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1.  GENERELL INFORMASJON 
 
K1/K3 Feed/Multi Feed Robots er automatiske fôringsvogner for fjøs med følgende 
egenskaper: 
 

 Automatisk fôring så mange ganger i døgnet som ønskelig 
 

 Automatisk fylling av kraftfôr 1 

 
 Automatisk fylling av grovfôr fra luke eller reservoar 

 
 Automatisk utfôring av grovfôr og kraftfôr, blandet eller separat 1 

 
 Vektbasert gruppefôring 1 

 

 
 
K1/K3 Feed/Multi Feed Robot er utviklet med tanke på å optimalisere fôringsarbeidet i fjøset, 
både ernæringsmessig, og arbeidsmessig.  
Automatisk fôring flere ganger i døgnet er sannsynligvis mye mer optimalt i forhold til høyere 
opptak av grovfôr, og bedre utnyttelse av kraftfôret, sammenlignet med konvensjonelle 
metoder. 
Arbeidsmessig vil en også kunne spare mye tid. Etter hvert som rutiner rundt fôr håndtering 
(forsyning til vogn/reservoar), innstillinger og andre vaner faller på plass, vil en kunne spare 
mye tid vedrørende fôring. 
 
Imidlertid er det svært viktig at du som bruker starter med å sette deg så godt som mulig inn i 
hvordan systemet virker, og hvordan styringen er oppbygd. Dette vil spare deg for mye 
ekstraarbeid i starten, og gi deg mye mer effekt av systemet raskere. 
 
Det vil absolutt svare seg å ha et skikkelig aktivt forhold til systemet og vognen. Det er 
engang slik at man gjerne har mange forskjellige typer fôr, som gir forskjellig fôropptak (TS, 
smakelighet osv), og oppfører seg noe ulikt i maskinen. Derfor lønner det seg å følge med, og 
eventuelt gjøre de innstillinger som trengs. Dette vil du/dere erfare mer av etter hvert. 
Prøv deg gjerne frem, og finn de tider, mengder, og felt som passer akkurat deg. Det trenger 
ikke være noen fasit på hva som er riktig i hvert fjøs. Vi i TKS er mer enn gjerne villig til å 
høre på erfaringer som dere gjør etter hvert! 
 
Denne brukerhåndboken beskriver alle funksjoner til både K1, K3, Feed og Multi Feed robot, 
så det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelig i din vogn. 
 
 
 
Lykke til! 
 
 
 
 
1. Kun gjeldende i Multi Feed varianten 
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2.  VOGNA 

2.1 Maskinoversikt 
 

 
 

 Motor for takdrift (1) 
 

 Motor for sideforskyvning (2) 2 
 

 Operatørpanel, manuellbryter og nødstopp (3) 
 

 Kraftfôrtank (4) 1 
 

 Sikkerhets- / klemlist (5) for stopp av maskin 
 

 Motor for kraftfôrskrue (6) 1 
 

 Sideutmater (7) 
 

 Bunnbelte (8) 
 

 Riveraggregat (9) 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Kun gjeldende i Multi Feed varianten 
2. Kun gjeldende for utvalgte vogner 
3. K1 har en river mens K3 har to 
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2.2 Operatørpaneloversikt 
 

 
 To linjers display, 20 tegn pr. linje (1). 

 
 Funksjonstaster (2), brukes til å bla i menyer, utføre kommandoer og bekrefte valg. 

Funksjonstastenes funksjon er alltid beskrevet på hver side i menyhierarkiet (oftest i 
bunnen av hver side). 
 

 Numerisk tastatur (3), for inntasting av verdier. 
 

 4-veis navigeringstast (4), for å navigere i menyer samt forflytte seg mellom verdier 
som skal endres. 
 

 Enter- / bekreftelsestast (5), for å bekrefte inntastede verdier og valg. 
 

 Slettetast (6), brukes for å slette siste inntastede tall. 
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3.  NAVIGERE I MENYENE 
 
Vogna tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. 

3.1 Bruk funksjonstastene sammen med piltastene 
Operatørpanelet på vogna er utstyrt med et to linjers display. I de 
fleste tilfeller består et menybilde av mer en to linjer så da må 
piltastene brukes for å navigere opp eller ned. 
 
I figuren til høyre er ’hele’ hovedmenyen. Figuren inneholder alt 
som kan vises i hovedmenyen med å bruke piltastene opp eller 
ned. En markør vil forflytte seg på displayet etter hvert som 
piltastene trykkes. 
 
For å velge undermenyer, må tilhørende funksjonstast trykkes. 
 
Trykk for eksempel ’F2’ for å komme inn i undermenyen for manuellkjøring 
 

 
TIPS: Det er ikke nødvendig at markøren blinker ved den undermenyen som skal 
hentes. Funksjonstastene kan trykkes direkte samme hvor markøren er. 
 

Bortsett fra om hovedmenyen, brukes alltid funksjonstasten ’F6’ for å avbryte eller gå et nivå 
tilbake i menyhierarkiet. I hovedmenyen derimot, brukes ’F6’ til å hente opp undermenyen for 
klokken. 
 
 
 

3.2 Liste over menyfunksjoner 
1. Fôring 

1.1 Mengde 

1.2 Tider 

1.3 Aktive felt 

1.4 Fôringsvalg 
 

2. Manuellkjøring 

2.1 Manuellkjøring side 1 

2.2 Manuellkjøring side 2 
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3. Posisjoner 

3.1 Fôringsfelt 

3.2 Vente-/parkeringsposisjon 

3.3 Luke-/matebordposisjon 

3.4 Reservoarposisjon 

3.5 Kraftfôrfyllingsposisjon 1 
 

4. Fylling 

4.1 Fylling av grovfôr 

 4.1.2 Fyllingsvalg grovfôr 

 4.2 Fylling av kraftfôr 1 

  4.2.1 Fyllingsvalg kraftfôr 1 
 

5. Innstillinger 

5.1 Innstillinger vogn 

5.2 Innstillinger bunnbelte 

5.3 Frostsikring 

5.4 Kalibrering av skrue 1 

5.5 Logg inn 

5.6 Aktivering 

5.7 Motorstatus 

5.8 Innstillinger SMS 

5.9 Resett posisjoner 

5.10 Resett mengder 

5.11 Resett tider 

5.12 Fabrikkinnstillinger 

5.13 Lagre vogndata 

5.14 Hente vogndata 

5.15 Systeminformasjon 
 

6. Klokke 

6.1 Vis klokke 

6.2 Still klokke    Fullstendig liste over menyene finnes i vedlegg A. 

 
 
1. Kun gjeldende i Multi Feed varianten 
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4.  MENYFUNKSJONER 
Kapittel 4 og alle dens underkapitler har som hensikt å forklare alle menyene og deres 
hensikt. Praktiske eksempler for bruk av menyene kommer i kapittel 5. Hele menystrukturen 
ligger vedlagt i vedlegg A. 
 

4.1 Hovedmenyen 
Hovedmenyen er det første som vises når anlegget blir 
spenningssatt, og i tillegg øverst i menyhierarkiet. 
 
Øverst i hovedmenyen er det en tekst som viser statusen til vogna. 
Her vil det stå ’VOGN STÅR’ dersom ingen av de følgende 
statusene er aktive: 
 

 FÔRINGSSEKV. 1 PÅGÅR 
 FÔRINGSSEKV. 2 PÅGÅR 
 FÔRINGSSEKV. 3 PÅGÅR 
 FÔRINGSSEKV. 4 PÅGÅR 
 FYLLING KRAFTFÔR 
 FYLLING GROVFÔR 
 TIL VENTEPOSISJON 
 NØDSTOPP AKTIVERT 
 MOTORFEIL 

 
Videre på neste linje vises vognas posisjon i fjøset, vekt på vognas innhold1 samt klokka. 
 
