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Instruktionsbok ROLLPAC IP25RS

SÄKERHETSSYMBOLER
OBS! Denna varningssymbol hittar Du överallt i denna instruktionsbok och ska göra Dig
uppmärksam på säkerhetsinstruktioner för dig själv, dina anställda och övriga personer som
kommer i beröring med redskapet. Försummelse av dessa instruktioner kan förorsaka allvarliga
skador och även dödsfall.

Denna symbol betyder följande:

VARNING!
SE UPP!
DIN SÄKERHET ÄR I FARA!

Varningsord
Var uppmärksam för varningsorden VARNING! och OBS! i säkerhetstexter. Orden har valts
utifrån följande riktlinjer:

VARNING!: Markera farliga situationer som, om de inte undviks, skulle kunna resultera i allvarliga
skador och även dödsfall. Dessa innefattar också faror som kan hända när skyddsutrustning
och/eller skyddsskärmar är borttagna. Varningsorden kan också användas för att varna för vådlig
användning.

OBS!: Markera riskabla situationer där lätt eller lindriga personskador kan resultera om de inte
undviks. Används även för att varna för att maskinskada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
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Bäste kund,
Vi tackar Dig för att Du valde en TREJON produkt och hoppas Du blir nöjd.
Genom att läsa manualen och följa dess rekommendationer försäkrar Ni Er om att få längsta
möjliga livslängd och en effektiv användning av maskinen.
Om Ni har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss:

TREJON AB
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Sweden
Tel: + 46 (0)935 39 900
Fax: + 46 (0)935 39 919,
Reservdelar. +46 (0)935 20241
e-mail: info@trejon.se
Hemsida: www.trejon.se

Observera:
1. Se till att inplataren är fullständigt komplett, kontrollbox med fjärrkontroll medföljer.
2. Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna innan användning av maskinen.
3. Kontrollera om evnt. Transportskador, meddela omg. till transportföretaget.
Bäste kund
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1 Introduktion
Innan maskinen tas i bruk ska användaren noggrant läsa igenom Manualen och
säkerhetsföreskrifterna.
Användaren måste vara förtrolig med maskinen för att garantera en säker användning.

1.1

Beskrivning

Inplastaren Rollpac IP25RS är avsedd för att plasta in rundbalar av ensilage, hö eller halm med
diametrar 100-150 cm och 1100 kg.
Den kan använda både 500mm och 750 mm plast.
Rollpac IP25RS sköts enkelt med elektronikboxen eller med radiokontrollen.
Alla drev och kedjor är monterade för att passa in enl. 2+2+2 som är standard.
Behov av traktor:
effekt behov, min kW
Oljetryck i hydraulsystemet, min bar
Flöde, min l/min

20
105-125 standard som öppet system
10

OBS ! Maskinens hydraulsystem måste modifieras vid användning av traktorer med slutet
system !
1.2

Tekniska data

Dimensioner:
längd, mm
bredd, mm
höjd, mm

2100
1620
1970

Vikt, kg

650

Kedja

10 B-I

Traktor storlek, min kW
Tryck i hydraulsystem, bar
Flöde, l/min
Elektronik/elsystem
Bal dimensioner:
bredd, mm
diameter, mm
vikt, kg

20
105 – 125
10
12 Volt/likström

Inplastningskapacitet, balar per timme
Upp till

40

1200
1200 – 1600
upp till 1100

Vi reserverar oss för rätten att ändra konstruktion och specifikation av detaljer utan något
förgående meddelande.
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2 Säkerhetsinstruktioner
2.1

Säkerhetsföreskrifter

Särskild uppmärksamhet måste riktas mot nedanstående punkter:
- Inplastaren Rollpac IP25RS är konstruerad för att användas av endast en person. Det är
strängeligen förbjudet att vistas inom maskinen arbetsområde, d.v.s. minst 3 m.
-

Innan maskinen startas, tippa bordet genom att trycka på knapp 11 (se fig. WCU-2
funktionen styrenheten), se till att bordet är vinkelrätt till den tippande ramen på maskinen.

-

Vid allt service arbete och justeringar måste traktorn stannas utav och startnyckel
avlägsnas för att förhindra personskador.

-

för underhåll och justering av Inplastaren måste den sänkas ned och placeras på en fast,
jämn yta för att undvika att hjulen sjunker på traktorn och att maskinen sätts i rörelse.

