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Portaalien asennus
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Pilarikiinnikkeen asennus
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Portaalin laajennuksen – portaalin kulman – vaijerin 
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Portaalit
• Yhdistä portaalit ja tolpat 

putkiliitoksilla ja U-kiinnikkeillä 
sopivilla ruuveilla.

Katso kuva 1

U-kiinnikkeet
• Kiinnitä 2 kiinnityslevyä ja 

2 U-puristinta kuhunkin portaaliin 
ruuveilla. U-puristimien keskinäinen 
etäisyys on 450 mm. 

• Kiinnitä 2 U-puristinta käyttöpuolen 
lisäportaaliin ruuveilla. U-puristimien 
keskinäinen etäisyys on 600 mm.

Katso kuvat 1 ja 4

FeedBeltin kokoaminen

Kuva 1

Kuva 2a

Portaalien etäisyys ja korkeus
• Maks. 6 000 mm portaalien välissä.
• Aseta lisäpuristin käyttöpuolen päähän 1 500mm:n etäisyydelle. 
• Turvallisuussyistä etäisyyden lattiasta portaalin alapuolella on oltava vähintään 2100 mm. 
• Käyttö- ja paluuosien portaalit on asennettava 20mm korkeammalle kuin keskiportaalit (C)
• Korkeus portaalin yläputkesta harakytkimen yläosaan on 700mm (A)
• Korkeus putkiliitoksen alareunasta harakytkimen yläosaan on 1040 mm (B)
Katso kuvat 2a ja 2b

Keskitä portaalit

Kuva 2b
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• Käytä laseria tai kaikkien portaalien yli 
vedettyä liitulankaa niin, että keskikohta on 
keskitetty.

• On erittäin tärkeää, että portaalit 
keskitetään ennen FeedBeltin kokoamista. 

• Merkitse kunkin portaalin keskikohta 
merkkikynällä.
Katso kuva 3

Kuva 3

Käyttöosa
• Asenna 2 portaalia käyttöosaan siten, että 

niiden välinen etäisyys on 1500 mm.
• Moottori voidaan irrottaa kokoamisen 

helpottamiseksi.
• Jos käyttöosan takareunassa, johon 

käyttöpaneeli on asennettu, ei ole paljon ti-
laa, käyttöpaneeli voidaan kiinnittää seinään. 
Kaapelit ovat tarpeeksi pitkiä tähän.

Katso kuva 5

Kuva 5

Kuva 4

Käyttöosan portaalit
Puristimien keskinäinen etäisyys kahden 
portaalin asemoinnin yhteydessä.
Katso kuva 4
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Portaaliputki oikealla käyttöpuolella
2) Ruuvaa U-puristin paikalleen portaaliputken 
yläpuolelle oikealla käyttöpuolella.
Katso kuva 7

Kuva 6

Portaaliputki vasemmalla käyttöpuolella
Asenna portaali hihnaosaan paluupäässä 
sopivilla ruuveilla.
1) Ruuvaa U-puristin paikalleen portaaliputken 
yläpuolelle vasemmalla käyttöpuolella.
Katso kuva 6

Kuva 7
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Kuva 8

Tuet
• Ruuvaa tuet (A) paikalleen asennuslevyn 

molemmille puolille siten, että käyttöosan 
ohjainlevy pysyy vakaana.

Katso kuva 8

Kuva 9

Kuva 10

Keskiosa
• Asenna 1–2 m:n tai 3 m:n pituinen keskiosa 

käyttöosaan sopivilla lukitusruuveilla.
• Aseta kaikki ruuvit löysästi 

keskiliitoskappaleeseen (B) ja 
sivulevyihin (C) 

• Kiristä keskiliitoksen ruuvit (B) ensin.
• Tärkeää! Varmista, että (D) ohjainlevyt ovat 

samassa tasossa toisiaan vasten (E). 
• Kiristä sivulevyjen (C) ruuvit.
• Kanavan molemmilla puolilla on oltava sileä 

liitos. Tarkista sormillasi.
Katso kuva 9

Vaijerinpidin 
• Asenna vaijerinpidin samalla, kun ruuvaat 

osat yhteen.
• Vaijerinpidin on asennettu jokaiseen 3 metrin 

keskiosaan.
Katso kuva 10
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Kuva 11

Paluuosa
• Asenna paluuosa ja varmista, että viimeisen 

keskiosan ohjainlevyt ovat täysin linjassa 
keskenään.

