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Forord
Forord

Målgruppe for
denne
brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken er ment for de som er opptatt av kontroll,
bruk og vedlikehold av maskinen. Den inneholder all data som kreves
for trygg håndtering, bruk og vedlikehold av maskinen.
For din sikkerhet
Gjør deg kjent med denne brukerhåndboken før du begynner å justere
og bruke maskinen. På den måten legger du til rette for egen sikkerhet
og best mulig ytelse. Det er svært viktig at du leser denne håndboken
nøye og har den for hånden når du tar maskinen i bruk. På denne
måten vil du

•
•
•

unngå uhell
overhold garantibetingelsene
sørg alltid for å ha en funksjonell maskin som fungerer som den
skal.

For arbeidsgiveren
Alt personale skal få regelmessig opplæring i bruken av maskinen
(minst en gang i året) i henhold til retningslinjene i arbeidsgiverens
forsikringspolise. Individer som ikke er opplært eller autorisert har ikke
tillatelse til å bruke maskinen.
Du er selv ansvarlig for sikker bruk og vedlikehold av maskinen. Du
må forsikre deg om at du og alle andre som vil bruke, vedlikeholde
eller arbeide i nærheten av maskinen er gjort kjent med bruks- og
vedlikeholdsprosedyrene og relatert sikkerhetsinformasjon som står i
denne brukerhåndboken.
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Forord

Symboler som
brukes

I denne brukerhåndboken benyttes følgende symboler og uttrykk:

•

Lister er punktmerket

> En trekant viser punkter som du må følge
→ En pil viser kryssreferanser med andre tekstavsnitt
[+] Plusstegnet viser at det dreier seg om valgfritt utstyr, som ikke
tilhører standardmodellen.
I tillegg til disse symbolene brukes piktogrammer som vil hjelpe deg å
finne tekstavsnittene:
TIPS Ordet "Tips" viser tips og råd for bruk.
Trekanten viser at det er risiko involvert med arbeid med montering
eller tilpasning.

Nøkkelen indikerer tips ved montering eller justering av arbeid.

0
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Stjernen viser eksempler som trengs for en bedre forståelse.

Sikkerhetsanvisninger
Sikkerhetsanvisninger

For din sikkerhet

Dette
kapittelet
inneholder
alle
sikkerhetsanvisningene.
Emnespesifikke sikkerhetsanvisninger står etter kapittel. Ta vare på
sikkerhetsanvisningene

•
•
•

for din egen sikkerhet
for sikkerheten til dine omgivelser
for å garantere maskinsikkerhet

Ved håndtering av jordbruksmaskineri kan feil atferd føre til stor fare.
Vær derfor spesielt forsiktig og aldri under tidspress.
For arbeidsgiveren
Informer den som ofte jobber med denne maskinen om disse
sikkerhetsanvisningene og juridiske bestemmelser.
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Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsmerker
på maskinen

KG01846900

De monterte advarsels- og merkeskiltene gir viktige råd ved bruk av
maskinen; Når du overholder disse, ivaretar du egen sikkerhet. Sørg
for at sikkerhetsmerker og skilt holdes rene og leselige til enhver tid.
Skift sikkerhetsmerker og skilt som mangler eller som er blitt uleselige.
Hvis originale deler som et merke eller skilt var montert på er skiftet ut,
pass på at den nye delen også viser det samme merket eller skiltet.

KG01849300

KG01847000

KG01849000

KG01849100

KG01849000

KG1849200

UH220935
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Sikkerhetsanvisninger

Betydningen av
sikkerhetsmerkene

Les nøye gjennom brukerhåndboken
Les brukerhåndboken nøye før maskinen tas i bruk. Les og følg
sikkerhetsinstruksene.
KG01847000

KG01846900

Stopp traktormotoren
Før det utføres noe vedlikehold, reparasjon og justeringsarbeid, stopp
traktorens motor og ta ut tenningsnøkkelen. Ellers kan alvorlige eller
fatale skader oppstå.

Opphold deg aldri bak traktoren og maskinen
Still deg aldri mellom traktoren og maskinen under tilkopling og
frakopling av maskinen. Alvorlige eller fatale skader kan oppstå.
KG01849300

Ikke let etter eller stopp en hydraulisk lekkasje med hånden
Hydraulikksystemet er under høyt trykk. Prøv aldri å finne eller til og
med å stoppe en hydraulisk lekkasje med hendene. Høytrykkvæske
trenger lett gjennom hud og klær og fører til alvorlig skade: når det
oppstår skade, ta straks kontakt med lege.

KG01849000

Hold god avstand til armene
Hold god avstand til forstrekkerområdet mens pakkearmene roterer.
Det kan oppstå alvorlige skader.
KG01849100
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Sikkerhetsanvisninger

KG1849200

Hold god avstand til armene
Hold avstand til områdene rundt armene som er i bevegelse. Hendene
eller armene kan klemmes mellom delene som beveger seg.
Personskader kan oppstå.

Hold avstand til applikutter-valsene
Hold avstand til applikutter-valsene Hendene kan bli klemt mellom
valsene. Personskader kan oppstå.

Bruk hørselsvern
Bruk hørselsvern under arbeid. Det høye støynivået kan forårsake
alvorlige hørselskader.

Hold god avstand til forstrekkeren
Hold avstand til filmkutterområdet som er i bevegelse. Hendene kan
bli klemstret mellom delene som beveger seg. Personskader kan
oppstå.

UH220935
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Sikkerhetsanvisninger

Hvem har tillatelse
til å bruke
maskinen?
Generelt

Kun autoriserte personer
Maskinen kan kun brukes, vedlikeholdes eller repareres av autoriserte
personer som er informert om farene ved håndtering av maskinen.
Disse personene har vanligvis utdanning innen jordbruk eller
tilsvarende.
Sikkerhet er ditt ansvar
Overhold sikkerhetsanvisningene og sørg for at de blir overholdt av
andre. De fleste ulykkene kunne ha vært unngått. Ikke risiker alvorlige
eller fatale ulykker ved å overse disse sikkerhetsanvisningene.
Bruk tettsittende klær
Unngå å bruke løstsittende klær.
Løstsittende klær kan henge seg opp i roterende deler. Fare for
alvorlig skade.
Kjøre på et innelukket område
Kjøre ikke maskinen på et innelukket område. Eksosgasser kan være
farlige.
Utfør aldri reparasjoner på en maskin som er i gang
Utfør aldri service på maskinen når den er i gang. Alvorlige skader kan
oppstå.
Ingen modifisering av maskinen
Maskinen må ikke modifiseres på noen måte. Uautoriserte
modifiseringer kan skade funksjonen og/eller sikkerheten og kan
påvirke maskinens levetid.
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Sikkerhetsanvisninger

Tilkopling av
maskinen

Økt fare for skade
Når maskinen koples til traktoren, er det større fare for skade. Derfor:

•
•

forhindre at traktoren begynner å rulle, slå av motoren og ta ut
tenningsnøkkelen
still deg aldri mellom traktoren og maskinen under tilkopling

Ved eventuell uaktsomhet kan det oppstå skader på maskinen eller
alvorlig personskade.

Hydraulikk

Hydrauliske koplinger kun uten trykk
Kople de hydrauliske slangene til traktoren kun når både traktor- og
maskinhydraulikken er uten trykk. Hydraulikk under trykk kan føre til
utilsiktet bevegelse av maskinen.
Høyt trykk i hydraulikksystemet
Hydraulikksystemet er under høyt trykk. Alle slanger, rør og koplinger
må kontrolleres regelmessig for lekkasjer og utvendig skade. Bruk kun
egnet verktøy når du skal finne lekkasjer. Reparer skader umiddelbart.
Olje som lekker kan føre til skade og brann. Hvis det oppstår skade,
ta kontakt med lege umiddelbart.
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Sikkerhetsanvisninger

Veitransport

Vær oppmerksom på kjøreforholdene
Når du kjører på lokale veier, må maskinen svare til gjeldende
trafikkforskrifter. Dette involverer bl.a.:

•
•

montering av lys, varsels- og beskyttelsesinstallasjoner

•

overhold maksimalt tillatte hastighet på 25 km/t

følg tillatte transportdimensjoner og -vekter, totale vekter og
nasjonale fartsgrenser

Ved uaktsomhet er fører og maskinens eier fullt ansvarlige.
Forbudt å transportere mennesker på maskinen
Ingen og ingenting skal transporteres på maskinen under transport.
Transport av mennesker eller gjenstander på maskinen er farlig og
forbudt.
Endringer i kjøreegenskaper og bremseevne
Når maskinen er tilkoplet, forandres kjøreegenskapene og
bremseevnen. Maskinens mål og masse må tas hensyn til spesielt
ved kjøring i svinger. En ikke-tilpasset kjørestil kan føre til uhell.
Tilpasset kjørehastighet
Under dårlige veiforhold og høy kjørehastighet kan traktoren og
maskinen overbelastes. Tilpass kjørehastigheten etter veiforholdene.
Hvis ikke kjørehastigheten er tilpasset forholdene, kan det føre til
ulykke.
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Sikkerhetsanvisninger

Når du jobber med
maskinen.

