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Sikkerhetstiltak
DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)

1 Forord
Sikkerhets- og operasjonsinstruksjonene må
etterfølges av alle personer som arbeider med
bruken eller operasjonen av dette utstyret. Ikke
under noen omstendighet må utstyret brukes
hvis det er skadd eller hvis driften av utstyret ikke
er tilstrekkelig forstått.

2 Merknad til operatøren
Det er operatørens ansvar å sørge for at alle per-
soner som er involvert i bruken eller betjeningen
av dette utstyret, følger alle instruksjoner for sik-
kerhet og bruk. Ikke under noen omstendighet
skal utstyret brukes hvis utstyret er defekt eller
hvis operatøren ikke helt forstår hvordan utstyret
fungerer.

3 Ansvarsforhold
Informasjonen, instruksjonene og delene som er
oppgitt her, var gjeldende og oppdaterte ved utgi-
velsen. DeLaval forbeholder seg retten til å foreta
endringer uten varsel.
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4 Tunge løft
Det er anbefalt å bruke en løfteinnretning utstyrt
med en gaffel (se Fig. 1).

5 Sikkerhetsregler

Advarslene er trygghetsrelaterte varselmeldin-
ger.

Advarslene inneholder viktig informasjon som
skal forhindre uriktig eller farlig bruk av utstyr,
maskiner eller programvare, og gjøre det enklere
å vurdere risikoer.

Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes
i DeLaval-dokumentasjon:

Fare: Medfører umiddelbar og alvorlig risiko.
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv
og helse på spill.

Advarsel: Medfører potensiell, men alvorlig
risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene
kan det føre til skader.

Forsiktig: Medfører begrenset risiko. Dersom
man ikke følger instruksjonene kan det føre til
mindre personskader.

Obligatorisk: Viser til en handling eller oppførsel
som er nødvendig for sikker og korrekt bruk av
utstyret.

Forbudt: Viser til en handling eller oppførsel som
er uforenelig for sikker og korrekt bruk av utstyret.

Merk! Skal rette oppmerksomheten mot viktige
punkt i teksten og råd for å forhindre skade på
utstyret.

 Dette ikonet signaliserer en risiko for persons-
kade.

 Dette symbolet signaliserer en risiko for elek-
trisk støt.

24
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Fig. 1: Løfteinnretning.

Definisjoner på advarsler
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5.1 Generelt

Obligatorisk!
Les instruksjonene nøye før utstyret
tas i bruk. Kontakt DeLaval forhand-
leren hvis det er deler av disse
instruksjonene du ikke forstår. Ved å
følge instruksjonene forsikres riktig
og trygg bruk av utstyret. Ta vare på
instruksjonene for fremtidlig bruk.

Forbudt!
Du må ikke betjene, utføre service
på, inspisere eller håndtere utstyret,
med mindre du har lest håndboken
og har fått rett opplæring i den til-
tenkte bruken. Tiilat ikke at barn eller
uerfarne voksne bruke denne maski-
nen.

Advarsel!
Fare for elektrisk støt
Fjern ikke deksel fra fôrvognen på
grunn av høy spenning. Ring servi-
cepersonell hvis fôrvognen ikke opp-
fører seg som den skal.

Advarsel!
For DeLaval fôrvogn FW200 (Del-
Pro), pass på at det er et åpent
område på minst 500 mm mellom
veggen og vognen (på enden av
tverrgående transportør). Dette for å
unngå å bli sittende fast mellom
vognen og veggen. Pass også på at
vognens transportområde er fritt for
hindringer.

DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)
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Advarsel!
Forgiftningsrisiko!
Ikke bruk galvanisert stål i skinnesy-
stemet til fôrvognen. Sink fra galva-
niserte skinner kan være en årsak til
mageproblemer hos kyr, og kan
resultere i alvorlig forgiftning.

5.2 Installasjon

Obligatorisk!
Montering og/eller service av utsty-
ret skal utføres av en autorisert mon-
tør.

Obligatorisk!
Det eksisterer en fallfare. Av hensyn
til sikkerheten under montering må
alle relevante regler og forskrifter
overholdes.

Fare!
Den elektriske installasjonen eller
annet arbeide på elektrisk utstyr skal
utføres av en autorisert elektriker.
Det må følge nasjonale forskrifter og
være etter det leverte koplingsskje-
maet.

Advarsel!
Alle stålkonstruksjoner må være
elektrisk koblet og jordet for å mini-
mere faren for jordavledning/lekka-
sjespenning.

DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)
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Obligatorisk!
Den elektriske installasjonen og
melkestallen må være jordet. Hvis
ikke, pass på at den er jordet før
utstyret betjenes.

Merk! Ikke skyv fôrvognen for hånd langs sporet
uten å koble fra de elektriske kablene fra drivmo-
toren til løpekatten. Ellers kan drivmotoren fun-
gere som en generator, og den genererte
elektriske strømmen kan ødelegge kretser i data-
maskinen.

5.3 Drift

Advarsel!
Utstyret må aldri brukes til andre for-
mål enn tiltenkt bruk.

Advarsel!
Bruk ikke DeLaval fôrvogn FW200
(DelPro) hvis service er nødvendig.