• Asennuksen helpottamiseksi vaihdemoottori 
voidaan irrottaa.

• Asenna vaijerinpitimen suojukset 
paluupuolen neljään ensimmäiseen pitimeen 
(B).  

Katso kuva 11

Vaijerin asennus 
Tärkeää!
• TKS:n takuu EI kata vahinkoja ja vaurioita, 

jotka johtuvat näiden ohjeiden 
laiminlyönnistä.

• Jos vaijereissa havaitaan kuljetusvaurioita 
ennen asennusta, ota yhteyttä TKS:iin.

• ÄLÄ asenna vaijereita, joissa ei ole 
päätysuojia (a) tai suojuksia (b). 

Katso kuva 12

Käsittely:
• Ole varovainen, kun käsittelet vaijereita.
• Vaijereita ei saa vetää ulos kelan päästä. 

Kiristetyt sotkut vahingoittavat vaijeria 
pysyvästi.

• Kela asetetaan säilytystelineeseen, jolla se 
voi pyöriä.

• Vaijeri on purettava kelalta vaakasuoraan.
• Erittäin tärkeää! Pura vaijeri pohjakelalta 

pohjalevylle. (Vaihtoehtoisesti yläkelalta 
ylälevylle).

• Pidä vaijeri kireällä, kun purat sitä kelalta.
Vältä soran ja hiekan pääsy vaijeriin.
Tämä vaikuttaa vaijerin käyttöikään.

MFB_04

MFB_01

Kuva 12a

MFB_11

Kuva 12b

Oikea

Väärä
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Asennus:
• Aseta kela täyttöpäähän ja pura vaijeri kelan 

pohjasta.
• Aseta vaijerin pää (a) ohjainlohkoihin.
• Kierrä vaijeri kiekon ympärille.
• Vedä vaijeria käyttökiekkoa kohti.
• Vedä vaijeri kokonaan pois kelalta.

• Kierrä vaijerinpää (b) käyttökiekon ympärille.

• Tee silmukka päähän (b) 
• Jätä 120mm:n vapaa pää puristimen 

ulkopuolelle.
• Kiristä vaijeri ja aseta päätysilmukka (a) n. 

0,6 mm:n päähän silmukasta (b).
• Kiristä vaijerilukko.

Kiristystyökalu
• Kiristä vaijeri kiristystyökalulla.
• Vaijeri on riittävän kireällä, kun vaijerinkiristin 

alkaa myötää (kiemurrella).
Katso kuva 13

• A) Kiinnitä ruuvit lähimpiin reikiin.
• B) Ruuvien, jotka lukitsevat puristimen ja 

kiristystangon yhteen, on aina oltava tässä 
asennossa.

Katso kuva 14

Kuva 13

Kuva 14

Kuva 12c
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Kuva 15

Kuva 17
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Kuva 16

Vaijerinpään irrottaminen:
• Kun vaijeri on kiristetty, pitkä pää on 

poistettava.
• Ennen katkaisua vaijeri TÄYTYY kääriä.
• Ilman käärimistä säikeet vetäytyvät 

vaijerin sisään ja se vaurioituu hyvin 
lyhyessä ajassa.

• Laita 3 käärettä katkaisupaikan viereen. 
Käytä mukana toimitettua rautalankaa 
(1,0 mm paksu lanka). 

Katso kuva 15

• Tee kääre kiertämällä lankaa vaijerinpään 
ympärille. 

• Kierrä päät yhteen ja kiristä – varmista, että 
kierre ei katkea.

• Kääri teippiä kääreiden ulkopuolelle (40 mm)
• Katkaise vaijeri teipin keskeltä.
• Sido vaijerin pää vaijerikääreellä
• Kiinnitä vaijerilla
Katso kuva 16

Kiristysruuvi
• Kiristä vaijeri kiristysruuvilla (C).
• Kiristä, kunnes jousen pituus on 60 mm.
Katso kuva 17

MFB_07
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Kuva 19

Sähköinen ohjaus
• Kytke säätimet ennen hihnan asennusta. 
• Apupaneeli, joka on koottu kokonaan ennen 

toimitusta, voidaan kiinnittää myös seinään. 
Seinäasennuksen yhteydessä kaappi 
asennetaan pystysuoraan. 

