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Överlåtelseförklaring 1  (Exemplar för tillverkaren) 
 
Fyll vid överlåtesle i hela detta formulär och skicka tillbaka det till tillverkaren. Eventuella garantianspråk kan inte 
bearbetas förrän denna skrivelse kommit in. 
 
Skicka det till: 

Welger Maschinenfabrik GmbH 
Abteilung CSC 
Postfach 1965 
D-38289 Wolfenbüttel 
 

Datum för överlåtelse:  

Maskintyp: RP 235  

Maskintyp nr.: (se typskylt: #) (t.ex. 1729.00.001)  

 
� Uppsamlare 2,00 m � Uppsamlare 2,25 m  
� Snittaggregat 13 knivar � Snittaggregat 17 knivar � Snittaggregat 25 knivar 
� Garnbindning � Nätbindning � Garn- och nätbindning 
� BALERCONTROL E � E-LINK  
� Svänggolv, fast � Svänggolv, hydrauliskt  
 
Kundens adress 

Namn:  

Gata:  

Postnummer: Ort:  

Land:  

Telefon: E-post:  

 
Denna maskin har förvärvats/använts av mig. Vid överlåtelsen fick jag också ta emot instruktionsboken enligt EG:s 
konformitetsförklaring. De säkerhets-, användnings- och underhållsföreskrifter som denna innehåller har förklarats för 
mig så att jag förstår dem. 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Kundens underskrift 
 
  Försäljningspartnerns adress  Importörens adress 
 
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 

  
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift av fackman från kundtjänst 



 

 

 



 

 

Överlåtelseförklaring 2  (Kundens exemplar) 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum för överlåtelse:  

Maskintyp: RP 235  

Maskintyp nr.: (se typskylt: #) (t.ex. 1729.00.001)  

 
� Uppsamlare 2,00 m � Uppsamlare 2,25 m  
� Snittaggregat 13 knivar � Snittaggregat 17 knivar � Snittaggregat 25 knivar 
� Garnbindning � Nätbindning � Garn- och nätbindning 
� BALERCONTROL E � E-LINK  
� Svänggolv, fast � Svänggolv, hydrauliskt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Försäljningspartnerns adress  Importörens adress 
 
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 

  
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift av fackman från kundtjänst 



 

 

 



 

 

Överlåtelseförklaring 3  (Handlarens exemplar) 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum för överlåtelse:  

Maskintyp: RP 235  

Maskintyp nr.: (se typskylt: #) (t.ex. 1729.00.001)  

 
� Uppsamlare 2,00 m � Uppsamlare 2,25 m  
� Snittaggregat 13 knivar � Snittaggregat 17 knivar � Snittaggregat 25 knivar 
� Garnbindning � Nätbindning � Garn- och nätbindning 
� BALERCONTROL E � E-LINK  
� Svänggolv, fast � Svänggolv, hydrauliskt  
 
Kundens adress 

Namn:  

Gata:  

Postnummer: Ort:  

Land:  

Telefon: E-post:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Importörens adress 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift av fackman från kundtjänst 



 

 

 



 

 

Överlåtelseförklaring 4  (Importörens exemplar) 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum för överlåtelse:  

Maskintyp: RP 235  

Maskintyp nr.: (se typskylt: #) (t.ex. 1729.00.001)  

 
� Uppsamlare 2,00 m � Uppsamlare 2,25 m  
� Snittaggregat 13 knivar � Snittaggregat 17 knivar � Snittaggregat 25 knivar 
� Garnbindning � Nätbindning � Garn- och nätbindning 
� BALERCONTROL E � E-LINK  
� Svänggolv, fast � Svänggolv, hydrauliskt  
 
Kundens adress 

Namn:  

Gata:  

Postnummer: Ort:  

Land:  

Telefon: E-post:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Försäljningspartnerns adress   
 
 
 
 
 
 

Firmastämpel / underskrift 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift av fackman från kundtjänst 
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Fabriksnumret anges på den typskylt på höger maskinsida 
som visas här bredvid. Garantifall och frågor kan inte 
bearbetas om inte fabriksnumret anges. Skriv därför in detta 
nummer här direkt efter leveransen: 

 

 

 

.............................................................................. 
 

 
 
 

  Innan du tar maskinen i drift ska du läsa instruktionsboken och sedan följa vad som står i den. I 
denna instruktionsbok har vi försett alla ställen som har med säkerhet att göra med en varningsskylt. Ge 
alla säkerhetsanvisningar också till andra användare! De varnings- och anvisningsskyltar som finns på 
maskinen ger dig viktiga tips om hur den ska köras riskfritt. Du ska följa dem för din egen säkerhets skull! 

 
* Tänk på att utrustning som markertas med en [*] i den här instruktionsboken seriemässigt bara hör till vissa 

modellutföranden eller endast kan levereras till vissa modeller som extra utrustning. 
 
Eftertryck är inte tillåtet - alla rättigheter såväl som tekniska förändringar förbehålles. 
Bilder är inte bindande när det gäller form och utförande. 
 2004 by Welger Maschinenfabrik GmbH, Wolfenbüttel. Made in Germany. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maschinenfabrik GmbH 
Gebrüder-Welger-Straße 3   •   D-38304 Wolfenbüttel 
Tel: (+49) 53 31 / 404-142   •   Fax: (+49) 53 31 / 404-143 
E-post: wmf@welger.com 
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1. Variantöversikt 
 

D8 – Dragkäft / dragpendel 

D8 – Krok 

D8 – Vridögla 

Draganordning 

D8 – Kulkoppling ∅ 80 mm 
 

2,00 k Uppsamlarbredd 

2,25 k 
 

Standard 

manuell valssmörjning 

Valssmörjning 

elektrisk valssmörjning 
 

utan snittaggregat 

MasterCut (13 knivar)  

XtraCut 17 (17 knivar) 

Snittaggregat 

XtraCut 25 (25 knivar) 
 

Ringsinkrotor (för 13 och 17 knivar) Rotor 

ProfiCut-rotor (stjärnsinkrotor) 
 

Garnbindning 

Nätbindning 

Bindning 

Kombibindning (garn- och nätbindning) 
 

Manöverenheten Balercontrol E (med styrningen Balercontrol E) Styrning/skötsel 

Manöverenheten E-LINK  (med styrningen Balercontrol III) 
 

Svänggolv, fast Svängbotten 

Svänggolv, hydraulisk öppning och stängning 
(HYDROFLEXCONTROL) 

Tabell 1 
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2. Det gäller din säkerhet 
 
2.1. Allmänna säkerhetsanvisningar 
 

 Varning! Även om alla anvisningar ovan följs kvarstår det risker med maskinen. Därför ska du alltid 
hantera den med försiktighet så att vare sig du själv eller andra kommer till skada! 
 
• Innan arbetet påbörjas görs en översyn av maskinen. Man bör då vara uppmärksam på om någon del av 

maskinen förändrats eller saknas, om några ovanliga ljud uppstår under körningen samt titta efter synliga 
läckor. 

• Alla skyddsanordningar som t. ex. plåtbleck, gummiförkläden eller avståndsbyglar är till för din egen 
säkerhet! Kör aldrig maskinen med defekta eller borttagna säkerhetsanordningar! 

• Håll alltid komponenter som har med säkerheten att göra i gott skick. Innan den maskinen tas i drift måste 
alla skyddsplåtar vara påsatta och stängda! 

• Inställningar och reparationer liksom underhåll och skötsel av maskinen får aldrig utföras under drift. 
• Vid alla arbeten på rörliga delar eller i deras verkningsområde: Koppla bort kraftuttaget och stäng 

traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt den 
elektriska anslutningen mellan traktor och maskin. 

• Ha inga metallföremål i direkt närhet av maskinen så länge den elektriska styrningen är påkopplad (t. ex. 
verktyg, säkerhetsskor med metallkåpor). Orsak: Oavsiktlig utlösning av approximationssensorer och 
därmed förbundna oväntade maskinrörelser. 

• Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg in bakluckesäkring (Kapitel „2.4. Bakluckespärr“). 
• Ta aldrig ut halm ur maskinen när drivmekanismen fortfarande är igång eller innan den avstängda 

maskinen stannat helt. Koppla alltid bort kraftuttaget och dragmotorn först. 
• Under arbetet ska endast föraren befinna sig på traktorn. Det är inte tillåtet att åka med på maskinen! 
• Gå aldrig upp på underhållsplattformen när maskinen är i rörelse. Innan du går upp på 

underhållsplattformen: Stoppa maskinen, stäng av kraftuttagsaxel och traktormotor, dra ut 
tändningsnyckeln  och vänta tills maskinen står stilla. 

• Stig inte upp på draget eller andra maskindelar under drift. Håll ett tillräckligt stort avstånd till balpressen 
(pick-up, ram, balavlastningsområde). 

• Innan du trär på bindmaterialet: Stoppa maskinen, stäng av kraftuttagsaxel och traktormotor, dra ut 
tändningsnyckeln och vänta tills maskinen står stilla. Gör styrningen strömlös (koppla från elektrisk 
anslutning till traktorn). 

• Samtliga skyddsanordningar måste vara monterade på pressen och befinna sig i gott skick. Innan du 
öppnar skyddsanordningarna ska du koppla från kraftuttaget och dragmotorn och vänta tills maskinen står 
stilla.  

• Blockera pressens hjul med kilar när den ställs av. Ta med kilarna vid transport och vid arbeten på åkern. 
• När du öppnar bakluckan ska det vara minst två meters säkerhetsavstånd till elektriska 

högspänningsledningar. 
• Vid arbeten på nätkniven eller på balpressens snittaggregatsknivar finns risk för snittskador. Använd 

skyddshandskar. 
• Arbeten på knivfästenas magneter: Funktionen hos pacemakers kan äventyras av magnetiska fält. 
• Arbeten på knivfästenas magneter: Risk för skador på grund av splitter – slå aldrig underifrån med 

slagverktyg på den monterade kniven. Magneterna kan skadas! 
• Service får endast göras av  personer som utbildats för den typen av arbete. Alla underhålls- och 

reparationsarbeten som går utöver beskrivningen i denna instruktionsbok måste av princip utföras av 
auktoriserad personal.  

• Förslitningsdelar på bromsanläggningen ska principiellt bytas ut på båda sidorna. 
• Innan uppsamlaren i sin helhet demonteras måste maskinen säkras så att den inte slår över bakåt. 
• Vid hängande lager: Lägg alltid rundbalarna så att de inte kan komma i rullning. 
 



 

WELGER  RP 235 9 

 
2.2. Bullernivå för traktorer och arbetsmaskiner 
EU-riktlinjerna 86-188 - EWG (resp. EU-riktlinje 2003/10/EG) angående buller på arbetsplats säger att 
arbetsgivare och arbetstagare ska bedöma och kontrollera bullernivån på arbetsplatsen. Bullernivån vid 
normalt arbetet på fälten är underkastad vissa svängningar som är avhängiga dels av traktorns bullernivå och 
dels av pressens användning. 
 
Under normal användning uppgår den bullernivå som skapas av WELGER-pressen i förarens huvudhöjd vid 
öppnat hyttfönster till mindre än 70 dB (A). Den av press och traktor gemensamt skapade bullernivån är 
primärt avhängig av hur högt traktorljudet är (radioapparater är ytterligare en bullerkälla). Vi rekommenderar 
att traktorn körs med stängda hyttfönster. 
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2.3. Brandskyddsanvisningar 

Halm är lättantändligt! För att förebygga bränder: 

• Ta bort halmrester och oljespill. 

• Om maskindelar överhettas: Hitta orsaken och åtgärda felet. 

• Börja inte köra med påkopplad maskin förrän 
parkeringsbromsen lossats helt. I annat fall kan det börja 
brinna om bromsarna går varma (t. ex. på fältet). 

• Håll traktorns och pressens strömkretslopp och även 
traktorns avloppsanordning i gott skick. 

• Befintlig kabling får inte användas för andra elektriska 
förbrukare än sådana som är monterade på fabriken eller är 
godkända. Överbelastning av de elektriska ledningarna leder 
till omåttlig värmeutveckling. 

• Rökning i närheten av maskinen är förbjuden. 

• Ha brandsläckare inom räckhåll. 

 
 
2.4. Bakluckespärr 
 
Om service- eller monteringsarbeten som går snabbt görs med 
öppen baklucka ska luckan spärras hydrauliskt så att den inte 
kan sänkas: Använd spärrkranen (till höger i färdriktningen). I 
spärrat tillstånd står manöverspaken på tvären mot 
genomflödesriktningen (Bild 2). 
 
Om service- och monteringsarbeten som tar längre tid görs 
med öppen baklucka ska luckan (förutom den hydrauliska spärr 
som beskrivits) också spärras mekaniskt med lämpliga medel 
så att den inte kan sänkas. Detta är nödvändigt eftersom det 
kan uppstå tryckläckage trots att hydrauliken är spärrad. 
 
 
 
 
 
När service- eller monteringsarbetet är färdigt sätts kranen i sitt 
ursprungliga läge igen (parallellt mot genomflödesriktningen, 
Bild 3) och den mekaniska spärren tas bort. 

 
Bild 1 

Bild 2 

 
Bild 3 
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2.4.1. Hydraulik 
Max. arbetstryck för hydraulisk utrustning: 

• 210 bar  
 
Vid monteringsarbeten på hydraulikanläggningen särskilt vid 
användning av tryckackumulatorer (Bild 4): 

• Gör hydrauliksystemet trycklöst  
(styranordning på "Sänk“) 

• Säkra hydrauliskt aktiverade komponenter (uppsamlare, 
snittaggregat) mekaniskt mot okontrollerad rörelse. 
 

Enligt DIN 20066 ska användningstiden för en slangledning 
inklusive eventuell lagring inte överskrida sex år. 
 
 
 

 
Bild 4 
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2.5. Skyddsplåtar 
För att öppna skyddsbeklädningarna på maskinen vrids 
låsanordningarna något moturs med en nyckel på 13 mm och 
maskinens skyddsbeklädningar tas bort. 
 
� Förreglingar på vänster och höger skyddsbeklädning: Bild 5 
� Förregling på den främre skyddsbeklädningen:  

Bild 6 
 
När de ska stängas trycks skyddsbeklädningarna mot maskinen 
tills det hörs att förreglingarna snäpper på plats. 
 

 Varning, skaderisk! Maskinen får aldrig köras med 
öppna skyddsbeklädningar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Underhållsplattform och stege 

 Varning, risk att falla! Uppehåll dig aldrig på 
underhållsplattformen (Bild 7) när maskinen kör. Innan du går 
upp på underhållsplattformen: Stoppa maskinen, koppla från 
krafttuttag och traktormotor vänta tills maskinen står stilla. 

Beträd och lämna underhållsplattformen enbart via stegen. 
Klättra aldrig på stegen när den är uppfälld – Fäll alltid ner den 
först. 

 
När du ska gå upp på underhållsplattformen: Fäll ner stegen 
(Bild 8). 
 
Innan maskinen får köra vidare: Fäll upp den (Bild 8) igen och 
spärra den. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5 

 
Bild 6 

 
Bild 7 

Bild 8 
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2.7. Symboler i denna handledning 
Viktiga anvisningar i denna handledning utmärks med följande 
symboler och signalord: 
 

 Varning! 
Den här symbolen står vid varningsanvisningar: Livsfara, 
skaderisk, risk för allvarliga materialskador. 
 

  Observera! 
Den här symbolen står vid säkerhetsanvisningar: Störningar och 
inverkan på normal drift, risk för materialskador. 
 

 Info! 
Den här symbolen står vid användbar information: Speciella tips 
för att kunna använda maskinen på bästa sätt. 
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2.8. Varningssymboler på maskinen 

2.8.1. Förklaring av symboler 
Det riskområde som inte kan säkras med konstruktiva åtgärder 
har markerats med varnande bilder. Eftersom det i de flesta fall 
handlar om anvisningar utan text beskrivs den exakta 
betydelsen av dem i det följande. 
 

 Info!  Varningssymbolerna ska alltid hållas i läsbart skick. 
Om det fattas varningssymboler på din maskin ska du skaffa 
nya eller om de är skadade byta ut dem. 
 

 
VARNINGSSYMBOLER  Betydelse / reservdelsnr. 

   

  

  
Före idrifttagande ska du läsa instruktionsboken och 
säkerhetsanvisningarna och sedan följa dem. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0388.11.00.00 

   

 

  
Stäng skyddsplåtarna innan maskinen tas i drift! 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.92.00.00 

   

 

  
Ta aldrig tag i uppsamlarens område så länge traktorns motor 
går med anslutet kraftuttag. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.94.00.00 

   

 

  
Före underhålls- och reparationsarbeten ska motorn stängas 
av och tändnyckeln tas ut. 
 