Bruk så funksjonstastene til å hente opp tilhørende undermenyer. 
 
 

ØVING: Bruk piltastene og pil ned slik at markøren blinker på ’F1 – Fôring’. 
Trykk på ’F1’ og undermenyen ’MENY 1 FÔRING’ blir hentet opp.  
Fra denne undermenyen, bruk piltastene og pil ned slik at markøren blinker på  
’F6 – Hovedmeny’. Trykk på ’F6’ og hovedmenyen blir hentet opp. 

 
TIPS: Gjenta øvingen over uten å bruke piltastene. Trykk ’F1’ direkte for å hente 
opp undermenyen ’MENY 1 FÔRING’. Trykk så ’F6’ direkte for å komme tilbake til 
hovedmenyen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kun gjeldende i Multi Feed varianten 
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4.2 Fôringsmenyen 
Fôringsmenyen er den menyen som kommer til å bli mest brukt i 
det daglige etter vogna er førstegangsprogrammert. 
 
Førstegangsprogrammering, (dvs. programmering av fôringsfelt 
og andre faste posisjoner i fjøset som park- og fylleposisjoner) blir 
omtalt i kapittel 4.4. 
 
Fra denne menyen er det fem valg: 
 
F1 – Mengde:  Her justeres mengde fôr (grovfôr og kraftfôr) som skal fôres pr. dag. 
F2 – Tider:  Her justeres tidene som vogna skal starte automatisk fôring. 
F3 – Aktive felt: Her settes det om enkelte fôringsfelt er aktive eller ikke. 
F4 – Valg:  Andre fôringsvalg. 
F6 – Hovedmeny: Tilbake til hovedmenyen. 
 

4.2.1 Henting og lagring av store datamengder 
Det er tidligere nevnt begrepet ’fôringsfelt’. Et slikt felt er et definert område i fjøset, binge 
eller bås, som skal fôres. Disse feltene inneholder en rekke parameter som beskriver feltet. 
Noen av egenskapene er: feltets lengde, materetning og mengde. Disse parametrene må i 
første omgang hentes fra vogna, for så å lagres dersom det utføres endringer. 
 
På figuren i neste kapittel vises mengdene for fôringsfelt 12. På første linja i figuren står 
teksten ’MENGDER PR. DAG  12’. Dette betyr at det er parameterne til felt 12 som er hentet. 
Dette står også på linja under. Dersom parameterne for felt 1 skal hentes inn, flyttes 
markøren ned til linje to, tallet 1 tastes inn og bekreftes med enter-tasten. Teksten på linja 
endres da fra ’12 hentet’ til ’1 skal hentes’. Da kan mengdeparameterne for felt 1 hentes inn 
ved å klikke på funksjonstast ’F4’. Linje en endres da fra ’MENGDER PR. DAG  12’ til 
’MENGDER PR. DAG   1’. 
 
Dersom det blir endret noen av parameterne til et felt, vil en stjerne (*) dukke opp helt til 
høyre på tilhørende linje. Alle endinger kan, hver for seg eller gruppevis, lagres med 
funksjonstast ’F4’ og stjerna forsvinner. En ny gruppe kan ikke hentes inn uten at forrige 
gruppe ble lagret. 
 

4.2.2 Mengde 
I menyen ’Mengder pr. dag’ justeres hvor mye fôr hvert fôringsfelt 
skal ha pr. dag. Eksempelet til høyre viser mengdene til fôringsfelt 
12. Her skal det fordeles 120kg grovfôr og 30kg kraftfôr i løpet av 
dagen. Plassering og størrelse av slike fôringsfelt, og hvordan 
disse blir programmert, er omtalt i kapittel 4.4.1. 
 
Tallet til høyre viser beregnet mengde fôr pr. fôring. I figuren til 
høyre skal fôringsfelt 12 fôres åtte ganger pr. dag. Mengde pr. 
fôring blir da 15kg. 
 
Dersom inntastet mengde fôr overskrider eller underskrider vognas kapasitet, vil dette bli 
markert med et utropstegn (!) bak teksten grov eller kraft. 
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NB! Det er verdt å merke seg at vogna ikke kan regulere ut mengder som stemmer uansett 
hva man legger inn. Dette pga at vogna f. eks har begrensning i øvre hastighet på takdrift, og 
øvre skruekapasitet på kraftfôrskruen. Dette vil si at det finnes en nedre grense for hvor lite 
grovfôr man kan gi på et felt, og en øvre grense for hvor mye kraftfôr en kan gi på et felt. 
Disse grensene regner maskinen ut når du legger inn mengde på et felt. For eksempel vil det 
komme opp et utropstegn bak mengden, dersom man legger inn for lite grovfôr i et felt, (i 
forhold til hvor langt det er) Dette er basert på at vogna ikke kan gå høyere en maks hastighet 
på fremdriften, og følgelig ikke legge ut mindre. Det vil også komme opp utropstegn dersom 
man har lagt for høye kraftfôrmengder på et felt. Dette er basert på den antatte hastigheten 
på vogna, når man enten fôrer et rent kraftfôrfelt, eller fôrer begge deler (grovfôret styrer 
hastigheten) 
 
Skruehastigheten kan sjekkes på følgende måte: 
 

1. Gå inn på menyen ’Manuellkjøring’ ved å trykke på ’F2’ fra hovedmenyen. 
2. Flytt markøren helt nederst i skjermbildet. Der står det hvor mange prosent ’Takdrift’, 

’Bunnbelte’, og ’Skrue’ går.  
3. Dersom skrue, som er aktuelt her, ligger på 100 % vil det si at den går for fullt, og 

sannsynligvis ikke klarer å skru ut det du ønsker.  
4. Juster da ned kraftfôrmengden på dette aktuelle feltet, eventuelt flytt dette feltet over 

på et rent kraftfôrfelt. Sjekk deretter en gang til at skruen går under 100%. Da er alt i 
orden, og fôringsfeltet får utdelt det du har lagt inn. 

 
 

ØVING: Det skal nå legges inn 100kg grovfôr på fôringsfelt 500. 
1. Flytt markøren med piltastene slik at den blinker foran tallet på linje 2 i 

menyen. (Foran ’12 hentet’ i eksempelet over.)  
2. Skriv 500 og bekreft med enter/bekreftelsestasten. Legg merke til at teksten 

’hentet’ nå endres til ’skal hentes’. 
3. Trykk på funksjonstasten ’F4’ for å hente inn fôringsfeltet. Mengdedataene 

for fôringsfelt 500 er nå hentet. 
4. Flytt markøren så to ganger ned slik at den blinker foran mengde grovfôr. 

5. Skriv inn 100 og bekreft med enter-tasten. Legg merke til at det nå kommer 
en stjerne (*) på enden av linja. Dette betyr at det er utført en endring som 
ikke er lagret. 

6. Trykk så på funksjonstasten ’F4’ igjen og den nye verdien blir lagret. 
 

 
TIPS: For å hente opp neste fôringsfelt, eksempelvis 501, er det ikke nødvendig å 
skrive inn tallet 501 for så å trykke ’F4’ for å hente. Enkelt å greit, trykk på ’F5’ for å 
hente neste nummer. Markøren vil da stå på samme plass og hente inn neste 
nummer. Dette kan brukes dersom flere etterfølgende data, (her mengder) skal 
endres. 