Ta i bruk for første gang kun etter opplæring
Maskinen kan tas i bruk for første gang kun av ansatte hos
forhandleren eller fabrikkens eller produsentens representanter. Hvis
maskinen tas feilaktig i bruk uten å følge anvisningene, kan det føre til
at maskinen skades eller at det oppstår ulykker.
Vær oppmerksom på teknisk god stand
Ta maskinen i bruk kun når den er i teknisk god stand Sjekk alle viktige
deler og skift defekte deler før bruk. Defekte deler kan føre til
materielle skader eller personskader.
Fjern ikke beskyttende deksler.
De beskyttende dekslene skal ikke fjernes eller omgås. Sjekk alle
beskyttende deksler før bruk. Ubeskyttede maskindeler kan føre til
alvorlige eller fatale ulykker.
Forbudt å transportere mennesker på maskinen
Ingen og ingenting skal transporteres på maskinen under transport.
Transport av mennesker eller gjenstander på maskinen er farlig og
forbudt.
Sjekk de nærmeste omgivelsene
Før du kjører eller bruker maskinen må de nærmeste omgivelsene
sjekkes. Sørg for tilstrekkelig god sikt. Begynn å kjøre først når ingen
personer eller gjenstander befinner seg i de nærmeste omgivelsene.
Det kan oppstå alvorlige skader.
Stram bolter og mutrer
Sjekk regelmessig at bolter og mutrer sitter godt og stram dem om
nødvendig. Som følge av bruk kan maskinbolter løsne. Det kan føre til
at maskinen skades eller at det oppstår ulykker.
Atferd ved problemer
Når det oppstår funksjonssvikt, må maskinen stanses umiddelbart.
Sørg for at den står stabilt. Utbedre feilen straks, eller la et verksted ta
seg av det. Hvis du fortsetter å bruker maskinen, kan det føre til uhell
eller skade.
Blokkering eller bruk av sikkerhetsutstyr
Ved eventuelle blokkeringer eller bruk av sikkerhetsanordning, må
arbeid på maskinen aldri utføres uten å

•
•

slå av motoren og
ta ut tenningsnøkkelen

La deg aldri bli fristet til å mate maskinen eller fjerne materiale som
tetter igjen med hendene når maskinen er i gang. Alvorlige eller fatale
skader kan oppstå.
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Sikkerhetsanvisninger

Kople fra
maskinen

Økt fare for skade
Når maskinen koples fra traktoren, oppstår det større fare for skade.
Derfor:

•

forhindre at traktoren begynner å rulle, slå av motoren og ta ut
tenningsnøkkelen

•
•
•
•

still deg aldri mellom traktoren og maskinen under frakopling
sørg for at maskinen står på et jevnt og fast underlag
sørg for at støttejekken er godt festet
kople fra de hydrauliske slangene kun når hydraulikksystemet til
både traktoren og maskinen er uten trykk

Ved uaktsomhet kan alvorlig eller fatal skade bli resultatet.
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Sikkerhetsanvisninger

Stell og
vedlikehold

Sørg for å overholde stell- og vedlikeholdsintervallene
Vær oppmerksom på de oppgitte intervallene og intervallene som står
i brukerhåndboken for senere kontroller og inspeksjoner. Hvis ikke
intervallene overholdes, kan maskinen skades eller ulykker oppstå.
Bruk kun originaldeler
Mange komponenter har spesielle egenskaper som påvirker
maskinens stabilitet og funksjon. Kun deler og tilbehør som leveres fra
produsenten er testet og sendt ut på markedet. Andre produkter kan
avbryte maskinfunksjonen eller påvirke sikkerheten. Ved bruk av
uoriginale deler gjelder ikke garantien og produsentens ansvar.
Ved alt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid:

•
•
•

fjern trykket fra hydraulikken

•
•

kople fra traktoren hvis det er mulig

slå av motoren og fjern tenningsnøkkelen
pass på at traktoren og maskinen står på et jevnt og stabilt
underlag, støtt dem om nødvendig.
bruk ikke deler av maskinen som hjelp til å klatre. Bruk egnet
stigeutstyr

Sikrede forhold under reparasjon og vedlikehold garanteres kun ved
overholdelse av disse bestemmelsene.
Avbryt strømforsyningen
Før det utføres arbeid på den elektriske enheten må denne skilles fra
strømforsyningen Strømtilførsel kan føre til materiell skade eller
personskade.
Skift hydraulikkslangene
Hydraulikkslanger kan eldes uten synlige, ytre indikasjoner. Derfor
anbefaler vi å skifte ut alle hydraulikkslanger hvert sjette år. Defekte
hydraulikkslanger kan føre til alvorlige eller fatale skader.
Vær forsiktig ved rengjøring med høytrykkspyler
Maskinen kan delvis rengjøres med vann eller damp. Rens lagre,
plastdeler og hydrauliske slanger kun med lavt trykk. For høyt trykk
kan skade disse delene.
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Sikkerhetsanvisninger
Vær forsiktig ved rengjøring med trykkluft
Maskinen kan delvis rengjøres med trykkluft. Elektriske deler og
hydraulisk ventilhode må kun rengjøres med lavt trykk. For høyt trykk
kan skade disse delene.
Ingen aggressive vokstilsetninger
Ikke bruk aggressive vokstilsetninger ved rengjøring. Blanke
metallflater kan bli skadet.
Før det utføres sveisearbeid
Før den tilkoplede maskinen sveises må traktorens batteri og dynamo
løsnes. Dermed unngås skade på den elektriske installasjonen.
Stram de boltede koplingene
Etter reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må alle løse boltede
koplinger strammes. Det kan oppstå skade som følge av løse boltede
koplinger.

Ytterligere
anvisninger

Følg anvisningene
Overhold i tillegg disse sikkerhetsanvisningene

•
•

ulykkeforebyggende anvisninger

•
•

tipsene i denne brukerhåndboken

de allmenne sikkehetstekniske, industrielle, medisinske og
veitrafikkreglene
reglene for arbeid, rengjøring og vedlikehold
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Gjøre seg kjent med maskinen
Dette kapittelet inneholder generell informasjon om maskinen og
informasjon om:
Gjøre seg kjent med maskinen

•
•

Maskinens
destinasjon
Maskinens tiltenkte
bruk

Maskinens
egenskaper

18

egenskaper
tekniske spesifikasjoner

Denne maskinen er utelukkende utviklet for filminnpakking av runde
baller av hovedsakelig gressplanter, med hensyntagen til alle
forskrifter, prosedyrer, osv. som nevnt heri og/eller på merker eller
andre symboler på maskinen.
Denne maskinen skal kun brukes til normalt jordbruksarbeid.
All bruk utenom det som fremgår av ovennevnte, forutsetter
produsentens skriftlige godkjenning. Dette kan også være påkrevd
ved filmpakking av uvanlige ikke-gressplanter.
Ballen lastes inn ved rullene. Rullene og satellitten begynner å rotere.
Ballen pakkes inn i film. Når ønsket antall film er nådd, slutter rullene
og satellittene å rotere. Filmen kuttes av applikutterne. Ballen vil bli
lesset av ved å strekke ut rullarmene.

Gjøre seg kjent med maskinen

Beskrivelse av
komponentene
Satellitt

Forstrekker

Støttevalser

Filmkutter

Ruller
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Gjøre seg kjent med maskinen

Tekniske
spesifikasjoner
Mål/vekt
Vekt
Maks. vekt (kg)

700

Lengde (m)
Helhetlig lengde

2,27 (L)

Bredde (m)
Generell bredde - rulletrappene lukket

1,32 (B)

Generell bredde - rulletrappene åpne

2.06

Høyde (m)
Totalhøyde

2,43 (H)

H

L

B
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Gjøre seg kjent med maskinen

Krav til baller
Runde baller
Minimumsdiameter (cm)

90

Maks. diameter (cm)

150

Maks. vekt (kg)

1 200

Maks. 150
cm
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Gjøre seg kjent med maskinen

Valgfritt utstyr
Elektrisk tilkopling til kontaktskap
Adapter for 500 mm ruller med film
Bakkeruller
Andre støtteruller

Traktorspesifikasjon
er
Traktorspesifikasjoner
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Elektronikk

12 V (DC) kopling til kontaktskap
(DIN 9680)

Hydraulikk

1 dobbeltvirkende kontrollventil

Koplingskategori

II

Pumpekapasitet (l/min)

24

Trykk (bar)

180

Gjøre seg kjent med maskinen

Maskinkrav
Maks. transporthastighet (km/t)

25

Maks. satellitt opm

30

Filmkrav
Filmbredde (mm)

750

Alternativ filmbredde (mm)

500

Minimumstykkelse på film (μm)

25

Kvalitet

3-lags blåsefilm
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Levering og klargjøring
Levering og klargjøring

Sikkerhet
Kontroll av
levering

Bruk vernesko
Ved alt arbeid på maskinen må du aldri sette føttene under maskinen
og alltid bruke vernesko. Når du bruker vernesko forhindrer du eller
reduserer risikoen for alvorlig skade.