Advarsel!
Pass på at du ikke får kroppen mel-
lom bevegelige mekaniske deler i
systemet når det blir slått på. Hold
deg unna områdene der det er indi-
kert ulykkerisiko.

Advarsel!
Systemet er utviklet til å fungere
automatisk, og mekaniske deler i
systemet kan når som helst utføre
uventede bevegelser med eller uten
varsel. Hold unna fra områdene der
det er indikert ulykkerisiko.

DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)
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Advarsel!
Dersom fôrvognsystemet av en eller
annen grunn ikke fungerer, eller der-
som kuer ikke identifiseres av syste-
met og derfor ikke får sine
fôrporsjoner når det er i drift, er det
gårdsarbeiderens ansvar å fôre
kuene på en annen måte.

Forsiktig!
Bevegelige deler
Fôrvognen må aldri kjøres dersom
noen av sikkerhetsskjoldene er fjer-
net.

5.4 Vedlikehold og service

Advarsel!
Servicearbeid skal kun utføres av
opplært autorisert personell.

Fare!
Hovedstrømforsyningen må alltid
kobles fra og en eventuell hovedbry-
ter låses i av-stilling før installasjo-
ner, inspeksjoner, justeringer,
vedlikehold eller service på utstyret
utføres. Vent på at alle bevegelige
delene skal stoppe og alle kapasita-
torer utlades.

Fare!
Den elektriske installasjonen eller
annet arbeide på elektrisk utstyr skal
utføres av en autorisert elektriker.
Det må følge nasjonale forskrifter og
være etter det leverte koplingsskje-
maet.

DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)
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5.5 Batterier og batterilader

Advarsel!
Ordentlig belysning er nødvendig i
området der vognen skal brukes,
spesielt i lade- (parkerings-) og
påfyllingsposisjonene. Pass også på
at veggene og taket i ladeposisjonen
er dekket med brannbeskyttet mate-
riale.

Advarsel!
Hvis batteriet lades innendørs må
rommet være vellventilert under
ladingen. Bring ikke brennbart mate-
riale, nakne flammer og tenn ikke på
sigaretter i nærheten av batteriet.

Advarsel!
Ikke lad fôrvognbatteriene i området
som brukes for påfyll av fôr.

Advarsel!
Det produseres hydrogengass når
blybatterier lades. Hydrogengassen
er eksplosjonsfarlig.

Advarsel!
Batteriene må ikke fylles på med
syre.

Advarsel!
Batteriene må ikke refylles med van-
lig vann fra springen.

Advarsel!
Hold blybatterier unna gnister og
åpen ild for å unngå eksplosjoner.

DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)
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6 Garanti
Merk! DeLaval vil ikke ta noe ansvar for skade
som er et resultat av feilinstallasjon, operasjon
eller uriktig eller ufullstendig behandling og ved-
likehold.

Merk! DeLaval vil ikke ta noe ansvar for skader
som oppstår på grunn av frost. Eieren/brukeren
må ta de nødvendige skritt for å hindre at omgi-
velsestemperaturen rundt utstyret faller til eller
under frysepunktet.

7 Sikkerhetsmerker på utstyret
7.1 Forklaring på symboler

Les manualen før bruk.

Hold avstand til vognen. Vognen kan starte,
bevege seg og utlevere fôr automatisk. Vognen
kan være utstyrt med elektriske kuavviser som
kan gi deg elektrisk støt.

Bevegelige deler kan klemme eller lemleste.
Skru av hovedstrømforsyningen før service. Bruk
ikke uten sikringsutstyr.
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Automatisk start. Vognen kan starte, bevege
seg og utlevere fôr automatisk.

Nødstoppbryter. Ikke bruk den som hovedbry-
ter.

Batterigass/-væske kan sprute eller eksplo-
dere. Slå av batteriladeren og slukk alle flammer
og rykende materiale før du åpner batterihuset
og undersøker batteriene.

Fare for elektrisk støt. Vognen bør anses som
en tung strøminstallasjon. Vognen kan være
utstyrt med elektriske kuavviser som kan gi deg
elektrisk støt. Skru alltid av hovedbryteren før
service.

8 Informasjonsplate
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FW 200
FEED WAGON

24VDC 5A

MADE IN POLANDSweden

PO Box 39
SE-147 21 Tumba

DESIGNATION

MODEL

S/N

DeLaval International AB
SWEDISH DESIGN
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Fig. 2: Informasjonsplate for DeLaval fôrvogn
FW200.
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Generell beskrivelse
DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)

1 Innledning
DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro) er en
selvdrevet, datamaskinstyrt fôringsenhet for
automatisk utporsjonering av individuelle fôrra-
sjoner til kyr i båsfjøs eller for strengdistribusjon
av kraftfôr til dyr i løsdriftsfjøs.

Fôrvognen kjører på en skinne med to boggier
(motor og slepe-boggi). Den er batteridrevet og
lades i parkeringsposisjon når den ikke distribue-
rer fôr.

Vognen kan fylles med konsentrat ved en laste-
posisjon.

Merk! Laste- og parkeringsposisjon må ikke
være på samme sted for å unngå brann forårsa-
ket av støv.