-

inplastaren skall användas endast om alla fabrikantens originalskydd för rörliga
mekanismer är på rätt plats och inga obehöriga personer, speciellt barn, inte befinner sig
inom arbetsområdet.

-

Kniven är vass, var aktsam

-

vid arbete vid mörker måste arbetsområdet belysas.

-

om onormala ljud uppstår i maskinen måste den omedelbart stängas av för vidare
inspektion.

-

var försiktig vid tippning av bord eller arbete vid tippat bord.

-

Se till att obehöriga personer, speciellt barn, inte vistas i närheten och i området av
maskinen då den arbetar eller maskin som repareras.

-

det är förbjudet för berusade personer att arbeta med Inplastaren.

-

det är förbjudet att arbeta med Inplastaren om skydd för rörliga delar eller skydd för axlar
är avlägsnade.

-

det är förbjudet att använda skadade eller felaktiga hydraulslangar.

-

var försiktig under transport av maskinen vid ojämna markförhållanden, minska
hastigheten.

-

det är inte tillåtet att transportera balar på bordet. Det är inte tillåtet att plasta in en bal i
branta sluttningar detta för att förhindra att den kan falla utav bordet.

-

Det är förbjudet att transportera personer och gods på maskinen.

-

Vid avlastning måste detta ske på en plan plats för att förhindra att balen börjar rulla.

-

rengör Inplastaren noggrant innan reparation och lagring.
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2.2

-

skydda hydraulik och elektronikutrustning samt lager om svetsning skall utföras.

-

försäkra Er om att elkablar och hydraulkopplingar inte är skadade.

Säkerhetsdekaler

Dekalerna på maskinen har följande betydelse

Varning !
Studera instruktionsboken noga
innan användning, så att brukaren känner maskinen väl.

Varning !
För ej in armar eller ben i närheten av maskinens
rörliga delar. Vistas ej i närheten av kraftuttaget när
maskinen är igång.
Ifall inte detta respekteras kan det ge livshotande skador
och till och med leda till döden.

Varning !
Klämrisk. Vid tillkoppling får man ej befinna sig mellan
maskin och traktor. Bromsa alltid fast traktorn när man
lämmnar hytten vid all till- eller frånkopplingsarbete
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Varning !
Risk för allvarlig kroppsskada ! Vistas aldrig i området runt
bordet då maskinen är i drift.

Varning !
Kniven är vass och kan orsaka skador på armar och
händer. Kniven spänns upp av en fjäder under drift. Rör
aldrig kniven eller dess delar då är uppspända och inte har
utlöst.

Monteringsriktning för låsclips på kedjornas lås.

Plastfilmens placering genom försträckaren

Det här är maskinskylten med CE
märket. Här återfinns information om
maskinens serienummer,
modellbeteckning och vikt.
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3 Förberedelser innan arbete
3.1

Allmän förberedelse

Första gången maskinen startas skall den presenteras för användaren och förevisas av en
fösäljningsrepresentant. En sådan start är nödvändig för att fastställa maskinens tekniska
kondition och för att lära ut maskinens funktion och rätt användning på ett säkert sätt.
Förstagångsstarten ska innehålla:
a. besiktning av funktionen hos olika enheter (drivkedjor, hydraulik, elektronisk kontrollbox,
sändare och mottagare etc).
b. besiktning av hydraulsystemets funktion (tippning av bord, funktionen av bordets rotation
etc).
c. kontroll av smörjningen
d. GARANTIBEVISET ska fyllas i och sändas till TREJON AB, detta finns bifogat som löst
blad till denna instruktionsbok (kopia på bladet finns längst bak i denna bok).

Viktigt! Förstagångsstarten måste utföras med minsta möjliga varvtal på traktormotorn
Service och inställningar skall utföras enligt instruktionerna.
Montering av maskin:
Ta ur maskinen från emballaget, ta var på de olika delarna och lägg upp dem på en plats
där de inte skadas.
Demontera transportstagen som spärrar bordet.
Montera försträckaren till hållaren på maskinen.
Sätt stödrullarna i hållaren på det roterade bordet, hållarna kan anpassas efter olika
balbredder.