 
 
 



Electric Control System

Automation AS 

Brukerhåndbok 
TKS Agri – Feed/Multi Feed Robots (K1/K3)  

 

Dato: 19.11.10 
Rev. nr.: 2.0 

 
 

19/11/2010  Side 11 av  36
 
ECS AUTOMATION AS, 
Postboks 508, 4349 BRYNE   

 
Tlf.:  + 47 51 77 09 70 (24 hour) 

Fax:  + 47 51 77 09 71 
Org.no: NO 981210395 MVA

E-Post: ecs@ecs-automation.no

 

4.2.3 Fôringssekvenser 
Vogna kan stilles inn med fire fôringssekvenser, der hver kan 
inneholde inntil åtte starttider pr. sekvens. 
 
Fôringsfelt kan etterpå aktiveres og deaktiveres i de forskjellige 
sekvensene. Dette blir beskrevet i neste kapittel. 
 
Eksempelet til høyre viser fôringssekvens nummer to. Her er det 
aktivert tre starttider, og alle fôringsfelt som er satt på i sekvens to, 
vil bli fôret på disse tidene. 
 
Dersom det er ønskelig å starte denne sekvensen umiddelbart, 
kan funksjonstasten ’F2’ trykkes. Vogna vil da starte å fôre de 
fôringsfeltene som er aktiverte i den valgte sekvensen 
umiddelbart. Merk også at det er den beregnede mengde fôr ut fra 
aktiverte starttider som vil bli fôrt ut.  
 
Ved slik direkte start av vogna vil fyllingsvalgene tilhørende starttid én være gjeldende. 
Fylling blir beskrevet i kapittel 4.5. 
 
 

TIPS: Det anbefales å legge inn 7-8 fôringstider i døgnet, eller i det minste flest 
mulige tider. Dette vil føre til en høynet ernærings- og foropptaksmessig effekt, 
ettersom dyrene hele tiden har helt ferskt fôr på brettet. Fôret blir mer interessant, 
samt at det er mer gunstig med et jevnt opptak gjennom døgnet.  
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OBS: Rent teknisk vil vogna, både med og uten veieceller, dra fordeler av hyppig 
fôring. Grunnen er at begge disse kan gi variasjoner i hvor mye som kommer ut av 
pr. tidsenhet. Med veieceller er det snakk om mindre variasjoner, over korte 
tidsrom, ettersom farten hele tiden regulerer seg inn mot vekttapet. Uten veieceller 
vil det bli ganske jevn og fin strøm i starten, men en god del mindre ut fra maskinen 
når vogna nærmer seg tom. Begge variantene er vist i figuren på neste under. 

 
 

 
 

 
Disse variasjonene fordeles ut på dyregruppene slik at den totale mengden pr. døgn blir mest 
mulig riktig og alle fôringsfelt og enkeltdyr får den mengden de trenger. Derfor vil det lønne 
seg å fôre ofte og lite. Imidlertid vil ikke disse illustrerte grafene være slavisk riktig for alle 
typer fôr, men det gir likevel et ganske bra bilde på hvordan ting virker. 

Mengdeforløp uten veieceller 

Utfôrt mengde 

Programmert mengde 

Mengdeforløp med veieceller 
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4.2.4 Aktivere felt 
I menyen ’Aktive felt’ kan fôringsfelt settes gjeldende i de 
forskjellige sekvensene beskrevet i kapittelet over.  
 
Et felt kan være aktiv i flere sekvenser samtidig. Et felt kan også 
deaktiveres fra alle sekvenser dersom det midlertidig ikke skal 
fôres i et felt. 
 
Prosedyre for henting og lagring av data til og fra fôringsfeltene er 
lik den beskrevet for mengder i kapittel 4.2.2. 
 

4.2.5 Fôringsvalg 
Fra fôringsvalg er det mulig å endre måten vogna kjører gjennom 
fjøset på. Dette gjøres fra valget ’Fôringsmønster’. 
 
Her kan det velges mellom mønster O/N (opp/ned), som betyr at 
vogna fôrer alle felt på venstre side på vei opp på fôringsbrettet, 
og alle felt på høyre side på vei ned igjen. Dette fôringsmønsteret 
er fabrikkinnstilling. 
 
Det andre fôringsmønsteret er S/S (sikk/sakk), som betyr at vogna sorterer fôringsfeltene 
stigende i fjøset og fôrer da sikk sakk, enten til høyre eller venstre ut fra lavest startposisjon 
for feltene i fjøset. NB: Her kan ikke startposisjonen for et felt være lik på både høyre og 
venstre side, da vil det ene feltet bli hoppet over. 
 
Videre er det mulighet til å slå av og på hele fôringssekvenser fra denne menyen. I 
utgangspunktet er alle sekvensene aktiverte. 
 

4.3 Manuellkjøring av vogna 
Alle motorer kan kjøres manuelt. Dette gjøres fra 
manuellkjøringsmenyen, som kan hentes frem ved å trykke på 
funksjonstasten ’F2’ fra hovedmenyen. 
 
Her kan funksjonstastene (’F1’ til ’F4’) trykkes for å starte de 
tilhørende komponentene. Et trykk starter, og et trykk til stopper 
motoren. I tillegg vil nødstopp, eller sekvensstart føre til stopp av 
alle manuelt startede motorer. 
 
Trykk på ’F5’ for å komme til side to med flere 
manuellkjøringsvalg. 
 
For manuellkjøring av takdrift, er det i tillegg to trykkbrytere i front av vogna til dette formål. 
 
På hver av manuellkjøringsmenyene, vises det informasjon om hastigheten til takdriften, 
kraftfôrskruen og bunnbelte. 
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4.4 Fôringsfelt og posisjoner 
Kapittel 4.4 omhandler all programmering av fôringsfelt og andre faste posisjoner i fjøset som 
park- og fylleposisjoner.  
 
NB: Servicepersonell som skal sette opp en vogn for første gang, starter med dette kapittelet. 
 

TIPS 1: Før programmeringen av felt og posisjoner starter, må vogna nullstilles ved 
å kjøre forbi nullstilleren. Dersom to nullstillere brukes, bør også den andre stilles 
inn før programmeringsstart. Mer om vogninnstillinger finnes i kapittel 4.6. 

 
 

TIPS 2: Bonden og servicepersonellet må gå gjennom fjøset for å kartlegge 
fôringsbehov og derfra dele fjøset inn i fôringsfelt og ved hvilke tider hver felt skal få 
fôr. Et kart over fjøset bør også utarbeides. En mal med fôringsfelt og tider, levers 
med vogna. 

 
 

TIPS 3: Dersom et fôringsfelt blir veldig langt, (større enn seks meter) bør feltet 
deles opp i flere felt. Dette er for at når vogna går tom og skal fylles, går den 
automatisk til neste felts startposisjon.  

 

4.4.1 Programmere fôringsfelt 
Det kan programmeres totalt 999 fôringsfelt. Blant disse 999 
feltene kan det være overlappende felt, like felt eller helt ulike felt.  
 
En start- eller stopposisjon kan skrives inn på to forskjellige måter. 
Den ene er å direkte skrive inn verdien med det numeriske 
tastaturet. Da må først piltastene brukes for å komme til rett linje 
følgt av et trykk på piltast til høyre, for å få markøren til å blinke 
ved tallet som skal endres. Skriv så inn ny verdi, og bekreft med 
enter-tasten. 
 
Den andre, og beste måte ved programmering, er å kjøre vogna 
manuelt enten med ’F1’/’F2’ eller bryterne til posisjonen. Trykk så 
på funksjonstasten ’F3’ for å overføre denne posisjonen. Et vindu 
dukker da opp og spør om vogna er i start- eller stopposisjon. Velg 
med ’F3’ eller ’F4’. 
 