1.1 Fôrvogn-versjon
Alle versjoner kan håndtere enkelt- og dobbeltsi-
dig fôring.

Forskjeller mellom versjoner:

n Enkeltsidig versjon: to typer mineraler kan til-
settes.

n Dobbeltsidig versjon: én type mineral kan til-
settes.

Fôrbeholdervolum:

n 240/140 liter (todelt fôring)
n 240/70/75 liter (tredelt fôring)
n 150/90/70/75 liter (firedelt fôring)
n 150/90/70/75/10/10 liter (seksdelt fôring)

Total fôrkapasitet:

n 380 liter (todelt fôring)
n 385 liter (tredelt fôring)
n 385 liter (firedelt fôring)
n 405 liter (seksdelt fôring)

21
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Fig. 3: Oversikt over fôrvognen.
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2 Oversikt
Den batteridrevne fôrvognen kjører over fôrbret-
tet på en skinne som henger ned fra taket. Fôr-
vognen henger på skinnene i to løpekatter,
motorløpekatten (B i Fig. 4) og enikke-drevet
løpekatt, slepløpekatten (A i Fig. 4). Motorløpe-
katten har også posisjonssensorer og kontakter
for batterilading for fôrvognen i tillegg til motoren.
Noen ganger er slep-løpekatten skiftet ut med en
ekstra motorløpekatt.

Fôringsposisjonene (der fôrvognen bør stoppe
og utporsjonere fôret) identifiseres av kontroll-
boksen (til fôrvognen, DeLaval-terminalenheten,
TU) ved hjelp av skinnemarkører foran hver
kuplass, eller der en strengdistribusjon av fôr
starter.

Fôrstoffet som fraktes av fôrvognen porsjoneres
av fordelere til uttak (G i Fig. 4) på bunnen av
fôrvognen, som kontrolleres av kontrollboksen
(TU). Hvert fôr er i en beholder.

Dekselet (H i Fig. 4) over fôringsuttaket fungerer
som en elektrisk kudressør (valgfri funksjon).

De individuelle fôrrasjonene samt andre parame-
tre som kreves i fôringen, programmeres direkte
inn i kontrollboksen (TU) foran på fôrvognen (C i
Fig. 4).

Kontrollboksen starter fôrvognen og overvåker
en fullstendig automatisk fôring. Manuell drift av
fôrvognen utføres fra tastaturet på fremsiden av
TU-en. Manuell drift er uavhengig av kontrollsy-
stemet under automatisk drift.

Det er to nødstopper (F i Fig. 4) og en hoved-
strømbryter (D i Fig. 4) på fôrvognen. Nødstopp-
knappene er plassert bak og foran på fôrvognen.
Hovedstrømbryteren er plassert på siden bak på
fôrvognen.

Batteriene (to 12 VDC) for 24 V strømforsyning
er plassert på innsiden av fôrvognen, bak det
avtakbare dekselet (E i Fig. 4). Batteriene brukes
til å drive løpekattmotoren, bormotorene, kontrol-
lenheten og kudressører, i tillegg til beskyttelses-
sikringer, strømforsyningsenheten til
kudressører og mesteparten av de resterende
elektriske komponentene.

Hvis vognen er utstyrt med en transponderavle-
ser (valgfritt utstyr) identifiseres kyr med hals-
bånd automatisk.

A
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Fig. 4: Oversikt over fôrvognen.
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Det unike transpondernummeret identifiseres av
transponderavleseren eller fôrvognkontrollenhe-
ten når kuen nærmer seg en lokkeporsjon som
først porsjoneres ut ved hver kuplass.

K, L, M og N i Fig. 4 indikerer fôrbeholdere.

3 Å operere fôrvognen
Når fôrvognen startes i parkeringsposisjon mens
lading er avskrudd, starter bevegelsesmotoren
og fôrvognen beveger seg mot første stall.

Retning for fôrvognen

Retning Beskrivelse
Forover Fôrvognen flytter seg vekk fra en observatør som står foran kontrollboksen.
Bakover Fôrvognen flytter seg mot observatøren.

Selvklebende markører festes til den nedre siden
av skinnen som er festet i taket. De induktive
sensorene på motorløpekatten leser markerin-
gene og sender informasjon om fôrvognens posi-
sjon til kontrollboksen (DeLaval terminalenhet,
TU).

21
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Fig. 5: Å operere fôrvognen.
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3.1 Individuell fôring
Fôrvognen stopper når den første stallmarkøren
er nådd. Datamaskinen sørger for å mate ut pro-
grammerte rasjonen av de forskjellige fôrtypene
for kuen på dette stedet. Med seks fôringsrunder
programmert per dag, angir operatøren hvor mye
fôr som bør utporsjoneres i hver fôring (dette kal-
les "prosentprofiler" i programmet), og datama-
skinen gir så signaler som kjører de ulike
porsjoneringsrmotorene. Fôret utporsjoneres på
høyre og venstre side av fôrvognen (sett i kjøre-
retningen), avhengig av hva som er program-
mert.

En kalibreringsprosedyre sikrer fôrmengde som
deles ut fra hver utmater. Utmatermotorene stop-
per når kjøretiden, samsvarende med fôrmeng-
den som hver utmater bør dele ut, er gått. Den
porsjonerte fôrmengden legges til summerings-
registrene.

