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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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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 K473 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) 

Skruene i maskina Nylon/plast Ingen smøring 
Utmaterskruen Nylon/plast Ingen smøring 
Transportskrue Nylon/plast Ingen smøring 
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www.tks-as.no

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete  range of high 
quality products.
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