Levert komplett
Maskinen leveres komplett. Ta kontakt med forhandleren hvis det
mangler deler.
Maskinen må sjekkes ved levering. Maskinen er utstyrt med:

•
•
•
•
•

Klargjøring av
maskinen
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Brukerhåndbok
Reservedelshåndbok
Hydraulikkslanger med kopling
Kabelkontroll, innpakking og balleteller
Elektronisk kontrollsystem (kontaktskap, festebraketter,
strømkabel)

Maskinen må klargjøres før den tas i bruk.
Følgende må klargjøres:

•
•

Sjekk maskinen visuelt for skade
monter eventuelt tilleggsutstyr

Tilkopling av maskinen
Tilkopling av maskinen

Sikkerhet

Økt fare for skade

•
•

Sørg for at traktoren ikke ruller
Still deg aldri mellom traktoren og maskinen under tilkopling

Ved uaktsomhet kan det oppstår fatale eller alvorlige skader.
Bruk egnet traktor
Pass på at traktoren

•
•
•

er i god driftstilstand
har tilstrekkelig bremseevne for denne maskinen
er egnet for å bære og transportere denne maskinen

Hvis det brukes en traktor som ikke er egnet, kan det føre til alvorlig
personlig og materiell skade.

Generelt

Med maskinen kana det festes til traktorens 3-punktsfeste.
Følgende elementer er nødvendige for å klargjøre maskinen for
tilkopling:

•
•
•

Både traktoren og maskinen må stå på et jevnt underlag
Hydraulikkslangene må være tilkoplet
Kabelkontrollen [+] må være installert

eller

•

Det elektroniske kontaktskapet [+] må være installert
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Tilkopling av maskinen

Festing

Med maskinen kan det festes til et kategori II 3-punktsfeste.
Reparer de nedre koplingene på traktoren
Reparer de nedre koplingene på traktoren etter at maskinen er koplet
til. Sidelengs bevegelse av traktorens nedre koplinger fører til ustabile
kjøreegenskaper under veitransport og kan føre til ulykker.
Før maskinen koples til:
> still inn kontrollspaken til 3-punktsfestet slik at det forhindrer
utilsiktet aktivering av noen av funksjonene
> Koble maskinen til traktorens nedre koblinger og øvre kobling
> Reparer traktorens nedre koblinger for å forhindre at de beveger
seg lateralt
> Bruk trepunktskoblingen til å løfte maskinen såvidt fra bakken
> Fest stabilisatorene eller sjekk kjettingene for å forhindre at
maskinen beveger seg sidelengs.
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Tilkopling av maskinen

Installasjonskabel
kontroll

Sjekk at kablene ligger riktig
Kablene må ikke strekkes eller sette seg fast. Se til at det er god plass
rundt dem. Kabler som er revet eller som har satt seg fast kan føre til
uforutsigbare bevegelser i maskinen og kan føre til alvorlig skade.
Kabelkontrollen må installeres på en støtte eller holder i førerhytten.
Sjekk følgende:

•
•
•
•

Montering og
tilkopling

Pass på at kabelkontrollen er installert slik at det er lett tilgjengelig
og godt synlig for føreren
Ikke monter kabelkontrollen på en del som er utsatt for sterke
vibrasjoner
Sørg for at kabelkontrollen ikke utsettes for mye støv
Unngå at kablene legges i skarpe kurver

> Monter og kople kabelkontrollen ved traktoren

Kabelkontroll

Bak

Foran

Innpakkings- og
balleteller

Innpakking og balletelleren må monteres og koples til.

Innpakkingsog balleteller
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Tilkopling av maskinen

Installering av
kontaktskap

Riktig tilkopling til det elektroniske kontrollsystemet
Kople aldri kabelen til sigarettenneren på grunn av støyrisiko. Kople
alltid ledningen direkte til den støyfrie strømkilden. Kontroller derfor at
sikringene på strømledningene virker.
Kontaktskapet må installeres på en støtte eller holder i førerhytten.
Sjekk følgende:

•
•
•
•

Elektrisk
koplingskontaktskap
[+]
Tilkopling til
kontaktskap
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Pass på at kontaktskapet er installert slik at det er lett tilgjengelig
og godt synlig for føreren
Ikke monter kontaktskapet på en del som er utsatt for sterke
vibrasjoner
Sørg for at kontaktskapet ikke utsettes for mye støv
Ikke installer kontaktskapet der sterkt sollys eller regn kan komme
til

> Kople til maskinboksens hovedstrømledning direkte til traktorens
12 V-batteri
Kabelkode

Pol

+

+

-

-

> Kople 4-pinnekoplingene på kontaktskapet og maskinboksen til
hverandre

Tilkopling av maskinen

Hydraulikkoplinge
r

Hydraulisk kopling kun uten trykk
Kople de hydrauliske slangene til traktoren kun når både traktor- og
maskinhydraulikken er uten trykk. Hydraulikk under trykk kan føre til
utilsiktet bevegelse av maskinen.
Unngå oljeblanding
Når maskinen brukes til forskjellige traktorer kan det oppstå feil
oljeblanding. Feil oljeblanding kan ødelegge traktordeler.
Ikke la skitt trenge inn i hydraulikksystemet
Hydraulikksystemet kan bli alvorlig skadet. Personskader eller
materiell skade kan oppstå.
Kontroller slanger og koplinger
Test alle hydraulikkslanger før tilkopling for å se om de er skadet.
Kontroller at alle hydrauliske koplinger er stramme etter tilkopling.
Defekte hydraulikkslanger eller dårlig tilkoplede hydrauliske koplinger
kan føre til at maskinen skades eller beveger seg uforutsett.
Fest traktorens hydrauliske utstyr
I transportposisjon må traktorens hydrauliske utstyr sikret mot
utilsiktede bevegelser. Utilsiktede bevegelser i det hydrauliske utstyret
kan føre til alvorlig skade eller uforutsette bevegelser i maskinen.
Sjekk at hydraulikkslangene sitter riktig
Hydraulikkslangene kan ikke hekte seg opp eller strammes. Vær
spesielt oppmerksom på tilstrekkelig ledig plass. Hvis
hydraulikkslangene har revnet eller har hengt seg opp, kan det føre til
ukontrollerbare bevegelser i maskinen og alvorlig skade.
Se til at hydraulikkslangene legges riktig
Hydraulikkslangene kan ikke hekte seg opp eller strammes. Se til at
det er god plass rundt dem. Slitte eller blokkerte hydraulikkslanger kan
forårsake store skader på maskinen eller føre til alvorlige skader.
Sjekk følgende koplinger fra traktoren til maskinen (hvis det er
aktuelt):

•
•

hydraulikkslange

hydraulikkoplinger
elektroniske koplinger

> Pass på at traktorens hydrauliske utstyr ikke er under trykk
> Kople den hydrauliske koplingen til en enkel eller dobbel hydraulisk
enhet med retur uten trykk
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Tilkopling av maskinen

Elektroniske
koplinger

Kontroller slanger og koplinger
Test alle elektroniske kabler før tilkopling for å se om de er skadet.
Sjekk at alle elektroniske koplinger er tette etter tilkopling. Defekte
elektroniske kabler eller dårlig tilkoplede elektroniske koplinger kan
føre til skade eller uforutsette bevegelser i maskinen.
Sjekk at de elektroniske kablene ligger som de skal.
Kabelslangene kan ikke hekte seg opp eller strammes. Vær spesielt
oppmerksom på tilstrekkelig ledig plass. Hvis de elektroniske
slangene har revnet eller har hengt seg opp, kan det føre til
ukontrollerbare bevegelser i maskinen og alvorlig skade.
Se til at de elektroniske kablene legges riktig
Elektroniske kabler kan ikke hekte seg opp eller strammes. Se til at
det er god plass rundt dem. Slitte eller blokkerte elektroniske kabler
kan forårsake stor skade på maskinen eller alvorlig personskade.
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Klargjøring til bruk
Klargjøring til bruk

Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene
Følg sikkerhetsanvisningene ved utføring av alt arbeid. Hvis du
overser sikkerhetsforskriftene, kan dette medføre alvorlige eller fatale
skader.
Garanter riktig hydraulisk kopling
Før bruk må det kontrolleres at alle hydrauliske koplinger er riktig
koplet til de enkle eller doble ventilene. Hvis de hydrauliske
koplingene ikke er koplet riktig, kan det føre til uforutsigbare
bevegelser av maskinen.
Utfør aldri arbeid på maskinen når den er i gang
Utfør aldri justeringsarbeid på maskinen når den er i gang.