Nå alle utmaterne har lagt sin rasjon på vekten,
starter det tverrgående transportbåndet og distri-
buerer fôret til kua. Motoren starter igjen, fôrvog-
nen kjører mot neste kuplass og den ovennevnte
prosedyren gjentas.

Fôrvognen anvender transponderidentifisering
(valgfritt utstyr) når den ankommer en kubås. En
programmert lokkefunksjon er også innbygd.
Kuen bøyer seg frem, og dens transponder kom-
mer innenfor rekkevidde for transponderavlese-
ren. Etter å ha identifisert kuen flytter
datamaskinen dens fôringsdata til denne plasse-
ringen, og distribueringen av den programmerte
fôrrasjonen følger prosedyren ovenfor.

3.2 Gruppefôring
Fôrvognen kan distribuere fôret i en streng foran
dyrene. Med denne funksjonen blir dyrene
behandlet i systemet som en gruppe og ikke indi-
viduelt. Fôrstrengen legges ut mellom en streng-
start- og en strengstoppmarkør.

4 DeLaval terminalenhet TU
TU inneholder fôrvognkontrolleren med pro-
grammet for automatisk kjøring av fôringsopera-
sjonen.

A

B

C
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Fig. 6: Individuell fôring.

A: Foran
B: Bakre
C: Forover
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Den inneholder et tastatur for å utføre manuell
drift, og et display. Under kontrollpanelet er
hovedstrømbryteren og en nødstopp plassert.

5 Sikringsboks, reléboks
5.1 Sikringsboks (FUB)

Sikringsboksen er plassert foran på fôrvognen og
inneholder alle sikringene som kreves til fôrvog-
nen og kontrollboksen. Den har tre knapper, tre
overbelastningsbrytere og en hovedsikring.

5.2 Reléboks (REB)
Reléboksen er plassert bak frontdekselet og
inneholder alle reléer som kreves til fôrvognen.

Den har ingen knapper eller brytere og åpnes kun
i forbindelse med service og installering.
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Fig. 7: DeLaval terminalenhet TU.

A: Oversikt
B: Fem kontekstknapper som har forskjellige funk-

sjoner i forskjellige menyer
C: Opp, ned, venstre og høyre piltaster – trykk for

å navigere i menyene
D: Talltaster 0–9 – trykk for å oppgi verdier i meny-

ene
E: [Enter] – knapp for å bekrefte
F: [Meny] – trykk for å hoppe mellom hovedmenyen

og ledig posisjon-menyen
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6 Induktive sensorer og markører
FW200 har to induktive sensorer (B i Fig. 8) mon-
tert på en brakett på motorløpekatten. Når bra-
ketten er aktiv og påvirkes av en
posisjonsmarkør, sender den informasjon til kon-
trollboks-datamaskinen. De to sensorene er for-
skjøvet med baksensoren plassert bak og til
høyre for ledesensoren sett i kjøreretningen. Når
kjøreretningen endres blir funksjonen som bak-
sensor automatisk byttet om fra sensoren til
høyre for fôrvognens midtlinje (retning fremover,
F i Fig. 9) til sensoren til venstre for fôrvognens
midtlinje (retning bakover, E i Fig. 9).

Datamaskinprogrammet definerer alltid ledesen-
soren (B og C i Fig. 9) som den aktive sensoren.
Ledesensoren (A og D i Fig. 9) blir deaktivert og
aktivert på datamaskinen når baksensoren blir
påvirket av en posisjonsmarkør.

Den induktive sensoren i aktiv status blir påvirket
hver gang den øvre overflaten kommer innenfor
3–4 mm (A i Fig. 12) av en posisjonsmarkør. Det
er to typer av disse markørene: enkeltmarkør
(type S, se A i Fig. 10) og dobbelmarkør (type D,
se B i Fig. 10). Type S brukes for steder hvor dyr
fôres, og for å påvirke én sensor om gangen (A i
Fig. 10). Type D brukes for parkerings-, pause-
og pass-posisjoner for å påvirke begge senso-
rene (B i Fig. 10).
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B
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Fig. 8: Å montere de induktive sensorene.
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Fig. 9: Induktive følere.
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Markørene er montert på undersiden av skinnen
og markerer kuplassene (type S), parkeringspo-
sisjonen og en fôrpåfyllingsposisjon (type D) i
fôrvognsystemer. Markører er på alle posisjoner
hvor kyr fôres, hvor vognen endrer retning osv.

Markørene er laget av galvanisert stål og har
selvklebende tape.

Datamaskinen kalkulerer posisjonen for fôrvog-
nen ved å øke posisjonsnummeret for markøren
med én hver gang slepesensoren forlater en type
S-markør eller type D-markør.

A

B
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Fig. 10: Markører.
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Fig. 11: Mål.

A: 11 mm (inkludert tape)
B: 85 mm
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7 Strømforsyning
Elektrisk forsyning (24 VDC) til løpekattmotoren,
skruemotorene, datamaskinen om bord og kud-
ressørere, kommer fra to batterier (12 V, 60 Ah)
som er seriekoblet (A i Fig. 12). Batteriene og
forsyningsenheten for kufenderne er plassert
inne i fôrvognen, bak det avtakbare dekselet
under kontrollboksen i bakre del av fôrvognen.