I begge tilfellene vil en stjerne (*) dukke opp helt til høyre på linja. 
Denne verdien kan lagres ved å trykke på ’F4’. 
 
Videre må det stilles inn hvilken materetning feltet har. Retningen bestemmes ved å stå med 
ryggen til vognas front, (der operatørpanelet er) og se fremover i fjøset. For å endre 
materetning, må piltastene brukes å forflytte markøren slik at den blinker etter kolontegnet. 
Trykk så på enter-tasten for å få opp en liste. Velg riktig retning med piltastene opp / ned, og 
bekreft valget med enter-tasten.  
 
Samme fremgangsmåte gjelder for aktivering av felt i sekvenser. 
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NB: Dersom fôringsmønster O/N (opp/ned) er valgt, skal alltid stopposisjon på høyre side 
være mindre enn startposisjonen. 
 
NB: Dersom fôringsmønster S/S (sikk/sakk) er valgt, skal stopposisjonen være større enn 
startposisjonen på begge sider. 
 

 
TIPS 1: Der er ikke nødvendig å lagre endringer etter hvert. Når alle endringer for et 
felt er utført, vil det være en stjerne (*) ved flere innstillinger. Alle disse endringene 
lagres med et trykk på funksjonstast ’F4’. 

 
TIPS 2: Dersom det er ønskelig å fôre grovfôr på en tid i et felt og kraftfôr i samme 
feltet på en annen tid, kan det programmeres to identiske felt der et felt er aktivert i 
én sekvens mens det andre er aktivert i en helt annen. Samme felt kan da få 
grovfôr og kraftfôr på forskjellige tider. 

 
 
 

ØVING: Programmere fôringsfelt (600), materetning til høyre og aktiv i sekvens 1. 
1. Hent foringsfelt 600, ved å bruke samme metode som øvingen i kapittel 

4.2.1. 
2. Kjør vogna manuelt (med enten ’F1’/'F2’ eller brytere) til ønsket 

startposisjon. 
3. Trykk på ’F3’ for overføring av posisjon, og trykk ’F3’ en gang til for å velge 

startposisjon. 
4. Kjør vogna manuelt til ønsket stopposisjon. 
5. Trykk på ’F3’ for overføring av posisjon og ’F4’ en gang til for å velge 

stopposisjon. 
6. Flytt markøren ned til materetning med piltasten og pil ut til høyre. Trykk 

enter for å få opp listen med materetningsvalg og velg høyre. Bekreft med 
enter-tasten. 

7. Pil ned og til høyre for å aktivere i sekvens 1. Trykk enter og velg ’på’. 
Bekreft med enter-tasten. 

8. Lagre alle endringer med ’F4’. 
 
Fôringsfelt 600 kan slettes ved å taste inn tallet 1 som start- og stopposisjon, velge ingen 
som materetning, og sette den av i sekvens 1. 
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4.4.2 Programmere ”faste” posisjoner 
Det finnes flere ”faste” posisjoner rundt i fjøset, som også må 
programmeres. Dette gjelder: 
 

 Vente- / parkeringsposisjon 
 Luke- / matebordposisjoner 
 Reservoarposisjoner 
 Kraftfôrfyllingsposisjon 

 
Disse kan skrives inn på samme måte som start- og stopposisjonene for fôringsfeltene i 
forrige kapittel. Enten ved å skrive inn verdien direkte, eller manuelt kjøre til posisjonen og 
overføre med ’F3’. 
 
”Faste” posisjoner trenger ikke lagres med ’F4’ slik som feltposisjoner, bekreftes kun med 
enter-tasten. 
 
Beskrivelse av ”faste” posisjoner: 
 

 Vente- / parkeringsposisjon består av én posisjon. Denne posisjonen kjører vogna til 
når en fôringssekvens er ferdig. 
 

 Luke- / matebordposisjon består av to posisjoner. Da vogna kan pendle mellom to 
punkt ved fylling fra luke. Hvilke posisjoner som brukes stilles, inn i fyllingsmenyen. 
 

 Reservoarposisjon består av to posisjoner, med mulighet å velge hvilken side av 
fôrbrettet posisjonen er på. Dersom fjøset har er meget bredt fôrbrett, kan to reservoar 
stå ved siden av hverandre med forskjellig innhold. 
I tillegg er det også en klargjøringsposisjon tilhørende reservoarposisjonene. Vogna 
går til denne posisjonen, og står i ro en innstilt tid før den tilkobles reservoaret. Dette 
kan eventuelt brukes til å trigge en portåpner dersom reservoarene står ute eller i et 
annet rom. 
 

 Kraftfôrfyllingsposisjon består av én posisjon som er uttaket for fylling av kraftfôr. 
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4.5 Fylling av vogna 
Innstillinger for fylling av vogna hentes frem ved å trykke på 
funksjonstasten ’F4’ fra hovedmenyen. Derfra kan det videre 
velges ’F1’ for grovfôrfylling, eller ’F2’ for kraftfôrfylling. 
 
 

4.5.1 Grovfôrfylling 
Det er tre forskjellige muligheter for å starte fylling av grovfôr. 
Valgene er: 

 Manuelt – her skjer fyllingen helt manuelt. 
 Automatisk – her går vogna automatisk til fylling når den 

går tom under fôring. 
 Ved sekvensstart – her går vogna til fylling ved hver sekvensstart. 

 
Valgene velges å flytte markøren over linje og hente opp lista med enter-tasten. Bla i lista 
med pil opp og ned og velg et valg med enter-tasten. 
 
Ved å trykke på funksjonstasten ’F5’ kommer det opp en side med valg for grovfôrfylling. 
Denne siden inneholder følgende fem undermenyer: 
 

1. Fyllingskilde: Her stilles det inn hvilken kilde det skal hentes fôr fra på de forskjellige 
  starttidene (1 til 8). Kildene/valgene er: 
-Reservoar 1:  Henter fôr fra reservoar 1. 
-Reservoar 2:  Henter fôr fra reservoar 2. 
-Luke:   Henter fôr fra luke / matebord. 
-Til park.:  Her avbrytes sekvensen når vogna er tom. 
 

2. Fyllingsmengde ved lukefylling – her stilles vekt inn ved fylling av grovfôr fra luke. 
Fyllingen slutter når vognas vekt overskrider innstilt vekt. 
 

3. Fyllingsvarighet – her stilles det inn hvor lenge fyllingen skal foregå under luke eller 
reservoarfylling. Ved lukefylling er det den betingelsen (av tid eller vekt) som nås først 
som avslutter fyllingen. 
 

4. Lukevalg – her stilles inn om vogna skal stå i ro under fyllingen fra luke, eller om den 
skal pendle mellom to punkt. 
 

5. Reservoarvalg – her stilles forskjellige parameter gjeldende ved reservoarfylling inn 
- ’Tom før fylling’ er hvor lenge fotocellen for fôrdetektering skal ha mistet signal før  
   fylling kan starte. 
- ’Reverseringstid belte’ er tiden bunnbelte skal reversere for å få bort resterende fôr. 
- ’Klargjøringstid’ er tiden vogna skal stå i klargjøringsposisjon før fylling. 
- ’Belte prosent av tid’ er hvor stor sisteprosentdel av fylletiden bunnbelte skal gå. 
- ’Tid fra fotocelle til river’ er forsinkelsen før bunnbelte stopper etter at nytt fôr har  
   nådd fotocelle for fôrdetektering. 
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4.5.2 Kraftfôrfylling 
Det er tre forskjellige muligheter for start av fylling av kraftfôr. 
Valgene er: 

 Manuelt – her skjer fyllingen helt manuelt. 
 Automatisk – her går vogna automatisk til fylling når den 

går tom under fôring. 
 Ved sekvensstart – her går vogna til fylling ved hver sekvensstart. 

