
Bruksanvisning 1      Haru Systemer as  

 

BRUKSANVISNING 
 

for  

 

PROCESSOR 3000 
 

 

 

 

 

Med autoskap og valgfri plassering av displayboks 
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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.  

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 Vippe eller magasin, som automatisk tilfører rundballer så snart det er 
plass i maskinen. Operatørens oppgave er å tilføre magasinet/vippa rundballer en til to ganger pr dag, 
avhengig av lengden på magasinet. Anlegg med manuell innlasting av baller kan også kjøre automatisk 
utfôring. 

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.  

 

 

 

 

 
 

 

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 



Bruksanvisning 3      Haru Systemer as  

 

Serie nr. og CE merke 
Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen.  

 

 

 

Sikkerhetsinstruks 
 

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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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 
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Løfting av maskinen 

  

1. Maskinen kan løftes med pallegaffel på hjullaster 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 på rett plass 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. Magasinet eller Vippe for manuell eller automatisk innlasting av rundballer 

Magasinet kan leveres i forskjellige lengder. 
3. 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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IGANKJØRING AV ET NYTT ANLEGG: 
 

1 Strømtilførsel Koble strømtilførselen til hovedstrømbryteren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Aktiver utstyr Finn ut om medfølgende utstyr, som du har kjøpt er aktivert. Aktiver kun det 
som skal brukes nå. 

3 INNSTILLINGER Trykk på Innstillinger  

4 LOG INN Trykk Log Inn:  
(bruk små bokstaver)  
Brukernavn: haru  
Passord: 2019 

5 Service 
Settings 

Trykk service settings  

6 OPSJONER Trykk på Opsjoner: 
Merk av for kun det utstyret som skal brukes og som følger dette anlegget. 
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7 Manuell 
kjøring 

Trykk manuell 2 ganger til du ser «manuell kjøring» øverst på siden 
Test at alle motorer og utstyr går rett vei. Bruk knappene nederst på 
siden til å kjøre hver motor fram-/ bakover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Klar til bruk Er alt sjekket er maskina klar til bruk 
Last inn ball, velg «automatisk innlasting, Av» og 
start maskinen med «Manuell innlasting, start» 

9 Innstillinger De fleste innstillinger er gjort fra fabrikk 
Det er allikevel viktig at du setter deg inn i alle 
skjermbildene og bruken av disse. Endre innstillinger 
og parameter for å utnytte maskinen optimalt 

Viktig: Feil dreieretning kan føre til ekstremt 
trykk mot enden som kan forårsake 
betydelig skade. 

Kontroller dreieretningen på skruene inne i 
maskina. 

De skal gå mot hverandre og imot midten av 
maskina 

Går de feil vei, må to ledninger bytte plass i 
strømtilførselen til motoren. Det kan enten gjøres 
på utgående fra frekvensomformeren eller i 
koblingsboksen på motoren. 

Dette gjelder også på utmaterskruen og 
transportskruen 
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1 Velg manuell eller automatisk innlasting 

2 Velg om det skal lastes inn 1 eller 2 baller pr. blanding 

3 Start maskinen manuelt ved å trykke på knappen 

4 Justering av blandetid ball 1. Viktig: bruk lang nok blandetid, da går alt bedre 

5 Justering av blandetid ball 2. Viktig: bruk lang nok blandetid, da går alt bedre 

6 Start en «ekstra blanding» 

7 Start utfôring manuelt. En kan justere utmatingstida på: Innstillinger-Utmatingstid 

8 Indikasjon for nivået i maskinen 

9 Tiden viser hvor lenge det er igjen av utfôringstiden, og hvor lenge det er til neste 
innlasting.  Se pkt 7 

10 Antall timer maskinen har vært i drift 

11 Maskinens modus. Standby = klar / venter 
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Nedre nivå  Sensoren i taket måler hvor mye masse det er i maskinen. 