•
•

Traktorens motor må være slått av og tenningsnøkkelen trukket ut
Den elektroniske kontrollboksen må være avslått

Ved uaktsomhet kan det oppstå fatale eller alvorlige skader.
Ingen mennesker i snuområdet
Ingen personer må oppholde seg i maskinens snuområde under
arbeid. Dette gjelder også satelittområdet. Dette kan føre til alvorlige
personskader.
Sikre maskinen
Under justering er det økt fare for at skader skal forekomme. Derfor
må

•
•

maskinen sikres slik at den ikke igangsettes ved et uhell eller ruller
avgårde
Maskinen må stå jevnt og trygt, og den må støttes under arbeid
hvis nødvendig

Usikrede maskiner eller maskiner som ikke støttes kan føre til ulykker.
Bruk vernesko
Ved alt arbeid på maskinen må du aldri sette føttene under maskinen
og alltid bruke vernesko. Når du bruker vernesko forhindrer du eller
reduserer risikoen for alvorlig skade.
Garanter riktig hydraulisk kopling
Før maskinen tas i bruk må det kontrolleres at systemets hydraulikk er
koplet til de riktige enkeltventilene med retur uten trykk. Hvis de
hydrauliske slangene ikke er koplet riktig, kan det føre til utilsiktede
bevegelser av maskinen.
Følgende klargjøring må utføres:

•
•
•
•

Vinkelmaskin
Støttevalsejustering
Forstrekkerjustering
Filminstallering

31

Klargjøring til bruk

Topplenkejusterin
g

Lukk bakre vindu
Lukk bakre vindu i traktorkabinen før topplenken justeres. Hvis
øverste lenke justeres feil og maskinen løftes med 3-punktsfestet, kan
bakre vindu eller traktorkabin skades.
Maskinen må vippe litt bakover mot traktoren.
Ellers

Vinkel

•
•
•

vil ballen rulle av rullene
ballen vil ikke bli riktig pakket inn med film
koniske baller ruller av rullene

Vinkelen må stilles med øverste lenkelengde.
> Monter øverste lenke slik at maskinen ikke vipper forover
> Vend topplenken utover = maskinen vipper bakover
> Vend topplenken innover = maskinen vipper forover
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Klargjøring til bruk

Ekstra støtterull
[+]

For å sikre ballens stabilitet under innpakking, kan det monteres en
ekstra støtterull [+].

Støttevalsejustering

Støtterullene må plasseres i begge utvendige hull.

Støttevalser

Utvendige hull

> Fjern akselpinnen
> Plasser støtterullen i riktig hull
> Sett akselpinnen på plass

Akselpinne
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Klargjøring til bruk

Forstrekker

Bruk vernesko
Ved alt arbeid på maskinen må du aldri sette føttene under maskinen
og alltid bruke vernesko. Når du bruker vernesko forhindrer du eller
reduserer risikoen for alvorlig skade.
Forstrekkeren må justeres slik at midten på filmrullen står i midten på
ballen.

Forstrekkerjustering

Forstrekkeren må justerers i forhold til ballens diameter.
> Slå av traktorens motor og ta ut tenningsnøkkelen
> Løsne boltene med én omdreining
> Flytt hele forstrekkeren opp eller ned, avhengig av ballediameter

Bolter

Forstrekker

Midtre linje
på ballen

Midten på filmrullen må nå stemme med ballens ikke-visuelle midtre
linje.
> Stram boltene
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Klargjøring til bruk

Filminstallering

Før filmen installeres:
> slå av traktorhydraulikken
> ta ut tenningsnøkkelen
Hold avstand til forstrekkervalsene
Hold god avstand til forstrekkervalsene Hendene kan bli klemt mellom
valsene. Personskader kan oppstå.
Velg en film av god kvalitet for å sikre en problemfri drift av
filmpakkesystemet. Anbefalte filmtyper under:
→ Filmkrav, side 23

Legge på filmrull

> Flytt den nedre spaken for å sikre forstrekkeren med kroken
> Frigjør og løft opp den øvre spaken
Hvis det brukes 500 mm filmrull:
> legg en adapter [+] på toppen av filmrullen

Øvre
spak
Forstrekker
Krok

> Sett på filmrull
Pass på at filmrullen roterer i riktig retning.
> Senk den øvre spaken

Nedre
spak

Film

> Før filmen mellom forstrekkeren, i henhold til bildet
> Flytt den nedre spaken for å løsne forstrekkeren fra kroken
> Kople filmenden til filmkutteren
Kun elektronisk kontroll:
> trykk for å nullstille teller/program
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Klargjøring til bruk

Kontroller
følgende i
begynnelsen av
sesongen
Løper

Følgende elementer må kontrolleres før bruk av maskinen hver
sesong:

•

Kontroller de elektriske koplingene

→ Elektrisk koplingskontaktskap [+], side 28

•

Kontroller smøring

→ Vedlikeholdsintervaller, side 65
> Kjør traktorhydraulikken på tomgang

•
•

Kontroller at komponentene virker som de skal
Kontroller om det er noen uvanlige lyder

> Slå av traktorhydraulikken

•

Sjekk om utstyret er stramt

Under innkjøringsperioden må det utføres spesiell vedlikehold. Se
vedlikeholdstabellen
→ Vedlikeholdsintervaller, side 65
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Veitransport
Veitransport

Sikkerhet

Før transport på veien, les følgende sikkerhetsanvisninger. Rutinen
som foreskrives hjelper deg å unngå ulykker.
Steng ventiler
Steng alle ventiler før transport på veien. Med åpne ventiler og falsk
operasjon kan sylinderen senkes. Det kan oppstå trafikkulykker.
Rens maskinen før veitransport
Rengjør maskinen før all transport på veien for rester etter avling og
leire. Avling eller leire som faller på veien kan føre til at veien blir glatt
å kjøre på. Det kan føre til alvorlige ulykker.

Før veitransport

Veitransport må skje i transport-posisjonen. Følgende må gjøres for å
stille maskinen i transportposisjon:

•
•
•

Satellitt i
transportposisjon

Bak

satellitten må stå i transportposisjon
satellitten må låses med sikkerhetskjedet

Satellitten må settes i transportposisjon før veitransport.

Kabelkontroll
Høyre spak

rullene må være trukket helt inn

> Flytt venstre spak forover for å flytte satellitten i transportposisjon

Venstre spak

Foran

Elektronisk kontroll

TRANS

> Trykk
Satellitten flyttes i transportposisjon.
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Veitransport

Sikkerhetskjede

> Legg sikkerhetskjedet rundt forstrekkerrammen og ved rammen

Sjekke maskinen

Sjekk maskinen før transport på veien ved hjelp av sjekklisten:

Veitransport
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> Lås sikkerhetskjedet

•
•
•
•

Er traktorhydraulikken slått av?

•

Før du begynner å kjøre, sjekk de nærmeste omgivelsene. Sørg
alltid for at det er klar sikt og spesielt at det ikke er barn i området
rundt maskinen.

•
•
•
•

Lås traktorens hydrauliske ventiler før transport på veien

•

Vær oppmerksom på kjøreegenskaper og bremseevne. Da
påvirkes kjøre- og bremseegenskapene av den tilkoplede
maskinen (lengre bremselengde på grunn av større kjørekraft).

Er alle ventiler stengt?
Rester av avling og sterkt smuss fjernet?
Er kabler og ledninger plassert slik at de ikke strammes eller
kommer i berøring med bakhjulene på traktoren ved kjøring i
svinger?

Ikke transporter personer eller gjenstander på maskinen
Pass alltid på å tilpasse hastigheten etter kjøreforholdene.
Kjør ikke fortere enn 25 km/t. Følg nasjonale og lokale
fartsgrenser.

Klargjøring i åkeren
Klargjøring i åkeren

Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene
Følg sikkerhetsanvisningene ved utføring av alt arbeid. Hvis du
overser sikkerhetsforskriftene, kan det føre til alvorlige eller fatale
skader.
Fest traktor og maskin

•
•

Slå av traktorens motor og ta ut tenningsnøkkelen
Forhindre at maskinen setter i gang utilsiktet.

Usikrede maskiner og traktorer kan forårsake ulykker.

Stille inn ytelse

Maskinen må stilles inn når den står i arbeidsposisjon. De beskrives i
de neste avsnittene:

•
•

Før pakking

Før pakking
Sett i arbeidsposisjon

Før pakkingen kan begynne, må følgende kontrolleres:

•
•

Står satellitten i arbeidsposisjon?
er filmen lastet i forstrekkeren?