8 Kuskjerm (valgfritt)
Hensikten med kudressøren er å holde kyrne
vekk fra fôrvogner i drift. Det beskytter vognene
fra forstyrrelser og skader påført av kyr.

Kudressørfunksjonen kan velges fra fire forskjel-
lige funksjonsmoduser.

Valget gjøres via innstillinger i programvaren.

n Kudressøren er alltid i "av"-stillingen.
n Kumateren går til "på"-stillingen kun under en

fôrøkt (kun fôring).
n Kudressøren går til "på"-stillingen så snart

fôrvognen forlater parkeringsposisjonen (alle
kjører).

n Kudressøren er alltid i "på"-stilling. De
beskyttende delene av vognen fungerer som
et elektrisk gjerde.

A
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Fig. 12: Strømforsyning.
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9 Opphengsforlenger
Opphengsforlengeren leveres som et sett bestå-
ende av alle komponenter av selve chassiset,
samt de to nedre forbindelsene. De øvre forbin-
delsene er de originale forbindelsene mellom
løpekatten og fôrvognen.
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Fig. 13: Opphengsforlenger.
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10 Tekniske data
10.1 Dimensjoner, volum og vekt
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Fig. 14: Mål.
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Dimmensjoner (FW200,
høyde med bor)

Todelt fôr-
ing

Tredelt fôr-
ing

Firedelt fôr-
ing

Femdelt fôr-
ing

Seksdelt
fôring

Lengde (mm) 1144 1144 1144 1144 1144
Bredde (mm) 765 765 765 765 765
Høyde (til skinne) (mm) 1255 1255 1255 1255 1255

Vekt (kg) ekskludert batterier Todelt fôring Tredelt fôr-
ing

Firedelt fôr-
ing

Femdelt fôr-
ing

Seksdelt fôr-
ing

Tom 105 110 115 120 125
Fylt 345 350 355 370 385

Fôrtype Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter)
Fôr 1 240 240 150 150 150
Fôr 2 140 70 70 70 70
For 3 - 75 75 75 75
Fôr 4 - - 90 90 90
Fôr 5 - - - 10 10
Fôr 6 - - - - 10

Ytelse Verdi
Distribueringsrekkevidde 0,1–25 kg
Fôrtetthet 0,35 - 1 kg/liter
Distribueringspresisjon < +/- 5 % eller +/- 50 g (pellets)
Datamaskinens kapasitet 500 kuplasser
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10.2 Dimmensjoner, volum og vekt med
utvidelse
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Fig. 15: Dimmensjoner med utvidelse.
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Dimmensjoner (FW200,
høyde med bor)

Todelt fôr-
ing

Tredelt fôr-
ing

Firedelt fôr-
ing

Femdelt fôr-
ing

Seksdelt
fôring

Lengde (mm) 1144 1144 1144 1144 1144
Bredde (mm) 765 765 765 765 765
Høyde (til skinne) (mm) 1645 1645 1645 1645 1645
Vekt (kg) ekskludert batterier Todelt fôring Tredelt fôr-

ing
Firedelt fôr-

ing
Femdelt fôr-

ing
Seksdelt fôr-

ing
Tom 115 120 125 130 135
Fylt 355 360 375 380 395

Fôrtype Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter) Volum (liter)
Fôr 1 335 335 195 195 195
Fôr 2 190 95 95 95 95
For 3 - 95 95 95 95
Fôr 4 - - 140 140 140
Fôr 5 - - - 10 10
Fôr 6 - - - - 10

Ytelse Verdi
Distribueringsrekkevidde 0,1–25 kg
Fôrtetthet 0,35 - 1 kg/liter
Distribueringspresisjon < +/- 5 % eller +/- 50 g (pellets) etter rasjoner opptil 1 kg
Datamaskinens kapasitet 500 kuplasser
Fôrkapasitet på fôrbrettet 5-6 kyr/min (ingen transponderkontroll)
Transporthastighet 7 m/min (20 m/min, 125 rpm motor: gjelder kun for installasjoner

for sauer og geiter)
Effektiv fôringskapasitet beregnes på grunnlag av fjøslayout
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Strømforsyning Verdi
Batterier 2 x 12 V, 60 Ah
Batteridimensjoner
(lengde x bredde x høyde)

273 x 172 x 235 mm

Batterivekt 18 kg
Batterilader maks. 10 A ladestrøm; elektronisk ladekontroll for å hindre overlading, ver-

nesikring på sekundær lavspenningsside

Driftsforhold Verdi
Stabil temperatur 0 ºC opp til +40 ºC
Fuktighet 15 % - 85 % RH
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Drift
DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)

1 Bruke sikringsboksen
1.1 Slå på strømmen

1. Trykk den grønne [Start]-knappen for å for-
syne kontrollboksen med strøm, se 
Fig. 16.

2. Hold den inne i et par sekunder til kontroll-
boksen startes opp. Brukes kun av og til
(etter nødstoppen eller etter bruk av hoved-
bryteren) siden kontrollboksen normalt skal
være på.

1.2 Tilbakestilling av overbelastningsbry-
tere
Hvis det forekommer overbelastning, kuttes
strømmen og bryterne vil settes i av-posisjon
(nedover).

