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Systembeskrivelse 
 

Processor 3000 er designet for å kunne levere kuttet og blandet fôr fra de fleste fôrmidler i 
landbruket som f.eks. rundballer, firkantballer, silofôr og rotvekster.  

Anlegget kan leveres som en manuell maskin eller utstyres med magasin og fungere som et 
automatisk anlegg. 

Manuelt anlegg: 

Processor 3000 betjenes manuelt, der operatør betjener oppstart av maskinen og laster inn 
rundballer manuelt så snart det er plass. Etter at maskinen har kuttet og blandet materialet, kan 
utmating startes. Maskinen kan levere silofôret videre til f.eks. en transportskrue som tar fôret videre 
til en fôrvogn eller en bandfôrfordeler e.l.  

Maskinen kan utstyres med magasin som også må styres manuelt 

Processor 3000 kan motta startsignal fra en automatisk fôrvogn eller en bandfôrfordeler og levere 
ønsket mengde fôr. Operatøren må etterfylle rundballer ved behov.  

 

Automatisk anlegg:  

Processor 3000 utstyres med et magasin, som automatisk tilfører rundballer så snart det er plass i 
maskinen. Operatørens oppgave er å tilføre magasinet rundballer en til to ganger pr dag, avhengig av 
lengden på magasinet. 

Når først anlegget er kommet i gang vil tilførsel av rundballer så snart det er plass, gjøre at en 
kontinuerlig kan levere ferdig snittet fôr. Maskinen kan inneholde 2 stk rundballer avhengig av 
størrelsen og tørrstoffinnhold på ballen. Massen vil rotere i maskinen slik at masse fra ballene vil bli 
kuttet og blandet. 

Anlegget kan levere fôr til både manuelle og automatiske distribusjonssystem. Anlegget settes i auto 
og står «stand by» til startsignalet kommer om levering av fôr.  

 

 

 

 
 

MÅL 

Viktig!  Les bruksanvisningen nøye.  
1. Maskinens funksjon er avhengig av riktig bruk. 
2. Sikkerheten ivaretas ved riktig bruk 
3. Garantien gjelder ikke ved feilaktig bruk 
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Serie nr. og CE merke 
Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen.  

 

 

 

Dette produktet er CE-merket. 
Samsvarserklæringen og CE merket 
bekrefter at produktet oppfyller 
gjeldene helse- og sikkerhetskrav og 
er i samsvar med følgende EU 
direktiv: 

Forskrift om Maskiner, 2006/42/EC 
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Sikkerhetsinstruks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varselskilt og sikkerhetsmerker 
1. Ta hensyn til hva skiltene viser 
2. Det er eiers ansvar å holde merkene i orden. Bestill nye viss nødvendig 

 

 

Bruk av maskinen 
1. Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. 
2. Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at 

maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. 
3. Uvedkommende skal holde god avstand til maskinen. 
4. Kun opplært personell skal kunne betjene anlegget. 
5. Varsellys eller lydsignal skal monteres godt synlig og varsler 15 sek før 

automatisk oppstart 

 

ADVARSEL:  

1. Gå aldri oppi maskinen og magasinet når dette er i drift. 
2. Slå av hovedstrømmen før arbeid utføres på maskinen 
3. Følg instruks ved vedlikeholdsarbeid  
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Sikkerhetsmerkenes plassering 

  

 

 

 

 

 

 

 

Er anlegget tilknyttet et automatisk utfôringsystem skal dette merket sette 
opp ved inngangen til  anlegget 
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Løfting av maskinen 

  

1. Maskinen kan løftes med pallegaffel på traktor eller truck ved å føre gaflene under rammen 
og bunnen på maskinen. Bruk kun utstyr som takler oppgaven. 

2. Det kan monteres på hjul og drag, som gjør at maskinen kan flyttes med traktor til ønsket 
sted 

3. Maskinens vekt: 2800kg 

  

  

Montering: 
1. Maskinen leveres ferdig montert sammen med tilleggsutstyret 
2. Sett maskinen i vater og juster føttene slik at maskinen står støtt på alle 4 ben. Skru 

maskinen fast i underlaget. 
3. Monter eventuelt ekstrautstyr og tilpass høyder. 

 

Tilleggsutstyr 
1. Innleggsbrett for manuell innlasting av rundballer  
2. Vippe (innleggsbrett som kan vippes opp med en sylinder) Det kan lagres en ball her som 

vippes inn ved behov.  
3. Magasinet for manuell innlasting av rundballer 

Magasinet kan leveres i forskjellige lengder. 
4. Transportskruer for frakting av materialet til ønsket sted. 