 
Reservdelsnr.: 0388.25.00.00 
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Före reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten ska 
motorn stängas av och stickkontakten till strömförsörjningen 
dras ut. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0388.13.00.00 

   

 

  
Uppehåll dig inte i bakluckans svängområde under drift. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.93.00.00 

   

 

  
Det är inte tillåtet att åka med på stigytor eller plattform. 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0391.06.00.00 

   

 

  
Hantera snittaggregatets knivar endast med handskar och 
lämpliga verktyg. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.33.00.00 

   

 

  
Tryckackumulatorn står under tryck från gas och olja. Före 
demontering eller reparation ska hydrauliksystemet göras 
trycklöst. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.37.00.00 

   

 

  
Innan du går upp på balkammaren ska bakluckans säkring 
aktiveras. 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.34.00.00 
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2.9. Manöveranvisningar utan text på maskinen 
De viktigaste användningsinstruktionerna framställs språkneutralt som symboler. Deras exakta betydelse 
beskrivs i det följande. 
 
Symboler  Betydelse / reservdelsnr. 

   

 

  
De båda öglebultarna vid den övre tvärbalken markeras med 
denna symbol. 
Inga andra fästpunkter får användas för kranpåsättning. 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.48.00.00 

   

 

 

  
Säkerhetsspärr för snittknivar 
 
För att lossa snittknivar måste spaken vridas neråt c:a 90°. 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.31.00.00 och 0387.32.00.00 

   

 

  
Bakluckans låsanordning 
 
Om spaken står tvärt emot genomströmningsriktningen är 
bakluckan säkrad mot att falla. 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.35.00.00 

   

 

  
Högsta tillåtna hydrauliska tryck 
 
Maskinen får bara anslutas till hydrauliksystem som ger ett 
maximalt oljetryck på 210 bar. 
 
Reservdelsnr.: 0387.36.00.00 

   

 

  
Inställning av bromskraftsregulatorn 
 
Vid körning på väg måste tryckluftsbromsarnas bromskrafts-
regulator ställas på "full bromskraft“ . 
 
Reservdelsnr.: 0385.01.00.00 
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2.10. Avsedd användning 
• Maskinen är uteslutande byggd för framställning av pressbalar 

från på marken liggande stråmaterial (avsedd användning). All 
annan användning räknas som ej föreskriven.. För skador 
som resulterar ur sådan användning ansvarar inte tillverkaren; 
risken tas alltså av användaren ensam. 

 
• I föreskriven användning ingår att följa tillverkarens 

anvisningar gällande drift, service och underhåll. 
 
• Maskinen får endast användas, underhållas och repareras av 

personer som är införstådda med detta och väl medvetna om 
farorna. 

 
• Montering av tillbehör är bara tillåtet på punkter som 

tillverkaren avsett för detta. Endast tillbehör som kommer från 
tillverkaren får användas. 

 
• Tillämpliga olycksförebyggande föreskrifter och övriga allmänt 

erkända säkerhetstekniska regler ska hållas. 
 
• Egenmäktigt gjorda förändringar av maskinen och montering 

av delar och utrustning som inte godkänts fråntar tillverkaren 
allt ansvar för skador som uppkommer som ett resultat av 
sådant handlande. 

 
• Genom ändringar på säkerhetstsrelevanta delar (t. ex. broms 

och draganordning) förlorar driftstillstånd, konformitetsförkla-
ring och EU-märkning sin giltighet. 

 
 
 
 
2.11. Elektromagnetisk tolerans (EMV) 
Maskinen har utrustats med elektroniska delar och 
komponenter vilkas funktion kan påverkas av elektromagnetisk 
strålning från andra apparater. Sådan påverkan kan leda till 
faror för personer om inte följande säkerhetsanvisningar följs. 
 
Om elektrisk eller elektronisk utrustning och/eller komponenter i 
efterhand installeras på maskinen och ansluts till det interna 
nätet är användaren skyldig att själv kontrollera om 
installationen kan orsaka störningar på fordonets elektronik eller 
på andra komponenter. 
 
Framför allt måste man se till att de elektriska och elektroniska 
delar som installerats i efterhand motsvarar gällande version av 
EMC-riktlinjen 89/336/EWG och är CE-märkta. 
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2.12. Att tänka på vid körning på gata 

 Före gatukörning ... 
… måste balkammaren ha tömts helt och hållet (enligt StVZO); 

… måste pressen ha befriats från löst hängande delar; 

… måste kraftuttagsaxeln ha satts i traktorns kraftuttag; 

… måste balutkastarens* skalmar skjutas in; 

… måste stegen till underhållssplattformen fällas upp och spärras; 

… måste belysningsanordningen på påhängda arbetsredskap på 
traktorn ha anslutits och funktionen kontrollerats (även i 
dagsljus); 

… måste uppsamlarens stödhjul (uppsamlarens bredd 2,25 m) ha 
demonterats och satts i parkeringsläge. 

… måste parkeringsbromsen ha lossats helt. Annars finns risk att 
det kan börja brinna på grund av överhettning (t.ex på åkern). 

… (endast Balercontrol E) måste strömförsörjningen avbrytas 
(kontakten dras ut) så att inte valssmörjningen fortsätter att vara 
igång. 

 

Innan pressen körs med något påhängt arbetsredskap (t. ex. 
ballindningsmaskin) ska du skaffa information om detta från 
tillverkaren. 

De kilar som hör till säkerhetsutrustningen (två stycken) ska 
alltid följa med på pressen.  

Tillåten högsta hastighet för enskilda komponenter (t. ex. drag 
eller axel) säger ingenting om tillåten högsta hastighet för 
maskinen i sin helhet (se typskylt på höger maskinsida). I detta 
häfte omnämns endast konstruktionsbetingad högsta hastighet. 
Eventuella avvikande nationella föreskrifter ska alltid beaktas. 
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Tryckluft-bromsanläggning*: Påbörja körningen med påhängd press först om båda 
kopplingshuvudena (gult och rött) är anslutna till traktorn och 
manometern i traktorhytten visar nödvändigt drifttryck (5,0 bar). 

 

 Varning, olycksrisk! 
Kontrollera varje gång du ska köra vilket spakläge tryckluftens 
bromskraftsregulator står i. 
Felaktig inställning påverkar trafiksäkerheten (se Kapitel 4.5.1. 
Ställa in bromskraftsregulator*). 
 
Påbörja körningen på väg med påhängd press bara om 
bromskraftsregulatorn står på full last (se Kapitel 4.5.1. Ställa in 
bromskraftsregulator*). 
 
 

Hydraulisk bromsanläggning*: Påbörja körningen med påhängd press först när motsvarande 
hydraulslang har anslutits till traktorn. 

Tyskland (StVZO): Jordbruksredkap med tillåten totalvikt på mer än 3 000 kg 
behöver driftstillstånd. (Tekniska ändringar som t.ex. montering 
av släpkoppling leder till att driftstillståndet förlorar sin giltighet) 

För avsedda förändringar på påhängda arbetsredskap ska det 
obetingat klargöras om förändringen utan vidare är tillåten resp. 
skrivas in i fordonshandlingarna efter besiktning av en 
sakkunnig ämbetsman.  

Dessutom ska användarlandets nationella föreskrifter beaktas. 
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2.12.1. Uppgifter på maskinens typskylt 
 

 
 
 

Pos Betydelse 

1 Maskin-ID: 
ID-nr. (individuellt maskinnummer), anges alltid vid förfrågan. 

2 

Tillåten totalvikt vid körning på allmänna vägar. 
Maskinens faktiska vikt kan vara mindre beroende på utrustning. 

Undantag (endast vid användning på fält): 
Maskinens faktiska vikt plus balar i kammaren kan vara högre. 

3 Tillåten axellast för körning på allmänna vägar 

4 Maskinens byggår 

5 Ej belagd 

6 Maskinens handelsbeteckning 

7 Maskin-ID: 
Maskintyp och utförande 

8 
Maximal stödlast som utövas av maskinen som – vid maximal bindemedelsbelastning* – verkar på 
dragöglan. 
Traktorns drag måste vara tillåten för denna stödlast. 

9 Maskinens tillåtna konstruktionsbetingade högsta hastighet. Nationella föreskrifter kan föreskriva lägre 
hastighet! 

10 Internt styrnummer 
 

* Maximal bindemedelsbelastning: [2 nätrullar] eller [1 nätrulle plus 4 garnrullar] eller [8 garnrullar] 

 
Bild 9 
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2.12.2. Uppgifter på draggaffelns typskylt 

 
 

Pos Betydelse 

1 Typ av draggaffel (beteckning) 

2 Officiellt kontrollmärke 

3 Tillåten, maximal totalvikt för maskinen 

4 Tillåten maximal stödlast 
 
 

 
Bild 10 



 

22 WELGER  RP 235 

3. Översikt över komponenter 
3.1. Maskin 
 

 
Bild 11 

 
 

Pos. Maskindel Pos. Maskindel 

1 Dragstång med dragögla 9 Drivhjul för valsdrev  

2 Stege för underhållsplattform 10 Elektrisk valssmörjning* 
(på höger maskinsida) 

3 Uppsamlare med stödhjul 11 Garnbindning* 

4 Snittaggregat* MASTERCUT bzw. XTRACUT 12 Mekanisk kedjesmörjning*  
(på höger maskinsida) 

5 Transportgolv* HYDROFLEXCONTROL 13 Nätbindning* 

6 Förregling av bakluckan 14 Underhållsplattform 

7 Bal-ejektor 15 Manöverenhet* BALERCONTROL E 

8 Baklucka 16 Manöverenhet* E-LINK 
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3.2. Styrning 

 Varning! 
Styrningen av maskinen har utvecklats och framställts med 
största omsorg. Före leverans kontrolleras varje enhet så att 
den fungerar korrekt. Trots alla förebyggande åtgärder kan inte 
felfunktioner uteslutas helt. Därför ska styrningen Balercontrol 
och tillhörande press alltid behandlas på sådant sätt att det inte 
kan uppstå person- eller sakskador. 
 
Gör aldrig inställningar och reparationer och inte heller 
underhålls- och tillsynsarbeten på styrningen under drift. Stäng 
först av kraftuttagsaxeln, dra bort länkaxeln från länkaxeländen 
och ta ut traktorns tändningsnyckel innan du gör arbeten i 
närheten av maskinens rörliga delar. 
 
För att kunna bearbeta eventuella frågor är det nödvändvändigt 
att ange serienumret. För därför in dessa nummer här genast 
efter leveransen: 
 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 

BALERCONTROL E 

Komponent Serienummer Hur hittar jag serienumret? 

 

 
Manöverenhet 
(programvara) .............................................................. 

Vid anslutning av strömförsörjningen  
– innan räknarställningen visas. 

 
 
 
E-LINK 

Komponent Serienummer Hur hittar jag serienumret? 

 

Manöverenhet 
(programvara) 

SW. Rev ............................................. 

dd ............................................. 

Genom att vid anslutningen av 
strömförsörjningen hålla en 
godtycklig knapp på manöverenheten 
nertryckt. 

 

Styrenhet Serienr. ..................................... 

SW-version ..................................... 

SW-datum ..................................... 

Minne ..................................... 

Aktivera knappen  flera gånger 
tills du kommer till "Systeminfo“. 
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3.3. Skydd av styrningen 

• Alla monteringsarbeten måste göras med frånkopplad 
försörjningsspänning: t. ex. fastklämmande och lossande av 
sensorer, ventiler, manöverenhet etc., byte av säkringar). 

• Styrningen är avsedd för 12 volt. Drift på andra nät är inte 
tillåten! 

• Manöverenheterna ska alltid förvaras skyddade mot 
stänkvatten (traktorhytt resp. pressens garnfack, låt 
kabelutgången peka neråt). 

• Vid svetsarbeten på pressen: 
Låt inte svetsström gå genom manöverenheten. 
Bryt spänningsförsörjningen mellan traktor och press. 
Tänk på den höga värmeutvecklingen vid svetsställena; 
demontera ev. känsliga komponenter (kablar, sensorer 
o.dyl.) före svetsningen. 
 
 

3.4. Ställa in maskintyp (Balercontrol E) 
� Vid anslutning av styrningen till strömförsörjningen (på 

traktorn): Håll knappen automatik/manuell nedtryckt i minst 
fem sekunder. På displayen visas meddelandet "BCE-setup“. 

� Släpp upp knappen: På displayen visas då inställd maskintyp 
(t. ex. "Typ BCE520“). 

� Genom upprepade korta tryck på knappen 
automatik/manuell ställs maskintyp in (t. ex. på "Typ 
BCE235“). 

� Om önskad maskintyp "BCE235“ redan är inställd: Håll åter 
knappen automatik/manuell nertryckt i minst fem sekunder. 
Meddelandet "Installation sparad“ visas. Nu har inställningen 
sparats. 

� Släpp upp knappen: Meddelandet på displayen slår över till 
normal pressdrift. 

Därmed har inställningen avslutats. 
 
 
3.5. Ställa in maskintyp (E-LINK) 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
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4. Driftstart 
  

Vid hantering av dragområdet ska du säkerställa att maskinen 
inte kan börja rulla. Stödfoten kan vevas upp endast om 
pressen är säkert kopplad till traktorn. 
 
Koppla från pressen endast om: 
• Underlaget för löphjul och stödfot är jämnt och bärkraftigt; 
• Presskammaren är tom och bakluckan stängd 
• Maskinens löphjul är blockerade med kilar; 
• Hydraulslangarna är trycklösa; 
• Dragögla är avlastad; 
 
Ingen får uppehålla sig mellan traktor och press utan att 
fordonet har säkrats mot rullning genom parkeringsbroms 
och/eller kilar! 
 
Håll alltid barn borta från maskinen! 
 

 
4.1. Koppla på press 

 Info!  Beroende på utrustningsvariant kan en vridbar eller 
stel dragkrok monteras (beakta nationella föreskrifter!) 
 
För att pressen ska fungera utan störningar är påhängningen på 
maskinens i samband med anpassning av kraftuttagsaxeln av 
avgörande betydelse. 
 
När pressen hängts på: Låt stödfoten med handvev åka tillbaka 
helt, lossa bulten, skjut in stödfoten helt och spärra med bultar. 

 Varning, Brandrisk! 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän 
parkeringsbromsen lossats helt. Annars finns risk att det kan 
börja brinna på grund av överhettning (t.ex på åkern). 

• När maskinen kopplats till traktorn: Lossa 
parkeringsbromsen (vrid veven åt vänster). 

 Varning, Olycksrisk! 
Fritt stående maskiner som inte är kopplade till traktorn måste 
spärras med åtdragna parkeringsbromsar och kilar så att de inte 
kan komma i rullning. 

• Innan maskinen kopplas till traktorn: Dra åt handbromsen 
(vrid veven åt höger). 
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4.1.1. Draglägen 
(alla mått i [mm]) 
 

 
 

4.1.2. Inställning av draganordning 

 Observera! En förändring av höjdinställningen och 
därmed även en ändring av dragkroken får endast göras av 
tillverkaren eller auktoriserad verkstad. 

• Ställ upp pressen på vågrätt underlag. 

• Skruva ut stödfoten så långt att maskinen står vågrätt. Som 
orientering tjänar axelplattorna på ställningen. 

• Mät höjden på traktorns draganordning. 

• Mät höjden på maskinens dragkrok. 

• Justera draget i de två hålen med hjälp av de mått som 
anges i Bild 12  så att önskad värde står på tur. När en 
säkringsmutter lossats måste den bytas ut. 

• När dragtriangeln riktats försätts dragkroken i vågrätt läge. 
För detta ska dragkrokens fästskruvar lossas och läget 
korrigeras med hjälp av gängningsstången. 

• Skruva fast alla fästskruvar och muttrar. 

 

 
Bild 12 

RP 235 

 
Bild 13 
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4.1.3. Dragpendelns utförande 
Om pressen kopplas på med traktordragpendeln ska 
ovillkorligen följande mått hållas:  
(se Tabell 2). 
 

 Varning!  Andra dragpendlar än de som visas på Bild 14 
resp. i Tabell 2 är inte tillåtna! Risk att de bryts! 
 
