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Send back to: 
Welger Maschinenfabrik GmbH 
Abteilung CSC 
Postfach 1965 
D-38289 Wolfenbüttel 
 
 

Handover declaration 1  (Copy for the Manufacturer) 
 
 
Complete and return this document within 4 weeks when the machine is delivered. 
Possible guarantee requests cannot be handled before this document has not been sentback. 
 

 
 

Date of delivery: ........................................................................ 
 

Machine type:      DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI ........................................................................ 
 

Machine no. on the data plate (e. g. 4880.00.001): ........................................................................ 
 
 
I purchased / use this machine. 
The operating manual including the EC conformity declaration (page next to the last in the operating manual) was delivered to me together 
with the machine. I was clearly instructed in the safety, operating, and maintenance instructions of the machine. 
 

 

Some components of the machine may have been removed for transportation.Do not use the machine unless these 
components have been correctly installed again! 
  

 
The following components must be reinstalled prior to first commissioning: 
 
Transport med lastbil  
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcken på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddsbygel för uppsamlare: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfot: se reservdelslista Kapitel K15 
Handtag på sidobeklädnad: se reservdelslista Kapitel A76 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
  
Transport i container  
Landställets axel: se reservdelslista Kapitel A10 (tandemaxel) resp. A20 (individuell axel) 
Bromsledningar/linor till parkeringsbroms: se reservdelslista Kapitel A30–A55, därefter: Funktionsprövning 
Skyddsbeklädnader och förreglingar: se reservdelslista Kapitel A75–A79 
Begränsningslampor: se reservdelslista Kapitel K 
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelslista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcke på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfor: se reservdelslista Kapitel K15 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
Uppsamlare-skyddsbygel: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddshuvare på uppsamlare: se reservdelslista Kapitel A75 
Kedjor-spännklossar: se reservdelslista Kapitel E11 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Före första användning: Lås upp svänggolvets hydraulik 
(se kapitlet: "9.4 9.4 Låsa upp svänggolvets hydraulik") 

 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



Send back to: 
Welger Maschinenfabrik GmbH 
Abteilung CSC 
Postfach 1965 
D-38289 Wolfenbüttel 
 
 

M 
 
 
Complete and return this document within 4 weeks when the machine is delivered. 
Possible guarantee requests cannot be handled before this document has not been sentback. 
 

Customer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 

Marketing partner/Importer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

Handover declaration 2  (Copy for the Customer) 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

 
 

Date of delivery: ........................................................................ 
 

Machine type:      DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI ........................................................................ 
 

Machine no. on the data plate (e. g. 4880.00.001): ........................................................................ 
 
 
I purchased / use this machine. 
The operating manual including the EC conformity declaration (page next to the last in the operating manual) was delivered to me together 
with the machine. I was clearly instructed in the safety, operating, and maintenance instructions of the machine. 
 

 

Some components of the machine may have been removed for transportation.Do not use the machine unless these 
components have been correctly installed again! 
  

 
The following components must be reinstalled prior to first commissioning: 
 
Transport med lastbil  
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcken på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddsbygel för uppsamlare: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfot: se reservdelslista Kapitel K15 
Handtag på sidobeklädnad: se reservdelslista Kapitel A76 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
  
Transport i container  
Landställets axel: se reservdelslista Kapitel A10 (tandemaxel) resp. A20 (individuell axel) 
Bromsledningar/linor till parkeringsbroms: se reservdelslista Kapitel A30–A55, därefter: Funktionsprövning 
Skyddsbeklädnader och förreglingar: se reservdelslista Kapitel A75–A79 
Begränsningslampor: se reservdelslista Kapitel K 
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelslista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcke på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfor: se reservdelslista Kapitel K15 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
Uppsamlare-skyddsbygel: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddshuvare på uppsamlare: se reservdelslista Kapitel A75 
Kedjor-spännklossar: se reservdelslista Kapitel E11 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Före första användning: Lås upp svänggolvets hydraulik 
(se kapitlet: "9.4 9.4 Låsa upp svänggolvets hydraulik") 

 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

Customer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 

Marketing partner/Importer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

Handover declaration 3  (Copy for the Trader) 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

 
 

Date of delivery: ........................................................................ 
 

Machine type:      DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI ........................................................................ 
 

Machine no. on the data plate (e. g. 4880.00.001): ........................................................................ 
 
 
I purchased / use this machine. 
The operating manual including the EC conformity declaration (page next to the last in the operating manual) was delivered to me together 
with the machine. I was clearly instructed in the safety, operating, and maintenance instructions of the machine. 
 

 

Some components of the machine may have been removed for transportation.Do not use the machine unless these 
components have been correctly installed again! 
  