• Kiinnitä tarrat oveen. 
• Kiinnitä ohjauskaapeli kanavaan 

nippusiteiden avulla.
Katso kuva 19

Asenna haravaunu
• Aseta haravaunu (A) oikeaan asentoon.
• Työnnä haravaunu takaisin vaijerinpitimeen ja ruuvaa se paikalleen kiertämällä ruuveja vapaisiin 

reikiin.
• Asenna hara (B) haravaunuun ruuvilla (C) ja kiinnitä ruuvi löysästi lukitusmutterilla (D).
• Kiinnitä jousi ja vaijeri harakytkimeen kuvan (F) mukaisesti.
• Pujota kiristysvaijeri jousiankkuriin (G) ja sido se kuvan (E) mukaisesti.

Kiristä n. 6–7 kg voimalla
• Asenna lopuksi ohjainlevy (H) haravaunun molemmille puolille (A). Kavenna ohjainlevyä niin, 

että se ei kosketa portaaliputkea, kun käytetään oikeaa tyyppiä 27739.
• Yksipuolisen haran osalta ohjainlevy on asennettu oikealle puolelle.
• Yksipuolisissa haroissa hara on lukittu ruuveilla (l) siten, että se ei voi vaihtaa puolta.
Katso kuva 18

Kuva 18
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Hihnan asennus
• Aseta hihna yläpuolelle paluupäässä ja pujota sitten hihna nuolella merkittyyn suuntaan.
• Pujota hihna haran ja haravaunun väliin.
• Pujota sitten hihna käyttörummun ja harjan (A) väliin ja sen jälkeen (B) vastarullan yli.
• Hihna voidaan asentaa käynnistämällä käyttörumpu. 
• Aseta hihna tukirullien päälle alapuolella (C). 
• Kiinnitä hihna yläpuolelta lukitustapilla (D) niin, että reunat painetaan yhteen aluslevyllä (E).
• Kiristämisen jälkeen hihnan ja nivelosien keskellä olevien ruuvien välillä tulee olla n. 2 cm rako. 
• Säädä hihnan seuranta siten, että hihna on tasaisesti etäisyydellä sivulevyistä.

Katso kuva 20

Kuva 20
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Täyttökehys
• Oikea ja vasen runkolevy (A) kiinnitetään kanavaan (G) 
• Rehun vastaanottolevyt (B) asennetaan kuljettimen vastakkaiselle puolelle.
• Jos kuljetin on asennettu FeedBeltin pituussuuntaan, vastaanottolevyt (B) sijaitsevat

molemmin puolin.
• Rehun vastaanottolevyä (B) voidaan säätää sivusuunnassa, jos halutaan säätää rehun paikkaa 

hihnalla.
• Ruuvaa tuki (D) kanavaan (G) ja rehun vastaanottolevyyn (B). 
• Runkokiinnike (E) on asennettu sivulevyn ja runkolevyn (A) etupuolelle.
• Asenna tukipidike (F) takareunaan sivulevyn tuen (D) ja kanavan (G) väliin.

Valokenno
Valokennon asentaminen rehun lukemista varten.
• Kiinnike (H) asennetaan tukeen (D).
• Valokenno (I) ruuvataan kannattimeen (H).
Kasto kuva 21

Kuva 21
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Kuva 23

Kuva 24

Synkronointianturin asennus

Haran suunnanvaihtaja 
• Haran suunnanvaihtaja voidaan sijoittaa 

sopivaan paikkaan, mieluiten 
mahdollisimman lähelle paluupäätä. 

• Sen on oltava vähintään 200 mm 
etäisyydellä täyttökehyksen päästä.

Katso kuva 22

Kuva 22

• Synkronointianturin ja haran 
suunnanvaihtajan/käyttöpään välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 3m. 

Katso kuva 23
• Käytön aikana haran on ohitettava anturi 

jokaisella kerralla. 
• Asenna synkronointianturi omiin reikiin 

sivulevyssä (A). 
Katso kuva 24
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Tarkistuspisteet ennen kalibrointia
Varmista, että:
• Hihna liikkuu oikein. Säädä tarvittaessa. Katso kuva 17
• Hara kelluu hihnalla. Mutterin ja kannattimen välinen etäisyys on vähintään 10mm. 