3.2

Att koppla inplastaren till traktor

Mekaniskt anslutning

Traktorn måste ha tillräcklig lyftkapacitet för maskinens vikt. Se till att tillräcklig vikt finns
tillgängligt på traktorns framaxel. Montera frontvikter om nödvändigt.
Koppla inplastaren till traktorns bakre trepunktslyft, kat. II. Justera toppstången till inplastaren så
att den står plant på market när den är nedsänkt. Lossa transportsäkringarna till bordet.
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Hydraulisk anslutning

Max. hydrauloljetemperatur: 85°C.
Max. oljetryck: 200 Bar
Min./Max. oljeflöde: 10-30 liter/min
Koppla hydraulslangen med det filtret (cylindriskt aluminiumblock) till ett enkelverkande uttag på
traktorn med möjlighet för konstant oljeflöde. Överskrid inte angivet oljeflöde, minska oljeflödet
från traktorn.
Den andra hydraulslangen (returslangen) ska ovillkorligen anslutas till ett uttag för friretur som går
direkt till tanken på traktorn.
Elektrisk anslutning

Maskinen får endast anslutas till en traktor som har 12 Volts elsystem (likström).

2.

1.
3.

4.
6.

5.

1. Kontakt med kabel till inplastare
3. Kabel till fjärrkontroll (om batteriet är tomt)
5. Radiosändare/mottagare för kontrollbox
7. Kontrollbox

7.

2. Kontakt med kabel till strömförsörjning
4. Fjärrkontroll
6. Anslutningskontakt för radiosändare/mottagare

Montera den elektroniska kontrollboxen (7.) vid traktorns förarplats, på ett sådant sett att den inte
skadas eller att knappar trycks in oavsiktligt. Drag kablarna på så sätt att de inte kan klämmas
eller skadas medan maskinen arbetar. Montera radiosändaren (5.) på lämpligt ställe i
traktorhytten.
Koppla strömförsörjningen till inplastaren/elektroniken till direkt till traktorns 12V batteri, använd
den medlevererade batterikabeln med kontakt och säkring. Den röda kabeln kopplas till
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traktorbatteriets + pol och den svarta till - polen. Driftsspänningen är 12 V. Utrustningen fungerar
inte om spänningen understiger 10 V. Det är förbjudet att använda utrustningen om spänningen
överstiger 16 V.
Batterikabeln som följer med maskinen kan monteras fast på traktorn. Systemet skall alltid förses
med en säkring.
Koppla den stora kontakten (1.) från inplastaren till kontrollboxen, den lilla kontakten (2.) kopplas
till batterikabeln. Anslut radiosändarens kontakt (6.) till uttaget på kontrollboxen.

3.3

Plastfilmsförsträckare

Försträckaren kan användas både för 500mm och 750mm plast, maskinen levereras förberedd
för 750mm. För att ändra mellan 750 och 500mm plast måste den övre hållaren flyttas,
utväxlingen för bordets rullar måste också ändras om filmens bredd ändras. Detta för att få rätt
överlappning på plasten, måste vara minst 50%.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1. Fjäderbelastad låsbult
3. Dekal för plastens placering
5. Läge för plaststräckfilm bredd: 500mm
7. Inställningsratt för nedre plastfilmshållare

2. Övre plastfilmshållare
4. Läge för plaststräckfilm bredd: 750mm
6. Låsmutter med spak

TREJON AB
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Montering av plast i försträckaren
Drag ut låsbulten (1) och vik upp den övre plastfilmshållaren (2).
Ställ plastfilmrullen i den nedre hållaren.
Fäll ned den övre plastfilmshållaren (2) och se till att den går i lås.
Justera höjden på den nedre filmhållaren med ratten (5) och lås sedan inställningen med
låsmuttern (6). När plastrullen är slut och nästa ska monteras behöver man endast fälla
upp den övre filmhållaren, förutsatt att plastrullarna har samma bredd.
Med plastrullen placerad på försträckaren, trä den enligt schemat som visas på dekalen
(som är placerad på försträckaren).

Rundbal
(vy från ovan)

Drag ur plasten från försträckaren så mycket så att den går att fästa i garnet eller nätet på
balen.
Justera höjden på försträckaren så att den befinner sig i höjd med balens centrum.

OBSERVERA! Tänk på vid montering att en ny plastfilmsrulle är relativt tung, ca. 30kg för
en 750mm. Akta så ni inte klämmer Er vid montering.
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3.4

Elektroniskt styrsystem

Kontrollbox

2.

4.
3.

1.

5.

7.

6.

10

8.

11

9.

1.

“NÖDSTOPP” knappen avbryter alla funktioner samt bryter strömmen till
elventilerna.

2.

Siffrorna ovanför ”BALE COUNT ” visar antalet inplastade balar. Siffrorna ovanför
”REV ” visar antalet önskade varv för det roterande bordet.

3.