 
The following components must be reinstalled prior to first commissioning: 
 
Transport med lastbil  
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcken på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddsbygel för uppsamlare: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfot: se reservdelslista Kapitel K15 
Handtag på sidobeklädnad: se reservdelslista Kapitel A76 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
  
Transport i container  
Landställets axel: se reservdelslista Kapitel A10 (tandemaxel) resp. A20 (individuell axel) 
Bromsledningar/linor till parkeringsbroms: se reservdelslista Kapitel A30–A55, därefter: Funktionsprövning 
Skyddsbeklädnader och förreglingar: se reservdelslista Kapitel A75–A79 
Begränsningslampor: se reservdelslista Kapitel K 
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelslista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcke på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfor: se reservdelslista Kapitel K15 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
Uppsamlare-skyddsbygel: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddshuvare på uppsamlare: se reservdelslista Kapitel A75 
Kedjor-spännklossar: se reservdelslista Kapitel E11 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Före första användning: Lås upp svänggolvets hydraulik 
(se kapitlet: "9.4 9.4 Låsa upp svänggolvets hydraulik") 

 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

Customer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 

Marketing partner/Importer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

Handover declaration 4  (Copy for the Importer) 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

 
 

Date of delivery: ........................................................................ 
 

Machine type:      DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI ........................................................................ 
 

Machine no. on the data plate (e. g. 4880.00.001): ........................................................................ 
 
 
I purchased / use this machine. 
The operating manual including the EC conformity declaration (page next to the last in the operating manual) was delivered to me together 
with the machine. I was clearly instructed in the safety, operating, and maintenance instructions of the machine. 
 

 

Some components of the machine may have been removed for transportation.Do not use the machine unless these 
components have been correctly installed again! 
  

 
The following components must be reinstalled prior to first commissioning: 
 
Transport med lastbil  
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcken på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddsbygel för uppsamlare: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfot: se reservdelslista Kapitel K15 
Handtag på sidobeklädnad: se reservdelslista Kapitel A76 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
  
Transport i container  
Landställets axel: se reservdelslista Kapitel A10 (tandemaxel) resp. A20 (individuell axel) 
Bromsledningar/linor till parkeringsbroms: se reservdelslista Kapitel A30–A55, därefter: Funktionsprövning 
Skyddsbeklädnader och förreglingar: se reservdelslista Kapitel A75–A79 
Begränsningslampor: se reservdelslista Kapitel K 
Hjul: se reservdelslista kapitel A16 (tandemaxel) resp. A26 (individuell axel) 
Stänkskärm/stänkskärmshållare: se reservdelslista Kapitel A15 (tandemaxel) resp. A25 (individuell axel) 
Underhållssplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Räcke på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Sidplåt på underhållsplattform: se reservdelslista Kapitel K15 
Stege vid stördfor: se reservdelslista Kapitel K15 
Dragstång/dragsträvor: se reservdelslista Kapitel B20, se bruksanvisning 
Uppsamlare-skyddsbygel: se reservdelslista Kapitel K15 
Skyddshuvare på uppsamlare: se reservdelslista Kapitel A75 
Kedjor-spännklossar: se reservdelslista Kapitel E11 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Före första användning: Lås upp svänggolvets hydraulik 
(se kapitlet: "9.4 9.4 Låsa upp svänggolvets hydraulik") 

 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Complete this document when the machine is delivered and keep it. 
 
 

Customer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 

Marketing partner/Importer 
 
Name: 
 
..................................................................................  
 
Postcode/Place: 
 
..................................................................................  
 
Phone: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Street: 
 
................................................................................... 
 
Land/State: 
 
................................................................................... 
 
eMail: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Date Customer's signature 
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1 FÖRORD 

LÄS BRUKSANVISNINGEN!  
 Observera alla säkerhetsanvisningar!  
 I denna bruksanvisning samt på varningsskyltar och 

anvisningar på maskinen finns viktig information om hur 
maskinen används riskfritt. 

 Låt alla som använder maskinen ta del av 
säkerhetsanvisningar!  

 Förvara alltid dessa instruktioner i närheten av maskinen. 
 
LÄS SEPARAT BRUKSANVISNING TILL 
"E-LINK OCH BALERCONTROL III FÖR DOUBLE ACTION" 
Följ alla säkerhetsanvisningar!  
 
INNAN MASKINEN TAS I DRIFT FÖR FÖRSTA GÅNGEN:  
 Observera kapitel "Första driftstart", sidan 37!  

 
 
 
Serienumret finns angivet på märkskylten (Avbildning 1) framtill 
i mitten på maskinen. Garantianspråk och förfrågningar kan 
endast hanteras om detta nummer anges. Skriv därför in 
numret här direkt efter leveransen: 

 

 Id Nr.:     
 
* Tänk på att utrustning som markerats med  [*] i den här instruktionsboken 
seriemässigt bara hör till vissa modellutföranden eller endast kan levereras till 
vissa modeller som extra utrustning. 
 