 
Ved å trykke på funksjonstasten ’F5’ kommer det opp en side med valg for kraftfôrfylling. Her 
kan følgende parameter justeres: 
 

1. ’Maksimal fylletid’ – automatisk fylling blir avbrutt dersom sensor for full tank ikke blir 
nådd innen denne tiden. 
 

2. ’Vekt full tank’ er antatt vekt av innholdet i kraftfôrtanken når den er full. 
 

4.6 Andre innstillinger 
Kapittel 4.6 og alle dens undermenyer omhandler andre 
innstillinger på fôringsvogna enn de som allerede er beskrevet. De 
fleste parametrene i disse menyene er allerede innstilt fra 
fabrikken, men en kort beskrivelse er likevel på sin plass. 
 

4.6.1 Vogn 
1. Rivehastighet er antatt mengde grovfôr ut av vogna. 

Denne brukes ved beregning av hastighet under grovfôring 
uten veieceller. 
 

2. Lovlig ståtid er hvor lenge vogna har lov å stå i ro under 
grovfôring for at det ikke skal samle seg opp for mye fôr 
under maskinen. 
 

3. Tvungen gåtid er hvor lenge vogna blir tvungen enten frem 
eller tilbake dersom lovlig ståtid er overskredet. 
 

4. Nullstiller 1 er posisjonen til nullstilleren i fjøset. 
 

5. Nullstiller 2 er posisjonen til nullstilleren i fjøset (denne må alltid være større enn 
nullstiller 1). 
 

6. Minimumsposisjon er vognas lovlige nedre vandringsområde. 
 

7. Maksimumsposisjon er vognas lovlige øvre vandringsområde. 
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4.6.2 Bunnbelte 
1. Regulering av bunnbelte av og på. 

- Av: Bunnbelte går med konstant manuelt pådrag. 
- På: Bunnbeltes hastighet reguleres ut fra  
         effektforbruket til riveraggregatet. 
 

2. River er-verdi er det effektforbruket riveraggregatet 
forbruker. 
 

3. River bør-verdi er effektforbruket som det ønskes at riveraggregatet skal forbruke. 
Dersom er-verdien er mindre enn bør-verdien vil pådraget til bunnbelte gradvis øke for 
å gi riveren mer fôr å jobbe med. 
 

4. Manuelt pådrag er pådraget på bunnbelte dersom reguleringen er av. 
 

4.6.3 Frostsikring 
Frostsikring kan aktiveres dersom det er kaldt i fjøset, og det kan 
ligge fôr i vogna over lengre tid. Dette er for å bevege litt i fôret så 
det ikke fryser fast. 
 

1. Aktivering av frostsikring av eller på. 
 

2. Bevegelsesintervall er hvor ofte fôret skal beveges dersom bunnbeltet ikke har gått. 
Enhet er i timer. 
 

3. Bevegelsesvarighet er hvor lenge bunnbeltet skal kjøre i begge retninger.  
Enhet er i sekund. 

 

4.6.4 Kalibrering av kraftfôrskrue 
Kalibrering av kraftfôrskrua utføres ved at en vekt med en ti liters 
bøtte eller lignende plasseres under uttaket på skrua. Trykk så på 
’F5’ på panelet og kraftfôr vil skrues ut i 30 sekund. Skriv så inn 
vekta i panelet. De 30 sekundene kan avbrytes ved å trykke inn 
nødstoppbryteren. 
 
 

TIPS: For å få bedre resultat ved utskruing, bør skrua kalibreres ofte (typisk en 
gang i måneden) og i hvert fall ved skifte av fôrslag. For enda bedre resultat, kan 
vektverdien som tastes inn baseres på snittet av to eller tre målinger. 
 

4.6.5 Komponentaktivering 
Servicepersonell har mulighet til å aktivere eller deaktivere 
komponenter på vogna. Til dette trengs et passord som kan fåes 
av TKS Agri. 
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4.6.6 Motorstatus 
Fra innstillingsmenyen er det en undermeny for motorstatus. Dette 
vinduet vil bli automatisk hentet frem ved en motorfeil.  
 
En feil kan for eksempel være at fôr har kilt seg på sideutmateren. 
Motorvernet vil da løse og for å beskytte motoren. Feilen må så 
repareres, motorvernet må aktiveres igjen og tilslutt må det 
kvitteres med funksjonstasten ’F4’ i motorstatusmenyen. 
 

4.6.7 SMS utsending 
Vogna kan leveres med SMS utsending dersom det er ønskelig. 
Denne sender ut beskjed om at vogna er OK, eller om det har 
oppstått noen feil.  
 

1. Utsending av eller på aktiverer eller deaktiverer SMS 
utsending. 
 

2. Testmelding klokken er innstilling for når på dagen det skal sendes ut en OK 
testmelding. 
 

3. Videre innstilles hvilken dag i uken denne testmeldingen skal sendes ut på. 
 

4. Trykk på ’F4’ for å manuelt sende ut en OK tekstmelding. 
 

4.6.8 Resetting av vognparameter 
Det finnes fire forskjellige resettingsmuligheter for innstilte 
parameter i vogna. De er: 
 

1. Resett felter – dette resetter alle fôringsfelter fra 1-999 med 
tilhørende start- og stopposisjon, materetning og hvilke 
sekvenser som var aktiverte. 

2. Resett mengder – dette resetter alle fôringsmengder 
tilhørende fôringsfelt 1-999. 

3. Resett tider – dette resetter alle åtte starttider i alle fire fôringssekvensene. 
4. Fabrikkinnstillinger – dette henter inn standard fabrikkinnstillinger for de fleste andre 

vognparameter. Liste over disse innstillingene følger på neste side. 
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4.6.8.1 Fabrikkinnstillinger 
FÔRINGSVALG: 
Fôringsmønster:   O/N    (Opp/ned) 
Sekvens 1-4:    Aktivert 
  
FYLLINGSVALG GRÔVFOR: 
Fyllingskilde starttid 1-8:  Reservoar 1 
Fyllingsmengde luke starttid 1-8: 0 kg 
Fyllingsvarighet starttid 1-8:  240s 
  
RESERVOARVALG: 
Tom før fylling:    2s 
Reverseringstid belte:  45s 
Klargj. tid:    5s 
Belte % av tid:    100% 
Tid FC (fotocelle) - river:  5s 
  
FYLLINGSVALG KRAFTFÔR: 
Maks. fylletid:     240s 
Vekt full tank:     100 kg 
  
INNSTILLINGER VOGN: 
Rivehastighet:    1.2 kg/s 
Lovlig ståtid:     2s 
Tvungen gåtid:    4s 
Nullstiller 1:     5000 
Nullstiller 2:     9999 
Min. posisjon:     0 
Max. posisjon:    9999 
  
INNSTILLINGER BUNNBELTE: 
Regulering:     På 
River bør-verdi:    50% 
Manuelt pådrag:    50% 
  
FROSTSIKRING: 
Aktivert:     Nei 
Bevegelsesintervall:    12t 
Bevegelsesvarighet:    10s 
 
KRAFTFÔRSKRUE:: 
Vekt:      6.0kg 
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4.6.9 Lagre vogndata 
Å lagre vogndata kan være hensiktsmessig på to forskjellige  
 
 



Electric Control System

Automation AS 

Brukerhåndbok 
TKS Agri – Feed/Multi Feed Robots (K1/K3)  

 

Dato: 19.11.10 
Rev. nr.: 2.0 

 
 

19/11/2010  Side 23 av  36
 
ECS AUTOMATION AS, 
Postboks 508, 4349 BRYNE   

 
Tlf.:  + 47 51 77 09 70 (24 hour) 

Fax:  + 47 51 77 09 71 
Org.no: NO 981210395 MVA

E-Post: ecs@ecs-automation.no

 

4.7 Klokke 
Klokkevisning og justering hentes frem ved å trykke på 
funksjonstasten ’F6’ fra hovedmenyen. Derfra kan det videre 
velges ’F1’ for å vise klokka eller ’F2’ for justering. 
 