 
 
 

 
 

Kategori 
motsvarande 

Mått på fångstkäft Fångstkäft 
Kontur 

Anordning Vertikal 
stödlast 

 
ISO 730-1 d b r1) c2) l F 

 +1 
-0 

min. max. min. ±10 kg 

2 33 60 70 220 400 1200 
3 33 70 80 250 500 1500 

1) Under beaktande av den yttre radien r är olika utföranden av dragpendeln tillåtna (se Bild 12). 
2) För att hålla måttet c kan i vissa fall dragets överdel demonteras. 
 Mått i millimeter 

Tabell 2: Mått, dragpendelns läge och stödlast 

 
 

1246-154

 
Bild 14 
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4.2. Kraftöverföringsaxel 

4.2.1. Koppla på överbelastningsskydd* 
På vissa modeller har en kraftöverföringsaxel med automatiskt 
överbelastningsskydd monterats.  

• Före montering ska du rengöra och fetta in 
anslutningsaxelns profil på apparatsidan. 

• Lossa fästkonen [1] och dra ut den. 

• Öppna serviceluckan till den skyddsriktare som sitter på 
apparaten. Skjut på kopplingen på anslutningsaxeln så att 
hålet [2] ligger mot underhållsöppningen  

• Placera hålet för klämkonen över ringspåret [3] på 
anslutningsaxeln. 

• Skruva in fästkonen i borrhålet och spänn i längsgående 
riktning genom att försiktigt flytta navet fram och tillbaka (ca 
70 Nm). 

• Kontrollera att kopplingsnavet sitter säkert fast genom att dra 
och trycka på det. Under arbetet ska man med jämna 
mellanrum kontrollera att kopplingen sitter ordentligt fast. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Koppla från överbelastningsskydd* 
Lossa fästkonen och ta ut den ur kopplingsnavet. Om det inte 
går att göra detta för hand kan fästkonen också slås ut från 
andra sidan med hjälp av en sprintjagare. 
 
 
 

1742-2

Grease

Graisse

Bild 15 

1742-3

1

2 3
Bild 16 

1742-4

Bild 17 
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4.2.3. Anpassa kraftuttagsaxeln 
Beakta maximal driftlängd Lmax och minimal driftlängd Lmin ! 
Försök uppnå största möjliga överlappning. 

 
a) Kortaste driftlängd, dvs.fullständig överlappning. 
 
b) Vid normal drift ska skjutprofilens överlappning uppgå till 

minst 2/3 av profilöverlappningen LU. 
 
c) Under kort tid kan kraftuttagsaxel med längden Lmax köras, 

dvs. profilöverlappningen uppgår till 1/3 LU. 
 
Anpassa längden om nödvändigt. Märk för detta ut 
kraftuttagsaxelhälfterna på det kortaste driftsläget bredvid 
varandra. Såga av skydds- och profilrör lika mycket och så att 
det finns 40 millimeters spelrum kvar i det kortaste dragläget. 
 
 
Spärra kraftöverföringsaxelns skyddsrör med en spärrkedja så 
att den inte kan åka med. 
 
Kontrollera axeln före varje driftstart så att låsmekanismerna är 
ordentligt låsta. 
 
 
 
 
 
När man kör i skarpa kurvor måste man se till att det inte 
uppstår skarpare vinklar på vinkelleden (på traktorn) än vad 
som tillåts av tillverkaren.  
 
Beakta kraftuttagsaxeltillverkarens instruktionsbok och 
landsspecifik klisterremsa med typgodkännande för 
kraftuttagets axelskydd.  
 
Endast av tillverkaren föreskrivna länkaxlar får användas. Ett 
spärrkilsspelrum* som integrerad del av kraftuttagsaxeln 
skyddar maskindriften mot efterlöpande massor. 
 
Vid frånkopplad maskin ska du alltid lägga upp kraftuttagsaxeln 
på kraftuttagets axelstöd (Bild 20). 
 

  Observera! Skyddsrör och skyddstratt på 
kraftuttagsaxeln och även kraftuttagskyddet måste vara påsatt 
och befinna sig i gott skick. Innan du kopplar på kraftuttaget ska 
du säkerställa att valt varvtal för traktorn överensstämmer med 
tillåtet varvtal för maskinens rotationsriktning (540 min-1). 
 
Kraftuttaget får bara kopplas på tomgång! 

Lmin
LU

2/3 LU

1/3 LU
Lmax

a)

b)

c)

1246-162

 
Bild 18 

40 mm

1721-207  
Bild 19 

 
Bild 20 
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4.3. Hydrauliska anslutningar 

För att du lätt ska hitta rätt uttag för oljeanslutning varje gång 
pressen ska kopplas på ska hydraulslangarnas färgmarkeringar 
på traktorns anlutningar gälla. 
Rengör hydraulledningarnas kopplingsdelar med en ren duk och 
sätt i den bussning som finns på traktorn. 
 

 Observera! Kontrollera regelbundet att slang- och 
rörledningar inte skadats eller förändrats och att de fungerar 
som de ska. Defekta delar ska genast byta ut mot original 
WELGER-delar. Också vid fackmässig tillåten påfrestning 
undergår slangar och slangdelar ett naturligt åldrande. Därför är 
deras hållbarhet begränsad. 
 
Enligt "Säkerhetsreglerna för hydrauliska slangledningar" ska 
användningstiden inte överskrida sex år!  
 

 

4.3.1. ... för maskiner med E-LINK 
 

Symbol på hydraulslang Funktion Traktoranslutning Färg på markering 

 

 

Baklucka 
öppna och stänga enkelverkanded gul 

 

OIL

 

OIL

 

Hydroväxel med 
funktionerna 
• Öppna och stänga 

transportgolv 
• Lyfta och sänka 

uppsamlare 
• Köra snittaggregatet 

till vilo- och 
arbetsläge 

dubbelverkande 
med flytande läge röd 

 



 

WELGER  RP 235 31 

4.3.2. ... för maskiner med BALERCONTROL E 
 

Symbol på hydraulslang Funktion Traktoranslutning Färg på markering 

 

 

Baklucka 
öppna och stänga enkelverkanded gul 

 

 

Pickup 
höja och sänka enkelverkanded röd 

 

OIL

 

OIL

 

Köra svänggolvet till vilo- 
och arbetsläge 
(för maskin utan 
snittaggregat) 

dubbelverkande grön 

 

 

 

Köra snittaggregatet till 
vilo- och arbetsläge 
(för maskiner med fast 
svänggolv) 

dubbelverkande grön 
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4.4. Elektrisk utrustning 

4.4.1. Belysning 
För anslutning av belysningen sätts den sjupoliga kontakter in i 
motsvarande uttag på traktorn. Innan du kör ut på gator och 
vägar ska du kontrollera at belysningen fungerar som den ska 
(även i dagsljus). 
 

4.4.2. Styrelektronik 
 
Maskinen levereras – beroende på utförande – med följande 
styrning: 

• Styrningen "Balercontrol E“  
(med manöverenheten "Balercontrol E“, Bild 21) 

• Styrningen "Balercontrol III“ 
(med manöverenheten "E-LINK“, Bild 22) 

 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 
För fastsättning av aktuell manöverenhet medföljer en konsol 
som ska monteras inom räckhåll för traktorföraren. 
 
Dessutom är aktuell manöverenhet på baksidan försedd med en 
magnetisik yta och kan även fästas på en metallisk bakgrund i 
traktorhytten. 
 
För anslutning av styrningen sticks den sjupoliga kontakten in i 
motsvarande uttag på traktorn. 
 
När anslutningen upprättats föreligger försörjningsspänning och 
en kort piptonsföljd ljuder. 
 
För anslutning av styrelektronik "Balercontrol“ är det på traktorn 
nödvändigt med en belastningsströmdos enligt DIN 9680. (Ingår 
i pressens leveransomfång). Säkringen måste uppgå till 30 A. 
(För pressar utan garnbindning är det tillräckligt med en säkring 
på 16 A.)  
 
För utrustning till flera traktorer kan uttaget med 
anslutningskabel och säkring levereras som WELGER-del nr. 
0972.20.40.00. 
 
Den korrekta polningen av spänningsförsörjningen vid traktorn 
får inte förändras eftersom den elektroniska styrningen då kan 
skadas (Bild 23). 
 

 
Bild 21 

 
Bild 22 

 
Bild 23 
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4.5. Tryckluftsbromsar 

4.5.1. Ställa in bromskraftsregulator* 
 

 Varning, olycksrisk! 
Försäkra dig före varje körning om vilket spakläge 
bromskraftsregulatorn (Bild 24) står i. Felaktig inställning 
påverkar trafiksäkerheten. 
 
Symbol Bromskraft 

 

Ingen bromskraft! 
Inte tillåten för körning på väg! 
Inte tillåten för användning på fält! 

 
Liten bromskraft! 
Inte tillåten för körning på väg! 
Tillåten endast för användning på fält!  

 
Halv bromskraft! 
Inte tillåten för körning på väg! 
Tillåten för användning på fält! 

 
Full bromskraft! 
Tillåten för körning på väg! 
Tillåten för användning på fält! 

Tabell 3 
 
Broms lossas (ingen bromskraft) 
Den påhängda arbetsapparaten har inte tillräcklig 
bromskapacitet för körning på allmän väg. Detta spakläge får 
endast användas för att förflytta den frånkopplade 
arbetsapparaten. Om arbetsapparaten förflyttas bakom en 
dragmaskin är inte denna inställning tillåten. 
 
Tom last (liten bromskraft) 
Den påhängda arbetsapparaten har inte tillräcklig 
bromskapacitet för körning på allmän väg. 
Detta spakläge ska inte användas för fältarbete med 
arbetsapparaten. Om du använder denna inställning måste 
dragmaskinen ha tillräcklig bromsförmåga. Därvid ska terräng- 
och markbeskaffenhet beaktas. 
 
Halv last (halv bromskraft) 
Den påhängda arbetsapparaten har inte tillräcklig 
bromskapacitet för körning på allmän väg. 
Detta spakläge ska inte användas för fältarbete med 
arbetsapparaten. Om du använder denna inställning måste 
dragmaskinen ha tillräcklig bromsförmåga. Därvid ska terräng- 
och markbeskaffenhet beaktas. 
 
Full last (full bromskraft) 
Detta spakläge måste användas för körning på allmän väg.  
Detta spakläge ska inte användas för fältarbete med 
arbetsapparaten. 
 

 
Bild 24 
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4.5.2. Ansluta pneumatik (tryckluftsbroms) 
 

 Varning, skaderisk! 
Pneumatiskt bromssystem: Arbeta bara med 
pneumatiksystemet när det är trycklöst. 
 

 Observera, skaderisk! 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän manometern i 
traktorhytten visar 5,0 bar. Annars finns det risk att bromsarna 
överhettas. 
 
Rengör packningar till traktorns kopplingshuvuden och 
maskinens anslutningsslangar från eventuell smuts. 
 
� Anslut kopplingshuvudena för förråd (rött) och broms (gul) till 

motsvarande anslutningar på traktorn. 
� Töm tryckluftsbehållaren (höger maskinsida) på vatten varje 

dag och kontrollera att den inte har skador och att den sitter 
ordentligt. 

 
För att kunna flytta maskinen utan att tryckluftsutrustningen 
anslutits: 
� Sätt bromsreglagespaken på:  
� Flytta maskinen. 
� Före nästa körning eller för att bromsa maskinen igen: Ställ 

om bromskraftsjusteringens spak allt efter behov till  
eller  eller   (se Kapitel 4.5.1. Ställa in 
bromskraftsregulator*). 

 
 
 
 
4.6. Hydraulikbroms 

4.6.1. Ansluta hydraulik (hydraulikbroms) 
 

 Varning, skaderisk! 
Hydrauliskt bromssystem: Arbeta på hydrauliksystemet bara när 
det är utan tryck. 
 
Beroenden på lagens bestämmelser i leveranslandet kan 
maskinen vara utrustad med en hydraulisk bromsanläggning. 
Den därtill hörande hydraulikanslutningen skiljer sig från de 
övriga hydraulikanslutningarna genom att snabbkopplingens 
bussning är monterad på apparatsidan. 
 
Följ gällande nationella föreskrifter i användarlandet. 
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5. Garnbindning* 
5.1. Trä på garn 
 

 Varning, skaderisk!  
 Före användning av nya garnrullar och påträdning av garnet: 
Stoppa maskinen, stäng av kraftuttagsaxel och traktormotor, ta 
ut tändningsnyckeln och vänta till maskinen står stilla. Gör 
styrningen strömlös (koppla från elektrisk anslutning till 
traktorn). 
 

 Info! Optimala produktionsresultat vid användning av 
våra maskiner beror på flera faktorer. Därför bör man: 
• Använda kvalitetsnät och kvalitetsgarn (rekommendation: 

plastgarn). Ställa garnrullarna upprätt i garnfacket. Vid 
felaktigt insatta rullar är det lätt att garnet bildar öglor och går 
av. 

• Beakta och följ anvisningarna i instruktionsböckerna. Vid 
arbete under extrema miljöförhållanden: Fråga vår 
kundtjänst. Beakta tekniska data sist i denna instruktionsbok. 

 
Tråd A  
(På Bild 25 till Bild 27 genomgående betecknad  .) 
Träd ut garnänden (i rullens inre) från rulle A1 uppåt genom 
styröglan och sedan ut ur garnfacket. Anslut den andra 
garnänden (utanpå rullen) från rulle A1 med garnänden på rulle 
A2.  
 
Tråd B  
(På Bild 25 till Bild 27 betecknad  - - - - - -  med streck.) 
För garnets början på rulle B1 uppåt genom styröglan och 
sedan också ur garnfacket. 
 
 
� För alltid trådarna A B genom trådbromsen [1]. 
� Endast på maskiner med Balercontrol "E“: Lägg båda 

trådarna runt brytskivan [2]. 
� Trä båda trådarna uppåt till ögleparet [3] vid tvärbalken. 
� Endast på maskiner med Balercontrol "E“: Använd extra 

styröglor mellan brytskivorna [2] och ögleparet [3]. 
� Trådarna får inte beröra varandra. 
� Fortsättning se Bild 27. 
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Påträdningsschema för maskiner med BALERCONTROL E 

 

Påträdningsschema för maskiner medE-LINK 

 
 
 
 

Bild 25 

Bild 26 
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5.2. Tvärbjälkar 
� Trä på trådarna A och B som visas på Bild 27 fram till 

inskjutningsrullarna [8]. 
� Linda därvid tråd A moturs runt variatorskivan [9] en gång . 
� Lägg avslutningsvis varje tråd i kontakten till varje aktuell 

inskjutningsrulle. 
� Vrid rullarna för hand tills trådarna sittre fast säkert.  
 
Anvisning: 
Kläm- och skäranordningarna är från fabriken inställda på så 
sätt [10] drivtråden (genomgående tecknad ) måstet träs 
på den vänstra inskjutningsrullen i körriktningen. 
 
� När båda garnsträngarna har trätts på ska du dra dem mot 

garnrullen så att de spänns. 

 
 

 
Bild 27 

A =  
B = - - - - 
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5.3. Ställa in trådbroms 

Grundinställning: Fjäderlängd "X“ vid trådbromsen (Bild 28) 

 

BALERCONTROL E 

 
(se Bild 25) 

E-LINK 

 
(se Bild 26) 

TRÅD A 
(GENOMGÅENDE TECKNAD    

  

 ) 39 mm 33 mm 

TRÅD B 
(GENOMGÅENDE TECKNAD  - - - - - - ) 37 mm 28 mm 

 
 
För att trådarna ska ligga stadigt runt balarna måste 
trådbromsarna [1] (Bild 25 och Bild 26) hålla garnet så spänt 
som möjligt. 
 

 Info! tillåten trådspänning har överskridits om garnet rivs 
upp i området för inskjutningsrullen [8] (Bild 27). 
 
 
 
  

Bild 28 
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5.4. Ytterligare inställningar 

5.4.1. Ställa in kantavastånd 
För att begränsa garnutvecklingen åt sidan vid slutet av 
rullbalen går det att ställa in kantavståndshållarna[1] (på Bild 29 
och Bild 30 har höger maskinsida framställts - gäller på 
mostvarande sätt för vänster sida): Om skörden är mycket torr 
och spröd ska snarare spåren mot maskinens mitt väljas.  
 

5.4.2. Ställa in garnets lindningsavstånd 
Lindningsavståndet fastställs genom den alltid använda 
diametern på variatorskivan [9] (Bild 27). Ju mindre skivans 
verksamma diameter är desto större är lindningsavståndet.  
 
På tvärbalkens yttersta högre ände finns en spak [2] (Bild 29 
och Bild 31) som är till för att ställa in lindningsavståndet. 
 
Inställning: 
Läge 1 ....................................................största lindningsavstånd 
Läge 7 ....................................................minsta lindningsavstånd 
 
 

5.4.3. Inställning av lindningarna 
För att uppnå säker sammanhållning av de högförtätade balarna 
läggs garnlindningen automatiskt allt trängre i rundbalarnas 
kantområde. 
 