Startar styrenheten, även efter en ”NÖDSTOPP”.

4.

Stänger av styrenheten när maskinen tidigare blivit avstängd med hjälp av
”NÖDSTOPP” knappen. Antalet inplastade balar försvinner från minnet.

5.

Med hjälp av denna knapp kan Ni ändra antalet varv på den aktuella balen. Varje
tryck på knappen kommer att öka antalet varv med ”1”. Detta kommer att synas
längst ut till höger på styrenheten.

6.

Med hjälp av denna knapp kan Ni ändra antalet varv på den aktuella balen. Varje
tryck på knappen kommer att minska antalet varv med ”1”. Detta kommer att synas
längst ut till höger på styrenheten.

7.

Denna knapp återställer antalet plastvarv till grundinställningen. Under inplastning
kommer bordet att ställa sig i avtippnings position.

8.

Ett tryck på knappen gör att bordet tippas, kan endast ske när grön lampa lyser.

9.

Ett tryck på knappen och bordet går ned, kan endast ske när grön lampa lyser.

10.

Ett tryck på knappen och maskinen startar att plasta in en bal enligt förinställt antal
varv.

11.

Stoppar inplastning, används när man måste byta plastrulle. Om bordet roterar
kommer hastigheten att minska och bordet stanna i rätt position.

TREJON AB
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Fjärrkontroll

2.

1.

7.

8.

3.

4.

6.

5.

9.

10

1.

“NÖDSTOPP” knappen avbryter alla funktioner samt bryter strömmen till
elventilerna. Stoppar varje funktion för inplastaren.

2.

Kontroll lampa, lyser då fjärrkontrollen är påslagen

3.

Ett tryck på knappen och maskinen startar att plasta in en bal enligt förinställt antal
varv, kan endast ske när grön lampa lyser. Tryck ”NÖDSTOP” för att avbryta.

4.

Ett tryck på knappen gör att bordet går upp, kan endast ske när grön lampa lyser.

5.

Ett tryck på knappen och bordet tippas, kan endast ske när grön lampa lyser. Tryck

6.

Strömställare för fjärrkontroll, 0/1 AV/PÅ

7.

Strömkabel till fjärrkontroll, används om batteriet är tomt ansluts till 12 V ”cigarett
tändaruttag” i traktorhytten

8.

Anslutning för strömkabel på fjärrkontrollen

9.

Antenn

10.

Symbolerna visar funktion för respektive knapp, samma symboler som på
kontrollboxen i traktorhytten.

Montering/byte av batteri i fjärrkontrollen:
1. Skruva loss skruvarna på baksidan av
fjärrkontrollen för att lossa locket.
2. Montera batteriet i hållaren enligt figuren
på kretskortet.
3. Skruva tillbaka locket, kontrollera att
lampan på framsidan av fjärrkontrollen
tänds när strömmen slås till.
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4 Användning av maskinen
4.1

Inplastarens hydraulfunktioner

För att använda de olika hydrauliska funktionerna, tippning av bord, roterande bord etc. Krävs
följande:
Konstant oljeflöde till inplastarens tryckslang och tryckfri retur till traktorns tank för den
returslangen.
Strömtillförsel 12V likström till inplastarens kontrollbox.
Funktionerna används som de är beskrivna under avsnitt: 3,4.

4.2

Inställning av antal varv

När strömmen är ansluten och utrusningen påslagen, visas antalet inställda varv på displayen
under ”REV”.
Ställ in antalet varv med ”+” eller “-“ knapparna. När baldiametern är 1,2 m ger tabellen nedan ett
riktvärde för antalet varv:
film 500 mm.
film 500 mm.
film 750 mm.
film 750 mm.

6 lager
4 lager
6 lager
4 lager

32 varv
24 varv
23 varv
16 varv

Exempel:
1600 IR

BALECOUNT

+

REV

Nu visar displayen att totalt 2 balar är inplastade sedan strömmen slagits på och att inplastarens
bord är inställt att göra 36 varv innan stopp.
De tre första siffrorna (”BALECOUNT”) visar antalet inplastade balar. Räknaren kommer att
minnas detta nummer samt addera ”1” varje gång en bal är plastad. Detta nollställs genom att
stänga av styrenheten.
De två högra siffrorna (”REV”) kan programmeras av användaren upp till 99. Dessa siffror visar
antalet varv som balen/bordet ska rotera. Räknaren kommer att minska med ”1” varje gång ett
varv är utfört. När tre varv återstår kommer en ljudsignal att ljuda och när balen är klar kommer
displayen att visa inställt antal varv.
Nu är styrenheten klar för att användas enligt funktionerna som visas på kontrollboxens symboler
(se avsnitt 3,4).
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4.3