Transportskruene kan leveres i forskjellig lengde i m. 
Ved behov kan en montere flere etter hverandre. 

Vær forsiktig ved løfting av maskinen 

1. Bruk godkjent utstyr 
2. Gå aldri under hengende last 
3. Vær sikker på at maskinen forblir stabil under forflytningen. 
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Hovedstrømbryterens 
plassering 

NB: Hovedstrømbryteren er 
maskinens eneste sikkerhetsbryter 

 

Igangkjøring: 

  
 

 

 

Strømtilførsel: 
1. Det er viktig at maskinen tilføres tilstrekkelig kraft for å fungere som forutsatt. Sørg for store 

nok sikringer, og at spenningen (amp) er god nok framme ved autoskapet til maskinen. 
2. Kontroller motorenes størrelse på de komponenter du har mottatt. 

 
Kraftbehovet er: 
A. Skruene i maskinen: 2 x 5,5 kw  
B. Utmaterskruen: 3 kw 
C. Magasinet, varierer med hvilken type magasin. Ca 1,5 kw 
D. Transportskruer fra 4 kw. Varierer med lengden 

Motorvern: 
1. Maskinen har frekvensomformere til å drive de to 5,5 kw hovedmotorene inne i maskinen 

De er ferdig innstilt fra fabrikk. 
2. Husk å stille motorvernet på det tilleggsutstyr du har mottatt 

Sjekk hvilken startbok/omformer som utstyret er levert med 

 

Autoskap alt 1 
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IGANGKJØRING 

 

 

Kontroller dreieretning: 
Innstilling av frekvensomformerne for de to hovedmotorene på 
5,5kw er gjort fra fabrikk. 

Kontroller dreieretning etter at strømtilførselen er koblet til. 

NB: Skruene i maskina skal rotere imot midten av maskinen 

Stemmer ikke dette må to ledninger bytte plass på 
strømtilførselen til hver motor. 

Det kan enten gjøres der ledningen går ut til motoren fra 
frekvensomformeren, eller i koblingboksen på motoren. 

Kontroller også dreieretningen på eventuelt tilleggsutstyr på samme måte 

 

 
 

Funksjonsbeskrivelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig: Feil dreieretning kan føre til ekstremt trykk mot enden, 

som kan forårsake betydelig skade. 

 

En starter maskinen med en vribryter.  

(Og laster inn baller) Etter 3 min forover reverseres skruene i 10 
sek før de går fram igjen. (reversprogram som gjentar seg hele 
tiden) Under forover bevegelsen overvåkes motormoment, 
dersom den overstiger en fastsatt verdi (motorvern) vil motoren 
reverseres i 10 sek, deretter tilbake til vanlig forover / revers 
syklus. Dette beskytter motorene mot uønsket overbelastning, 
og gjør at maskinen aldri stopper 

 

Med velgebryteren kan du velge: 

1. Blanding og utfôring: Utfôringen starter omgående 
etter at innstilt blandetid er utløpt. (for de som vil 
levere massen i en haug eller på et bestemt sted) 

2. Blanding: Blandingen går til innstilt blandetid er utløpt. 
3. Utfôring: når maskinen startes åpner luka og utfôringen 

går til innstilt tid er utløpt.  
En kan koble til en fjernstart ifra fjøset. (bryteren må 
vris til utfôring) 
Skapet kan også motta startsignal ifra et 
utôringssystem, om levering av fôr  

 

Med tidsbryteren velger du hvor lang tid 
maskinen skal gå. 

Gjelder på alle trinn på velgebryteren 
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BLANDING OG BRUK AV MASKINEN 
En velger selv hvordan en vil blande, to baller lastes inn likt, eller en mikser litt på nr 1 før nr 2 slippes 
inn. Oppnås ikke ønsket resultat. Prøv deg fram med ulike miksettider og hvilken ball som skal inn 
først. 

Dette autoskapet har ikke display og kan ikke kobles mot internett 

 

 

Justering av trykket på lukesylinderen 

Aktuatoren (sylinderen) har innebygget endestopp, som hindrer brudd om den går mot endene. 

Stilles den på for mye trykk (Finjustering) så vil en smatrekobling høres. Skru ned trykke litt. 

Kontroller at alle innstillingene er rett.  