Maskinen må tilpasses pakkede ballers balletype og ballestørrelse

•
•

Er antallet bordroteringer ok?
Er høyden på forstrekkeren ok?
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Klargjøring i åkeren

Sett i
arbeidsposisjon

Maskinen må brukes i arbeidsposisjon. Følgende må gjøres for å stille
maskinen i arbeidsposisjon:

Sikkerhetskjede

> Lås sikkerhetskjedet
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•

sikkerhetskjedet må tas av

> Ta av sikkerhetskjedet fra forstrekkerrammen og ved rammen

Bruk i åkeren
Bruk i åkeren

Sikkerhet

Det er forbudt å sitte på ved maskinen
Det er aldri tillatt at mennesker eller gjenstander sitter på ved
maskinen.
Det er farlig og forbudt å sitte på ved maskinen.
Ingen mennesker i snuområdet
Pass på at det ikke står noen i maskinens snu- og arbeidsområde.
Mennesker kan bli tatt opp av maskinen innenfor dette området.
Alvorlige eller fatale skader kan oppstå.
Vær oppmerksom på terrengforholdene
Vær oppmerksom på terrengforholdene, spesielt ved kjøring i bakker
der runde baller skal lesses av. Lossing av runde baller i bakker må
kun skje i en 90° vinkel i forhold til hellingen. Alvorlige eller fatale
skader kan oppstå.

Kontroller før bruk

Kontroller at

•
•

filmen holdes av applikutterne.
antall lag film er angitt
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Bruk i åkeren

Filmpakkingsanbe
falinger

Antallet bordoverlappinger avgjør hvor mange lag med film ballen er
pakket i. Seks lag med film er anbefalt bruk per balle. Det kan være
nødvendig å øke antallet lag dersom ballen består av et hardt og
halmlignende materiale.
> Tell antall bordomdreininger for å dekke ballen helt med film
> Legg til 1 til dette tallet
> Multipliser dette med 3, for 6 lag
eller
> multipliser dette med 4, for 8 lag
Borddrivverket er stilt til å bruke 2+2+2... lag overlapp, med 750 mm
film.

Anbefaling 500 mm
film
Anbefaling 750 mm
film
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Anbefalt antall filmviklinger må være 6 filmviklinger.
Ballediameter (cm)

4 lag

6 lag

120

24

36

150

30
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Anbefalt antall filmviklinger må være 6 filmviklinger.
Ballediameter (cm)

4 lag

6 lag

120

16

24

150

20

30

Bruk i åkeren

Startposisjonmodus

Satellittarmen må settes i startposisjon før innpakking kan starte.
Startposisjonen nås når:

•
•

Pakking

rullene er strukket helt ut
satellittarmen står i arbeidsposisjon

Pakke inn samtidig som det kjøres i feltet
Innpakking kan skje under kjøring i feltet. Pass på at ingen personer
eller gjenstander befinner seg i nærheten av maskinen. Alvorlige eller
dødelige person- eller maskinskader kan oppstå.
Innpakkingssyklusen beror på type kontroll på maskinen:

•
•

Kabelkontroll
Høyre spak

kabelkontroll
elektronisk kontroll

> Flytt høyre spak bakover for å strekke rullene helt ut

Venstre spak

> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
> Kjør bakover til ballen ligger helt mot støtterullen
> Flytt høyre spak forover for å trekke inn rullene
> Bruk 3-punktsfestet for å løfte maskinen
> Flytt venstre spak forover og hold den der for å starte innpakking
Etter én omdreining fortsetter viklingen automatisk:
> la venstre spak stå
Etter den nest siste filmviklingen lyder alarmen. Deretter legges til den
siste viklingen.
Ekstra viklinger kan legges til. Alarmen lyder 2 sekunder for hver
tilleggsvikling.

Bak

Foran

> Flytt venstre spak forover for å legge til ekstra innpakkinger
> La den venstre spaken stå for å avslutte viklingen.
> Flytt venstre spak bakover og hold den der for å åpne filmkutteren
Satellitten vil vikle med lav hastighet. Når filmen er i filmkutteren
> la venstre spak stå
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
For å kutte filmen og for å lesse av ballen
> flytt høyre spak bakover
Balletelleren nullstilles til null.
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Bruk i åkeren

Elektronisk kontroll
Manuell modus

Det nødvendige antall filmviklinger må ha blitt stilt inn.
→ CYC, side 56
> Skyv for å strekke rullene helt ut
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
> Kjør bakover til ballen ligger helt mot støtterullen
> Skyv joysticken opp for å trekke inn rullene
> Bruk 3-punktsfestet for å løfte maskinen
> Trykk for å starte pakkingen
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
For å lesse av ballen
> skyv for å lesse av ballen

Halvautomatisk modus

> Skyv for å strekke rullene helt ut
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
> Kjør bakover til ballen ligger helt mot støtterullen
> Skyv joysticken opp for å trekke inn rullene
> Bruk 3-punktsfestet for å løfte maskinen
> Trykk for å starte pakkingen
Hvis A4 er stilt til 1
> skyv for å bruke filmkutteren
Hvis innpakkingsprosessen avbrytes
> trykk for å starte pakkingen på nytt
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
For å lesse av ballen
> skyv for å lesse av ballen
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Bruk i åkeren
Automatisk modus

> Skyv for å strekke rullene helt ut
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
> Kjør bakover til ballen ligger helt mot støtterullen
> Skyv joysticken opp for å trekke inn rullene
> Bruk 3-punktsfestet for å løfte maskinen
> Trykk for å starte pakkingen
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
Ballen lesses av automatisk.
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Innpakkings- og balleteller
Innpakkings- og balleteller

Generelt

Hvis maskinen er utstyrt med kabelkontroll, kan innpakkings- og
balletelleren monteres. Denne telleren styrer og overvåker
innpakkingen av ballen. Alarmen lyder også når det forhåndsinnstilte
antallet viklinger er nådd.

Innpakkings- og
balletellerboks

Innpakkings- og balletellerboksen gjør det mulig å ha tilsyn med
ballepakkingsprosedyren fra førerhytten i traktoren. Spesielt følgende
funksjoner kan følges:

•
•

Balletellere (1 dagerstellere, 1 total teller)
Filmpakkingsteller

Foran på
kontaktskapet
Display

Knapper

Knapper

Faktisk modusknapp

•

Valg av den nevnte ballepakkingssekvens

Slett knapp

•
•

Endre en verdi
Nullstille en verdi

Stille inn knapp

•
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Endre en verdi

Innpakkings- og balleteller

Parameterendring

Parameterne kan endres etter ønske.
> Trykk for å legge inn ønsket display
> Trykk til ønsket siffer blinker
> Trykk for å stille inn sifferet
> Trykk for å bekrefte
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Innpakkings- og balleteller

Parameterinnstilli
nger
CYK

Hele pakkeprosessen er fastlagt via parameterinnstillingene.

Gjeldende antall bordrunder kan stilles inn. Forhåndsinnstilt antall
bordrunder kan vises på displayet.
Antall

Anbefalt antall

2 - 99

→ Filmpakkingsanbefalinger, side 42

> Trykk for å gå inn på displayet CYK
> Trykk til gjeldende antall bordrunder blinker
> Trykk for å stille inn det første sifferet.
> Trykk for det siste sifferet
> Trykk for å stille inn det siste sifferet.
> Trykk for å bekrefte

BAL

Antallet baller som er pakket kan vises i displayet. Antallet baller som
er pakket kan nullstilles til null.
Antall
0 - 99999
> Trykk for å åpne displayet BAL
> Trykk til antallet baller som er innpakket blinker.
> Trykk for å nullstille antall innpakkede baller til null
> Trykk for å bekrefte
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Innpakkings- og balleteller

BAL +

Totalt antall baller pakket.
Antall
0 - 99999
Antallet baller som er pakket kan ikke nullstilles.

F.

Bordet stopposisjon kan stilles inn. Det gir muligheten til å la spaken
stå inntil forhåndsinnstilt antall filmviklinger er nådd.
Autostopp-funksjonen må være stilt inn.
Innstilling

0

0.00 -1.99
Hvis 0,00 er stilt: bordet slutter å rotere straks etter at forhåndsinnstilt
antall filmviklinger er nådd.
Hvis 1,00 er stilt: bordet dreies én omgang etter at forhåndsinnstilt
antall filmviklinger er nådd.
> Trykk for å åpne display F.
> Trykk til første siffer blinker
> Trykk for å stille inn det første sifferet.
> Trykk til det andre sifferet blinker
> Trykk for å stille inn det andre sifferet.
> Trykk til siste siffer blinker
> Trykk for å stille inn det siste sifferet.
> Trykk for å bekrefte
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Elektronisk kontrollsystem
Elektronisk kontrollsystem

Generelt

Maskinen kan utstyres med et elektronisk kontrollsystem. Dette
kontrollsystemet styrer og overvåker pakkingen og fjerningen av
ballen. Videre har systemet også feilindikasjonsfunksjoner.

Kontaktskap

Kontaktskapet gjør det mulig å ha tilsyn med hele ballepakkingen fra
førerhytten i traktoren. Spesielt følgende funksjoner kan følges:

•
•
•
•

Balletellere (dagtellere og 1 total-teller)
Filmpakkingsprosess
Automatisk eller manuell filmpakkingskontroll
Kontroll over flere enkeltdeler på maskinen

Foran på
kontaktskapet
Display

Joystick

TRANS.