Nedre nivå er når maskinen er tom. Du kan bestemme hvor mye masse det 
skal være igjen i maskinen ved «tom maskin» ved å øke verdien. Neste ball 
blandes da med restmengden 

Nivå ball 1: Sensoren registrere ball 1 på tur inn. Blandetid ball 1 starter. 
Er det koblet på magasin vil dette stoppe, så neste ball ikke kommer inn. 
Se også Innstillinger: Service innstillinger: Forsinkelse lasting: (brukes til å la 
magasinet gå ekstratid når ballen lastes inn) Se side 18 

Nivå ball 2: Dette nivået er høyere opp men har samme funksjon som nivå en. Er det 
koblet på et magasin, vil dette går til nivået er kommet over Nivå ball 2 
Se også Innstillinger: Service innstillinger: Forsinkelse lasting: (Ekstra fram-
mating) se side 18 

Tid mellom 
auto innlasting:   

Etter at ballene er innlastet: still her hvor lenge nivåsensoren skal være 
utkoblet. Dette hindre feil lesing av nivået mens miksingen foregår. (10 min) 

Maks 
innlastingstid 
ball 2 

Her stilles max-tiden magasiner kan gå hvis det ikke er ball på magasinet og 
maskinen leter etter ball 2 

Miksehastighet Hastigheten på skruene inne i maskina kan justeres under miksingen, 50-70 
Hz. Ved hastigheter fra 60HZ og oppover blir kraften mindre og mindre,  

Matehastighet 
        NB! 

Mate hastighet: Skruene inne i maskinen kan justeres under utmating 15-70 
Hz. Juster utmatingen i forhold til hva utmaterskruen/band kan ta unna. Kjør 
sakte til å begynne med, til flatene blir glatte.  

Utmaterskrue Utmaterskrue: hastigheten kan justeres. 20-60 Hz 

Transportskrue 
         NB! 

Transport skrue: hastigheten kan justeres. Må gå fortere en utmaterskruen. 
50-70 Hz 
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Systemtid Systemtid er klokka. Still inn klokkeslettet 

  

Motorstatus  

Load factory 
settings 

Setter alle parameter tilbake til fabrikkinnstillinger 

Service settings Siden krever innlogging. Innstillinger som gjøres før anlegget settes i drift 

 

Vippe - tid Du kan velge hvor lenge vippa skal stå oppe etter at den har lastet inn ballen 

Vippe - hevetid Juster tida vippa skal heve. NB: Still inn så sylinderen ikke går lenger en til 
enden 

Vippe - senketid Juster tida vippa skal senke 

Utfôring før 
auto-miksing 

Når maskina er full trengs kanskje flere utfôringer før maskina er tømt. 
Ønskes miksing mellom disse utfôringene, kan en sette 1 for miksing mellom 
første og andre utfôring. Settes 2 mikses det mellom 2 stk utfôringer og 
mellom 3 stk utfôringer. Bukes kun ved spesielle tilfelle 

Auto-miks etter 
utfôring 

Her aktiveres om en ønsker miksing mellom utfôringene 

Auto-miks 
miksetid 

Her settes tiden det skal mikses mellom utfôringene 

Utmatingstid  Her stilles hvor lang utmatingstiden skal være 

Renkjøring 
utmating 

Her stilles tiden som skal til for å renkjøre utmatersystemet. Det kan være et 
band eller en skrue 

Plog forsinket 
start 

Her stilles forsinket oppstart av plog på utfôringsband 

Band renkjøring Her stilles tiden fôrbandet skal renkjøres 
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Kalibreringstid Den tiden skruen går når du tar dreieprøve. 