Ved klokkejustering må hver enkel klokke- / datokomponent 
skrives inn hver for seg. Selve justeringen skjer ved å trykke på funksjonstast ’F4’. 
 

4.8 Andre hendelsesbaserte undermenyer 
Det finnes noen andre undermenyer/bilder som dukker opp ved spesielle hendelser. Disse 
er: 
 

1. Nødstopp utløst – denne dukker opp dersom en nødstopp 
blir utløst. Alt maskineri vil stoppe, og starter igjen kun ved 
kvittering med funksjonstast ’F1’. Dersom nødstopp er 
aktivert i mer enn ti sekunder vil vogna i tillegg resette seg  
selv, og gå til venteposisjon ved kvittering. 
 

2. Dersom vogna treffer på en hindring vil den automatisk 
stoppe. Da må funksjonstast ’F6’ brukes til å sette vogna i 
drift igjen når hindringen er fjernet. 
 
 

3. Dersom nullstilleren blir stående innklemt mens vogna går 
vil vogna stoppe og nullstillingsfeilbildet vil komme frem på 
skjermen. Da må funksjonstast ’F6’ brukes til å sette vogna 
i drift igjen når nullstilleren er fikset. 
 
 

4. Dersom det er ønskelig å avbryte en påstartet sekvens kan 
dette gjøres ved å trykke inn nødstoppbryteren i ti 
sekunder som beskrevet ovenfor. Ellers kan følgende 
prosedyre brukes fra hovedmenyen: 
 
Posisjoner (’F3’) >> Vente/park (’F2’) >> Kjør til pos.(’F4’) 
 
Da vil et ’Avbryte sekvensen?’ bilde komme opp på skjermen. Trykk så på 
funksjonstast ’F1’ for å avbryte sekvensen og kjøre vogna til venteposisjon. 
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5.  PROGRAMMERINGSEKSEMPEL FRA A TIL Å 
 
OPPGAVE: 
I dette programmeringseksempelet skal det læres hvordan en vogn programmeres for første 
gang. Det skal programmeres: 

1. Vente / park posisjon 
2. En reservoarposisjon 
3. Fire fôringsfelt i forskjellige sekvenser 
4. Seks starttider fordelt på to fôringssekvenser 
5. Fôringsmengder til feltene 
6. Kalibrere veiecellene1 

 
SVAR DELOPPGAVE 1: 
På en ny fôringsvogn må aller først vognposisjonene initialiseres. Det forutsettes at det i dette 
tilfellet er to nullstillere, og fra fabrikken har den første posisjon 5000. Nullstilling kan gjøres 
fra vente- / parkeringsposisjonsmenyen. 
 

- Fra hovedmenyen gå til: Posisjoner (’F3’) >> Vente/park (’F2’). 
- Flytt markøren med piltast ned til ’Reell pos.’ vises. 
- Kjør vogna med enten ’F1’ eller ’F2’ (frem eller tilbake) mot nullstilleren. 
- Observer at reell posisjon endres til 5000 når nullstilleren aktiveres. 
- Nullstiller 1 er nå initialisert! 
- Kjør vogna frem med ’F1’ mot nullstiller 2. Stopp rett før nullstilleren. Ikke la 

endebryteren bli aktivert. Noter posisjonen. 
- Fra hovedmenyen gå til: Innstillinger (’F5’) >> Vogn (’F1’) og skriv inn 

posisjonen for nullstiller 2. 
- Nullstiller 2 er nå initialisert! 
- Fra hovedmenyen gå tilbake til: Posisjoner (’F3’) >> Vente/park (’F2’). 
- Kjør så vogna med enten ’F1’ eller ’F2’ (frem eller tilbake) til ønsket vente- / 

parkeringsposisjon. 
- Overfør denne posisjonen til vogna med ’F3’. 
- Kjør noen meter bort fra den lagrede posisjonen med ’F1’ eller ’F2’. 
- Trykk på ’F4’ for å kjøre til den lagrede posisjonen. 
- Vogna skal nå automatisk stoppe på vente- / parkeringsposisjon. 

 
SVAR DELOPPGAVE 2: 
Programmere reservoarposisjon 1 
 

- Fra hovedmenyen gå til: Posisjoner (’F3’) >> Reservoar (’F4’). 
- Kjør så vogna med enten ’F1’ eller ’F2’ (frem eller tilbake) til den berører 

reservoaret. 
- Overfør denne posisjonen til vogna med først ’F3’, så ’F3’ en gang til for 

reservoarposisjon 1. 
- Kjør noen meter bort fra den lagrede posisjonen med ’F1’ eller ’F2’. 
- Trykk på ’F4’ etterfølgt av ’F3’ for å kjøre til den lagrede posisjonen. 
- Vogna skal nå automatisk stoppe på foran reservoaret. 

 
 
1. Kun gjeldende i Multi Feed varianten 
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SVAR DELOPPGAVE 3: 
Det skal programmeres tre fôringsfelt på venstre side av fôrbrettet og én på høyre side. De 
tre på venstre side skal være felt 1-3 mens den på høyre side skal være felt 11. Felt 1 og 2 
skal være aktive i fôringssekvens 1, felt 3 skal være aktiv i både sekvens 1 og 2 mens felt 11 
kun skal være aktiv i sekvens 2. (Opp/ned kjøring er valgt i dette eksempelet). 
 
Fôringsfelt 1: 

- Fra hovedmenyen gå til: Posisjoner (’F3’) >> Fôring (’F1’). 
- Nå skal fôringsfelt 1 hentes. Pil et hakk ned og skriv tallet 1, bekreft med 

enter-tasten. 
- Hent inn alle dataene for fôringsfelt 1 med ’F4’. 
- Kjør vogna med ’F1’ eller ’F2’ til ønsket startposisjon. Hust at startposisjonen 

på venstre side skal være mindre enn stopposisjon ved O/N kjøring. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F3’ igjen for startposisjon. 
- Kjør vogna med ’F1’ frem til ønsket stopposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F4’ for stopposisjon. 
- Pil nå ned (6 ganger) til materetning og trykk en gang til høyre. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige retninger og velg ’Venst’. 

Bekreft valg med enter-tasten. 
- Pil et hakk ned og en til høyre for å aktivere feltet i sekvens 1. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige valg og velg ’På’. Bekreft valg 

med enter-tasten. 
- Lagre alle dataene med ’F4’. 

 
Fôringsfelt 1 er nå opprettet! 
 
 
Fôringsfelt 2: 

- Hent inn alle dataene for neste fôringsfelt med ’F5’. 
- Kjør vogna med ’F1’ eller ’F2’ til ønsket startposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F3’ igjen for startposisjon. 
- Kjør vogna med ’F1’ frem til ønsket stopposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F4’ for stopposisjon. 
- Pil nå ned til materetning og trykk en gang til høyre. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige retninger og velg ’Venst’. 

Bekreft valg med enter-tasten. 
- Pil et hakk ned og en til høyre for å aktivere feltet i sekvens 1. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige valg og velg ’På’. Bekreft valg 

med enter-tasten. 
- Lagre alle dataene med ’F4’. 