För att uppnå detta trycker den i färdiktningen högra skytteln [4] 
ihop variatorskivan trängre när den kommer till kantzonen. 
Variatorns arbetsdiameter blir större och trådarnas 
lindningsavstånd i kantområdet blir mindre. 
 
På den högra skytteln är kopplingsvinkeln monterad [3] (Bild 29) 
som är fäst med två skruvar i en hålkuliss. Det finns fyra olika 
monteringsmöjligheter. 
 
Inställning: 

• Kopplingsvinkel [3] i riktning mot variatorskivan:  
mer slutlindning vid balens kant; 

• Kopplingsvinkel [3] i riktning maskinens mitt   
mindre lindningar vid balens kant; 

 

 

 
Bild 29 

 
Bild 30 

 
Bild 31 
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6. Nätbindning* 
6.1. Sätta i nät 

  Observera! För att nätrullen ska hanteras säkert ska 
den läggas i tillsammans med en medhjälpare! 
 
� Öppna vänster sidobeklädning (lyft upp den). 
� Om den senaste bindningsprocessen inte genomförts helt 

(t. ex. om nätrullen tog slut mitt under bindningsprocessen): 
Dra knivhållarens handtag kraftigt framåt mot 
fjäderspänningen (Bild 32). Räknesegmentet för nätlängd 
hoppar till sin startposition. 

 
 
 
� (Bild 33) Öppna säkringskedjan [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� (Bild 34) Sväng ut handtaget [5] till handveven. Veva tillbaka 

spänndornet [4] med handveven tills det tar emot. 

 Info! Innan du stänger sidobeklädningen: Vrid in 
handveven. Sväng in handtaget [5] till handveven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Öppna den övre huven. 
� (Bild 35) Skjut nätspännaren [8] bakåt och säkra den med 

styrpinnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 32 

 
Bild 33 

Bild 34 

Bild 35 

1 

4 

5 

8 
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(Bild 36) Beroende på den använda nätrullens diameter måste 
höjden på nätrullets plåt [10] ställas in på motsvarande sätt: 

� Nätrulle med nätlängd 3000 m: Montera nätrullens plåt i 
nedre läget (nedre hålet på Bild 37). 

� Nätrulle med nätlängd 2000 m: Montera nätrullens plåt i övre 
läget (övre hålet på Bild 37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild 38 och Bild 39) Beroende på den använda nätrullens bredd 
kan förlängningsspänndorn 16)  monteras på spänndornet (15): 

� Nätrullens bredd är större än 1,23 m: 
Förlängningsspänndorn inte nödvändigt. 

� Nätrullens bredd är 1,23 m eller mindre än 1,23 m: Skruva 
av förlängningsspänndornet (16) och skruva fast det på 
spänndornet [15]. 

 
 
 
 
 

Bild 36 

Bild 37 

Bild 38 

Bild 39 

10 

16 

15 



 

42 WELGER  RP 235 

(Bild 40) Beroende på den använda nätrullens bredd måste hela 
nätrullehållaren [21] förskjutas horisontellt och fästas igen: 

� Nätrullens bredd är 1,23 m: Skjut hela nätrullehållaren [21] åt 
vänster i de avlånga hålen  tills det tar emot och fäst dem 
igen. 

� Nätrullens bredd är 1,30 m: Skjut hela nätrullehållaren [21] åt 
höger i de avlånga hålen [20] tills det tar emot och fäst dem 
igen. 

 
Beroende på nätrullarnas bredd kan även ett läge mellan 
vänster och höger anslag väljas för nätrullehållaren. 
 
 
� (Bild 41) Skjut in nätrullen i den tippbara 

reservnätrullehållaren tills det tar emot. 
 

 Info! Beakta nätrullens lindningsriktning! Nätet måste 
löpa in i maskinen under nätrullen (se Bild 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
� (Bild 42) Tippa över nätrullen i nätrullehållaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Info! (Bild 43) Spetsarna på de båda spänndornen får 
endast peka på nätrullens hylsa. 
 
Om de båda spänndornens spetsar inte pekar på hylsan utan 
på nätmaterialet måste nätrulleplåten korrigeras i motsvarande 
grad (Bild 37). 
 
 
 

Bild 40 

Bild 41 

Bild 42 

Bild 43 

20

21 
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� (Bild 44) Fäll ut handtaget till handveven. Veva med 

handveven in spänndornet i nätrullens hylsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� (Bild 45) Veva in spänndornet tills det bara återstår ett 

mellanrum på ca 2 mm mellan uttaget (25) och handveven 
(26). 

� Fäll åter in handtaget till handveven. 
 

 Info! Innan du stänger sidobeklädningen: Vrid in 
handveven. Fäll in handtaget i handveven. 
 
 
 
 
 
Det måste gå att veva nätrullen för hand och den får inte skrapa 
mot någonstans. Om inte så är fallet: Kontrollera de i detta 
kapitel 6.1. Sätta i nät beskrivna inställningarna och upprepa 
eventuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 44 

Bild 45 

25 

26 
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• Leda nätrullens nät runt om det övre genomföringsröret [4] 
och därefter runt nätspännaren [3]. 

• Lägg nätet ände längs med draganordningen [5] och mellan 
gummivalsen [6] och stålvalsen [7]. 

• Vrid gummivalsen [6] för hand tills den fattar tag i nätet. För 
att nätet inte ska hamna för tidigt i balkammaren när man 
pressar får änden inte gå utanför gummivalsen mer än ca 10 
cm. 

• (Bild 35) Dra åter ut styrpinnen vid nätspännaren och sväng 
fram denna igen. 

• (Bild 41) Lägg i reservnätrullen i reservnäthållaren. 

• (Bild 33) Stäng säkringskedjan. 

 
 
 
 

1721-111

13

4

7

6

5

 
Bild 46 

 
Bild 47 

 
Bild 48 
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6.2. Spänna nätkniv 
Nätkniven spänns automatiskt varje gång bakluckan öppnas. 
Den kan spännas för hand utan att bakluckan öppnas om det 
vid fylld presskammare - på grund av byte av nätrulle eller något 
fel - blir nödvändigt med en ny nätbindning.  
 
För att göra detta ska knivhållaren dras framåt mot 
fjäderspänningen (Bild 49). Frånkopplingen sker sedan så som 
beskrivs i kapitlet "Bindning“. 
 
 
 
 
 
 
6.3. Ställa in nätlager 
BALERCONTROL E:  
Med hjälp av skalan (Bild 50) kan antalet nätlager runt 
rullbalarna ställas in steglöst. När vingmuttern lossats kan 
nätlängden ställas in genom att man ändrar dess läge i skåran.  
 
Tips: 
Välj till en början inställning i mitten av skåran. För att spara 
bindningsmaterial kan du vid följande balar justera stegvis i 
riktning ( - ). 
 
Men balarna måste fortfarande vara säkert sammanhållna. Om 
materialet är mycket glatt och presstäthet större kan en större 
mängd nät krävas. 
 
E-LINK: 
Med hjälp av E-LINK-styrningen kan antalet nätlager runt 
rullbalarna ställas in i steg på 1,5 till 5 nätlager.  

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 
 

 
Bild 49 

 
Bild 50 
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7. Snittaggregat* 
Ett snittaggregat (Bild 51) kan användas för silage, hö och halm. 
Snittaggregatets knivar svängs ut och in hydrauliskt. 
 

 Varning, skaderisk! Före arbeten på maskinens 
snittaggregat: Koppla bort kraftuttaget och stäng traktorns 
motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort kraftöverföringsaxeln 
från kraftuttaget. Gör styrningen strömlös (koppla från elektrisk 
anslutning till traktorn). 
 
 
7.1. Utrustning 
Maskinerna kan vara utrustade på följande sätt: 
 

Maskin med 
manöverenhet: Kan vara utrustad med: 

 
Balercontrol E 

BALERCONTROL E 

• utan snittaggregat 

• MasterCut (13 knivar) 

• XtraCut 17 (17 knivar) 

 
E-LINK 

E-LINK 

• utan snittaggregat 

• XtraCut 17 (17 knivar) 

• XtraCut 25 (25 knivar) 
 

 
 
7.2. Serieparallellkoppling 
För ändring av pressmaterialets snittlängd går det att välja 
knivgrupper (alla snittaggregatets knivar används alltså inte): 

• Snittaggregatet XtraCut 17 (17 knivar) består av en 
åttaknivsgrupp och en nioknivsgrupp (8 + 9 = 17). De båda 
knivgrupperna går att använda i följande kombinationer:  
0 knivar – 8 knivar – 9 knivar – 17 knivar 

• Snittaggregatet XtraCut 25 (25 knivar) består av en 
tolvknivsgrupp coh en trettonknivsgrupp (12 + 13 = 25). De 
båda knivgrupperna går att använda i följande 
kombinationer:  
0 knivar – 12 knivar – 13 knivar – 25 knivar 

1724-36  
Bild 51 
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7.2.1. Välja knivgrupp (E-LINK) 
 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 
För att förflytta en knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil 
måste den dessförinnan ha valts: 

� Hämta menyöversikt: Tryck på   . 

� Välj menyn "SETUP“: Tryck på   eller    

� Bekräfta valet med . 
� Bläddra till sidan 2/2 (Bild 52): vänster eller höger knapp 

 

� Välj "KNIV“: Tryck på   eller   

� Välj önskad knivgrupp: knappar  eller   (på Bild 52 
har valts: 17 knivar) 

� Gå antingen tillbaka till menyöversikten: Tryck på . 

� Eller tillbaka till menyn "MONITOR“: Håll  intryckt i tre 
sekunder. 

� Nu kan knivarna förflyttas: 
se Kapitel 7.3. Fälla ut eller in snittaggregat. 

 
 

 
Bild 52 
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7.2.2. Välja knivgrupp (BALERCONTROL E) 
För att förflytta en knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil 
måste den dessförinnan ha valts med hjälp av 
Hydraulikventilerna [1] och [2] (Bild 53 och Bild 54) . 
Hydraulikventilerna befinner sig på vänster maskinsida i 
körriktningen. 

 Varning, skaderisk! Hydraulikventilerna finns i 
uppsamlarens och snittggregatets verkningsområde. Innan  du 
använder hydraulikventilerna: Koppla ifrån kraftuttaget och 
stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln. 
 

Önskad 
knivgrupp 

Ställa in hydraulikventiler 
(motsvarande Bild 53) 

ingen kniv 
Ventil 1   Läge "0“ 
Ventil 2   Läge "0“ 

8 Kniv 
Ventil 1   Läge "I“ 
Ventil 2   Läge "0“ 

9 Kniv 
Ventil 1   Läge "0“ 
Ventil 2   Läge "I“ 

17 Kniv 
Ventil 1   Läge "I“ 
Ventil 2   Läge "I“ 

 
� Ställ in hydraulikventilerna enligt tabellen. 
� Nu kan knivarna förflyttas: 

se Kapitel 7.3. Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
 

      1  2     

Bild 53 

 
Bild 54 

1 2 
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7.3. Fälla ut eller in snittaggregat 

7.3.1. Allmänt 
 
På följande sidor nämns tillstånden "Kniv i snittläge“ och "Kniv i 
viloläge“. Här är definitionen av tillstånden: 

• "Kniv i snittläge“ innebär:  
Knivarna har helt åkt ut ur knivgolvet (Bild 55). Halmgods 
som transporteras genom maskinen skärs sönder av de 
utfällda knivarna. 

• "Kniv i viloläge“ innebär:  
Knivarna befinner sig helt och hållet inuti knivgolvet (Bild 56). 
Halmgods som transporteras genom maskinen skärs inte 
sönder av de nedsänkta knivarna. 

 
 

                     

Bild 55            (Foton vid öppnat svänggolv)             Bild 56 
Kniv i snittläge                                                                 Kniv i viloläge 
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7.3.2. manöverenhet E-LINK 
 17-Kniv-snittaggregat 
 25-Kniv-snittaggregat 
 Svänggolv fast 
 Svänggolv HYDROFLEXCONTROL 
 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 

  Observera! 
Innan en knivgrupp kan köras till snittläge måte alla knivar – 
som eventuellt redan befinner sig i snittläge  – först helt och 
hållet köras till viloläge. 

I displayen visas bara knivgrupper som vid den aktuella 

tidpunkten kan svängas ut eller in, t. ex.  (här: 8-
knivsgruppen). 

Köra snittaggregat till snittläge 

� I menyn "MONITOR“: Aktivera den mellersta knappen  

tills symbolen "Snittaggregat“  visas på displayen (över 
den mellersta knappen). 

� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills snittaggregatet helt och 
hållet befinner sig i snittläge (alltså tills knivarna har åkt ut 
helt och hållet ur knivgolvet). Om det hydrauliska 
svänggolvet var öppet (HYDROFLEXCONTROL) svängs 
också detta upp. 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När knivarna har 
nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 

Köra snittaggregatet till viloläge 

� I menyn "MONITOR“: Aktivera den mellersta knappen  

tills symbolen "Snitaggregat“  visas i displayen (över 
den mellersta knappen). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 
och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 
uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

 

 Info! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 
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Snittaggregatssäkring 

  Observera! Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten 
för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara 
tillåten med 35 bar. 

För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om stora stenar eller bitar av hårt trä kommer in i 
snittaggregatet) är snittaggregatets knivar säkrade via en 
hydraulisk tryckställare (snittaggregatssäkring). Denna 
tryckställare begränsar hydrauliktrycket som står till 
snittaggregates förfogande till ett standardtryck på 35 bar. För 
att köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som gör att 
snittaggregatssäkringen kan sättas ur funktion. Dvs. 
snittaggregatets knivar åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck på 180 bar och kan därmed bättre 
undanröja tilltäppning i knivskårorna. 
 

 Varning, skaderisk! I det följande förflyttas 
snittaggregatets knivar utan snittaggregatssäkring. 
 

� I menyn "MONITOR“: Aktivera den mellersta knappen  

tills symbolen "Snitaggregat“  visas i displayen (över 
den mellersta knappen). Viktigt: Släpp nu inte upp 
knappen!  
(Om du ändå råkar släppa upp knappen: Tryck ännu en 
gång på den mellersta knappen tills symbolen 
"Snittaggregat“ åter visas på displayen. Viktigt: Släpp nu inte 
upp knappen!) 

� Fortsättt hela tiden att hålla in den mellersta knappen: Ställ 
traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt och 
hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och hållet 
har åkt in i knivgolvet). 

� Fortsättt hela tiden att hålla in den mellersta knappen: Ställ 
traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet befinner sig 
helt och hållet i snittläge (alltså tills knivarna har åkt helt och 
hållet ut ur knivgolvet). 

� Upprepa de båda tidigare arbetsstegen tills tilltäppningen i 
knivskåran har undanröjts och knivarna åter åker ut och in 
med lätthet. 
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 Varning!  Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 35 bar. I annat fall: Eventuellt 
går garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
� Viktigt: Släpp nu upp den mellersta knappen. 
� Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 
 
 
 
 

7.3.3. Manöverenheten Balercontrol E 
 snittaggregat med 13 knivar 
 fast svänggolv 
 

 Info! För normal produktionsdrift måste kulventilen peka 
på maskinen (se Bild 57 och Bild 58)! 
 

Köra snittaggregat till snittläge 
� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills snittaggregatet helt och 

hållet befinner sig i snittläge (alltså tills knivarna har åkt ut 
helt och hållet ur knivgolvet). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När knivarna har 
nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 
 

Köra snittaggregatet till viloläge 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 
uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

 

 Info! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 
 
 
 

 
Bild 57 
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Snittaggregatssäkring 

  Observera! Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten 
för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara 
tillåten med 35 bar. 

För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om stora stenar eller bitar av hårt trä kommer in i 
snittaggergatet) är snittaggregatets knivar säkrade via en 
hydraulisk tryckventil (snittaggregatssäkring). Denna tryckventil 
begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande för 
snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 35 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som tillåter att 
tryckventilen sätts ur funktion. Dvs. snittaggregatets knivar åker 
ut ur knivgolvet till arbetsläge med fullt hydrauliskt tryck på 180 
bar och kan därmed bättre undanröja tilltäppning i knivskårorna. 
 

 Varning, skaderisk! I det följande förflyttas 
snittaggregatets knivar utan snittaggregatssäkring. 
 
� Sväng fram kulventilen (Bild 58) under den vänstra 

skyddsbeklädningen: 180 bar (Bild 59). 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet 
befinner sig helt och hållet i snittläge (alltså tills knivarna har 
åkt helt och hållet ut ur knivgolvet). 