1. Pass på å løse problemet som førte til over-
belastningen.

2. Vipp overbelastningsbryterne oppover
(normal posisjon).

3. Trykk den grønne [Start]-knappen for å
starte kontrollboksen på nytt, se Fig. 16.

EDCBA

21
87

71

Fig. 16: Oversikt over sikringsboksen.

A: Hovedbryter
B: Overbelastningsbrytere
C: Grønn [Start]-knapp
D: Rød [Stopp]-knapp
E: Gul [Styrt lading]-knapp
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1.3 Slå av strømmen
1. Trykk den røde [Stopp]-knappen for å skru

av strømmen fra kontrollboksen, se 
Fig. 16.

2. Skru av strømmen til hele vognen ved å
skru av hovedbryteren (se A i Fig. 16).
Hovedbryteren må brukes før det utføres
service på vognen.

3. Trykk den grønne [Start]-knappen for å
starte på nytt, se Fig. 16.

1.4 Å bruke knappen for styrt lading
1. Bruk den gule [Styrt lading]-knappen (se E

i Fig. 16). Hvis batteriet går tomt mens fôr-
vognen er ute på skinnen, må fôrvognen
dyttes til parkeringsposisjonen manuelt.
[Styrt lading]-knappen eliminerer behovet
for en ekstern lader for å starte batterila-
dingen.

2. Sørg for at fôrvognen er i ladeposisjon.
Kontakter for batterilading på drevbog-
giene har kontakt med kontaktskinnen for
lading.

3. Trykk og hold inne [Styrt lading]-knappen
for å fremtvinge strømtilførsel fra batterila-
deren. Hold [Styrt lading]-knappen trykket
inn mens du trykker på (og holder inne) den
grønne [Start]-knappen for å starte opp
kontrollboksen.

4. Slipp [Styrt lading]- og [Start]-knappene når
kontrollboksen starter opp. Ladingen av
batteriene vil skje automatisk.

2 Lade batteriene
Merk! Når ladingen starter, tennes den gule lam-
pen. Den gule lampen lyser helt til batteriet er
fulladet. Ladetiden avhenger av størrelsen på
batteriet og graden av utlading.
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1. Skru på elektronikken i vognen, og aktiver
begge sensorene for å begynne lading.

2. Skru laderen "av" eller "på", eller koble fra
batteriet for å tilbakestille laderen.

3. Koble laderen til et fulladet batteri for ved-
likeholdslading. Laderen vil lade batteriet i
én time (minimum ladetid). I denne perio-
den lyser den grønne lampen. Batteriet kan
fjernes når som helst. Vedlikeholdsladin-
gen er på så lenge batteriet er koblet til.

Merk! Et batteri må aldri utlades under 70 % av
klassifisert Ah-kapasitet. Etter det punktet vil det
ikke lenger være mulig å lade batteriet til 100 %
kapasitet.
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Brukers vedlikehold
DeLaval fôrvogn FW200 (DelPro)

1 Risiko under vedlikehold
Merk!  Før noen form for vedlikeholdsarbeid må
du sørge for at strømhovedbryteren er slått av
("0"). Trykk på en av nødstoppbryterne også.

Fare!
Hovedstrømforsyningen må alltid
kobles fra og en eventuell hovedbry-
ter låses i av-stilling før installasjo-
ner, inspeksjoner, justeringer,
vedlikehold eller service på utstyret
utføres. Vent på at alle bevegelige
delene skal stoppe og alle kapasita-
torer utlades.

Fare!
Vann må aldri sprøytes eller spyles
på elektriske komponenter, selv om
de er slått av eller koblet fra. Vann på
elektriske komponenter kan forår-
sake elektrisk støt som ødelegger
utstyret.

Forsiktig!
Du må aldri rengjøre utstyret med
høytrykksvasker eller annen vanntil-
førsel. Utstyret er følsomt og kan
ødelegges av høyt trykk.

Advarsel!
Batteriene må ikke fylles på med
syre.

Advarsel!
Batteriene må ikke refylles med van-
lig vann fra springen.
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Advarsel!
Akkumulatorene inneholder svovel-
syre som kan forårsake alvorlige
brannskader. Dersom syren kom-
mer i kontakt med øyne, hud eller
klær, må du skylle med mye vann.
Kontakt øyeblikkelig lege dersom
syren har sprutet opp i øynene.

Advarsel!
Hvis batteriet lades innendørs må
rommet være vellventilert under
ladingen. Bring ikke brennbart mate-
riale, nakne flammer og tenn ikke på
sigaretter i nærheten av batteriet.