Vippebryter
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Elektronisk kontrollsystem

Knapper

Velg-knapp

•
•

Programmeringsfunksjoner
Tellernullstilling

Auto-knapp

•

TRANS

Valg av automatisk modus

Transport-knapp

•
•
•

Satellitt i transportposisjon
Filmkutter nede
Rullarmene inn

Nullstillingsknapp

•
•
•

Filmkutter nede
Rullearmer ut
Tellernullstilling

Pluss-knapp

•

øke en verdi

Minus-knapp

•

gå ned en verdi

Reserveknapp

•

ikke i bruk

Stopp-knapp

•
•
•

For å stoppe og avbryte en prosedyre. All bevegelse avbrytes.
Valg av manuell modus
Generell nullstilling
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Elektronisk kontrollsystem
Joystick
Skyve opp:

•
•

Ruller inn
Filmkutter nede

Skyve ned

•
•

Ruller ut
Filmkutter ned

Skyve til venstre:

•

Satellittarmrotasjon i full hastighet

Skyve til høyre:

•

Filmkutter utløst

Vippebryter
Skyve til venstre:

•
•

satellitt går i null posisjon
filmkutter opp og ned

Skyve til høyre:
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•
•

godkjenne en funksjon

•

nullstille omdreiningstelleren

avbryte programmet før forhåndsinnstilt antall folieviklinger er
nådd

Elektronisk kontrollsystem

Kontrollmodus

Det elektroniske kontrollsystemet kan brukes i følgende modi:

•
•
•

manuell modus
halvautomatisk system
automatisk modus

Parameterne bestemmer om det arbeides i halvautomatisk eller
automatisk modus.

Manuell modus

I manuell modus kontrolleres viklingssyklusen med vippebryterne og
joystick.
> Trykk for å velge manuell modus
Avhengig av forespurt handling
> Trykk vippebryteren eller joystick på kontrollboksen

Halvautomatisk
system

Halvautomatisk modus tilbyr muligheten for følgende:

•
•

for å stoppe bordet før pakking med film starter
for å stoppe før balleavlessing

> Trykk for å velge halvautomatisk modus
Når en eller flere av justeringene over er valgt, stopper pakkesyklusen
ved de aktuelle punktene.
> Trykk for å stille ønsket parameter
> Trykk for å fortsette pakkingen
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Elektronisk kontrollsystem

Automatisk modus

I automatisk modus er hele innpakkingssyklusen automatisk.
> Trykk for å velge automatisk modus
> Trykk for å starte pakkingen
Maskinen starter en programmert syklus.
Ved svikt eller korrigering under innpakking
> Trykk for å velge manuell modus
> Trykk for å velge automatisk modus
> Trykk
Pakkingen fortsetter fra der feilen oppstod.
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Elektronisk kontrollsystem

Parameterendring

Parameterne kan endres etter ønske.
> Trykk
> Skyv joysticken til venstre eller til høyre for å velge ønsket
parameter
> Trykk for å forandre parameterverdien
> Trykk for å gå tilbake til automatisk modus
eller
> Trykk for å gå tilbake til manuell modus
Verdien lagres.
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Elektronisk kontrollsystem

Parameterinnstilli
nger
CYC
BAL

Hele pakkeprosessen er fastlagt via parameterinnstillingene.

Antallet bordrunder kan stilles inn.
Antall

Anbefalt antall

1 - 100

ingen anbefalinger

Antallet baller som er pakket
Antall
0 - 99999
Antallet baller kan nullstilles
> Trykk for å bekrefte
Nå økes totalt antall jobber med én.
→ JOBBER, side 56

BAL +

Totalt antall baller pakket.
Antall
0 - 99999
Antallet baller som er pakket kan ikke nullstilles.

JOBBER

Totalt antall baller ferdigpakket.
Innstilling
0 - 99999 Kan nullstilles
Det totale antall jobber kan nullstilles.
> Trykk for å bekrefte
Etter at det totalle antallet baller er nullstillt, øker det totale antallet
jobber som er utført med én.
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Elektronisk kontrollsystem

A. på / A. av

En alarm kan slås på eller av

•
•

for en lyd etter passering av siste sensor
lyde når det oppstår en feil

Innstilling Alarm

•
•

A1:1 / A1:0

A2:1 / A2:0

A3:1 / A3:0

+
-

•
•

på
av

Lasting inkludert.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

1

1 = ja
0 = nei

Start innpakking etter lasting.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

1

1 = ja
0 = nei

Avlessing av baller kan tas med i innpakkingsprosedyren.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

1

1 = ja
0 = nei

Hvis "0" er valgt, kan en ny laste- og innpakkingssyklus startes.
> Trykk for å bekrefte

A4:1 / A4:0

Avlessingen av baller kan utføres straks etter at pakkesyklusen er
fullført.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

0

1 = ja
0 = nei

Hvis "0" er valgt, kan ballene lesses av manuelt
> Trykk for å bekrefte
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Elektronisk kontrollsystem

A5:1 / A5:0

For å avbryte innpakkingssyklusen én rotasjon før siste rotasjon.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

0

1 = ja
0 = nei

Hvis "1" er valgt
> vent på ekstra innviklinger
eller
> skyv for å lesse av ballen

A7:1 / A7:0

t2
t6
t9
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Uavhengig om det er montert en valgfri filmsensor, kan dette
innstillingen brukes.
Innstilling

Anbefalt innstilling

•
•

0

1 = montert
0 = ikke montert

Maks. intervall tillatt mellom to sensorpasseringer.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek

5

Etter den siste passering av sensoren kan satellitthastigheten
forsinket.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek og 1/10 sek

0.3

Ballens avlessingstid.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek

4-8

Elektronisk kontrollsystem

t11

Ballens lastetid.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek

4-8

t12

Ingen funksjon.

t14

Maks. intervall mellom passeringer av to sensorer.

t17
t18
n1
n2

Innstilling

Anbefalt innstilling

sek og 1/10 sek

5.0

Tidsforsinkelse for at satellitten skal slutte å vikle.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek og 1/10 sek

0 - 0.3

Tiden som filmkutterens lukkeventil er aktivert.
Innstilling

Anbefalt innstilling

sek og 1/10 sek

4

Viklingsteller før filmkutter begynner å legge ut filmen.
Innstilling

Anbefalt innstilling

1-5

1

Antall viklinger som filmkutteren gir ut film.
Innstilling

Anbefalt innstilling

1-5

1
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Rengjøring og pleie
Rengjøring og pleie

Sikkerhet

For all rengjøring og vedlikehold gjelder følgende:
Ikke penetrer lagre og hydrauliske deler
Vær forsiktig ved rengjøring med høytrykkspyler Lagre, pakninger og
bolteledd er ikke vanntette. For å unngå at maskinen skades, sørg for
at det aldri kommer vann i lagre, pakninger og bolteledd.
Ikke rengjør lagre og hydrauliske deler med høytrykkspyler
Ikke rengjør lagre og hydrauliske deler med høytrykkspyler Blanke
metalldeler vil bli avfettet og begynne å ruste. Etter hver rengjøring
skal lagre og blanke metalldeler smøres.

Rengjøring

Hver gang maskinen er brukt:
> Tøm og rengjør maskinen for all akkumulert avling
Rengjøring kan skje med lavt trykk med høyttrykksspyler. Ikke rengjør
lagre, elektroniske og hydrauliske deler med høyttrykksspyler.

Forstrekkerruller

Forstrekkerrullene må rengjøres for partikler, støv, avlingsrester og
smørje.
> Bruk denaturert sprit for rengjøring av rullene

Etter rengjøring

Vedlikehold

Etter rengjøring med høyttrykksspyler
> smøre alle lagre
Når du følger reglene nedenfor, får du en fullt driftsklar maskin ved
begynnelsen av neste sesong.
> Beskytt alle blanke metalldeler med oljefilm. Bruk kun autorisert
biologisk olje, som rapsolje
> Reparer eventuelle lakkskader
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Lagre maskinen
Lagre maskinen

Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene
Følg sikkerhetsanvisningene ved utføring av alt arbeid. Hvis du
overser sikkerhetsforskriftene, kan det føre til alvorlige eller fatale
skader.
Maskinen er ikke noe leketøy
Lagre maskinen der det ikke ferdes mennesker. La aldri barn leke på
eller rundt maskinen når den er satt til lagring. Metallkanter og deler
av maskinen kan føre til alvorlige skader.