� Upprepa de båda tidigare arbetsstegen (traktorns styrventil 
på "Lyft“ och på "Sänk“) tills tilltäppningen i knivskårorna har 
undanröjts och knivarna åker ut och in med lätthet. 

� Sväng åter in kulventilen (Bild 58) mot maskinen: 35 bar (Bild 
59). 

 

 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 35 bar. I annat fall: Eventuellt 
går garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
� Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 
 
 

Bild 58 

 
Bild 59 



 

54 WELGER  RP 235 

7.3.4. Manöverenheten Balercontrol E 
 Knivaggregat med 13 knivar 
 Svänggolvet HYDROFLEXCONTROL 
 

 Info! För normal produktionsdrift måste de båda 
kulventilerna peka mot maskinen (se Bild 60)! 
 
 

Köra snittaggregat till snittläge 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 60. 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in i 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har öppnats 
fullständigt (åkt ner). 

� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills snittaggregatet helt och 
hållet har åkt till snittläge (alltså tills knivarna har åkt ut ur 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har stängts 
fullständigt (åkt upp). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När knivarna har 
nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 
 

Köra snittaggregatet till viloläge 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 60. 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in i 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har öppnats 
fullständigt (åkt ner). 

� För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 
uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

För att arbeta vidare utan snittaggregat: 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 61. Därmed spärras snittaggregatet hydrauliskt. 
� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills svänggolvet stängs helt 

och hållet (åker upp). Snittaggregatet blir helt och hållet kvar 
i viloläge (knivarna åker alltså inte ut ur knivgolvet). 

 
 

 Info! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 
 
 

Bild 60 

Bild 61 



 

WELGER  RP 235 55 

Snittaggregatssäkring 

 Observera! Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten 
för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara 
tillåten med 35 bar. 

För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om stora stenar eller bitar av hårt trä kommer in i 
snittaggregatet) har snittaggregatets knivar säkrats via en 
hydraulisk tryckventil (snittaggregatssäkring). Denna tryckventil 
begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande för 
snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 35 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som tillåter att 
snittaggregatet  bar åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med fullt 
hydrauliskt tryck på 180. På så vis undanröjs tilltäppning av 
knivskårorna lättare. 
 
 

 Varning, skaderisk! I det följande förflyttas 
snittaggregatets knivar utan snittaggregatssäkring. 
 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 62: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets högra 
kulventil enligt Bild 62: Därmed frigörs knivarna. 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 
och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet 
befinner sig helt och hållet i snittläge (alltså tills knivarna har 
åkt helt och hållet ut ur knivgolvet). 

� Upprepa de båda föregående arbetsstegen ("Lyft" och 
"Sänk") tills tilltäppningen av knivskårorna undanröjts och 
knivarna åter åker ut och in med lätthet. 

� Sväng tillbaka vänster kulventil (Bild 62) på 35 bar. 
 
 

 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 35 bar. I annat fall: Eventuellt 
går garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 

Bild 62 
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� Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 

Specialfunktion: Spärra svänggolvet 
Svänggolvet HYDROFLEXCONTROL (öppna och stänga 
svänggolvet hydrauliskt) kan – om så önskas – spärras 
hydrauliskt. Se Kapitel 7.4. Spärra svänggolvet. 
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7.3.5. Manöverenheten Balercontrol E 
 Snittaggregat med 17 knivar 
 Fast svänggolv 
 

 Info! För normal produktionsdrift måste kulventilen peka 
på maskinen (se Bild 63 och Bild 64)! 
 
 

  Observera! 
Innan en knivgrupp kan köras till snittläge måte alla knivar – 
som eventuellt redan befinner sig i snittläge – först helt och 
hållet köras till viloläge. 
 

Köra snittaggregat till snittläge 
� Välj åttaknivsgrupp eller nioknivsgrupp eller alla 17 knivarna 

med hjälp av hydraulikventilen (se 7.2.2. Välja knivgrupp 
(BALERCONTROL E). 

� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills önskad knivgrupp helt 
och hållet har åkt till snittläge (alltså tills knivarna fullständigt 
har åkt ut ur knivgolvet). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När knivarna har 
nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 

Köra snittaggregatet till viloläge 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet).  

� För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 
uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

 
 

 Info! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 
 
 
 
Snittaggregatssäkring 

  Observera! Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten 
för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara 
tillåten med 35 bar. 

För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om stora stenar eller bitar av hårt trä kommer in i 
snittaggergatet) är snittaggregatets knivar säkrade via en 
hydraulisk tryckventil (snittaggregatssäkring). Denna tryckventil 
begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande för 
snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 35 bar. För att 

Bild 63 
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köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som tillåter att 
tryckventilen sätts ur funktion. Dvs. snittaggregatets knivar åker 
ut ur knivgolvet till arbetsläge med fullt hydrauliskt tryck på 180 
bar och kan därmed bättre undanröja tilltäppning i knivskårorna. 
 

 Varning, skaderisk! I det följande förflyttas 
snittaggregatets knivar utan snittaggregatssäkring. 
 
� Välj åttaknivsgrupp eller nioknivsgrupp eller alla 17 knivarna 

med hjälp av hydraulikventilen (se 7.2.2. Välja knivgrupp 
(BALERCONTROL E). 

� Sväng fram kulventilen (Bild 64) under den vänstra 
skyddsbeklädningen: 180 bar (Bild 65). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 
och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet 
befinner sig helt och hållet i snittläge (alltså tills knivarna har 
åkt helt och hållet ut ur knivgolvet). 

� Upprepa de båda tidigare arbetsstegen (traktorns styrventil 
på "Lyft“ och på "Sänk“) tills tilltäppningen i knivskårorna har 
undanröjts och knivarna åker ut och in med lätthet. 

� Sväng åter in kulventilen (Bild 64) mot maskinen: 35 bar (Bild 
65). 

 

 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 35 bar. I annat fall: Eventuellt 
går garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
� Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 
 
 

Bild 64 

Bild 65 
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7.3.6. Manöverenheten Balercontrol E 
 Snittaggregat med 17 knivar 
 Svänggolvet HYDROFLEXCONTROL 
 

 Info! För normal produktionsdrift måste de båda 
kulventilerna peka mot maskinen (se Bild 66)! 
 

  Observera! 
Innan en knivgrupp kan köras till snittläge måte alla knivar – 
som eventuellt redan befinner sig i snittläge  – först helt och 
hållet köras till viloläge. 
 

Köra snittaggregat till snittläge 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 66. 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in i 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har öppnats 
fullständigt (åkt ner). 

� Välj åttaknivsgrupp eller nioknivsgrupp eller alla 17 knivarna 
med hjälp av hydraulikventilen (se 7.2.2. Välja knivgrupp 
(BALERCONTROL E). 

� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills snittaggregatet helt och 
hållet har åkt till snittläge (alltså tills knivarna har åkt ut ur 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har stängts 
fullständigt (åkt upp). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När knivarna har 
nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 

Köra snittaggregatet till viloläge 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 66. 
� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 

och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in i 
knivgolvet helt och hållet) och tills svänggolvet har öppnats 
fullständigt (åkt ner). 

� För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 
uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

För att arbeta vidare utan snittaggregat: 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 67. Därmed spärras snittaggregatet hydrauliskt. 
� Ställ traktorns styrventil på "Lyft“ tills svänggolvet stängs helt 

och hållet (åker upp). Snittaggregatet blir helt och hållet kvar 
i viloläge (knivarna åker alltså inte ut ur knivgolvet). 

 
 

 Info! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 
 
 

Bild 66 

Bild 67 
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Snittaggregatssäkring 

  Observera! Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten 
för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara 
tillåten med 35 bar. 

För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om stora stenar eller bitar av hårt trä kommer in i 
snittaggregatet) har snittaggregatets knivar säkrats via en 
hydraulisk tryckventil (snittaggregatssäkring). Denna tryckventil 
begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande för 
snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 35 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som tillåter att 
snittaggregatet  bar åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med fullt 
hydrauliskt tryck på 180. På så vis undanröjs tilltäppning av 
knivskårorna lättare. 
 

 Varning, skaderisk! I det följande förflyttas 
snittaggregatets knivar utan snittaggregatssäkring. 
 
� Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 68: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets högra 
kulventil enligt Bild 68: Därmed frigörs knivarna. 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet helt 
och hållet har åkt till viloläge (alltså tills knivarna helt och 
hållet har åkt in i knivgolvet). 

� Ställ traktorns styrventil på "Sänk“ tills snittaggregatet 
befinner sig helt och hållet i snittläge (alltså tills knivarna har 
åkt helt och hållet ut ur knivgolvet). 

� Upprepa de båda föregående arbetsstegen ("Lyft" och 
"Sänk") tills tilltäppningen av knivskårorna undanröjts och 
knivarna åter åker ut och in med lätthet. 

� Sväng tillbaka vänster kulventil (Bild 68) på 35 bar. 
 

 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 35 bar. I annat fall: Eventuellt 
går garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
� Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 

Specialfunktion: Spärra svänggolvet 
Svänggolvet HYDROFLEXCONTROL (öppna och stänga 
svänggolvet hydrauliskt) kan – om så önskas – spärras 
hydrauliskt. Se Kapitel 7.4. Spärra svänggolvet. 
 
 
 
 
 
 

Bild 68 
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7.4. Spärra svänggolvet 
Svänggolvet HYDROFLEXCONTROL (öppna och stänga 
svänggolvet hydrauliskt) kan – om så önskas – spärras 
hydrauliskt. Det arbetar då som ett fast svänggolv dvs. det går 
inte att öppna så länge det är spärrat. 
 

7.4.1. Spärra svänggolvet 
� Flytta kulventilen från den mellersta ventilen till den högra 

ventilen. 
� Ställ in den högra kulventilen enligt Bild 69. 
 
Svänggolvet är nu spärrat. Dvs: Med traktorns styrventil går det 
bara att flytta snittaggregatet men inte svänggolvet. 
 
 
 
 

7.4.2. Friställa svänggolvet på nytt 
� Ställ in den högra kulventilen enligt Bild 70. 
 
Svänggolvet har nu friställts på nytt. Dvs: Med traktorns 
styrventil går det att förflytta både snittaggregatet och 
svänggolvet. 
 
 

Bild 69 

Bild 70 
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7.5. Spröda strån 
Vid press på sprött halmgods rekommenderas det att strax före 
bindningsprocessen hydrauliskt köra snittaggregatet till viloläge. 
På så vis omges balarna avslutningsvis av långt material och 
smulningsförluster minimeras. 
 
 
7.6. Montering och demontering av 
snittaggregatsknivarna 
 

 Info! Genom demontering av enskilda knivar kan 
pressmaterialets snittlängd förändras. (Detta gäller 
huvudsakligen för snittaggregatet med tretton knivar. Vid 
snittaggregat med 17 och 25 knivar kan samma effekt uppnås 
genom val av knivgrupper.) 
Om ingen snittfunktion önskas under en längre tid går det att ta 
ut alla knivarna. 
 

 Varning, skaderisk! 
Vid hantering av knivarna ska du bära skyddshandskar. 
Om underhålls- och monteringsarbeten utförs med öppnad 
baklucka måste bakluckan av säkerhetsskäl säkras mot att falla 
ner. 

För följande arbetssteg:  
se Kapitel 7.3. Fälla ut eller in snittaggregat. 

 
� Sätta snittaggregatet i snittläge. 
� Sänk HYDROFLEXCONTROL-svängbotten* ungefär till 

hälften (Bild 71). 
� Öppna bakluckan och säkra den (se kapitel 2.4. 

Bakluckespärr). 
� Sväng ner lyft- och knivaxeln vid transportkåpan (i höger 

körriktning) med ca 90 ° tills det tar emot (Bild 71). 
� Dra bort kniven från balkammaren snett uppåt från knivaxeln 

med en tång och ta ut den ur skåran. 
 

 Info! För att inte knivskåran ska bli smutsig ska uttagna 
knivklingor ersättas med attrapper* (del nr. 1724.55.12.37) 
 
Det går att parkera både blindkniv och uttagna knivar bakom 
den högra beklädningsdörren och säkra dem med en styrpinne 
(Bild 72). 
 
 
 

 
Bild 71 

 
Bild 72 
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7.7. Slipning av snittknivar 
För att ge optimal genomströmning av halmgods 
rekommenderas att snittaggregatets knivar slipas senast efter 
500 balar . Beroende på användningsförhållanden kan slipning 
utföras tidigare. 
 

 Varning, Skaderisk vid arbeten på knivhållarnas 
magneter!! 
Funktionen hos pacemakers kan äventyras av magnetiska fält. 
Risk för skador på grund av splitter: Slå aldrig nerifrån med 
slagverktyg mot de inbyggda knivarna – magneterna kan 
skadas! 
 
� Demontera knivarna, se Kapitel 7.6. Montering och 

demontering av snittaggregatsknivarna. 
� Slipa knivarna ensidigt på den glatta sidan. Den härdade 

sidan får inte utglödga. 
 
En slipapparat* går att få som specialverktyg. 
(del nr.. 0980.70.14.00) 
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8. Användning på fälten 
 

 Varning! 
Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna med 
driftinstruktioner och säkerhetsanvisningar. 
Ta aldrig ut skördegods ur maskinen när drivmekanismen är 
igång. Först: Koppla bort kraftuttagsaxeln och dra ut länkaxeln 
från kraftuttagsaxeländen, ta ut tändningsnyckeln. 
Under drift: Kliv inte på maskinen. Håll tilräckligt avstånd från 
maskinens verkningsområde (uppsamlare, drivmekanism, 
baklucka, avlastningsområde för balen). I princip: Det är 
förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen! Håll barn 
borta från maskinen! 
Innan det första användningstillfället: Bekanta dig med 
manöverinstrumentet och maskinens funktioner. 
Ingen får vistas mellan traktorn och maskinen när traktorns 
motor är igång. 
Maskinen får inte köras om skyddsanordningarna är trasiga 
eller saknas (t ex.: skyddsplåtar och avståndsbygel)! Innan 
skyddsanordningarna öppnas: Koppla bort kraftuttagsaxeln och 
dra ut länkaxeln från kraftuttagsaxeländen, ta ut 
tändningsnyckeln. 
Innan du går in i presskammaren: Stäng bakluckans förregling 
(Bild 3)! 
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8.1. Körning på väg 
 

 Info! 
Läs och beakta kapitlet: 2.12. Att tänka på vid körning på gata! 
 
� Ställ uppsamlaren i sitt högsta läge. 
� Stäng spärrkranen på uppsamlarens hydraulsslang. Därmed 

säkras uppsamlaren hydrauliskt på högsta läget. 
� Säkra uppsamlaren med båda kedjorna (på vänster och 

höger sida av uppsamlaren, Bild 73). 
� För uppsamlare med bredden 2,25 m*:  Sätt 

uppsamlarens stödhjul i parkeringsläge (Bild 74). 
 
 
� För att utesluta risker för trafikanter som kör bakom måste 

balutkastarens båda fyrkantrör* skjutas in helt och hållet och 
säkras med bult och splint(Bild 75). Se även Kapitel 8.2. 
Balutkastare. 

 
 
8.2. Balutkastare* 
För att de färdigbundna balarna inte ska bli liggande inom 
bakluckans svängområde sedan de stötts ut har en balutkastare 
monterats under balkammaren. Innan du börjar arbeta på fälten 
ska de båda fyrkantsrören dras ut ur parkeringsläget och säkras 
med bult och sprint. 
 

 Varning! 
Vid arbeten i hängande läge ska balutkastaren vara helt 
inskjuten och säkras med bult och splint (Bild 75). 
 
 
8.3. Strängning 
Full maskineffekt och god balutformning kan endast uppnås 
med noggrann förberedelse av hösträngar. Lägg strängarna 
jämnt. 
 
Hösträngarnas bredd ska uppgå till: 

Uppsamlarbredd 2,00 m 2,25 m 

optimal strängbredd (ca) 1,40 m 1,50 m 
 

 
Bild 73 

1724-31  
Bild 74 

1724-32  
Bild 75 
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8.4. Uppsamlare (= pickup) 

8.4.1. Höja/sänka uppsamlare (E-LINK)  

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 
 
Med hjälp av det elektrohydrauliska fördelarblocket 
(hydroväxel)* går det att sköta olika hydrauliska funktioner med 
en enda styrventil på traktorn. 

För att höja resp. sänka uppsamlaren med hjälp av traktorns 
styrventil: 

� Öppna spärrkranen på uppsamlarens hydraulsslang. 

� I menyn "MONITOR“: Tryck på den mellersta knappen  

tills symbolen "Uppsamlare“  visas på displayen (direkt 
över den mellersta knappen). 

 
� Lyft och sänk uppsamlaren med traktorns styrventil. 

