelfrijdende 
voermengwagens uit ons nieuwe 
KEENAN MechFiber SP-assortiment:
•	 Consistent leveren van de gepatenteerde KEENAN 

MechFiber mix, met een capaciteit van 16 m3 om 
aan de behoeften te kunnen voldoen van iedere 
bedrijfsgrootte 

•	 Aandrijfsysteem met gesloten oliebad voor zware 
belasting

•	 Met exclusieve mechanische transmissie van STORTI 
die het brandstofverbruik met wel 25% vermindert.

•	 De laadfrees is zodanig ontworpen, wat ook in test 
bewezen is, dat de voerstructuur gewaarborgd blijft bij 
een optimale mengkwaliteit

•	 Ultiem comfort en optimaal bedieningsgemak: twee 
videocamera’s en een cabinemonitor voor perfect 
zicht, klimaatbeheersing en een luchtgeveerde stoel 
(facultatief)

•	 Minder lawaai en lagere bedrijfskosten
•	 Lossen	aan	de	linker-/rechtervoorzijde	via	een	

verstelbare transportband voor een homogene 
verdeling van het gemengde voer

DESIGN.  
INNOVATIE.  
PRESTATIE.









De laadfrees in de machines uit het KEENAN MechFiber SP-
zelfladersassortiment is zodanig ontworpen dat een groot 
aantal	producten	snel	kan	worden	geladen	(kuilgras,	hooi,	
snijmais, pulp, pellets, meel, vierkante of ronde stro- en 
hooibalen enz.) en er een schoon en gelijkmatig oppervlak 
wordt gerealiseerd voor een optimaal kuilmanagement.

De wolfraam gecoate messen zijn gekruist opgesteld, wat 
zorgt voor een zuivere snede en behoud van structuur in het 
voer, zelfs bij compacte kuilvoersoorten.

SNELHEID. PRECISIE. DIVERSITEIT.
De unieke plaatsing van de messen en de opstelling van het 
laadkanaal zorgen ervoor dat de laadfrees, afhankelijk van 
de voersoort in beide richtingen kan laden en desgewenst 
eenvoudig in omgekeerde richting kan draaien. De zeer snelle 
laadband vermindert de laadtijd aanzienlijk. 

TOONAANGEVENDE 
LAADFREESTECHNOLOGIE



BEWEZEN 
PRESTATIEVOORDELEN



Merk

Brokkelverlies bij kuilvoer Lading	hooi	(formaat	grote	baal)

Gemiddelde 
lengte vanuit de 
voedersilo	(mm)

Gemiddelde 
lengte vanaf 
de invoerband 
(mm)

Brokkelverlies 
(mm)

Brokkelverlies 
(%)

Lading 
(400	kg) Tijd in min Toevoer  

t/min Motortoerental

Mutti 9 8.01 0.71 8.14% 415 7'33 55 2500

Faresin 9.3 8.2 1.1 11.83% 410 3'39 112 2000

Kuhn 9.74 8.67 1.07 10.99% 400 2'01 198 2500

Siloking/
Kverneland 8.89 8.08 0.81 9.11% 400 4'08 97 2000

Sgariboldi 9.4 8.7 0.7 7.45% 410 7'28 55 1800

Rmh 9.23 7.92 1.31 14.19% 410 1'50 224 1750

Storti 9.14 8.76 0.38 4.16% 420 1'15 336 1800

•	 50-200% minder brokkelverlies bij kuilvoer
•	 Tot zes keer sneller laden
•	 Zeer efficiënt motortoerental

Uit uitgebreide tests door het INRA in Frankrijk is gebleken dat het Storti-ontwerp van 
de laadfrees en laadarm vele malen beter is dan die van de concurrentie.





BRANDSTOFVERBRUIK

Merk Kubieke meter 
(m³) Mengmechanisme pk brandstofverbruik 

(liter/uur)
AFT 30 Vert. dubbele vijzel 274 25

AGM 17 Vert. enkele vijzel 170 17.2

Faresin 22 Vert. dubbele vijzel 210 22

RMH 18 Vert. dubbele vijzel 210 25

Storti 18 Vert. dubbele vijzel 140 9.5



TECHNISCHE VOORDELEN
 
De KEENAN-menger beschikt over een uniek 
2-kamersysteem met een mengkamer én een afzonderlijke 
uitvoerkamer. Samen met de haspel met zes peddels 
en ons gepatenteerde vaste messensysteem staat dit 
2-kamersysteem	garant	voor	een	efficiënte	productie	van	
MechFiber: het unieke luchtige mengsel van KEENAN.

EEN KWALITEITSMENGSEL WAAR ZOWEL U ALS UW 
DIEREN BAAT BIJ HEBBEN.
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•	 Mengkamer bestaande uit een haspel met zes 
peddels met vast gemonteerde messen op de 
bodem

•	 De peddels komen langzaam omhoog en 
draaien de toegevoegde materialen rond tussen 
de messen, waardoor voedercomponenten tot 
een optimale lengte worden gesneden zonder 
de structuur aan te tasten. Hierdoor ontstaat een 
mengsel met de juiste snijlengte en structuur 
voor een optimale pensgezondheid

•	 De twee kamers worden van elkaar gescheiden 
door een VFC-deur die opengaat zodra het voer 
is gemengd en klaar is om via de uitvoerkamer te 
worden gelost

•	 De vijzel in de uitvoervijzel zorgt ervoor dat het 
voer gelijkmatig voor de dieren wordt verdeeld. 
Bij traditionele voermengwagens bevindt de 
vijzel zich in de mengkamer. Hierdoor kan fysieke 
schade aan het voer ontstaan, waardoor de 
mengkwaliteit in het geding komt.