Katso kuva 18 (D) 
• Hara on hihnalla koko pituudeltaan 
• Säädä ohjainlevyn pituus
• Voitelukohdat
• Kalibroi

Kalibrointivalikko - LITE
Tärkeää!  
Ennen kalibrointia sinua pyydetään 
vahvistamaan, haluatko suorittaa 
kalibroinnin. 
Kun olet vahvistanut, vanhat kalibrointiarvot 
menetetään, etkä voi syöttää rehua.  
• Paina näppäintä 5 – kalibrointiprosessi 

käynnistyy. (On mahdollista palata 
painamalla Takaisin-näppäintä I, ennen kuin 
näppäintä 5 painetaan).

Kalibroinnin aikana voit siirtää haraa 
vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä  ◄►.

Huomaa! 
Ole varovainen, kun käytät haraa kalibroinnin 
aikana.
Varmista, että haraa ei ohjata liian kauas 
eteen- tai taaksepäin. Tämä voi vahingoittaa 
haraa ja vaijeria.



TKS  

1

2

1818

LITE

Synkronointianturin sijainti

Min. 20cm

Etuasema

Min. 20cm

Loppuasema

Kalibrointivaiheet:
• Siirrä hara etuanturiin 1 täyttöpaikan jälkeen. 

Katso kuva 25. Hara siirretään vähintään 
20cm ohi synkronointianturin 1 ohi. 
Katso kuva 26 Haran ja kiinteiden 
komponenttien välissä on oltava vähintään 
20cm turvaetäisyys. 

Katso kuva 31
Etuasento näkyy kuvassa 30 (asento 0).
Tallenna: Paina näppäintä 1.
• Siirrä hara anturin 2 luo vastakkaiseen 

päähän. Katso kuva 25
Siirrä haraa vähintään 20cm ohi 
synkronointianturin 2 ohi. Katso kuva 27

• Haran ja kiinteiden komponenttien välissä on 
oltava vähintään 20cm turvaetäisyys. 
Katso kuva 32
Tallenna: Paina näppäintä 2.

• Tarkasta haran puoli. Syöttöpuoli 
• L – vasen on vasemmalla puolella, kun 

katsot haraa edestä. Jos sivu ei ole 
identtinen parametrin S kanssa, paina 
näppäintä 3 (R – Oikea, L – Vasen).

Positioita voidaan tarvittaessa tallentaa useita 
kertoja. 
Kun kalibrointi on valmis, paina Valmis . 
Jos näyttöön ei tule virhesanomaa, 
kalibrointiprosessi on suoritettu onnistuneesti.

Kuva 26 Kuva 27

Kuva 25
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Kuva 31

Kuva 32

Kuva 30

Kuva 28 Kuva 29

Vasen kaavinpuoli Oikea kaavinpuoli

Vasen

Oikea

Kuvassa 28 näkyy vasen haran puoli – kuvassa 29 näkyy oikea haran puoli.
• Jos näyttöön ei tule virhesanomaa, kalibrointiprosessi on suoritettu onnistuneesti. 
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Kalibrointivalikko - AUTO
Avaa Asetukset -> Kalibrointi

Kirjaudu sisään/kirjaudu ulos
Siirry asennusasetuksiin kirjautumalla sisään salasanalla.
Anna salasanasi 21212. Paina kirjaudu sisään.
Katso kuva 33

Kalibrointi
• Kalibroida haran niin, että sen päätyasennot on asetettu.
• Tärkeää! Ennen kalibrointia sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko suorittaa kalibroinnin. 

Vahvistuksen jälkeen vanhat kalibrointiarvot poistetaan ja et voi annostella rehua. 

Kuva 33

Kuva 34
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Kalibrointinäyttö
• Käytä haran vasenta/oikeaa ohjauspainiketta haran ohjaamiseen.
• Huomaa! Ole varovainen, kun käytät haraa.
• Varmista, että haraa ei ohjata liian kauas eteen- tai taaksepäin. 

Tämä voi vahingoittaa haraa ja vaijeria.
Katso kuva 35

A

B C

Kuva 35

AUTO

1 2
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Kuva 36

Kuva 37

Kuva 38

Kalibrointivaiheet
• Huomaa! Nopeutta voidaan muuttaa, kun 

hara lähestyy pääteasentoa.
Katso kuva 35/B Siirrä haraa vähintään 
20cm ohi synkronointianturin 1 ohi.