Inställning av bordets rotationshastighet

Bordets hastighet vid snabb inplastning:
Hastigheten på bordet vid inplastning bestäms av oljeflödet från traktorn till inplastaren, ju högre
oljeflöde ju fortare roterar bordet vid inplastning. För hög fart leder till att balen ligger ostadigt på
bordet och kan falla av.
Bordets hastighet vid långsam inplastning (delar av första och sista varvet):
Hastigheten på första och sista
varvet justeras med ratten vid
ventilpaketet på inplastaren.
Denna ska justeras så att
inplastaren inte river av plasten när
den startar inplastningen.
+
För hög hastighet på sista varvet
leder till att bordet roterar för långt
och därmed kan inte bordet tippas.
Justering ska utföras med lastad
bal.
Justering av bordets hastighet vid första och sista varvet

VARNING! RISK FÖR KROPPSSKADA Justering av bordets långsamma hastighet får inte
utföras medan bordet roterar, vrid ratten i intervaller + eller - och prova sedan med bal och
plast.

4.4

Inställning av plastfilmens överlappning

Rullarnas hastighet på bordet måste anpassas efter bredden på plaststräckfilmen 500/750mm.
Detta anpassas genom att byta dubbelkedjedrevet för rullarnas drivning. När maskinen levereras
är den inställd för användning med 750mm plast. Se tabell nedan.
Plastfilm, bredd
500mm
750mm

Kedjedrev (Z=antalet tänder)
Z11
Z16

Byte av kedjedrev:
1. Demontera skyddet för
kedjetransmissionen
2. Släpp kedjespänningen genom att lossa
sträckarna (1)
3. Ta isär kedjorna genom att demontera
kedjelåsen.
4. Demontera drevet (2), återmontera
önskat drev.
5. Sätt ihop kedjorna, se dekaler för
korrekt monteringsriktning för
kedjelåsens clips.
6. Sträck kedjorna och återmontera
skyddet.

TREJON AB
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4.5

Inställning av utlösnings stag för plastfilmkniv/-hållare.

Kniven som skär av och håller fast plasten utlöses när bordet tippas. Denna kniv ”laddas” då
bordet roterar. När bordet tippas spänns ett stag som utlöser kniven som klipper av plasten och
samtidigt håller fast filmen i väntan på nästa bal.
Kedjan ska justeras så att den drar tillräckligt
för att lösa ut den utskjutna kniven innan bordet
är helt tippat.
Detta sker genom att justera gaffeln på den ena
änden av kedjan så att kedjan blir kortare eller
längre. Kortare=Tidigare klippning
Längre=Senare klippning
Utlösningsarm

Kedja

VARNING! RISK FÖR KROPPSSKADA. Rör inte kniven eller knivens röliga delar då denna
är utskjuten och fjädern är spänd.
Stanna av traktorns motor innan justering utförs.

4.6

Inställning av stödrullar efter balbredd

Bredden mellan de två stödrullarna kan ändras
beroende på balens bredd.
Detta sker genom att stödrullarna lyfts upp från
hållarna på bordet. Och sedan vrids 90° och
sänks ned igen till korrekt bredd mellan rullarna
uppnås; balen ska hållas stadigt på plats.

Stödrulle

TREJON AB
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4.7

Inplastning

Lastning av bal
Lasta balen på bordet med traktor, sänk ned balen mjukt på bordet släpp inte ned den från höjd.
Akta så att balen inte stöter och skadar försträckaren eller andra delar vid lastning.
Inplastning
Tryck på fjärrkontrollens knapp eller kontrollboxen knapp, se bild nedan.

”INPLASTNING”
STARTAR AUTOMATISKT
INPLASTNING ENLIGT
FÖRINSTÄLLT ANTAL VARV.

Nu Startar roteringen på bordet. Första och sista varvet kommer delvis att rotera långsamt.
Detta kan endast ske när grön lampa lyser, om röd lampa lyser kontrollera att bordet är helt nere.
Antalet varv som bordet roterar kommer att räknas av styrenheten.
Maskinen kommer nu att rotera bordet lika många varv som är inställt, bordet stannar i rätt läge
för att tippa av balen.
Bordet kan endast tippas när rullarna ligger parallella med traktorns hjulaxel, om bordet inte står
rätt måste man rotera fram bordet i rätt läge.
Detta sker genom att trycka ytterligare en gång på knappen och avbryta med ”STOP”. När man
trycker på ”STOP” så kommer bordet att minska i hastighet och därefter stanna i rätt läge. När
man trycker in ”NÖDSTOPP” så kommer bordet att sluta rotera omedelbart.