 
Fôringsfelt 2 er nå opprettet! 
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Fôringsfelt 3 

- Hent inn alle dataene for neste fôringsfelt med ’F5’. 
- Kjør vogna med ’F1’ eller ’F2’ til ønsket startposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F3’ igjen for startposisjon. 
- Kjør vogna med ’F1’ frem til ønsket stopposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F4’ for stopposisjon. 
- Pil nå ned til materetning og trykk en gang til høyre. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige retninger og velg ’Venst’. 

Bekreft valg med enter-tasten. 
- Pil et hakk ned og en til høyre for å aktivere feltet i sekvens 1. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige valg og velg ’På’. Bekreft valg 

med enter-tasten. 
- Pil et hakk ned igjen og en til høyre for å aktivere feltet i sekvens 2. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige valg og velg ’På’. Bekreft valg 

med enter-tasten. 
- Lagre alle dataene med ’F4’. 

 
Fôringsfelt 3 er nå opprettet! 
 
 
Fôringsfelt 11 

- Flytt markøren med pil opp til linja ’3 hentet’ og endre tallet 3 til 11. Bekreft 
inntasting med enter-tasten. 

- Hent inn alle dataene for fôringsfelt 11 med ’F4’. 
- Kjør vogna med ’F1’ eller ’F2’ til ønsket startposisjon. Hust at startposisjonen 

på høyre side skal være større enn stopposisjon ved O/N kjøring. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F3’ igjen for startposisjon. 
- Kjør vogna med ’F2’ bakover til ønsket stopposisjon. 
- Trykk ’F3’ for overføring av posisjon og trykk ’F4’ for stopposisjon. 
- Pil nå ned (6 ganger) til materetning og trykk en gang til høyre. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige retninger og velg ’Høyre’. 

Bekreft valg med enter-tasten. 
- Pil to hakk ned og en til høyre for å aktivere feltet i sekvens 2. 
- Trykk enter-tasten for å få opp liste med gyldige valg og velg ’På’. Bekreft valg 

med enter-tasten. 
- Lagre alle dataene med ’F4’. 

 
Fôringsfelt 11 er nå opprettet! 
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SVAR DELOPPGAVE 4: 
Det skal legges inn fire starttider i fôringssekvens 1 og to i sekvens 2. Alle seks tider skal 
settes på. 
 

- Fra hovedmenyen gå til: Fôring (’F1’) >> Tider (’F2’). 
- Nå skal fôringssekvens 1 hentes. Pil et hakk ned og skriv tallet 1, bekreft med 

enter-tasten. 
- Hent inn alle tidene for fôringssekvens 1 med ’F4’. 
- Flytt markøren med pil ned til linja ’Av start 1’ og trykk på enter-tasten. 
- Velg valgt ’På’ og bekreft med enter-tasten. 
- Flytt markøren til høyre og skriv inn 6 som starttime. Bekreft med enter-tasten. 
- Flytt markøren nok en gang til høyre og skriv inn 30 som startminutt. Bekreft 

med enter-tasten. 
- Flytt markøren ned og gjenta på de tre neste tidene. 
- Slå de tre neste ’På’ og sett tidene 11:00, 15:30 og 19:00 
- Lagre alle dataene til sekvens 1 med ’F4’. 
- Flytt markøren med pil opp til linja ’1 hentet’ og endre tallet 1 til 2. Bekreft 

inntasting med enter-tasten. 
- Hent inn alle tidene for fôringssekvens 2 med ’F4’. 
- Slå på de to første sekvensene, og sett tidene 09:00 og 17:00 
- Lagre alle dataene til sekvens 2 med ’F4’. 

 
SVAR DELOPPGAVE 5: 
Det skal legges inn grovfôr og kraftfôrmengder på de fire programmerte fôringsfeltene. 
Denne oppgaven vil også gi en indikasjon på at foregående programmering er blitt utført 
riktig. 
 

- Fra hovedmenyen gå til: Fôring (’F1’) >> Mengde (’F1’). 
- Nå skal mengder for fôringsfelt 1 hentes. Pil et hakk ned og skriv tallet 1, 

bekreft med enter-tasten. 
- Hent inn alle mengdene for fôringsfelt 1 med ’F4’. 
- Flytt markøren med pil ned til linja med grovfôrmengde og skriv 100. Bekreft 

med enter-tasten. 
- Flytt markøren en gang til ned og legg inn 14 kg med kraftfôr 
- Lagre alle dataene med ’F4’.  

NB: Legg merke til at tallene til høyre endrer seg til henholdsvis 25.0 for 
grovfôr og 3.5 for kraftfôr. Dette er hvor mye som skal fôres i hver sekvens og 
indikerer her at fôringsfelt 1 er aktiv i (100kg/25kg) 4 sekvenser. 

- Trykk på ’F5’ for å hente inn neste fôringsfelt 
- Legg inn verdiene oppgitt i tabellen under for de resterende feltene (2, 3 og 

11). 
 
 
 

Felt Starttider Grovfôr (pr. starttid) Kraftfôr (pr. starttid) 
1 4 100 kg (25.0) 14 kg (3.5) 
2 4 80 kg (20.0) 10 kg (2.5) 
3 6 120 kg (20.0) 20 kg (3.3) 

11 2 30 kg (15.0) 7 kg (3.5) 
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SVAR DELOPPGAVE 6: 
Veiecellene og forsterkeren er allerede fabrikkinnstilte. Forsterkeren må kun tareres etter at 
vogna er hengt på plass og kjørt litt frem og tilbake for mekanisk stabilisering. 
 
Når vogna er mekanisk stabilisert må en godkjent installatør av vogner åpne opp 
tilkoblingsboksen for veiecellene (veiecelleforsterkeren). Displayet vil da vise en vekt som må 
tareres. 
 

- Noter vekta som står i displayet. 
- Sett opp DIP-switch 2, 3 og 5 
- Bruk knappene og tast inn tallet som stod i displayet. (tara) 
- Ta ned igjen DIP-switchene for å lagre tallet 

 
Veiecelleforsterkeren er nå ferdig kalibrert. 
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6.  SPØRSMÅL OG SVAR 
 
Spørsmål 1: 
”Vogna står helt i ro og vil verken gå den ene eller andre veien. Hva skal jeg gjøre?” 
 
Svar: 
Trykk inn nødstoppbryteren, la den forbli inne i ti sekunder, ta den ut og kvitter. Dette er en 
resettingsrutine for vogna dersom den stopper. 
 
 
 
Spørsmål 2: 
”Kan jeg avbryte bare et enkelt fôringsfelt?” 
 
Svar: 
Dette kan gjøres i forkant av fôring ved å enten sette ingen vekt i grovfôr og kraftfôr 
mengdene eller å deaktivere feltet fra gjeldende sekvens. 
 
Under drift kan dette gjøres ved å trykke inn nødstoppbryteren når vogna er i gjeldende felt. 
Dersom bryteren tas ut og kvitteres innen ti sekunder, vil vogna avbryte gjeldende felt og gå 
til neste. Holdes nødstoppbryteren inne lengre enn ti sekunder vil hele sekvensen avbrytes. 
 
 
 
Spørsmål 3: 
”Jeg vil fôre noen få dyr i enden av fjøset som skulle hatt litt grovfôr og en litt kraftfôr før jeg 
tar kveld? Må det avanserte programmeringsrutiner til å for å gjøre så lite?” 
 
Svar: 
Nei da, dette kan du gjøre manuelt. Fra hovedmenyen gå til: Manuellkjøring (’F2’). 
 