•	 De InTouch Controller is via het internet met onze 
InTouch-monitoringsoftware verbonden. Deze 
registreert en communiceert het gewicht van de 
ingrediënten, voeding, rotaties, mengsnelheid en 
mengnauwkeurigheid. Onze adviseurs monitoren 
deze informatie dagelijks om problemen op uw 
bedrijf voor te zijn.



De machines uit het KEENAN MechFiber SP-
assortiment worden aangedreven door een 
hoogwaardige	Iveco	FPT-motor	(4	cilinder	FPT,	
N45 Tier 4b, 125 kW bij 2200 toeren, koppel 712 
Nm bij 1500 toeren)   

•	 Motor:   +25% vermogen 
             +25% koppel

•	 AdBlue + DOC
•	 Aantal cilinders: 4
•	 Motorinhoud: 4,5 l
•	 Luchtgekoelde turbocompressor
•	 Brandstofpomp: Bosch HPCR
•	 Vermogen: Brandstofpomp kW bij 2200 

toeren
•	 Laag	stationair	toerental	±	750	omw/min
•	 DEF[**]/AdBlue-verbruik	bij	maximale	koppel	

en	nominaal	vermogen	(%	brandstofverbruik)	
8-7,2

•	 Minimale starttemperatuur zonder 
hulpstukken	(°C)	-15	°

•	 Onderhoudsinterval voor olie- en 
oliefiltervervanging	[***]	(uren)	500

•	 Stromag-koppeling met dubbele schijf voor 
maximaal koppel

BRANDSTOFEFFICIËNTIE 
EN MOTORPRESTATIES



De haspel met zes peddels wordt mechanisch 
aangedreven. In dit exclusieve systeem wordt de 
energie door de motor via een speciaal ontworpen 
versnellingsbak en aftakas rechtstreeks naar het 
mengsysteem overgebracht. Hierdoor daalt het 
brandstofverbruik	(tot	wel	25%)	en	worden	de	
onderhoudskosten verlaagd.
De afwezigheid van een hydraulische pomp en motor 
vermindert	het	risico	op	hoge	vervangingskosten	en/of	
productieonderbreking.
De mengpeddel wordt aangedreven door een speciaal 
ontworpen hydraulische koppeling die met een 
elektrische knop in de cabine kan worden geactiveerd.
De bediener kan het mengsysteem op elk gewenst 
moment starten en stoppen.
De koppeling is uitgerust met een mechanisch 
slijtagecontrolesysteem.
Dubbel voetpedaal voor traploze besturing van de 
laadfrees, waardoor minder vaak hoeft te worden 
gestopt, gekeerd en geremd.
Automatische smeerunit
Aandrijfsysteem met gesloten oliebad voor zware 
belasting

SLIM ONTWORPEN EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK AANDRIJFSYSTEEM



Het chassis, het remsysteem, het 
veersysteem en de gewichtsverdeling zijn 
ontwikkeld op basis van de modernste 
inzichten uit de auto-industrie. 
Het chassis is opgebouwd uit stevige 
horizontale balken. De voorste schijven 
zijn extra breed, het remsysteem wordt 
hydraulisch aangedreven en de achterwielen 
worden bediend met drumpedalen. 
De voorwielen behoren tot het type R 19,5, 
de achterwielen tot het type R 22,5. De 
achterwielen hebben een gemengd profiel 
en komen daarmee zowel op de weg als op 
onverhard terrein prima uit de voeten. 
Onafhankelijke hydropneumatische vering in 
ieder wiel. 

MACHINEGEBRUIK EN 
RIJPRESTATIES



•	 Twee videocamera’s en een 
cabinemonitor, zodat de bestuurder 
steeds optimaal op de hoogte is

•	 Slanke stuurkolom voor maximaal zicht 
door het raam

•	 Safim-pompremmen
•	 Dubbel voetpedaal 
•	 Klimaatbeheersing
•	 Comfortabele luchtgeveerde stoel
•	 Digitale	prestatieweergave	(4,5	inch-

display)
•	 Extra werklamp
•	 InTouch Controller voor voeroptimalisatie 

in ieder mengsel

COMFORTABELE 
CABINE MET HOOG 
BEDIENINGSGEMAK





POPULAIRE OPTIES 
  
Variabele snelheidsregeling opvoerband 
Laadfrees uitgevoerd in edelstaal
Airconditioning    
Extra werklamp
Multiscreen display + 1 achteruitrijcamera
1	(extra)	camera
Luchtgeveerde stoel
Automatisch smeersysteem
Omkeerbare	fisco	ventilator	 	
Inspectieladder
 

  
IN KOUDE KLIMATEN 
FPT motorverwarming en 
systeemhydrauliekolieverwarming. 220V
Antivries additief voor brandstof
Spiegelverwarming cabinezijde



KEENAN MechFiber345 SP
SP

Maximale snelheid Km/uur 25

Motorvermogen kW/pk 125/170

Netto gewicht kg 13.900

Maximaal bruto gewicht kg 17.500	°

mm

Lengte	(rijdend) a 9640

Lengte	(geparkeerd) b 9410

Wielbasis c 3980

Spoorbreedte d 2365

Totale breedte e 2550

Cabinehoogte f 2475

Totale hoogte g 3040

Uitvoerhoogte h 1020

Maximale uitkuilhoogte i 5250

•	 Gewicht van de tank 7.500 kg
							*	25	km/u	°	15	km/u	20.050	kg
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