 

 Info! 
Hydroväxelns* ventiler styrs inte om symbolen "Uppsamlare“ 

 valts på manöverenheten. 
Denna inställning är att föredra för att minimera 
strömförbrukningen och undvika onödig uppvärmning av 
ventilspolarna. 
 

8.4.2. Höja/sänka uppsamlaren (BALERCONTROL E) 
� Öppna uppsamlarens spärrkran på hydraulslangen. 
� Lyft och sänk uppsamlaren med traktorns styrventil. 
 
 

8.4.3.Stödhjul 
Ute på fältet ska uppsamlarens stödhjul ställas in på så sätt att 
sinkorna har ett spelrum på minst 2 cm till golvet. 
 
� För inställning av stödhjul: Lyft upp pick-upen. 
� Dra ut vippkontakten [1] och häng länken [2] i önskat borrhål 

(Bild 76). 
� Spärra stödhjulen med kontakten igen. 
� Välj samma inställning på båda sidor av uppsamlaren. 
 
 
 
 

 

Bild 76 
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8.4.4. Nedhållare 
På alla uppsamlarvarianter (Bild 79 och Bild 80) är nedhållaren 
rörlig och hänger över uppsamlaren. 
 
� (Bild 77) Nedhållarens [1] vertikala läge anpassas till 

strängstyrkan med hjälp av kedjan [2]. 
� För att förhindra att någon tar tag i kedjan genom 

uppsamlaren måste kedjans övre ände alltid var upphängd 
på kroken. 

 
 
 
 
 
 
 

 Varning! För uppsamlare med bredden 2,25 m täcker 
båda stödhjulen uppsamlarens sinkomloppsbana och är därför 
en del av säkerhetsutrustningen. 
 
När pressen används måste alltid båda stödhjulen vara 
monterade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 77 

1724-33  
Bild 78 

 
Bild 79 

 
Bild 80 

1 
2 
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8.5. Inloppsplåt 
 
På fabriken har den droppformade inloppsplåten [1] monterats i 
balkammaren.  
 
Om det vid ovanlig beskaffenhet på halmen skulle uppstå 
materialstockning går det att ta bort inloppsplåten. För att göra 
detta ska du dra ut skruven i. F. till höger (pil på Bild 81) och ta 
profilen från balkammaren.  
 
 
 
 
8.6. Varvtal för kraftöverföringsaxel 
Driva balpress med kraftuttag-normvarvtal på 540 min-1. Vid 
extremt kort och spröd skörd kan man utan vidare arbeta med 
litet kraftuttag-varvtal (350 – 450 min-1).  
 

 Varning! Endast kraftöverföringsaxlar som föreskrivits 
av tillverkaren får användas! Kraftuttagsaxelns skyddsrör och 
skyddstratt och även kraftuttagskyddet måste sättas på och 
befinna sig i gott skick!  
 
Se alltid till att kraftuttagsaxeln monteras och säkras på rätt sätt! 
Spärra skyddet genom att hänga på en kedja så att det inte kan 
åka med! Innan du kopplar på kraftuttaget ska du se till ingen 
person befinner sig inom apparatens riskområde! 
 

 

8.7. Körsätt 
För att få högre genommatningseffekt och välformade rundbalar 
måste man genom att köra på rätt sätt få balkammarens 
innehåll att fördela sig jämt över hela maskinens bredd. 
 
Vid små hösträngar – dvs. hösträngens bredd är mindre än 
uppsamlarens – uppnås jämn fyllning av pressutrymmet genom 
att du växelvis kör på höger och vänster sida av hösträngen 
(Bild 82). 
 

Vid skarpa svängar ska man se till att vidvinkelaxeln (på 
traktorn) inte vinklas mer än 80°. I annat fall är det risk för brott 
både vid stillastående och körning. 
 
 

1742-51

1

Bild 81  

 
Bild 82 
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8.8. Inställning av baltäthet 

8.8.1. Ställa in baltjocklek (E-LINK) 
Se separat instruktionsbok E-LINK för RP 235“. 
 

8.8.2. Ställa in baltjocklek (BALERCONTROL E) 
På den högra sidan finns en justerspak för inställning av täthet. 
 
� Öppna sidobeklädningen. 
� Lossa justerspakens vingskruv. 
� Sväng justerspaken i riktning "+“ eller "–“. 
 

Justerspaken i riktning + – 

Baltäthet högre lägre 
 
� Dra därefter åt justerspakens vingskruv igen. 
 
 
 
 
 
 
 
8.9. Ställa in nätlager 
Endast maskiner med manöverenheten E-LINK. Se separat 
instruktionsbok E-LINK för RP 235“. 
 
Vid vald driftsparameter "Nätlager“ kan normalvärdet ställas in i 
området från 1,5 ... 5,0. 
 
När inställd nätlängd löpt igenom utlöses nätkniven och 
bindningen avslutas. 
 

 
Bild 83 
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8.10. Använda baklucka 
Bakluckan öppnas och stängs med hjälp av traktorns styrventil 
(styrventil för baklucka): 

� Öppna och stänga bakluckan med hjälp av traktorns 
styrventil. 

 
Bakluckan måste vara korrekt förreglad: 
• innan uppsamlingen av skördegods påbörjas. 
• efter varje balutstötning. 
 
� För att förregla bakluckan korrekt: Håll traktorns styrventil på 

"Sänk" tills bakluckan stängs helt och hållet och tills 
förreglingskroken [1] griper tag i förreglingsbulten helt och 
hållet (Bild 84). 

 
På maskiner med nätbindning måste traktorns styrventil hållas 
på "Sänk" ytterligare några sekunder sedan bakluckan sänkts. 
Därigenom aktiveras nätbindningen på nytt. 
 

 Info! 
Hydroväxelns* ventiler styrs inte om symbolen "Uppsamlare“ 

 valts på manöverenheten. 
Denna inställning är att föredra för att minimera 
strömförbrukningen och undvika onödig uppvärmning av 
ventilspolarna. 
För att inte onödigtvis belasta den hydrauliska pumpen ska du 
låta styrventilen stå i "Flytläge“ under pressningsprocessen. 
 
Endast maskiner med BALERCONTROL E: 
Den vita signallampan (maskinens högra framsida) lyser så 
länge bakluckan inte är låst. 
 
Endast maskiner med E-LINK: 
Traktorns förare underrättas genom en kort signalton om att 
bakluckan är stängd. Desutom visas en stängd baklucka på 
manöverenhetens display (se grafisk framställning). 
 

 
Bild 84 

1 
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9. Drift / bindning 
Beroende på utförande kan följande bindningstyper väljas: 
 
• Manuell garnbindning 
• Manuell nätbindning 
• automatisk garnbindning 
• automatisk nätbindning 
• Automatisk kombibindning 
 

 Varning, skaderisk! 
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i bakluckans svängningsområde eller i det 
område där balarna lastas av. 
 
 
9.1. Manöverenheten BALERCONTROL E 
Manöverenheten BALERCONTROL E – innehåller följande 
funktioner och meddelanden (Bild 85): 
 

Pos. Komponent Betydelse 

1 LED, grön Strömförsörjning korrekt 

2 LED, röd Förinställd baltäthet har uppnåtts 

3 LED, gul Automatisk nätbindning har valts. 
(Blinkar om nätkopplingen är i drift) 

4 LED, gul Automatisk garnbindning har valts. 
(Blinkar när garnmotorn är i drift) 

5 Knapp Omkoppling mellan manuell och 
automatisk bindning (se Kapitel 9.1.1. 
Utlösning av bindningen) 

Håll nedtryckt i 5 sekunder:� 
Radering av balräknaren (TAZ) 

6 Knapp Utlösning av nätbindningen för hand 

7 Knapp Utlösning av garnbindningen för hand 

8 Display, 
belyst 

Övre raden: icke raderbar 
livslängdsräknare(LDZ) 

Undre raden: raderbar 
dagsräknare(TAZ) 

9 akustisk 
signalgivare 
(baksidan) 

Förinställd baltäthet har uppnåtts 

 
 

12 V

1

4

5

7

8
2

3

6

9

1742-43  
Bild 85 
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9.1.1. Utlösning av bindningen (BALERCONTROL E) 
Om förvald baltjocklek har uppnåtts (Kapitel 8.8. Inställning av 
baltäthet) visas det för traktorföraren med hjälp av den röda 
lysdioden [2] och signalgivaren [9]. 
 
Beroende på vald bindningstyp utlöses bindningen manuellt eller 
automatiskt: 
• manuellt, dvs.operatören aktiverar motsvarande knapp 

(knappen "Nät“ [6] eller knappen "Garn“ [7]) 
• automatiskt, dvs. utlöst från styrningen 
 
 
Manuell garnbindning 
� Aktivera knapp [5] flera gånger tills ingen av de båda gula 

lysdioderna lyser. 
� När förinställd baltäthet uppnåtts blinkar först den röda 

lysdioden och lyser sedan kontinuerligt. Signalgivaren ljuder. 
� Under körning: Tryck kort på knappen Garn [7]. Den gula 

lysdioden [4] blinkar samtidigt. 
� Ca 5 till 10 sekunder efter att knappen Garn [7] har 

aktiverats ska du stanna traktorn. Låt bindningen löpa vid 
normalt varvtal. 

� Kontrollera hur tråden löper vid sina brytskivor (Bild 86). Så 
snart brytskivorna står stilla har bindningsprocessen 
avslutats. 

� Öppna baklucka och kasta ut balen. 
 
 
 
Manuell nätbindning 
� Aktivera knapp [5] flera gånger tills ingen av de båda gula 

lysdioderna lyser. 
� När förinställd baltäthet uppnåtts blinkar först den röda 

lysdioden och lyser sedan kontinuerligt. Signalgivaren ljuder. 
� Stanna traktorn och låt uppsamlaren arbeta fritt. 
� Håll knappen Nät [6] nedtryckt i ca 5 sekunder. Den gula 

lysdioden [3] blinkar samtidigt. 
� Låt bindningen löpa vid normalt varvtal. 
� Kontrollera hur nätet löper vid brytskivan (Bild 87). Så snart 

brytskivan stannat igen är lindningsproceduren färdig. 
� Öppna baklucka och kasta ut balen. 
 

 
Bild 86 

 
Bild 87 
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Automatisk garnbindning 
� Aktivera knapp [5] tills den gula lysdioden till höger LED [4] 

lyser. 
� När förinställd baltäthet uppnåtts blinkar först den röda 

lysdioden och lyser sedan kontinuerligt. 
� Garn skjuts automatiskt in i balkammaren. Den gula 

lysdioden [4] blinkar samtidigt. 
� Ca 4 sekunder efter den automatiska utlösningen av 

garnbindningen ljuder en signal. Då är det dags att stanna 
traktorn. Låt bindningen löpa vid normalt varvtal. 

� Kontrollera hur tråden löper vid sina brytskivor (Bild 86). Så 
snart brytskivorna står stilla har bindningsprocessen 
avslutats. 

� Öppna baklucka och kasta ut balen. 
 
Automatisk nätlindning 

� Tryck flera gånger på knapp [5] tills den gula lysdioden till 
vänster [3] lyser. 

� När förinställd baltäthet uppnåtts blinkar först den röda 
lysdioden och lyser sedan kontinuerligt. Signalen ljuder. 

� Stanna genast traktorn och låt uppsamlaren arbeta fritt. 
� Ca 4 sekter efter signalen stöts nätet automatiskt in i 

balkammaren. Den gula lysdioden [3] blinkar samtidigt. 
� Låt bindningen löpa vid normalt varvtal. 
� Kontrollera hur nätet löper vid brytskivan (Bild 87). Så snart 

brytskivan stannat igen är lindningsproceduren färdig. 
� Öppna bakluckan och stöt ut balen 
 
 

 Info! 
I det fall sprött skördegods binds om med garn visar sig följande 
arbetssätt vara fördelaktigt: 
• För att binda in garnets hårt i början ska ytterliga halm 

tillföras bara en kort tid efter att bindningen påbörjats. 
• Efter avslutad bindningsprocess: Kasta ut balen vid normalt 

varvtal. 
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Kombinerad nät-/garnbindning 

För att minska förlust genom söndersmulning och hålla 
nätförbrukningen låg går det att använda båda bindningstyperna 
samtidigt. 

• Köra maskin med automatisk garnbindning.  

• Låta garnbindningen utlösas automatiskt. 

• Så snart den gula lysdioden [4] slutar blinka ska knappen [6] 
till nätbindningen aktiveras. 

Vid kombinerad bindning räcker det att välja ett lågt tal för 
nätlager och ett större lindningsavstånd för garnet. 
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9.2. Manöverenheten E-LINK 

 Info! Läs och beakta den separata instruktionsboken "E-
LINK för RP 235“. 

9.2.1. Välja bindningstyp 

Bindningstyper väljs med vänster knapp  (Bild 88): 

� Tryck flera gånger på knappen  tills önskad bindningstyp 
har valts. 

Vald bindningstyp visas i det lilla fönstret till vänster nere i 
displayen (Bild 89). I tur och ordning visas: 
 

Lindningstyp Maskin med 
garnbindning 

Maskin med 
nätbindning 

Maskin med 
garn- och 

nätbindning 

 
Manuell 

garnbindning •  • 
automatisk 

garnbindning •  • 
 

Manuell 
nätbindning  • • 
automatisk 
nätbindning  • • 
automatisk 

kombibindning   • 
 

� Utösa en bindning: Aktivera knappen <Start/Stopp> . 
 
Den löpande bindningen framställs på displayen med två pilar 
som roterar runt en bal (Bild 90). 
 
Vald inställning sparas och används automatiskt också vid 
nästa inkoppling av styrningen. På de följande sidorna 
framställs aktuella åtgärder och tillhörande meddelanden på 
manöverenheten för alla bindningstyper: 
 
 

 
Bild 88 

 
Bild 89 

 
Bild 90 
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9.2.2. Garnbindning, utlöst 
för hand: 

 
Akustisk signal (3 s) när 
förvald baltjocklek uppnås 
(optiskt: Det bargrafiska 
meddelandet om baltäthet på 
förvalsnivå har stigit). 

 

Tryck under körning på 
knappen <START-STOP> och 
stoppa traktorn: 

 

Garnmotorn förblir inkopplad i 
åtta sekunder efter 
knapptryckning. 
 
När garnbindningen avslutats 
(halmloppssensorerna står 
stilla): 

 
En signal ljuder. Sedan: 
Öppna bakluckan med 
traktorns styrventil. 

Så snart låsanordningen 
öppnas: 

 

 

När balen stötts ut: Stäng åter 
bakluckan med traktorns 
styrventil. 
När bakluckan stängts ljuder 
en kort signal. 

 
Den bargrafiska visningen av 
baltäthet har sjunkit till "„0“. 
 
Det går att ta upp halm igen. 
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9.2.3. Nätbindning utöst för 
hand: 

 
Akustisk (3 s) signal när 
förvald baltäthet uppnås 
(optiskt: Det bargrafiska 
meddelandet om baltäthet på 
förvalsnivå har stigit). 

 

Stanna traktorn och låt 
uppsamlaren arbeta fritt. 

Håll knappen <START-STOP> 
nedtryckt  tills nätet griper tag i 
balen. 

 

När nätbindningen avslutats 
(nätkniven har utlösts): 

 
En signal ljuder. Sedan: 
Öppna bakluckan med 
traktorns styrventil. 

Så snart låsanordningen 
öppnas: 

 

När balen stötts ut: 
Stäng åter bakluckan. 
När bakluckan låsts: kort 
signal. 
Nätkniven spänns åter 
automatiskt när bakluckan 
stängs. 

 
Den bargrafiska visningen av 
baltäthet har sjunkit till "„0“. 
 
Det går att ta upp halm igen. 
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9.2.4. Garnbindning, 
automatiskt utlöst: 

 
Start för bindningen – utan att 
föraren gör något – när förvald 
baltäthet uppnås. 
 
Föraren uppmanas med en tre 
sekunders oavbruten ton att 
stanna traktorn.  
 
Denna signal börjar med kort 
tidsmässig fördröjning efter 
det att bindningen påbörjats. 
Den tidsmässiga fördröjningen 
går att ställa in i menyn 
SETUP. 
 
När garnbindningen avslutats 
(halmloppssensorerna står 
stilla): 

En signal ljuder. Sedan: 
Öppna bakluckan med 
traktorns styrventil. 
Så snart låsanordningen 
öppnas: 

Stång bakluckan igen när 
balen stötts ut. 
När bakluckan låsts hörs en 
kort signal. 

Den bargrafiska visningen av 
baltäthet har sjunkit till "„0“. 
 