Kalibrerings 
hastighet 

Skruen er tilt på 50 Hz, vanlig motorhastighet 

Kalibrert 
kraftfôrhastighet 

Hastigheten skruen vil gå i etter kalibrering 

Kalibrer kraftfôr Hold en bøtte under kraftfôr nedsleppet. Start kalibreringen. Skruen går 
kalibreringstiden. Finn vekten på mengden og last inn denne i feltet som 
vises. Skruen endre hastighet, slik at den mater ut rett mengde kg /min 
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Manuell kjøring av motorer og aktivert utstyr 
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Manuell kjøring av motorer og aktivert utstyr, side 2 

 
 

Hastighet Viser motorhastighet i Hz under drift 

Settpunkt Viser hva motorhastigheten er innstilt på 
Hastigheten kan justere se Innstillinger: mikse og matehastighet osv. 

Moment Viser belastningen i % 

Motorstrøm Viser ampertrekket under drift 

Settpunkt amper NB: Legg inn ampere-verdien fra motorskiltet (koblet i trekant) 

Grense Viser hva motoren er satt til å ta ut av belastning 
Hovedmotorene er satt på 150% som standard 
 NB: Utmater- og transportskruene må kun stilles på 100% 

 

 

 

Skjermbildene viser kun anleggets utstyr og hva som er aktivert 
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Service innstillinger 
Se Innstillings-siden. Log inn på service innstillinger: 

Brukernavn: haru (små bokstaver) 

Passord: 2019 

 

Horntid Angir tiden hornet skal aktiveres før maskinen starter 

Forsinkelse luke Juster tiden luka må gå for å lukke /åpne (må stå på 30 sek) 

Nivåsensor Måler «fri sikt» fra toppen av maskinen og ned til skruene 

Nivå (mm) Viser denne distansen. Full maskin= lavt tall. Tom maskin = høyt tall 

Nivå nullpunkt Viser hvilken distanse maskinen regne som 0%, eller tom. Dette settes ved å 
velge «Kalibrer nullnivå» når maskinen er tom 

Forsinkelse lasting Juster hvor lenge nivået må være over grense, under innlasting, før magasinet 
stopper og blandetiden begynner.  

Max matetid 
ekstern start 

Her innstilles maksimal utmatingstid. (når maskinen er startet fra ekstern 
maskin/bryter) (Stopper på maxtid om du har glemt å slå av) 

Rotasjonsvakt - 
stopptid 

Still inn tiden det skal gå før maskinen stopper, hvis det ikke blir en endring i 
bevegelsen av akselen (Monter en bit på aksel som angir endring hver gang 
den går forbi sensoren) 

ANDRE SKJERMBILDER 

Opsjoner Her aktiveres det utstyret som skal brukes (se neste) 

Overlast revers Ferdig fabrikk innstilt (se neste) 

Save to factory Resetter alle parameter til fabrikkinnstilling. 

Resetting 
operating hours 

Nullstiller driftstiden maskinen har gått (Skal ikke brukes) 

Restart panel  Nullstiller display 

Panel settings  Innstillinger for display (skal ikke endres) 
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OPSJONER 
Se Innstillinger - Service innstillinger 

Trykk Opsjoner (må være innlogget) 

 

 
 

Her aktiveres det utstyret/program maskinen skal bruke 

NB. Aktiver kun det som skal brukes. 

 
Magasin DOL (Direct on line) = Magasinet startes med kontaktorstart 

Magasin VFO (Variable frekvency drive) = Magasinet startes med frekvensomformer 

Ekstern utrustning = start av andre maskiner / utstyr 
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Rotasjonsvakt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekkeklemme tilkobling 
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OVERLAST REVERS 
Se Service innstillinger 

Trykk Overlast Revers (må være innlogget) 

 
Alle motorer styrt av frekvensomformere gjør en kort revers hvis motorstrømmen overstiger 

20% av nominell strøm i mer en 2 sekunder. Reverseringen kan justeres på hver enkelt motor. 

Denne overstyrer eventuell sekvens motor kjører i, og når reverseringen er fullført går motor 
tilbake i sekvens. Valgt program blir ikke berørt. 