Frakopling av
maskinen

> Sett maskinen på et tørt og stabilt underlag
> Sikre traktoren så den ikke kommer i bevegelse
> Bruk 3-punktsfestet for å senke maskinen helt
> Koble fra hydraulikkoblingene og lagre dem
> Koble fra de elektriske koblingene og lagre dem
Maskin med kun elektronisk kontrollboks
> Lagre kontrollboksen i et tørt og støvfritt rom som er fritt for
gnagere, insekter og mår.
> Kople fra maskinen fra 3-punktsfestet

Etter sesongen er
over

Følgende arbeid må utføres når sesongen er slutt og ved lengre
perioder i stillstand:

•

Rengjør maskinen grundig

→ Rengjøring, side 60

•
•
•
•

Sjekk alle bolteledd og stram dem til dreiemoment
Reparer eller bytt ut skadede deler
Reparer eventuelle lakkskader
Smør maskinen
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Vedlikehold
Vedlikehold

Sikkerhet

Følgende gjelder alt vedlikeholdsarbeid:
Ta vare på sikkerhetsanvisningene
Pass på å overholde sikkerhetsanvisningene under alt arbeid. Hvis
sikkerhetsanvisningene overses, kan det oppstå alvorlige eller fatale
ulykker.
Forhold ved vedlikeholdsarbeid
Utfør vedlikeholdsarbeid kun hvis du har den nødvendige
profesjonelle ekspertisen og egnet verktøy til rådighet. Hvis du ikke
har profesjonell kunnskap eller har uegnet verktøy, kan det føre til
ulykker eller skade.
Bruk originaldeler
Bruk originaldeler til sikkerhetsrelevante komponenter. Dimensjoner,
styrke og materialkvalitet må garanteres. Hvis ikke-originale deler
monteres, vil garantien gjøres ugyldig.
Beskytt maskinen mot utilsiktet bruk
Utfør generelle reparasjoner, vedlikehold og utbedring av funksjonsfeil
på maskinen mens den er koblet til traktoren. Hydraulikken og
motoren skal være slått av og tenningsnøkkelen skal være trukket ut!
Ved annen bruk enn det som er tiltenkt kan det oppstå alvorlig skade.
Sveisearbeid
Før sveisearbeid på traktor og maskin må den elektroniske kretsen
avbrytes. Ellers kan skader på elektronikken ikke utelukkes.
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Vedlikehold

Beskyttelsestiltak
ved kontakt med olje
eller smøremidler

Tilsetningsstoffer i olje og smøremidler kan være skadelige for helsen
under visse forhold. Da det ikke er nødvendig med indikasjon av faren,
vær spesielt oppmerksom på følgende:
Unngå kontakt med huden
Unngå kontakt med huden med disse oljene og smøremidlene Beskytt
huden med hudkremer eller oljebestandige hansker. Hudkontakt kan
føre til hudsykdom.
Ikke bruk olje til rengjøring
Bruk aldri olje og smøremidler til rengjøring av hendene! Spon og
avfall i denne oljen og smøremidlene kan føre til skade.
Skift skitne klær
Skift ekstremt tilsølte klær så snart som mulig. Olje kan føre til
helseskader.
TIPS

•
•

Avfallsolje må samles opp og resirkuleres
Hvis det oppstår reaksjoner på huden som følge av olje eller
smøremidler, ta straks kontakt med lege
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Vedlikehold

Generelt
Retningsinformasjon

Denne informasjonen gjelder alt vedlikeholdsarbeid. Ved alt
vedlikeholdsarbeid må maskinen sikres i arbeidsposisjon. Hvis
transportposisjon er nødvendig for vedlikehold, finner du egnede tips
til vedlikeholdsarbeid.
Retningsinformasjon (venstre, høyre, foran, bak, over, under) ses i
kjøreretningen.
Retningene er definert på følgende måte:

Retning
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Beskrivelse

venstre

mot urviseren

høyre

med urviseren

Foran

i kjøreretning

Bak

i kjøreretning

rotasjon rundt en horisontal akse

sett i rett vinkel til kjøreretningen fra venstre til høyre

rotasjon rundt en vertikal akse

sett ovenfra og ned

dreieretning for bolter, mutre osv.

alltid sett fra betjeningssiden

Vedlikehold
Rengjør maskinen før det utføres noe reparasjonsarbeid
Utfør aldri arbeid på maskinen når den er i gang
Traktorens motor må være slått av og tenningsnøkkelen trukket ut

•

• •

• • •
• • •

•

• •
•
•
•
•
•
•
•

•

•

66
66
68

•
•
•
•
•

Side

Skifte

Stram

Kontroller

Olje

Smøres

En gang hvert sjette år

En gang i sesongen

Hver helg

Hver 500 arbeidstimer

•
•

Hver 50 arbeidstimer

•
•

Etter 10 arbeidstimer

Rengjør maskinen med en kompressor

Etter de første 50 driftstimene

•
•
•
•

Etter de første 8 driftstimene

Festeelementer
Skrue bolter strammere
Spesielle dreiemomenter
Forstrekker
Kontroll av forstrekkervalser
Hydraulikk
Hydraulikkslanger
Smøring
Filmkutter - venstre side
Filmkutter - høyre side
Ruller
Forstrekker-gir
Forstrekker-gir
Satellittgir

Før det utføres vedlikeholdsarbeid må følgende gjøres:

Etter første driftstime

Vedlikeholdsintervall
er

69
70
70
70
71
71
71
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Vedlikehold

Festeelementer
Skrue bolter
strammere

Alle skruer og mutrer må kontrolleres og strammes:

•
•
•

Spesielle
dreiemomenter
48 Nm

etter de første 8 driftstimene
avhengig av hvor ofte maskinen brukes,
minst en gang per sesong

Vær oppmerksom på de spesielle dreiemomentene for følgende
gjengede ledd:

•

48 Nm alle girplatebolter

Alle girplatebolter, 4 per rull, må sjekkes og skrues strammere:

•
•

66

etter én driftstime
hver uke

Vedlikehold

Stramme
dreiemomenter

Alle gjengede ledd på denne maskinen må ha dreiemoment i henhold
til verdiene oppgitt i tabellen nedenfor med mindre det er indikert noe
annet.
På denne maskinen er 8,8 både standard og minstekvalitet som
anvendes. Hvis det ikke er indikert, bruk denne kvaliteten for å fastslå
dreiemoment (i de fleste tilfeller står kvaliteten på hodet på gjeldende
bolt).
Gjenge

Dreiemomentverdi
8,8

10,9

Skiftenøkkelstørrelse
12,9

Nm

mm

M3

1,3

1,8

2,1

6

M4

2,9

4,1

1,9

7

M5

5,7

8,1

9,7

8

M6

9,9

14

17

10

M8

24

34

41

13

M10

48

68

81

17 (15)

M12

85

120

145

19 (17)

M14

135

190

225

22 (19)

M16

210

290

350

24 (22)

M18

290

400

480

27

M20

400

570

680

30

M20 x 1,5

-

640

-

30

M22

550

770

920

32

M24

700

980

1180

36

M27

1040

1460

1750

41

M30

1410

1980

2350

46

M33

1910

2700

3200

50

M36

2450

2546

3063

55

M39

3200

4500

5400

60

* Verdier i parentes = skrunøkkelstørrelse på låsebolter og -mutrer
med tannkant oppgis i parentes hvis de er forskjellig fra standard.
TIPS

•
•
•
•

De oppgitte verdiene gjelder tørre eller for lite smurte ledd
Ikke bruk plettbolter/-skruer/mutrer uten fett
Når det påføres stivt fett, reduseres den gitte verdien med 10 %
Hvis det benyttes låsemutrer, låseskruer eller låsebolter, økes den
oppgitte verdien med 10 %
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Vedlikehold

Forstrekker

Forstrekkeren må kontrolleres

•
•

Kontroll av
forstrekkervalser

etter de første 50 driftstimene
etter hver 500. driftstime

> Sjekk at boltene på valselagrene er riktig strammet
> Sjekk at forstrekkervalsene er lette å sette i bevegelse for hånd
> Sjekk at forstrekkervalsene er rene

Forstrekkerruller

Filmkutter

Filmkutterkniven må justeres riktig.

Justering av
filmkutterkniven

Mutrer

Hvis kniven er justert

•
•

for høyt, glir filmen unna
for lavt, kan det hende at filmen ikke kuttes

> Løsne mutrene
> Flytt filmkutter-kniven opp eller ned
> Stram mutrene

Filmkutterkniv
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Vedlikehold

Hydraulikk

Vær oppmerksom ved sveising
Ikke sveis i nærheten av hydraulikkslanger. Hydraulikkolje er svært
lettantennelig.
Hydraulisk utstyr uten trykk
Før du skifter hydraulikkslanger, må det hydrauliske utstyret være
uten trykk. Når du jobber med hydraulisk utstyr som står under trykk,
kan det oppstå ulykker ved uforutsette bevegelser i maskinnen eller
hvis det spruter hydraulikkolje.

Hydraulikkslanger

Hydraulikkslanger kan eldes uten synlige, ytre indikasjoner. Derfor
anbefaler vi å skifte ut alle hydraulikkslanger hvert sjette år.
> Sørg for at det hydrauliske utstyret er uten trykk
> slå av motoren og fjern tenningsnøkkelen
> kople fra hydraulikkslangene
> Skift hydraulikkslangene

69

Vedlikehold

Smøring

Alle smørenipler må smøres

•
•

Filmkutter - venstre
side

etter rengjøring med høyttrykksspyler
hver indikasjon av indikerte arbeidstimer

> Smør smøreniplene hver 10. arbeidstime.