2 Serviceoppgaver

Nr. Brukers vedlikeholdsoppgave Frekvens Maks intervall Reservedeler
eller sett

1 Sjekking av ladekontaktene - Hver melkeøkt

2 Sjekking av beholderne og sjekking av feilmeldinger - Daglig

3 Kontroll av delene - Annenhver uke

4 Fjerne fôrrester - Annenhver uke

5 Se etter skader - Månedlig

6 Kalibrering av porsjonererne - Månedlig

7 Rengjøring - Månedlig

8 Smøre delene - Månedlig

9 Rengjøring av batteriene (akkumulatorer) - Månedlig

10 Kontroll av batteriene - Annenhver
måned

11 Sjekk skruer og hjulene 1000h Årlig

12 Smøring av kulelageret i sammenføyningen 1000h Årlig
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Nr. 1 Sjekking av ladekontaktene

1. Sjekk jevnlig kontakttrykket til ladekontak-
tene på motorløpekatten og ladeskinnens
parkeringsposisjon. Forsikre deg om at
ladekontakten flyttes 3 mm (1 i Fig. 17 ver-
tikalt når den føres i ladeskinnen. Sjekk at
hver kontakt kan beveges fritt utenfor lade-
skinnen. Smør om nødvendig.

Merk!  Bruk aldri olje eller kontaktspray.

2. Forsikre deg om at kontaktene og ladeskin-
nen er tørre og rene (fri for skitt og oksid).
Rengjør skinnen og kontaktene med et fett-
løsende middel, og rengjør overflatene
med en vaskeklut.

3. Gjennomfør kalibreringsprosessen med
halvfulle beholdere for best nøyaktighet.

Merk! For å sikre at fôrvognporsjonene har
riktig mengde med fôr, er det viktig å utføre
en kalibrering av utmaterne med regelmes-
sige intervaller.

Nr. 2 Sjekking av beholderne og sjekking av
feilmeldinger

1. Kontroller at alle beholderne er fylt med rik-
tig fôr.

2. Kontroller displayet på kontrollboksen for
eventuelle feilmeldinger.

Nr. 3 Kontroll av delene

Frekvens -

Maks intervall Hver melkeøkt

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller

1

21
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Fig. 17: Sjekking av ladekontaktene.

Frekvens -

Maks intervall Daglig

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller

Frekvens -

Maks intervall Annenhver uke

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller
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Spesialverktøy: n Analogt multimeter
n Elektrisk gjerde-tester

1. Kontroller alle markørene, og kontroller at
ingen er løse eller har falt av bjelken.

2. Kontroller at ladeenheten virker skikkelig.

3. Sjekk at beltene på kryss- og bunntrans-
portbåndet kjører i midten av rullene. Hvis
det ikke er tilfellet, juster den ikke-drevne
rullen parallelt med den drevne rullen.

4. Kontroller strammingen på alle belteutma-
ter. Juster strammingen av reimen hvis den
har en tendens til å glippe: juster sideplas-
seringen av den ikke-drevne rullen.

Nr. 4 Fjerne fôrrester
1. Fjern alle fôrrester fra fôrvognen, spesielt

på og rundt fôrutmaterne og slepeløpekat-
tene; på motorløpekatten, spesielt rundt de
induktive sensorene og batteriladekontak-
tene (med kontaktene utenfor kontaktskin-
nene).

2. Fjern fôrrester og støv fra sporskinnen,
ledeplaten og fra de batteriladende kon-
taktskinnene.

Nr. 5 Se etter skader
1. Kontroller om det er skader på beholderen,

opphengschassiset og løpekattene.

2. Kontroller at alle motor- og utmaterbeskyt-
telser er satt riktig på og ikke er skadet.

3. Kontroller at fôrvognen henger rett. Hvis
det er nødvendig, kan du justere tyngde-
senteret ved å flytte opphenget til motoren
og motorløpekatten.

Nr. 6 Kalibrering av porsjonererne
n Kalibrer porsjonererne. Kalibrer skalaen for

å sikre at fôrvognen porsjonerer ut riktig
mengde mat. Kalibrer også når det er en ny
leveranse av fôr eller når det er en endring
av fôrtype.

Frekvens -

Maks intervall Annenhver uke

Beregnet tid: -

Servicetype: Rens

Frekvens -

Maks intervall Månedlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller

Frekvens -

Maks intervall Månedlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Juster
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Nr. 7 Rengjøring
1. Tøm fôrbeholderne helt.

1.1 Rengjør innsiden av beholderne og la
dem tørke. Dette er spesielt viktig når
kraftfôr med høyt vanninnhold skal
deles ut.

2. Rengjør hele fôrvognen med en myk børste
og bruk lunkent vann.

Nr. 8 Smøre delene

1. Smør kjedet ved å bruke smøring beregnet
på rullekjeder, se Fig. 18.

1.1 Forsikre deg om at hele kjedet er
smurt. Det kan sjekkes ved å samtidig
kjøre drivmotoren i korte intervaller for
å få fram kjedet.

1.2 Gjenta sprayingen på den andre siden.

2. Kontroller løpekattkulelageret, og smør
dersom det er nødvendig. Kontroller at
mutteren på opphengsbolten er strammet
til og at splinten (hvis noen) er på plass.

3. Børst av alle kjedene i boggiene og trans-
portbåndene, og smør dem med spesial-
kjedeolje.

Nr. 9 Rengjøring av batteriene (akkumulato-
rer)
n Rengjør batteriene. Kontroller batteristatu-

sen og fyll på med destillert vann dersom
det er nødvendig (gjelder ikke vedlike-
holdsfrie batterier).