For grovfôr: kjør vogna til ønsket posisjon og start først ’Sideutmater’ venstre eller høyre, 
deretter ’Riveraggregat’, deretter ’Bunnbelte’ frem, og gi ut det du ønsker. Avslutt med å slå 
av disse i samme rekkefølge. Alle manuelt startede motorer kan eventuelt stoppes med  
nødstopp og kvitter, da vil alle slå seg av.  
 
For kraftfôr: kjør vogna til ønsket posisjon og start først kraftfôrskrue. Da vil denne skru inn 
kraftfôr på sideutmateren (Normalt gir denne ca 10-12 kg pr. min, men dette vil variere litt. 
Dette gir ca 1 kg pr. 5 sekund) Start deretter sideutmater i ønsket retning. Avslutt på samme 
måte som grovfôr. 
 
 
 
Spørsmål 4: 
”Kan jeg sette i gang en sekvens når jeg måtte ønske det?” 
 
Svar: 
Ja da, det kan du. Fra hovedmenyen gå til: Fôring (’F1’) >> Tider (’F2’). Hent så ønsket 
sekvens, og start denne direkte ved å trykke ’F2’. Da vil vogna gi den mengde som ho skal ut 
fra innlagte mengder, og antall kjøretider. 
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Spørsmål 5: 
”Ingen av motorene vil starte. Hva gjør jeg?” 
 
Svar: 
Begynne først med å sjekke motorstatus. Fra hovedmenyen gå til: Innstillinger (’F5’) >> 
Neste side (’F5’) >> Motorstatus (’F3’). Dersom det står oppgitt feil ved noen av disse, sjekk 
om motorvernet er utkoblet. Dersom de er det, sjekk først om det er hindringer i veien, og at 
noe ikke har kilt seg. Fjern da i tilfelle dette, og slå på motorvernet. Deretter kan du gå inn på 
samme sted som over (’F5’ – ’F5’ – ’F3’) og kvittere feilen med ’F4’. 
Dersom sideutmater ikke går under sekvensen, bør du sjekke om det er valgt side på det 
feltet som vogna går på. Dersom ikke, velg høyre eller venstre. Dersom riveaggregatet ikke 
går, kan det være at mengden grovfôr som skal legges ut er satt til 0kg. Endre dette etter 
behov. 
 
 
 
Spørsmål 6: 
”Husker vogna hvor den er, eller kan den komme helt ut av det, og glemme seg bort?” 
 
Svar: 
Nei da. Vogna er utstyrt med en pulsteller som er montert på den ene løpekatten i 
skinnebanen. Denne registrerer hvilken retning vognen går i, og hvor langt den går til en hver 
tid. I tillegg blir dette ”telleverket” nullstilt hver gang vognen går forbi en nullstiller som skal 
være oppmontert to forskjellige steder langs skinnebanen. Dersom vogna likevel skulle 
komme ut av det, sjekk at disse virker, at bryteren som er påmontert, blir skikkelig trykt inn i 
det vogna passerer nullstilleren. 
 
 
 
Spørsmål 7: 
”Under melking i melkestallen min, ønsker jeg å jage kyrne inn på ventearealet, før jeg fôrer 
ut grovfôret, slik at kyrne har mer lyst til å gå gjennom å bli melket. Hvordan gjør jeg det?” 
 
Svar: 
Legg inn tider på en slik måte at det er forholdsvis tomt på fôrbrettet før melking. Jag kyrne 
inn på venteområdet før melking, og sett i gang en sekvens med grovfôr på feltene fremfor 
melkekyrne, enten manuelt med ’F1’ – ’F2’ – ’velg sekvens’ – ’F2’ (Start nå!) eller at det ligger 
inne en fast tid dersom du melker til veldig faste tider i døgnet. Legg gjerne inn en stripe med 
grovfôr først, før du får vogna til å ”krydre” med litt kraftfôr oppå strengen. Dette vil gjøre det å 
nå fôrbrettet ekstra attraktivt. 
 
 
 
Spørsmål 8: 
”Jeg har melkerobot, og det ser ut for at trafikken gjennom roboten er litt skjevt fordelt på 
døgnet. Jeg ønsker at kyrne skal passere mer jevnt og trutt gjennom melkeroboten, slik at 
kapasiteten blir bedre utnyttet. Hva gjør jeg i forhold til fôring?” 
 
Svar: 
Se på softwaredataene til roboten, og finn ut når det er ganske laber aktivitet. Prøv å styr 
dette med å legge inn tider som får opp trafikken til fôrbrettet i disse tidsrommene i døgnet. 
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Spørsmål 9: 
”Jeg klarer ikke hente inn dataene for fôringsfeltet. Hva gjør jeg galt?” 
 
Svar: 
Høyst sannsynlig så prøver du å hente inn et satt med data, uten å lagre forrige sett. Sjekk 
hvilket sett med data som er hentet inn på første linje i menyen. Skriv så inn samme tall i linje 
to, og hent med ’F4’. Lagre disse dataene med nok et trykk på ’F4’. Prøv nå å hente inn det 
fôringsfeltet du ikke fikk inn. 
 
 
 
Spørsmål 10: 
”Bare av ren nysgjerrighet. Hva er det egentlig som foregår under en fylling av grovfôr fra 
reservoar, fra A til Å?” 
 
Svar: 
Fylling av grovfôr er en omfattende prosess som benytter seg av en del innstillinger som kan 
endres fra panelet. Fyllingen starter med at fotocella som detekterer fôret, ikke ’ser’ fôr i en 
innstilt tid: 
 
Fylling (’F4’) >> Grovfôr (’F1’) >> Valg (’F5’) >> Reservoarvalg (’F5’) >> ’Tom før fyll’ 
 
Vogna stoppe da opp og starter å kjøre bunnbelte i retur en innstilt til for å tømme restene i 
vogna: (denne tiden kan settes så høy at restene i vogna havner på gulvet i midtgangen.) 
Parameter: ’Rev. tid belte’. 
 
Vogna kjører så til klargjøringsposisjon. Dette er en posisjon som benyttes dersom 
reservoaret står ute eller i et annet rom og avskilt med en port eller lignede. Vogna vil så stå i 
denne posisjon en innstilt tid.  
Parameter: ’Klargj. tid’. 
NB: Dersom vogna har direkte tilgang til reservoaret, må allikevel klargjøringsposisjon 
programmeres. Forsinkelsestiden, derimot, kan settes til 0s. 
 
Vogna kjører så inntil reservoaret, og overføringen av rundballe starter. Tiden fyllingen skal ta 
stilles inn i: 
 
Fylling (’F4’) >> Grovfôr (’F1’) >> Valg (’F5’) >> Tid (’F3’) >> ’Starttid 1-8’ 
 
Legg merke til at det kan settes forskjellige tider for alle åtte starttidene. 
 
Bunnbelte vil under fylling starte å gå i en siste innstilt prosentdel av fylletiden. Bunnbelte vil i 
tillegg starte dersom vogna ’merker’ at ballen er kommet inn i vogna. (endring på tellehjulet). 
Parameter: ’Belte % av tid’. 
 
Bunnbelte vil så til rundballen når fotocella pluss en ekstra innstillbar tid for å få ballen enda 
nærmere riveraggregatet. 
Parameter: ’Tid FC – river’. 
 
Når denne tiden utløper, er fyllingen ferdig og vogna fortsetter på neste fôringsfelt i 
sekvensen. 
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Spørsmål 11: 
”Fyllingen avbrytes med en gang ved fylling av kraftfôr. Hvorfor?” 
 
Svar: 
Kraftfôrtanken er utstyrt med to følere som føler om tanken er full og tom. Disse er lokalisert 
henholdsvis oppe og nede i tanken. Sjekk at det ikke ligger rester av fôr foran den øverste 
føleren. 
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