Smøre nipler

Filmkutter - høyre
side

> Smør smøreniplene hver 10. arbeidstime.

Smøre nipler

Ruller

> Smør smøreniplene på begge rullene hver 10. driftstime

Smøre nippel
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Vedlikehold

Forstrekker-gir
Riflede brytere

Forstrekkergirene sitter under dekslet.
Deksel

> Ta av de riflede bryterne
> Åpne dekslet
> Smør forstrekkergirene hver 50. arbeidstime
> Lukk dekslet
> Monter de riflede bryterne

Satellittgir

Satellittgir

Smøring

> Smør satellittgirene hver 50. arbeidstime

Kontroller

> Kontroller satellittgirene for slitasje
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Valgfritt utstyr
Valgfritt utstyr

Generelt

Hvis deler skal skiftes ut, bruk bare originale reservedeler. Oppgi
maskinidentifiseringsnumre ved bestilling. Kun opplært personale må
bruke, utføre vedlikehold og reparasjonsarbeid på maskinen. Ta
kontakt med din forhandler for ytterligere rådgivning
Garantien vil automatisk bli ugyldig hvis maskinen er utstyrt med
tilbehør eller reservedeler som ikke er autorisert av produsenten.
Tilleggsutstyr skal kun monteres

•
•

i samsvar med monteringsanvisningene
til de egnede festepunktene

For detaljer om tilleggsutstyret
→ Reservedelshåndbok

Innpakkings- og
balleteller
Innpakkings- og
balleteller

Andre støtterull
Adapter for 500
mm ruller med film
Bakkerull
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Bakkeruller

For å unngå skade på feltet av skarpe kanter på rammen, kan det
monteres en bakkerull.

Valgfritt utstyr

Elektrisk
tilkopling til
kontaktskapet
Tilkopling til
kontaktskap

Motvekt

For at satellitten skal gå jevnere, kan det monteres en motvekt.
Motvekt
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Feilsøking
Feilsøking

Sikkerhet

Slå av motoren
Før du prøver å løse problemer:
> slå av motoren og fjern tenningsnøkkelen
Feil kan som oftest utbedres enkelt og raskt. Før du tar kontakt med
serviceavdelingen, se tabellen for å se om du kan rette på problemet
selv.

•
•

De fleste funksjonssvikt oppstår på grunn av feilkoplinger

•

Pass på at det ikke kommer smuss inn i det åpnede
hovedbetjeningspanelet

•

Koplingsboksen må kun åpnes av personer med tilstrekkelig
kunnskap

Start maskinen på nytt først når årsaken til svikten er identifisert.
Ellers vil deler som skades som følge av svikten ikke dekkes av
garantien.

Elektronisk
kontrollsystem
Problem

Årsak

Feil 2

Ingen funksjon.

Feil 3

Manuell kontroll:

•

Feil avstand mellom magnet
og sensor

Løsning

Side

Ingen funksjon.
> Juster sensoren

Elektronisk kontroll:

•

Feil avstand mellom brakett
og sensor

> Juster sensoren
> Reduser t2 og nullstill

Feil 4

Armen står ikke i ballelasteposisjon

> Sjekk om armlasteposisjonssensoren virker

Feil 5

Armen står ikke i balleavlessingsposisjon

> Sjekk om armavlessingsposisjonssensoren virker

•

58

•

58

> Bruk joystick til å stille satellitten i transportposisjon
Feil 6

Maks. tid for avlessing av balle
er overskredet

> Sjekk om armavlessingsposisjonssensoren virker
> Øk t9

Feil 8

Ingen funksjon.

Ingen funksjon.

Feil 9

Maks. tid mellom to pulser med
film og stoppsensoren er overskredet

> Sjekk om filmen og
stoppsensoren virker

•

> Øk t14

•

Sikkerhetsarm er aktivert

> Trykk STOPP-knapp

Feil 10

om nødvendig:
> deaktiver sikkerhetsarmen
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Feilsøking
Problem

Årsak

Løsning

Feil 99

Ingen funksjon.

Ingen funksjon.

av

•

> Sjekk at strømforsyningen
og kablene mellom kontrollpanelet og drivmodulen er i
stand og riktig tilkoplet.

•

Kontrollpanelet kommuniserer ikke med drivmodulen

Side

> Kople fra strømmen i 15 sek.
og kople til igjen
Defekt sikring på hovedkretskortet i drivmodulen

> Sjekk sikringen

Filmkutter
Problem

Årsak

Løsning

Filmen utløses for tidlig

Filmkutteren åpner for tidlig

> Øk t17

Filmen glir ut av filmkutteren

For lavt trykk på sylindrene i
filmkutteren

Kan ikke stilles

Filmen kuttes ikke helt

•

Kniven er i feil posisjon

•

> Kontroller og juster knivens
posisjon

Kniven er ødelagt

> Skift og juster kniven

Side
59

75

Feilsøking

Forstrekker
Problem

Årsak

Løsning

Side

Det går hull på filmen

Forstrekkerrullene er skitne

> Rengjør forstrekkerrullene

Filmen rives i stykker i nedre
kant

Forstrekkerne er justert for lavt

> Øk høyden på forstrekkerne

34

Filmen sklir langs den skrå flaten på ballen

Forstrekkerne er justert for høyt

> Senk høyden på forstrekkerne

34

Hydraulikk
Problem

Årsak

Løsning

Oljeblokkasje i hurtigkoplinger

•

Blokkert returkopling

> Skift returkopling

Oljen blir varm

•

Feil innstilling på ventilblokken

> Sjekk innstilling på ventilblokken

For høy oljestrøm fra traktoren

> Senk oljestrømmen til 24 l/
min

•
Rundsleideventilenheten er defekt

76

Rundsleideventilen beveger seg
ikke fritt

> Flytt rundsleideventilen bakover og forover noen ganger

Side

•
•

Feilsøking

Film
Problem

Årsak

Filmen sklir langs den skrå flaten på ballen

Filmen er for liten eller kleber
ikke

Løsning

Side

Bytt til en mer klebrig film

Balle
Problem
Vanskeligheter ved lasting av
baller

Årsak
Feil form på ballene

Løsning

Side

Ballene må få en bedre form under pressingen

77

Avhending av maskinen
Når maskinens levetid er slutt, må de forskjellige delene avhendes på
behørig måte. Vær oppmerksom på lokale gjeldende forskrifter om
avfallshåndtering.

Avhending av maskinen

Metalldeler
Alle metalldeler må leveres til et selskap som resirkulerer metall.
Olje
Hydraulikkoljen må avhendes hos et selskap som resirkulerer brukt
olje.
Plastdeler
Alle plastdeler kan resirkuleres.
Gummi
Gummideler,
som
slanger,
gummigjenvinningsanlegg.

78

må

leveres

på

et

EU-varesertifikat
EU-varesertifikat

I henhold til EU-direktiv 98/
37/EU

Vi
KUHN-GELDROP BV
Nuenenseweg 165
5667 KP Geldrop
Nederland
erklærer for utelukkende eget ansvar at produktet
RW 1200 og tilbehør

Merkeplate

som dette sertifikatet omfatter overholder EU-direktiv 98/37/EUs
relevante, grunnleggende krav til helse og sikkerhet.
Følgende standarder er tatt i betraktning for den aktuelle
implementeringen av sikkerhets- og helsekravene nevnt i EUdirektivet:

•
•
•
•

EN 12100-1;2 (04/2004)
EN 294 (06/1992)
EN 982 (11/1996)
DIN EN ISO 14982 (08/1998)

KUHN-GELDROP BV
Geldrop, 29.04.2009

Anthony van der Ley
Forretningsområdeleder
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Index
Index

A
Avhending av maskinen

78

B
Bli kjent med maskinen
Beskrivelse av komponentene
Maskinens destinasjon
Maskinens egenskaper
tekniske spesifikasjoner
Bruk i åkeren
Pakking
Sikkerhet

18
19
18
18
20
41
43
41

E
EU-varesertifikat

79

F
Feilsøking
Forord
Symboler som brukes

74
6

K
Klargjøring i åkeren
Sett i arbeidsposisjon
Klargjøring til bruk

40
31

L
Lagre maskinen
Etter sesongen er over
Frakopling av maskinen
Sikkerhet

61
61
61
61

R
Rengjøring og pleie
Vedlikehold

60
60

V
Valgfritt utstyr
Adapter for 500 mm ruller med film
Andre støtteruller
Generelt
Innpakkings- og balleteller
Vedlikehold
Filmkutter
Generelt
Sikkerhet
Vedlikeholdsintervaller

80

72
72
72
72
72
62
70
64
62
65