NB: vær forsiktig med vribryterne. De tåler lite  

 

 

 

 

 

 

NB! Husk at maskinen må stå i låst rom, 
utilgjengelig for uvedkommende når maskinen 
skal fjernstartes. 
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Vedlikehold 

 

 

 

Skifte av kniver 
 

 
 

Advarsel: Svært skarpe kniver 
1. Maskinens vitale deler er knivene. Det er de som gjør jobben med kutting av fôret og letter 

blandingen.  I tillegg beskytter knivene skruegjengen mot slitasje. 
2. Knivene kan vris 2-3 ganger før de er utslitt (runde kniver med egg rundt hele). Løs skruen og 

vri kniven før skruen trekkes til igjen. Bruk medsendt redskap 
3. Utslitte kniver skiftes ut 
4. Trekk til skruene godt. 
5. Manglende vedlikehold av knivene vil resultere i:  

a. lengre blandetid 
b. høyere strømforbruk 
c. mer slitasje 

 

 

Lås hovedstrømbryteren med hengelås 
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Sikkerhetsutstyr: 
Dette sikkerhetsutstyret følger med maskinen: 

- 4 stk 15mm, 75x150cm finerplater  
- 1 stk latmannsarm med 15 pipe som passer knivskruene 
- 1 sett beskyttelseshansker mot skarpe gjenstander 
-  

Prosedyre ved knivskifte: 
a. Slå av hovedstrømbryteren og lås denne med hengelåset og oppbevar nøkkelen i din egen 

lomme inntil jobben er gjort. 
b. Ta på de skjæresikre hanskene. Disse beskytter mot skarpe kniver. 
c. Dekk over skruene inne i maskina med finerplatene 
d. Begynn å skifte knivene innerst. Flytt platen etter behov og skift på begge skruene så mange 

du når. 
e. Etter at dette er gjort går du ut av maskinen og setter på igjen hovedstrømmen. 
f. Du skal nå snu på skruene en halv omdreining. 
g. Start maskina og trykk stopp når skruene har flyttet seg litt 
h. Du slipper å ta ut platene hvis du kjører motorene kun ½ omdreining 
i. Slå av og lås hovedstrømbrytere igjen og skift resten av knivene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig sikkerhetstiltak: 
1. Bruk alltid finerplatene for å dekke over skruene 
2. Bruk beskyttelseshansker  
3. Bruk sko med høye skaft 
4. Bruk redskapen som er levert med maskinen 
5. TENK SIKKERHET 
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Smøring og oljeskift  

Husk å skifte olje på planetgirene første gang etter 100 timer 

 

Det er ingen smørenipler på maskinen 

 

 

Skruene i maskina Planetgir ved motor 

Vinkeltannhjulsgir K473 Utmaterskrue 

Vinkeltannhjulsgir K373 Transportskrue 

Oljeskift første gang etter 100 timer 

Senere oljeskift hver 2000 time 

Olje syntetisk girolje HD150: ISO: 12925-1  Shell Omala S4 GX 150 

Planetgiret i horisontal stilling Mengde: halvfullt = 1,6 liter (nivåplugg) 

Vinkeltannhjulsgir K473 Mengde: 5 liter (nivåplugg) 

Vinkeltannhjulsgir K373 Mengde: 2,1liter (nivåplugg) 

Magasinet Mengde: avhengig av type gir 
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Kvalitetskontroll 

Anlegg: Processor 3000 
 

Firma  

Navn  

Adresse  

Postadresse  

Telefon  

Anlegg nr  

 

Salgsfirma Haru Systemer as 

Adresse Frydenlund 58, 2651 Østre Gausdal 

Selger/montør  

Adresse  

Telefon  

Dato  

Ordre nr  

 

Salgsfirmaets representant og eiere/ brukere av anlegget skal i felleskap gjennomgå disse 
punktene før anlegget tas i bruk. Det attesteres at nødvendig opplæring er gitt. 

Kryss av for de punkter som er ok 

 Er alle sikkerhetsinstrukser for anlegget lest og gjennomgått? 

 Er faresoner, klemfare og merking av disse gjennomgått? 

 Er opplæring i betjening av anlegget gjennomgått? 

 Er bruksanvisningen gjennomgått? 

 

Opplæring bekreftes godkjent av brukere og eiere 

Dato: 

Eiers /brukers underskrift     Selgers underskrift 

  

  

 

Haru Systemer as garantibestemmelsene gjelder kun ved attestert kvalitetskontroll 

 