NB: Aktiver kun de som skal brukes 

Hovedmotor A Revers må alltid være aktiv. Reverstid, 5 sek, skal aldri endres 

Hovedmotor B Revers må alltid være aktiv. Reverstid, 5 sek, skal aldri endres 

Utmaterskrue Reverstid må ikke overstige 2 sek (Kan medføre skade på skrue) 

Transportskrue NB!: Det må ikke brukes reversering på transportskruen 

 

NB: Gjelder kun Utmaterskrue og Transportskrue 

Overvåkningstid Må ikke overstige 1 min  

Antall reverseringer Skal stå på 3 stk 

Overvåkningstid og reverseringer angir hvor mange reverseringer av utmaterskruen som tillates 
innfor det angitte tidsrom før maskinen stopper 

Her vises at det kun tillates 3 reverseringer innenfor 1 min før anlegget stopper. 

 

NB: Økes verdiene for reversering kan det medføre store skader på 
skruer og transmisjon. 
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TIDSSKJEMA 
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Lukejustering 

En kan velge om luka skal brukes eller ikke (f.eks. stå åpen hele tiden) ved å gå inn på Opsjoner og 
aktivere/deaktivere. 

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

Den har også en smatrekobling hvis den skulle få ekstrem belastning. 

Høres smatrekoblingen er den justert med for mye skyvekreft 

Kontroller at alle innstillingene er rett. 

 

 

 
Tuning av motorer 
Motorstyring med frekvensomformer.  

For optimal utnyttelse av motoren bør denne tunes mot frekvensomformeren. Som regel er dette 
gjort ifra fabrikk, men hvis en har skiftet en motor eller bestiller en tilleggsfunksjon med motor kan 
det bli aktuelt å utføre denne funksjonen. Autotuning leser motorens egenskaper. 

Still inn på frekvensomformeren motorparametere fra motorskiltet: 

Velg CONF->FULL->DRC_>ASY 

Motorens merkespenning (eks 220v) 

nPr: merkeeffekt kw (eks 4 kw) 

CoS: cos phi (eks. 0,86) 

nCr: merkestrøm i amp. (eks. 14,6 a for en 4 kw) 

nSP: nominel fart (eks 1425rpm) 

Autotuning: 

På frekvensomformeren: velg Conf-full->DRC->ASY->tun. Scroll til yEs. Hold inne 2 sec for å kjøre 
tuning. 
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Sikkerhetstiltak 

 

 
 

 

 

Vedlikehold 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lås hovedstrømbryteren med hengelås 
 

NB! Husk at maskinen må stå i låst rom, 
utilgjengelig for uvedkommende, når maskinen 
skal fjernstartes. 
Dette gjelder om du har en manuell startbryter ifra fjøset eller om 
det er auto-start fra en annen maskin  

 

Tenk sikkerhet, kun opplært personell skal betjene 
maskinen! 
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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 eller tilsvarende. 
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 

 

 
 

 

 

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. 

Viktig sikkerhetstiltak: 
1. Bruk alltid finerplatene til å dekke til 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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c. Dekk over skruene inne i maskina med finèrplatene 
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. Vri bryteren utenpå skapdøren til manuell 
h. Trykk fram motorsiden 
i. Du kan nå kjøre en og en motor med trykkbryterne øverst på siden 
j. Du slipper å ta ut finèrplatene hvis du kjører motorene kun ½ omdreining 

k. Slå av og lås hovedstrømbryteren igjen og skift resten av knivene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smøring og oljeskift  

Husk å skifte olje på planetgirene første gang etter 100 timer 

Oljeskift 

 

 

 

Smøring med universalfett 

 

Skruene inne 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 = 1,4 liter (åpne nivåplugg) 

Vinkeltannhjulsgir K473 Mengde: 5 liter (nivåplugg) 

Vinkeltannhjulsgir K373 Mengde: 2,1liter (nivåplugg) 

Magasinet Mengde: avhengig av type gir 

Skruene i maskina Nylon/plast Ingen smøring 

Utmaterskruen Nylon/plast Ingen smøring 

Transportskrue Nylon/plast Ingen smøring 
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MÅL 
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