Det är möjligt att avbryta alla funktioner i en nödsituation. Det är nödvändigt att stänga utav
traktorns hydraulreglage som förser maskinen med olja genom att föra den i neutralläge eller att
trycka in knappen (1) “NÖDSTOPP”.
Maskinen stängs utav med hjälp utav (11) STOP och sedan (4) 0 knappen.

VARNING! RISK FÖR KROPPSSKADA. Se till att obehöriga personer, speciellt barn, inte
vistas i närheten och i området av maskinen då den arbetar.
Plasta inte balar i sluttningar då balen kan komma i obalans och trilla av bordet.

TREJON AB
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Inplastaren kan alltid stoppas genom att trycka på ”NÖDSTOPP” på
kontrollboxen/fjärrkontroll.

”NÖDSTOP”
AVBRYTER ALLA
PÅGÅENDE RÖRELSER
SAMT BRYTER
STRÖMMEN TILL
VENTILERNA

”STOP”
AVBRYTER PÅGÅENDE
INPLASTNING

Avlastning av inplastad bal
Tryck knapp ”PIL NEDÅT”: Bordet tippas bakåt, cylindern vid försträckaren trycker ned plasten
och när bordet går upp och sträcker kedjan (se avsnitt 4,5) klipper kniven av plasten.
När balen rullat utav trycker man knapp ”PIL UPPÅT”, bordet går tillbaka i korrekt läge. Plasten
kommer nu att vara fastklämd mellan kniven och hållaren. Nu är det bara att lasta nästa bal.

”BORD UPP”
TIPPAR AUTOMATISKT
BORDET, BALEN RULLAR AV
SAMTIDIGT SOM PLASTEN
SKÄRS AV.

”BORD NED”
STÄLLER AUTOMATISKT
BORDET I PLANT LÄGE.

VARNING! RISK FÖR KROPPSSKADA. Se till att obehöriga personer, speciellt barn, inte
vistas i närheten av området där balen tippas av.
Tippa inte av balen i sluttningar då den kan komma i rullning.

TREJON AB
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5 Underhåll och service

När någon typ av underhåll eller service måste utföras på maskinen, se till att maskinen är
avstannad och traktorns motor avstängd. Ta ur nyckeln från tändningslåset.
Se till att inga andra personer finns i närheten som kan skadas.

5.1

Serviceschema

Servicepunkt
Kedja, roterande bord

Intervall
40:e h

Smörjning *Åtgärd Smörjmedel
Ja
J
Motorolja
SAE10w30
Kedja, försträckare
40:e h
Ja
K
Motorolja
SAE10w30
Kedja, drivrullar
40:e h
Ja
J
Motorolja
SAE10w30
Vinkeldrev, drivning av rullar 40:e h
Ja
K
Fett
NLGI 2
Lager, vinkeldrev
40:e h
Ja
K
Fett
NLGI 2
Försträckare, rullar
40:e h
R
Plasthållare, kniv
100: e h Ja
K/J/R
Motorolja
1gång/år
SAE10w30
Sensorer
100: e h K/J/R
1gång/år

Anmärkning
Se avsnitt. 5,3
Se avsnitt. 5,2
Se avsnitt. 5,3
Se avsnitt. 5,3
Se avsnitt. 5,4
Se avsnitt. 5,2
Se avsnitt. 5,5
Se avsnitt 5,6

*Åtgärdskoder: J=Justering, K=Kontroll, R=Rengöring

5.2

Försträckaren

Rengör rullarna på försträckaren från material att bygga på (mestadels klister från plasten) med
hjälp utav vatten och rengörningsmedel. Använd förtunning (thinner) vid rengörning av rullar.
Klistret på rullarna gör att plasten går tyngre att dra ur från försträckaren och brukar vara orsaken
till att plasten går av vid start av inplastning förutsatt att hastigheten på första varvet är korrekt
(för justering se avsnitt. 4,3).