Det går att ta upp halm igen. 
 

9.2.5. Nätbindning, 
automatiskt utlöst: 

 
Start för bindningen – utan att 
föraren gör något – när förvald 
baltäthet uppnås. 
 
Föraren uppmanas att stanna 
genom en oavbruten ton som 
varar i tre sekunder 
Uppmaning att stanna traktorn 
har skett.  
 
Denna signal börjar med en 
kort tidsmässig fördröjning 
innan bindningen har 
påbörjats. Den tidsmässiga 
fördröjningen går att ställa in i 
menyn SETUP. 
 
Nätkopplingen aktiveras under 
en tid av fem sekunder. 

När nätbindningen avslutats 
(nätkniven har utlösts): 

En signal ljuder. Sedan: 
Bakluckan öppnas. 
Så snart låsanordningen 
öppnas: 

Stäng åter bakluckan när 
balen stötts ut. 
När bakluckan låsts hörs en 
kort signal. 
Aktivera styrventilen i 
ytterligare ca 5 sekunder så att 
nätkniven * spänns helt och 
hållet 

  
Den bargrafiska visningen av 
baltäthet har sjunkit till "„0“. 
 
Det går att ta upp halm igen. 
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9.2.6. Kombibindning, 
automatiskt utlöst: 

 
"Garnbindning automatisk“ och 
"Nätbindning automatisk“ 
startas inom ett tidsavstånd på 
tre sekunder (garnbindning 
först). 
 
Stanna traktorn efter 
signaltonen ("täthet har 
uppnåtts“). 
 
9.2.7. Kombibindning, utlöst 
för hand: 

 
Om mängden halmgods som 
återstår att samla upp inte 
räcker för att förinställd 
baltjocklek ska erhållas kan 
ingen automatisk 
kombibindning äga rum. I 
sådana fall av för tidig 
bindning används den 
manuella kombibindningen: 

Ca fem meter innan strängen 
tar slut: Tryck på knappen 
<START-STOP>. 
 
 

9.2.8. Multipel utlösning av 
bindningen: 
De automatiska bindningarna 
utlöses bara en gång. För att 
de ska aktiveras på nytt måste 
bakluckan öppnas en gång. 
 
Manuella bindningar kan 
utlösas godtyckligt ofta utan att 
bakluckan öppnas. 
 
Vid en andra manuell utlösning 
av nätbindningen kommer föst 
en fråga: 

Kvittera felmeddelande: Tryck 

på .  

Om knappen <START-STOP> 
aktiveras ytterligare en gång 
startar bindningen på nytt. 

 
Innan du utlöser en ny 
bindning ska du kontrollera om 
nätkniven är spänd. 
 



 

WELGER  RP 235 81 

9.3. Kasta ut balar 

 Varning, skaderisk! 
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i bakluckans svängningsområde eller i det 
område där balarna lastas av. 
 
När bindningsprocessen avslutats: 
� Öppna bakluckan hydrauliskt så att balen rullar ut. Håll 

styrventilen på traktorn på "Lyft" tills bakluckan är helt öppen. 
 
Om ingen balutkastare* (se Bild 11, pos. 7) har monterats: 
� Kör tillbaka ca 3 m innan balen kastas ut och kör åter fram 

till strängen innan bakluckan stängs. 
� Stänga bakluckan: Håll styrventilen på traktorsidan på 

"Sänk" tills bakluckan är säkert förreglad och ev nätbindning* 
åter spänd. 

� Ställ efter aktivering traktons styrventil på "Neutral“ 
("Flytande läge“; endast om läge "Neutral“ finns).  

På maskiner med manöverenheten E-LINK kommer dessutom 
en akustisk bekräftelse. Manöverenhetens meddelandefält visar 
åter grundläget. 
 
Nu är bakluckan låst på båda sidorna och kan börja med 
halmupptagning för nästa bal. 
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10. Överlastningssäkring / 
backanordning 
10.1. Kraftuttagsaxel med tistelbultskoppling* 
I kraftuttagsaxelns finns det en tistelbultskoppling monterad på 
maskinsidan. 
� Vid överbelastning skärs skruven [1] av och måste bytas ut 

mot en ny. 
� Ta maskinen i drift först om orsaken till överbelastningen har 

undanröjts. 
� Använd endast original reservdelar: 

Skärskruv med mutter...................................... 0930.84.53.00 
 
 
 
10.2. Kraftuttagsaxel med kamkoppling* 
Kamkopplingen avbryts vid överbelastning av drivmomentet. 
� Koppla bort kraftuttag och åtgärda orsaken till 

överbelastningen. 
� När kraftuttaget kopplats på byggs momentet upp igen så att 

maskinen kan börja köra. 
� Undvik hög belastning med täta mellanrum. Säkerställ att 

endast tillhörande kraftuttagsaxel används. 
 
 
 
 
10.3. Backa huvuddrev 
Om indragningskanalen är tilltäppt på maskiner utan hydrauliskt 
svänggolv (utan HYDROFLEXCONTROL) kan huvuddrevet 
vridas bakåt för hand (Bild 93): 
� Koppla ifrån kraftuttaget. 
� Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln. 
� Sätt på vridhjälpen (nyckelbredd 46 mm) och vrid åter 

tillbaka maskinen tills indragningsbredden kan frigöras. 
 

 Varning! 
Innan du åter tar maskinen i drift: Dra ut vridhjälpen och stäng 
alla skyddsbeklädningar! 
 

1741-81

1

 
Bild 91 

1741-82  
Bild 92 

1724-38  
Bild 93 
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10.4. Hydraulisk svängbotten*  
Svänggolvet (HYDROFLEXCONTROL) kan öppnas hydrauliskt. 
Det fria utrymmet under rotorn förstoras därmed avsevärt. En 
materialstockning dras på så vis igenom med lätthet, den undre 
pressvalsen griper tag i den och transporterar den till 
rullkammaren. 
 

 Varning, skaderisk! 
Funktionsstörningar på indragningselementen (t. ex. 
uppsamlare, transportskruvar och sinkrotor) ska endast 
avhjälpas om traktorns motor är avstängd och tändningsnyckeln 
utdragen! 
 
För maskiner med snittaggregat: Även om knivarna befinner sig 
i viloläge (alltså om knivarna har åkt in helt och hållet i 
knivgolvet) finns det risk att skadas i området för 
snittaggregatet. Bär alltid skyddshandskar! 
 

10.4.1. Förhållningssätt vid materialstockning (E-LINK) 
� Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
� I menyn MONITOR: Tryck på den mellersta knappen tills 

symbolen Svänggolv visas på displayen (över den mellersta 
knappen). 

� Aktivera traktorns styrventil tills svänggolvet är helt öppet och 
tills knivarna har åkt helt och hållet i viloläge (alltså tills 
knivarna har åkt ner fullständigt i knivgolvet). 

 
Om svänggolvet är öppet visas hänvisningsfönstret "Svänggolv 
öppet“ (med blinkande utropstecken, Bild 95). 
När knivarna har åkt in i knivgolvet försvinner symbolen 
"Snittaggregat“ (på Bild 95 har den inte försvunnit). 
 
� Koppla åter in kraftuttagsaxeln. 
 
 
 
 
 
När tilltäppningen har lösts upp: 
� I menyn MONITOR: Aktivera den mellersta knappen tills 

symbolen Snittaggergat visas på displayen (över den 
mellersta knappen). 

� Aktivera traktorns styrventil tills snittaggregatet helt och hållet 
har åkt till snittläge (alltså tills båda knivarna har åkt ut helt 
och hållet ur knivgolvet) och tills svänggolvet är helt stängt 
(hänvisningsfönstret "Svänggolv öppet“ försvinner). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: Aktivera traktorns 
styrventil i ytterligare ca  5 sekunder. 

 
Bild 94 

 
Bild 95 
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10.4.2. Förhållningssätt vid materialstockning 
(BALERCONTROL E) 
 
När man arbetat med snittaggregatet: 
� Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
� (Hydraulikblocket, vänster maskinsida) Höger kulventil på 

hydraulikblocket måste peka som på Bild 96 mot maskinens 
bakre. Vänster kulvred på hydraulikblocket måste peka mot 
maskinen. 

� Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills knivarna har 
åkt helt och hållet till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in 
helt och hållet i knivgolvet). 

� Koppla åter in kraftuttaget. Materialansamlingen undanröjs 
av sig självt tack vare de löpande transportorganen. 

 
Om materialstockningen har undanröjts av sig själv: 
� Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills knivarna har 

åkt helt och hållet till snittläge (alltså tills knivarna har åkt ut 
helt och hållet ur knivgolvet). 

� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: Aktivera 
styrventilen i ytterligare ca fem sekunder efter 
insvängningen. 

Om materialstockningen inte har undanröjts av sig själv: 
� Öppna och stäng svängbotten (gå vidare till nästa sida). 
 

 Info! Det går bara att öppna svänggolvet om det inte är 
spärrat (s kapitel 7.4. Spärra svänggolvet). 
 
 

Bild 96 
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Öppna svängbottnen: 
� Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
� (Vänster maskinsida, Bild 96:) Höger kulvred på 

hydraulikblocket måste peka mot maskinens bakre del. 
Vänster kulvred på hydraulikblocket måste peka mot 
maskinen. 

� Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills svänggolvet har 
öppnats helt och hållet. 

� Koppla in kraftuttaget: Materialansamlingen undanröjs av sig 
självt tack vare de löpande transportorganen. 

� Därefter: Stäng svängbottnen. 

Stäng svängbottnen: 
� Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills svänggolvet har 

stängts helt och hållet. 
� För att hydromagasinet ska kunna fyllas: Aktivera 

styrventilen i ytterligare ca fem sekunder sedan 
svängbottnen stängts. 

 

 Varning!  
För daglig drift måste båda kulvreden stå parallellt (se Bild 97)! 

� (Vänster maskinsida, Bild 97:) Hydraulikblockets högra 
kulvred måste åter peka mot maskinen. Vänster kulvred på 
hydraulikblocket måste peka mot maskinen. 

 

 Varning!   
När svängbottnen stängs far knivarna automatiskt i arbetsläge. 
Om du ska arbeta utan knivar måste dessa åter köras till 
viloläge: se kapitel 7. Snittaggregat! 

 
 
 
 
 

Bild 97 
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11. Underhåll / inställning 
11.1. Allmänna anvisningar 
Efter de första 20 drifttimmarna: Dra åt samtliga fästskruvar, 
hjulmuttrar, dragskruvar och muttrar – också inuti maskinen –. 
Undantag: Ändra inte justerskruvarna på t.ex. garnstyrning eller 
nätbroms. 
 

 Varning, Risk att falla.  
Gå aldrig upp på underhållsplattformen när maskinen är i 
rörelse. Innan du går upp på underhållsplattformen: Stoppa 
maskinen, koppla från kraftuttag och dragmotor och vänta tills 
maskinen står stilla. 
 
 
11.2. Miljö/avfallshantering 

11.2.1. Smörjmedel 
Avfallshantera smörjmedel på rätt sätt och låt det inte komma ut 
i miljön. Observera säkerhetsinformation för de smörjmedel 
som används. Biologiskt nedbrytbara smörjmedel sorteras för 
sig. 
 
1 liter olja förstör 1 miljon liter vatten. 
1 liter olja förstör 10 kubikmeter jord. 

11.2.2. Förbrukningsmaterial 
Bortkastade garn, nät och maskindelar belastar miljön. Framför 
allt är de skadliga för djuren. 
 
Därför bör man: Avfallshantera garn, nät och maskindelar på 
rätt sätt! 
 
11.3. Spännelement 

  Observera!  
(Bild 98) Kugghjulen [2] på huvuddrevets vals [1] har monterats 
med spännelement på valsens ände. Arbeten på 
spännelementen får endast utföras [3] av utbildade fackmän. 
 
 

 
Bild 98 
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11.4. Underhåll av nätbindningen* 

Inställning av skivbroms 
(Bild 99 och Bild 100) 
För att förhindra att nätrullen efterlöper måste skivbromsen 
ställas in på sådant sätt att det vid lodrätt stående spak [1] inte 
går att vrida längre för hand.  
 
Lossa därför skruven [2] vid spaken [1], dra åt den räfflade 
muttern så långt [3] att bromsbeläggen ligger dikt mot skivan. 
Dra åt skruven [2] igen 
 
Vid enkelsidig förslitning av skivbromsbelägget [4] ska du lossa 
kontramuttern [5] och vrida in skruven [6] något, tills 
bromsbeläggen åter står parallellt, kontra åter skruven [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inställning av vibrationsdämpare 
 

 Observera, skaderisk!  
Ta in te i knivområdet. 
 
Nätsträckarens [12] rörelser bromsas av en vibrationsdämpare 
på maskinens vänstra sida 
 
Två vingmuttrar (pilar på Bild 101) trycker järnbeläggen från 
båda sidor mot nätsträckaren. För att ställa in nätsträckaren ska 
du först flytta till övre slutställning och dra åt vingmuttern 
"kraftigt". Gör likadant i det undre läget. Nätsträckaren är rätt 
inställd när den fortfarande precis kan flyttas för hand fram och 
tillbaka mellan sina slutpositioner. 
 
När nätbindningen är igång får nätsträckaren inte gå fortare 
mellan sina ändpositioner än att nätet förblir spänt 
 

 
Bild 99 

1

2 3

17
42

-5
4

 
Bild 100 

 
Bild 101 

12 
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11.5. Nöddrift av lindning 
Vid defekt på den elektroniska styrningen kan garn- resp. 
nätbindningen till nöds aktiveras med hjälp av den elektriska 
belysningsanläggningen. Då används kontakten [1], som sticker 
ut från kabelträdet på maskinens högra sida. 
 
 
11.5.1. Nöddrift av nätbindningen 
Den svarta anslutningskontakten [1] till den elektriska 
nätkopplingen sätts helt enkelt i det lediga vita uttaget [2]. För 
att utlösa nätbindningen kopplas parkeringsljuset på (eller halv- 
eller helljus) tills nätet greppas av balen (märks på att nätrullen 
roterar snabbare). 
 
 
11.5.2. Nöddrift av garnbindningen 
Den röda anslutningskontakten [3] för garnbindningen placeras 
helt enkelt om till det lediga vita [2] uttaget. För att utlösa 
garnbindningen kopplas parkeringsljuset på (eller halv- eller 
helljus) tills nätet greppas av balen . Denna nöddrift förutsätter 
intakt huvudströmförsörjning mellan traktor och maskin . 

 Info! Om t.ex. fordonsbelysningen är varaktigt inkopplad 
för trafik på vägar måste ovillkorligen den provisoriska 
anslutningen till nätet resp garnbindningen avbrytas. 

 
Bild 102 

1 

3 

2 
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11.6. Balercontrol-komponenter 

11.6.1. Manöverenheten E-LINK 
 

 
Bild 103 
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(Text till Bild 103) 
Pos.  Pos.  

1 Styrenhet 20 Magnet nätbindning* (N) 

2 Sensor snittaggregat* (knivgrupp 1)1) 21 Nätknivsutlösning 

3 Sensor snittaggregat* (knivgrupp 2)1) 22 Motor garnbindning* (G) 

4 Tryckställare (D)1), öppnas vid 35 bar 23 Hydroväxel B1 

5 Sensor förregling höger (R)  24 Hydroväxel B2 

6 Sensor förregling vänster (L)  25 Hydroväxel B3 

7 Sensor svängbotten* (G) 26 Hydroväxel B4 och B5 

8 Sensor trådlopp höger (1) 27 Avståndssensor vänster, gul (L) 

9 Sensor trådlopp vänster (2) 28 Avståndssensor höger, gul (R) 

10 Sensor nätkniv* (N)   

11 Sensor nätlängd  30 Manöverinstrument 

12 Sensor kraftuttagsaxelns varvtal   
1) Endast vid utrustning med snittaggregat 
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11.6.2. Manöverenheten BALERCONTROL E 
 

 
Bild 104 

 
(Text till Bild 104) 
Pos.  Pos.  