• Siirrä haraa eteen- ja taakse-painikkeilla 
etuanturin 1 eteen täyttöpisteen jälkeen. 
Katso kuva 35/A. Siirrä haraa vähintään 
20cm ohi synkronointianturin 1 ohi. 
Katso kuva 37 
Haran ja kiinteiden komponenttien välissä on 
oltava vähintään 10cm turvaetäisyys. 
(Kuva 42)
Etuasento näkyy kuvassa 41 (asento 0).

Tallena: Paina näppäintä 1.
• Siirrä hara vastakkaisella puolella olevan 

anturin 2 eteen. Siirrä hara vähintään 20cm 
synkronointianturin 2 ohi. Katso kuva 36 
Haran ja kiinteiden komponenttien 
(vaihdemoottori) välissä on oltava vähintään 
10cm turvaetäisyys. Katso kuva 43

Tallenna: Paina näppäintä 1.
Sijainteja voidaan tarvittaessa tallentaa useita 
kertoja.

Min. 20cm

Min. 20cm

AUTO
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Kuva 42

Kuva 43

Kuva 41

Kuva 39 Kuva 40

Vasen kaavinpuoli Oikea kaavinpuoli

Vasen

Oikea

AUTO

• Tarkasta haran puoli. Jos tätä ei ole asetettu oikein, katso kuva 35/C.
• Kuvassa 39 näkyy vasen puolin ja kuvassa 40 oikea puoli.

Vaihda oikean- tai vasemmanpuoleiseen syöttöpuoleen.
• Kuvassa 35 näkyvät haran aseman arvo etupäässä, käyttöpäässä sekä synkronointianturien 1 

ja 2 kohdalla. Sen on oltava Etupää (0) < Synk. 1 < Synk. 2 < Loppu.
• Kun kalibrointi on valmis, paina Valmis.
• Jos näyttöön ei tule virhesanomaa, kalibrointiprosessi on suoritettu onnistuneesti.
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Järjestelmäasetukset
Täyttölähde-välilehti
• Rehu 1 – täyttölähteen 1 asetukset. Tämä on aina rehu.
• Nimeä täyttölähde 1. (Myös otsikko vaihtuu).
• Punnitus – Vaihtoehdot ovat Aika ja Punnituskennot. Painon hallintaa varten täyttölähteeseen 

on asennettava punnituskennot. 
• Aika – Paino lasketaan ajan mukaan, kg/s. Kalibrointi on tarpeen.
• Suorita kalibrointi. Paina painiketta: Suorita 10 sekunnin ajan. Kerää ja punnitse rehu.
• Syötä paino (kg) ruutuun.
• Katso punnituskennoasetukset kohdasta Rehu 2.
• Väkirehu 1 – täyttölähteen 2 asetukset. Tämä on aina väkirehu.
• Nimeä täyttölähde 2. (Myös otsikko vaihtuu).
• Ota käyttöön valitsemalla valintaruutu.
• Paino lasketaan pulssien avulla, 1 kg/100 p. Kalibrointi vaaditaan.
• Suorita kalibrointi. Paina painiketta: Suorita 100 p ajan. Kerää ja punnitse väkirehu.
• Syötä paino (kg) ruutuun.

Kuva 44

AUTO
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• Rehu 2 – täyttölähteen 3 asetukset. 
• Nimeä täyttölähde 3. (Myös otsikko vaihtuu).
• Tämä täyttölähde voidaan asettaa rehuksi tai väkirehuksi, tai se voidaan poistaa käytöstä.
• Punnitus – Vaihtoehdot ovat Aika ja Punnituskennot. Painon hallintaa varten täyttölähteeseen 

on asennettava punnituskennot. 
• Punnituskennot – Paino rekisteröidään suoraan.
• Suurin syöttöpaino – Maksimiarvo punnituskennon vahvistimesta. 

Arvoa on muutettava samalla kun punnituskennon vahvistin määritetään.
• Laskettu paino – Näyttää saman arvon kuin punnituskennon vahvistin.

Jos arvo poikkeaa, tarkista "Suurin syöttöpaino"-arvo.
• Ohita paino käynnistyksen yhteydessä – Täyttölähteen käynnistyessä on aina 

eroavaisuuksia. Nämä eroavaisuudet voidaan ohittaa muutaman sekunnin ajan. 
Anna sekuntimäärä.