Demontera locket för att smörja kedjan

Rengör rullarna från klister
vid behov med lösningsmedel

TREJON AB
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5.3

Kedjor

Under inkörnings perioden skall kedja kontrolleras dagligen, justera spänningen om det är
nödvändigt.
Smörj och sträck sedan var 40 timme följande kedjorna på försträckare, bordets drivning,
rullarnas drivning.
Använd motorolja med viskositet ca. SAE 10W30, eller speciell kedjeolja.
Justering av bordets drivkedja

Tippa upp bordet så med hydrauliken
Lossa hydraulmotorns fästskruvar, 4 st

Justera kedjans spänning med justerskruven.
Korrekt spänning är när kedjan kan röras ca.1015 mm mellan dreven.
Drag åt samtliga fästskruvar efter justering.

Justering av rullarnas drivkedjor
Demontera skyddet på sidan av bordet
Lossa kedjespännarna, 2 st
Justera kedjans spänning genom att flytta
spännarna.
Korrekt spänning är när kedjan kan röras
ca.10-15 mm mellan dreven.
Drag åt samtliga fästskruvar efter justering.

5.4

Vinkel drev och lager för drivning av rullar

Demontera skyddet mitt mellan balens
drivrullar för åtkomst av vinkeldrev och lager

Smörj med fett NLGI 2 dreven samt
lagren för drivaxeln (2st)

TREJON AB
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5.5

Plasthållare/-kniv
Demontera skyddet för mekanismen

Rengör och smörj de rörliga delarna med olja
Låsspärr
Fjäder

Använd handskar och drag ut stången med
plasthållaren, se till att låsspärren faller ned
och låser ordentligt. Säkra så att stången inte
kan åka in igen med t.ex. en träbit.
Rengör anliggningsytorna där plastkläms
emellan från gamla plastrester etc.
Justera in kniven så den skär av plasten
ordentligt. Byt kniven om den är slö eller trasig

VARNING! RISK FÖR KROPPSSKADA. Använd skyddshandskar när plasthållarens
fjärderbelastade yttre del dras ut. Se till att låsspärren faller ned och låser ordentligt. Säkra
med t.ex en träbit så att plasthållaren inte kan åka in igen.

TREJON AB
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5.6

Sensorer

Inplastaren har 2 sensorer som ger information till den elektroniska styrenheten:
1. Sensor för bordets parkeringsläge: Denna ger information om att bordet befinner sig i
horisontalt läge (parkeringsläge). Om sensorn är aktiverad lyser den gröna lampan på
”Inplastningsknappen” (pos. 10, sida. 11). Om lampan lyser rött, kan inte bordets rotation
utföras.
2. Sensor för bordets rotation: Denna ger information om hur många varv bordet roterat samt
om bordet är i rätt läge för att bordet ska kunna tippas. Om sensorn är aktiverad lyser den
gröna lampan på ”Inplastningsknappen” (pos. 10, sida. 11). Om lampan lyser rött kan inte
bordet tippas.
Sensor för bordets parkeringsläge
Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt och
är rätt justerad, om nödvändigt justera genom
lossa fästet och justera eller lossa på magneten
och justera in avståndet.
Avstånd mellan magnet och sensor ska vara
5-8mm

5-8mm

Fäste
Magnet
Sensor
Sensor för bordets rotation
Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt och
är rätt justerad, om nödvändigt justera genom
lossa på magneten muttrar och justera in
avståndet.
Avstånd mellan magnet och sensor ska vara
5-8mm
Magnet
Sensor

TREJON AB
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6 Felsökning
Problem

Trolig orsak

Åtgärd

Inget oljeflöde till inplastaren.

Starta oljeflödet med
hydraulspaken i traktorhytten.
Tryck för att starta
kontrollboxen.

Kontrollboxen avstängd

Spänningsfall på grund av
dålig strömsförsörjning.

Skruva fast anslutningarna
direkt på batteriet. Kontrollera
kablar och kontakter.
Kontrollera skick på traktorns
generator, med motorn igång
bör spänningen vara >13V.

Bordet ej helt nere

Ställ bordet i inplastningsläge

Sensorer feljusterade/trasiga

Kontrollera avstånd (se 5,6)
Sensorerna ska vara slutna
(leda ström) när magneten är
placerad ovan sensorn.
Ställ bordet till startläge genom
att trycka
och sedan STOP.

Inplastning startar inte.

Bordet går inte tippa

Funktioner på inplastaren
startar men fullföljs ej

Plasten klipps ej av.

Bordet ej i tippningsläge
(parallellt med traktorns
hjulaxel)
Sensor under bord
feljusterad/trasig
Spänningsfall

Se åtgärder ovan.