1 Styrningens plåt 10 Magnet nätbindning* (N) 

2 Sensor baltäthet 11 Motor garnbindning* (G) 

3 Sensor bakluckans förregling 12 Kontrollampa baklucka PÅ - AV 

    

  20 Manöverinstrument 
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11.7. Hydraulikplaner 

11.7.1. Hydraulikplan 
 Maskiner med E-LINK 
    med HYDROFLEXCONTROL-svänggolv 
    med 13-, 17- eller 25-knivs snittaggregat 

 

 
 

Bild 105 

 
Bild 106 
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11.7.2. Hydraulikplan BALERCONTROL E 
 Maskiner med fast svänggolv 
    med snittaggregat 
 

 
 

 
Bild 107 
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11.7.3. Hydraulikplan BALERCONTROL E 
 Maskiner med HYDROFLEXCONTROL-svänggolv 
    med snittaggregat 
 

 
 

 
Bild 108 



 

96 WELGER  RP 235 

11.8. Inställning av sensorerna* 
 
Tre olika typer av sensorer har monterats: 
 
Pos. Beteckning Användning Inställning 

 
1 Sensor  

M 12 

∅ 12 mm 

• Snittaggregat * (grupp 1 och grupp 2) 

• Svängbotten* 

• Trådlopp, höger 

• Trådlopp, vänster 

• Nätlopp 

• Varvtal för kraftöverföringsaxel 

0,5 - 2,0 mm

 

 
2 Sensor  

M 30 

∅30 mm 

Metallkåpa 

• Låsanordning, höger 

• Låsanordning, vänster 

• Nätknivar* 

5 mm

17
42

-2
4

 Sensor  

M 30 

∅ 30 mm 

Plastkåpa 

• Grundinställning för täthet endast möjligt med 
specialverktyg 
Del nr.:  0980.70.01.00 
och: 1740.82.14.10 

 
3 Avstånds-sensor 

(gul)  

∅ 20 mm 

• Avstånd baklucka, höger  

• Avstånd baklucka, vänster  

endast möjligt med 
specialverktyg 
Del nr.:  0980.70.01.00 
och: 1740.82.14.10 
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11.9. E-LINK snabbkontroll 

 Varning, skaderisk! När du genomför snabbkontrollen får inte maskinen vara ansluten till 
hydraulikförsörjningen. Kraftuttagsaxeln måste vara stängd och frånkopplad. 
 
 

Steg 1 

� Sätt i kontakten till strömförsörjningen 

• Manöverenheten anmäler sig med ett pipljud ...............................................................❍ 

• Displaybelysningen tänds ..............................................................................................❍ 

• På displayen visas ett startmeddelande ........................................................................❍ 

• Monitormeddelande visas..............................................................................................❍ 

• Tar BALERCONTROL emot kommandon t. ex. tätningsvärde? ...................................❍ 
 

Steg 2 

� Starta menyn SETUP 

Kontrollera inställningarna: 

• Dialogspråk....................................................................................................................❍ 

• Maskintyp ......................................................................................................................❍ 

• Fördröjning  0 – 5 s .......................................................................................................❍ 

 

Steg 3 

� Starta menyn SYSTEMINFO 

• Titta på hårdvara och programvara och anteckna eventuellt ........................................❍ 
 

Steg 4    

� Meny: DIAGNOS starta (valfritt: AUTODIAGNOS) 

• I DIAGNOS / SENSOR ökar och minska du dämpningen på alla sensorer, dvs. håll 
någon metall framför sensorn och ta bort den; kontrollera funktion, inställning och 
korrekt monteringsställe på displayen; ..........................................................................❍ 

• I DIAGNOS / AKTOR kontrollerar du alla aktorer -/- och +/+........................................❍ 
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11.12. Kedjesmörjning (oljesmörjning) 
Den mekaniska kedjesmörjningen försörjer maskinens 
drivkedjor med oljesmörjning. 
 
� Kontrollera dagligen oljenivån i smörjmedelsbehållaren 

(genom att se efter). Låt aldrig behållaren bli helt tom. 
 

  Observera! 
Kontrollera oljenivån dagligen. Undvika att tömma helt. Annars 
kan det komma in luft i fördelarsystemet och pumpen åter 
uppnå sin fulla transportkapacitet först efter någon tid. 
 
Oljesorter: se kapitel „11.15.Smörjschema“. 
 
Om så krävs: Fyll på olja: 
� Skruva av locket till behållaren. 
� Fyll på olja upp till max-markeringen. 
� Kontrollera om det finns smuts eller är tilltäppning i 

behållarens filter (se efter). 
� Skruva på locket igen. 
 
Om så krävs: Rengör filtret: 
� Skruva av locket till behållaren. 
� Ta ut filtret. 
� Rengör filtret grundligt endast med bensin eller petroleum. 
� Sätt tillbaka filtret och skruva på locket igen. 

Därefter: 
� Kontrollera oljenivån i oljebehållaren. 

 

  Observera! 
Använd aldrig till rengöring: Tri, per, metanol, aceton eller andra 
polära, organiska lösningsmedel.  
 

 
Bild 109 
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11.13. Valssmörjning (fettsmörjning) 
Den elektriska valssmörjningen försörjer maskinens pressvals 
med fettsmörjning. 
 
� Endast BALERCONTROL E: Den elektriska valssmörjningen 

löper konstant så länge maskinen är ansluten till en 
strömförsörjning. Därför bör man: Om maskinen inte 
används (t. ex. längre stillestånd, körning på gator) måste 
strömförsörjningen avbrytas (dra ut kontakten). 

 

  Observera! 
Beakta den separata instruktionsboken för valssmörjning 
(hänger på behållaren med smörjmedel). 
 
� Kontrollera dagligen nivån i smörjmedelsbehållaren (titta 

efter). Låt inte nivån sjunka under markeringen för minimalt. 
 

  Observera! 
Låt inte nivån sjunka under markeringen för minimalt. I annat fall 
kan det komma in luft i fördelarsystemet och en avluftning bli 
nödvändig. 
 
Fettsorter: se kapitel „11.15.Smörjschema“. 
 
Om så krävs: Fyll på fett: 
� Rengör smörjmedelsbehållarens påfyllningsnippel. 
� Fyll på smörjmedelsbehållaren med hjälp av 

påfyllningsnippeln och en fettpress med handspak. 

 
11.14. Smörja knivspaken  

Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 17 och XtraCut 
25: 

� En gång  var tredje vecka efter första idrifttagande: Smörj 
knivspaken [1] (smörjnippel finns på undersidan av varje 
knivspak). 

� En gång  var tredje vecka efter första idrifttagande: Smörj 
knivspaken [2] (smörjnippel finns på undersidan av varje 
knivspak). 

� Eftersmörj därefter en gång per säsong. 
 
 

 
Bild 110 

 
Bild 111 
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11.15.Smörjschema 
 

efter 500 balar (resp. dagligen) 

Läge 
(Bild 112) 

Maskindel Smörjmedel 
(Tabell 4) Anmärkning 

1 Kraftuttagsaxel A  

2 Kedjesmörjning B höger maskinsida 
(Bild 109 och Bild 112) 

3 Bakluckans gångjärn1) A båda sidor 

4 Smörjmedelsfördelare*, fram till vänster A2)  

 Smörjmedelsfördelare*, fram till höger A2) syns inte på Bild 112 

5 Smörjmedelsfördelare*, bak till vänster A2)  

 Smörjmedelsfördelare*, bak till höger A2) syns inte på Bild 112 

6 Förreglingskrok1) A båda sidor 
7 Rulle vid låsanordningen A båda sidor 
8 Snittrotor*1) A båda sidor 
9 Stödhjul till uppsamlare* A båda sidor 

10 Styrskena till baklucka A höger sida av maskinen, smörj med 
fett 

11 Valssmörjning F höger maskinsida 
(Bild 110 och Bild 112) 

1) Beroende på utförande tillhandahålls detta eventuellt genom central smörjmedelsfördelare. 
2)  Försörj smörjmedelsfördelaren med ett försiktigt lyft från fetpressen med handspak – använd inte tryckluftspress. 
 
 

Årligen efter säsongens slut (vid speciellt krävande förhållanden även en gång i veckan) 

Läge 
(Bild 112) 

Maskindel Smörjmedel 
(Tabell 4) Anmärkning 

12 Smatterkoppling i pickupens drivmekanism A för uppsamlare 1,50 m; 
endast för icke EU-monterade 

13 Huvuddrev C / 2,00 liter Oljebyte 
Kontrollera nivån med mätsticka 
resp. spillindikator 

14 rörliga delar på nätbindningen* D se till att de rör sig lätt 
15 rörliga delar på garnbindningen* D se till att de rör sig lätt 
16 Tallriksfjädrar till låsreglar E ta isär, rengör och smörj med fett; 

Varning: Ändra inte 
sensorinställning! 

17 Garnstyröglor A Fetta in nötningsställen lätt 

18 
Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 
17 och XtraCut 25: smörj knivspaken (se 11.14. 
Smörja knivspaken ) 

A 3 veckor efter första idrifttagande, 
därefter en gång per säsong 
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11.16. Schematisk framställning av smörjställena 

 Smörjmedel Varumärke, t ex 
 
A Allfett Fuchs Renolit FEP 2 

  Bechem High-Lub LM 2 EP 

  BP Energrease LS-EP2 

  Elf Epexa 2 

  Esso Beacon EP 2 
 
B Kedjesmörjning Smörjolja motsvarande ISO VG 68 – ISO VG 220 (inte tjocknande) 
 
C Växellådsolja SAE 90 
 
D Maskinolja - - - 
 
E Allfett Gleitmo 810 
 
F Allfett Universalfett motsvarande NLGI-klass 2, 

med högtryckstillsats, utan fasta ämnen 

Tabell 4: Specifikation av smörjmedlen 
 

Bild 112 
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 Varning! Inställningar och reparationer liksom underhåll och skötsel av maskinen får aldrig utföras 
under drift. Stoppa traktorns motor och dra ut tändnyckeln. Vänta tills maskinen står stilla. Koppla från 
kraftuttaget och dra ut kraftuttagsaxeln från detta innan arbeten på maskinens rörliga delar påbörjas. 
 
Om underhålls- och monteringsarbeten utförs med öppnad baklucka måste bakluckan av säkerhetsskäl 
säkras mot att falla ner. 
 
Till detta kan avstängningskranen på höger maskinsida användas. I spärrat tillstånd står manöverspaken på 
tvären mot genomflödesriktningen (Bild 2). 
 
Spärrkranen får endast aktiveras från den öppnade högra plåtdörren. 
 
 
 

11.17. Inställning av avvisare 
För att garn och nät inte ska komma ut ur rullkammaren har två 
avvisare [1] monterats i området för de främre valsarna (Bild 
113).  
� När fästskruvarna i sidoväggarna har lossats går det att 

ändra avvisarnas avstånd.  
� Inställningen ska ske på så vis att den längsgående profilen 

på de valsar som är i drift sträcker sig precis förbi avvisarna.  
� Dra sedan åt skruvarna igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
42

-4
9

 
Bild 113 
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11.18. Spänna rullkedjor 
Föreskriven kedjespänning minskar förslitningen på kedjor, 
kedjehjul och lager i valsarna. Kedjespänningen ska alltid 
kontrolleras och efterjusteras efter 500 balar.  
 
Anvisning: Nya kedjor blir längre redan efter kort tids 
användning. Därför kan nya kedjor spännas något hårdare. 
 

Rotordrevskedja 
Rotordrevets dubbelkedja måste spännas så pass att avståndet 
mellan de båda skivorna uppgår till ca 70 (Bild 114). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsdrevskedjor 
Valsdrevets kedjor måste spännas så pass att fjäderbrickan står 
ungefär jämnt med mätvinkeln (Bild 115 och Bild 116). 
 
 

 
Bild 114 

 
Bild 115 

 
Bild 116 
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Huvuddrevets kedja 
Huvuddrevets kedja måste spännas så pass att avståndet 
mellan den övre och undre skivan uppgår till ca 90 mm (Bild 
117). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snäckor och uppsamlardrevets kedja 
Kedjespänningen för snäckor och uppsamlardrev utförs med 
hjälp av ett silentblock kedjespännare och två spännklossar 
(Bild 118). 
 
När skruven på fyrkantsblocket lossats ska silenntblocket lossas 
så att pilen uppnår 15° på skalan. Dra åter åt skruven. 
 
Spännklossarna (en på vänster och en på höger maskinsida) 
ska när skruvförbindningen lossats (eventuellt med lätta 
hammarslag) spännas så pass att kedjans övre sträng (med 
spännklossen) kan tryckas igenom ännu ca 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
11.19. Vintersäsong 
Före vintersäsongen: 
� Ställ maskinen på ett plant underlag så att det inte uppstår 

spänningar i chassit. 
� Trä av garn, trä av nät. 
� Avlägsna garnrester, nätrester och rester av halmgods från 

maskinen. 
� Skilj manöverenheten från maskinen (dra ut kontakten). 
� Torka manöverenheten och förvara den i rumstemperatur. 
� Montera av snittaggregatet, slipa det och montera det igen. 
� Fetta in bindningsapparaten. 
� Smörj alla lager ordentligt. 
� Olja in presskammarens yta lätt med miljövänligt smörjmedel 

som inte är skadligt för djur (t ex rapsolja). 
� Kontrollera lufttrycket i däcken och justera vid behov. 
 
 

 
Bild 117 

 
Bild 118 
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11.20. Däck och däcktryck 
 

Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 

25 km/h  
11.5/80-15.3 Impl.8 PR 

40 km/h 3,0 bar 

 

25 km/h  
15.0/55-17 Impl. 10 PR 

40 km/h 1,8 bar 

 

25 km/h 3,2 bar 
480/45-17 Impl. 16 PR 

40 km/h 3,2 bar 

 

25 km/h  
19.0/45-17 Impl. 10 PR 

40 km/h 1,5 bar 

 

25 km/h 2,5 bar 
425/55 R17 134 G 

40 km/h 2,5 bar 

 

25 km/h  
500/50 R17 146 D 

40 km/h 3,4 bar 

 

25 km/h 2,5 bar 
505/50 R17 146 G 

40 km/h 2,5 bar 

 

25 km/h  
500/55-20 Impl. 12 PR 

40 km/h 1,5 bar 

 

25 km/h  
500/60-22.5 Impl. 8 PR 

40 km/h 1,5 bar 

 

16 � 6.50-8 4 PR Stödhjul för uppsamlare: 2,0 bar 
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12. Tekniska data 
12.1. Översikt 
 

 RP 235 
 
Balkammare (∅ x bredd) [m] ca. 1,25 x 1,23 
 
Garnbindning * med 

a) Sisalgarn Löplägd: 200 eller 330 m/kg 

b) Plastgarn Löplägd: 400 till 750 m/kg 
 
Nätbindning * med 

Kvalitetsnät för balar Längd: 2000 eller 3000 m / Bredd: max: 1,30 k 
 
Bindmedelsförråd  

Garn / nät  4 rullar (*8 rullar ) / 2 rullar
1)

 
 
Uppsamlare* 

Uppsamlarbredd [m] 2,00 / 2,25 

Räfsbredd [m] DIN 11220 1,80 / 2,05 
 
Snittaggregat* 13 knivar / 17 knivar / 25 knivar 
 

Varvtal för traktorns kraftuttag [min-1] 540 

 
Nödvändiga anslutningar  

Anslutning till belysning 12 V (7-poligt stickuttag) 

Anslutning av styrning  
(BALERCONTROL E och 
 BALERCONTROL III med E-LINK) 

12 V  DIN 9680 A 

 
Längd [m] se Bild 119 

Bredd utan uppasmlarens stödhjul [m] 
Bredd med uppsamlarens stödhjul [m] se Bild 119 

Höjd [m] se Bild 119 

Egenvikt, med bindemedel, minst [kg] se Typskylt på maskinen 
 
Högsta tillåtna hastighet beroende av 
konstruktion 40 km/h

2)
 

Dessa data gäller som ungefärliga och är inte bindande. Utförandet kan variera. 
1)

 Vid monterad garnbindning kan bara en nätrulle tas upp. 
2)

 Beakta avvikande giltig trafikrätt!  
* Extra utrustning 
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12.2. Mått 
 

 
 

Bild 119 
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Schwedisch 
 

 
 
 

EG-konformitetsintyg 
enligt EG-norm 98/37/EG 

 
 
Vi Welger Maschinenfabrik GmbH ......................................................................................................................................................................................................  
(anbudsgivarens namn) 
 

 Gebrüder-Welger-Straße, D-38304 Wolfenbüttel ......................................................................................................................................................................................................  
(fullständig företagsadress - vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn 
och adress) 
 
intygar med ensamansvar att nedanstående produkt, 
 

WELGER RP 235  ......................................................................................................................................................................................................  
(fabrikat, typ) 
 
för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter 
enligt EG-normer 98/37/EG och 89/336/EWG, 
(om tillämpligt) 
 
samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-normer: 
 
 — — — ......................................................................................................................................................................................................  
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för övriga EG-normer) 
 
(om tillämpligt) 
 
Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt inörande 
av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna. 
 
 EN 704, EN 1553 ......................................................................................................................................................................................................  
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specification(er) 
 
 
 
 
 
Wolfenbüttel, Januar 2005 

 
 

 



 


