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Håndleseren HHR 3000 Pro er konstruert for  

å tåle krevende forhold i fjøset. Med denne 

leseren får du utnyttet mange av mulighetene 

som ligger i elektronisk øremerking.  

 

Bruk av leser sikrer kvaliteten på data og er 

svært tidsbesparende sammenlignet med  

manuell avlesing og registrering av dyre-

nummer. Du slipper møysommelig notering  

for hånd, og risikoen for feil blir mindre.  

På denne måten oppnår du rasjonell,  

effektiv og sikker registrering og håndtering  

av dyra, både på gården og på beite, for 

eksempel ved veiing, paring og 

fosterscanning. 

Robust håndholdt leser med god ytelse 
HHR Animalia-programmet fungerer ikke på 

Apple-enheter (iPhone, Mac, iPad). 

Datautveksling mellom leseren og Led-Sau 

gjøres ved et eget menyvalg i Led-Sau-

programmet. 

 

HHR 3000 Pro ligger stødig i hånda og er 

god å jobbe med, også over lengre tid.  

Leseren er vanntett, tåler å bli skitten og 

kan rengjøres med en fuktig klut. Displayet 

har store taster og brukervennlige 

funksjoner. Et tydelig lys- og lydsignal angir 

at avlesning er registrert, og registreringa 

vises samtidig på skjermen. 

Den gode batterikapasiteten sikrer  

at du kan jobbe hele dagen uten å  

måtte lade batteriene.  

 

HHR 3000 Pro er best tilpasset  

sau, men kan også brukes til  

avlesing av elektroniske øre- 

merker på andre dyreslag.  

Ønsker du å benytte leseren  

til andre dyr enn sau, kontakt 

kundesenteret vårt før kjøp. 

 

HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23 

øremerker for småfe og Combi E30 

øremerker for storfe og gris.  

Leseren kan brukes med kort eller lang  

antenne. Med lang antenne blir det lettere å 

lese av merket uten å skremme dyret eller 

bli skadet selv. Uansett om du velger kort 

eller lang antenne, er leseavstand for Combi 

E23 30 cm; for Combi E30 50 cm.  

HHR 3000 Pro kan også leveres med 

panelantenne. Antenna kobles til leseren og  

plasseres i vekter, drivganger og lignende.  

 

 

Leseren kan leveres med Bluetooth. Med 

Bluetooth kan leseren kommunisere med 

for eksempel vekter og de fleste android 

smarttelefoner. NB: All kommunikasjon med 

pc gjøres gjennom USB-kabelen. 

 

HHR 3000 Pro er integrert mot Animalia og 

Led-Sau, slik at det blir enda lettere for deg 

å bruke opplysningene som registreres i 

leseren til rapportering. 

Programmet HHR Animalia, som overfører 

data til og fra Sauekontrollen, kan du laste 

ned på OS IDs nettsider: osid.no > 

Veiledninger > Lesere  

HHR 3000 Pro med kort antenne  
(10 cm) 

HHR 3000 Pro leveres med: 

- Utskiftbar kort eller lang antenne 

- USB og RS 232 grensesnitt 

- Brukerveiledning 

- Kombinert lade- og USB-kabel 

- Solid veske  

Tilleggsutstyr: 

- Kort eller lang antenne 

- Panelantenne 

- Bluetooth 

- RS 232 kabelsett 

- Billader 