Kedjan för lång eller trasig

Minska kedjans längd (se 4,5)

Kniven löser ut för tidigt

Förläng kedjan (se 4,5)

Kniv skadad eller slö.

Kontrollera eller byt kniv.

Se ovan.

För att kniven ska ”spännas”
tillräckligt bör inplastaren
rotera >14 varv.
För hög hastighet vid långsam Minska hastigheten (se 4,3)
inplastning
Plastaren har roterat för få
antal varv.

Plasten lossnar vid start av
inplastning.

Långsam inplastning

TREJON AB

Gummirulle vid filmhållare
sliten/trasig.

Kontrollera, byt vid behov.

Den räfflade stålplattan som
håller filmen mot rullen
trasig/lös.
Flöde för lågt

Kontrollera, byt vid behov.

Flödet från traktorn för lågt

Öka varvtalet på motorn eller
justera flödet på traktorns
ventilpaket.

- 25 -
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Anteckningar
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EG-konformitetsintyg
enligt EG-norm 98/37/EG

Vi
(anbudsgivarens namn)

TREJON FÖRSÄLJNING AB
.........................................................................................................................................

SE – 911 35 Vännäsby, Företagsvägen 9
............................................................................................................................................………..
(fullständig företagsadress – vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn och
adress)

intygar med ensamansvar att nedanstående produkt,
Rollpac IP25RS
............................................................................................................................................………..
(fabrikat, typ)

för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-norm 98/37/EG,
(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
införande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna:
EN ISO 12100-1 : 2003

EN ISO 12100-2 : 2003

............................................................................................................................................………..
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er))

Vännäsby, 01.01.2004
.........................................................
Utfärdat (ort/datum)

TREJON AB

Håkan Johansson
Verkställande Direktör
..............................................................................
(Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)
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Garanti- / Överlåtelsebevis
Garantivillkor
Allmänt om garanti

-

Garantins giltighet

-

Garantin ersätter

-

Garantin ersätter inte

-

Förfarande

OBSERVERA!

-

För TREJON –garantin gäller nedan angivna villkor, samt de specifika garantivillkor
som ställs av respektive leverantör. Dessa finns bifogade i instruktionsboken för
respektive maskin i förekommande fall.
TREJON –garantin gäller 12 månader från inköpsdatum vid användning för eget bruk.
3 månader vid kommersiell användning.
Skadade delar som konstateras ha gått sönder vid normalt slitage på grund av
tillverknings- eller råvarufel.
Endast arbetskostnad för byte av skadad garantidel, ersätts enligt av TREJON
auktoriserad prislista. Avdrag kan förekomma för att nå en genomsnittlig kostnad för
liknande arbeten.
Kostnader för frakt av maskin eller delar.
Resekostnader.
Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
Skador som beror på normal förslitning av maskinen – ej hänförlig till fabrikationsfel,
bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reservdelar som inte är
original.
Onormal eller olämplig användning av maskinen.
Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor, batterier, remmar, knivar etc.
Garantitiden för utbytta delar under garantitiden upphör samtidigt som maskinens
garantitid.
TREJON AB skall kontaktas innan omfattande garantiarbeten påbörjas.
TREJONs reklamationsrapport skall sändas senast 3 veckor efter utfört arbete för att
gälla. Returnering av utbytta delar sker endast på begäran av TREJON.
Garantin träder i kraft förutsatt att maskinens GARANTI- / ÖVERLÅTELSEBEVIS har
återsänts vederbörligen ifyllda till TREJON inom 14 dagar från försäljningsdatum.

Överlåtelsebevis:
Maskinköparen bekräftar med sin underskrift att han mottagit handbok och studerat den samt fått erforderliga
förarinstruktioner och gjort leveranskontroll.

VÄNLIGEN TEXTA!

Produkt:

Serienr:

Säljare:

Företag:

Säljarens underskrift:

Inköpsdatum:

Köparens
namn:

Telefon:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

Ort & Datum:

TREJON AB

Köparens underskrift:
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ANVÄND ENBART ORIGINAL RESERVDELAR

Teknisk upplysning i handboken är ungefärlig och TREJON reserverar sig rätten att ändra eller
förbättra visade modeller med tekniska och kommersiella motiveringar. Bilder i handboken visar
inte nödvändigtvis redskapet som är levererat.

TREJON AB
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TREJON AB
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Telefon +46 (0) 935-399 00
Fax +46 (0) 935-399 19
info@trejon.se
www.trejon.com