• Pysäytä täyttö ennen asetuspainoa – Täyttölähteen tyypistä riippuen niillä on erilaiset 
pysähtymisajat. Joissakin tapauksissa täyttölähde syöttää rehua pysäytyksen jälkeen. Tämä 
voidaan estää pysäyttämällä se ennen kuin määritetty paino on saavutettu. Syötä kilomäärä.

• Pysäytyspainon automaattinen korjaus – Kun tämä toiminto on käytössä, FeedBelt korjaa 
kentässä "Pysäytä täyttölähde ennen asetuspainoa" olevan painon optimaaliseksi.

• Ohita virheet – Jos tämä valintaruutu on valittuna ja tässä täyttölähteessä näkyy virheilmoitus, 
FeedBelt voi silti syöttää rehua muista täyttölähteistä keskeytyksettä. 

AUTO
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Järjestelmäasetukset
FeedBelt-sivu. 

Etäisyydet
• Peruutus – Tämä on paikka, jossa haran sijainti on säädetty peruutusta varten. 

Peruutusvivun tulee työntyä putkeen 10cm. Katso kuva 46
• Suorita automaattinen haran peruutus      manuaalisessa tilassa asetuksen tarkistamiseksi.
• Valokenno – Siirrä hara mahdollisimman kauas eteenpäin manuaalisessa käytössä.  

Mittaa etäisyys (L) valokennon ja haran etuosan välissä. Katso kuva 46
Anna arvo.

AUTO

Kuva 46

Kuva 46
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Viiveet
• Pysäytä kuljetin – Kuljettimen tyhjennyksen kesto.
• Pysäytä FeedBelt – FeedBeltin tyhjennysviive. Varmistaa, että hara kaapii kaiken rehun.
• Käynnistä hara – Haran käynnistysviive. Varmistaa, että hara ei liiku ennen kuin rehu saapuu.

Valokenno
• Valokenno käytössä – Ota käyttöön valitsemalla valintaruutu. 

FeedBelt voi toimia ilman valokennoa. Rehua ei sijoiteta oikein. 
Sitä voidaan käyttää ilman valokenno vain, jos valokennossa on ongelmia. 

• Valokennon aikakatkaisu – Tämän ajan jälkeen FeedBelt pysähtyy ja lähettää 
virheilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että rehua ei ole tulossa. Jos täyttölähteen ja FeedBeltin 
välissä käytetään pitkää kuljetinhihnaa, tätä aikaa on säädettävä ylöspäin.

• Hihnan suurin puhdistusaika – FeedBeltin pisin puhdistusaika sen jälkeen, kun valokenno ei 
enää rekisteröi rehua hihnalla. Tämän ajan jälkeen hihna pysähtyy, vaikka hihna ei ole täysin 
puhdas.

• Ruokinta painojakaumalla – Ota käyttöön valitsemalla ruutu. FeedBelt ruokkii ryhmän haran 
hitaalla liikkeellä ja yhdellä kertaa. 

• Tämä toiminto edellyttää, että punnituskennot on asennettava täyttölähteisiin.

Käynnistys
• Ryhdy toimenpiteisiin FeedBeltin vuodon rajoittamiseksi. Varsinkin jos käytön aikana siemenet 

ja pienet hiukkaset rehusta läikkyvät lattialle.
• Asenna ohjainlevyt siten, että vuoto putoaa syöttölaitteeseen eikä eläinten liikunta-alueille.
• Käytä sileäpintaisia levyjä, joihin rehu ei tartu.
• Kulman on oltava sellainen, että syöttö ei kerry/tartu kiinni levyyn.

Orjajärjestelmä
• FeedBelt-orja, suurin vasteaika
• FeedBelt voidaan määrittää isännäksi syöttämään enemmän FeedBelt-orjia
• Jopa 3 orjaa voidaan kytkeä.
• Kutakin orjaa ohjataan omalla FeedBelt Lite -ohjauksella.
• Aktivoi eri orjia.
• Kukin orja antaa palautetta, jos se ruokkii. Jos isäntä ei saa palautetta määritetyn vastausajan 

sisällä, syöttö pysähtyy.
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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.

2828