Frekvens -

Maks intervall Månedlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Rens

Frekvens -

Maks intervall Månedlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Smøring
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Fig. 18: Smøre kjedet

Frekvens -

Maks intervall Månedlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Rens
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Nr. 10 Kontroll av batteriene
Spesialverktøy: n Batteritester

Merk! Batteritemperaturen påvirker batterikapa-
siteten. Lavere temperatur betyr dårligere kapa-
sitet. Kapasiteten reduseres med ca. 1 % per
1 °C fra referansetemperaturen på 20 °C.

En annen faktor som har innvirkning på batteri-
kapasiteten er alderen. Avhengig av antall lad-
ninger og utladninger, endres den "normale"
funksjonen til batteriet gradvis. Batteriet får van-
skeligheter med å lades helt opp, og kan ikke
holde på ladningen.

1. Kontroller væskenivået i hver celle av bat-
teriet annenhver måned.

Væskenivået bør være ca. 10 mm over top-
pen av platene. Hvis den er lavere, fyll opp
med akkumulatorvann (destillert eller avio-
nisert vann).

Merk! Lavt væskenivå (elektrolytt) i batte-
riet gjør kapasiteten dårligere og kan forår-
sake en kortslutning i batteriet.

Merk! Beskytt batteripolene og batterik-
lemmene med polsmøring eller dinitrol.

I

Sjekk statusen på ladingen med et densi-
meter. Et batteri er fulladet når elektrolytt-
tettheten er 1,26 g/cm3 – 1,28 g/cm3 ved en
temperatur på 25 °C. Hvis tettheten har
sunket under 1,20 g/cm3, må batteriet
lades opp. Dersom de ulike cellene viser
ulik tetthet, kan det bety at batteriet mer
eller mindre er flatt.

2. Fyll batteriet med akkumulatorvann hvis
væsken har lekket ut.

Merk! Justeringen til riktig syre-egenvekt
må gjøres når batteriet er ladet opp, og skal
gjøres av en profesjonell person.

Nr. 11 Sjekk skruer og hjulene

Frekvens -

Maks intervall Annenhver måned

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller
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Fig. 19: Sjekking batterienes væskenivå

1,28: Fulladet
1,20: Halvt oppladet (oppladning er nødvendig)
1,12: Batteriet må lades opp øyeblikkelig

Frekvens 1000h av drift

Maks intervall Årlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Kontroller
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Spesialverktøy: n Skrutrekker, 8 mm
n Unbrakonøkkel, 8 mm

1. Kontroller skruene brukt til å skru sammen
sidene og bunndelene i løpekattene. Disse
M8-skruene (16 stykk) bør strammes med
et dreiemoment på 18 Nm.

2. Kontroller skruene på stengene med tet-
ningsmateriale av nylon. Disse M8-
skruene (16 stykk) bør strammes med
dreiemomentverdi på 8 Nm.

3. Kontroller alle hjulmutrer. Sperremekanis-
men på muttere må festes godt i tetnings-
materialet på hjulakselen.

4. Sjekk hjulene. Tykkelsen på flensen (B) må
være mer enn 2 mm og diameteren på hju-
let (C) må være mer enn 48 mm, se 
Fig. 20. A indikerer smørefett.
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Fig. 20: Sjekking av hjul.
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Nr. 12 Smøring av kulelageret i sammenføy-
ningen

1. Smør kulelageret i sammenføyningen mel-
lom motorløpekatten og fôrvognen, eller
chassiset til opphengsforlengeren.

2. Løft fôrvognen og skyv den frigjorte forbin-
delsebolten oppover, se Fig. 21.

Merk!  Det tilsvarende lageret i forbindel-
sen mellom bakløpekatten og fôrvognen
eller opphengsforlengerchassiset bør smø-
res på samme måte.

Merk!  Det er ikke mulig å demontere løpe-
kattene for å få fôrvognen av skinnen. Fôr-
vognen bør skyves av sporet i en åpen
skinneende.

Frekvens 1000h av drift

Maks intervall Årlig

Beregnet tid: -

Servicetype: Smøring
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Fig. 21: Smøring av kulelageret i sammenføyningen

A: Smøremiddel
B: Minst 2 mm
C: Minst Ø 48 mm
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Problemløsing
Batterilader chAmp

1 Indikatorlamper
Nr. Symptom Årsak Handling
1 Gul LED-lampe som blinker. Batteriet er kanskje ikke koblet

til riktig.
Kontroller kabler, tilkoblingster-
minaler, plugger og andre til-
koblinger til batteriet. Mål
spenningen ved batteriet og
ved laderen.

Frakoble og tilkoble ladekabe-
len til strømkilden.

2 Gul og grønn LED-lampe
blinker samtidig.

Ladespenningen er lav, < 21 V. Øk ladespenningen.

3 Gul og grønn LED-lampe
blinker vekselvis.

Den interne temperaturen er for
høy.

Kontroller om ventilasjonsom-
rådet på laderen er rent. Om
nødvendig, fjern fôr, møkk, osv.

4 Rød LED-lampe som blinker. Defekt batteri. Kontroller batteriet. Ved behov
må du skifte ut batteriet.

5 Gul, grønn og rød LED-
lampe blinker samtidig.

Ladespenningen er veldig lav,
< 14 V.

Pulslading inntil spenningen er
over 14 V.
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