 
 
 
 
 
Kopiering är inte tillåten utan uttryckligt skriftligt godkännande – alla rättigheter 
förbehålles inklusive rätten till tekniska ändringar. Avbildningar av maskinens 
form och utförande är ej bindande.  
© 2005 by Welger Maschinenfabrik GmbH Wolfenbüttel Made in Germany. 
 
4880.99.12.01 Rev 11.05 Print 06.06 
 
 

 
 

Maschinenfabrik GmbH 
Gebrüder-Welger-Straße 3   •   D-38304 Wolfenbüttel 
Fon: (+49) 53 31 / 404-142   •   Fax: (+49) 53 31 / 404-143 
eMail: wmf@welger.com 
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3 VARNINGSSYMBOLER 

3.1 Symboler i denna bruksanvisning  
Viktig information i bruksanvisningen har märkts 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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3.2 Symboler på maskinen 
Alla riskzoner på och vid maskinen kan inte byggas bort. Därför 
har sådana ställen märkts med symboler: 
 
 Förbudssymbol (röd) 
 Varningssymbol (gul) 
 Instruktion utan text 

 
Alla symboler ska alltid hållas i läsbart skick. Skulle symboler 
på maskinen saknas eller vara skadade ska de ersättas. 

3.2.1 Förbudssymboler 

 

 
 

  
Rökning förbjuden! 
 
Reservdelsnr.: 0388.37.00.00 

   
 

 
                            

  
Förbjudet att beträda området! 
 
Reservdelsnr.: 0386.11.00.00 
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3.2.2 Varningssymboler 

 

 
 

  
Varning, risk vid felaktig hantering! 
 
Före driftstart: Läs och följ bruksanvisning och 
säkerhetsanvisningar. 
 
Reservdelsnr.: 0388.11.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador och för att dras in i maskinen!
 
Före driftstart: Stäng maskinens skyddsplåtar! 
 
Reservdelsnr.: 0389.92.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador och för att dras in i maskinen!
 
Stick aldrig in hand eller annan kroppsdel i 
uppsamlingsområdet när traktorns motor är igång och 
kraftuttaget är kopplat. 
 
Reservdelsnr.: 0389.94.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, skaderisk! 
 
Före reparation, service och rengöring: Koppla bort kraftuttaget 
och stäng traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. 
 
Reservdelsnr.: 0388.25.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, skaderisk! 
 
Före reparation, service och rengöring: Stäng av motorn och 
dra ut kontakten till strömförsörjningen. 
 
Reservdelsnr.: 0388.13.00.00 
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Varning, skaderisk! 
 
Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen. 
 
Reservdelsnr.: 0391.06.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador och att dras in i maskinen! 
 
Vistas inte i området där bakluckan svänger under drift. 
 
Reservdelsnr.: 0389.93.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för skärskador! 
 
Arbeten på snittknivarna får endast utföras med lämpliga 
handskar och verktyg. 
 
Reservdelsnr.: 0387.33.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador och för att dras in i maskinen!
 
Innan man går in i balkammaren: Sätt på backluckespärr. 
 
Reservdelsnr.: 0387.34.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador! 
 
Vistas inte i området där stödfotsplattornas sänks. 
 
Reservdelsnr.: 0386.32.00.00 
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Varning, skaderisk! 
 
Vistas inte där inplastararmarna vänder eller där filmknivar och 
plastningsbord snurrar under drift. Säkerhetsavstånd: 3 meter. 
 
Reservdelsnr.: 0387.87.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för kläm- och skärskador! 
 
Stick aldrig in en hand eller annan kroppsdel i filmknivens eller 
nätknivens svängningsområde. 
 
Reservdelsnr.: 0387.90.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för klämskador och för att dras in i maskinen!
 
Var försiktig vid snurrande maskindelar: filmrullar och 
sträckvalsar snurrar under drift. 
 
Reservdelsnr.: 0387.86.00.00 

   
 

0386.26.00.00  
 

  
Varning, risk för att bli överkörd! 
 
Vistas aldrig där hjulen rullar.Håll avståndet. 
 
Reservdelsnr.: 0386.26.00.00 

   
 

 
 

  
Varning, risk för att bli överkörd! Lägg under kilar! 
 
Vistas aldrig där hjulen rullar. 
Spärra hjulen med kilar. 
 
Reservdelsnr.: 0386.25.00.00 
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3.2.3 Användarinformation 

 

 
 

  
Krankrokar! 
 
Maskinens krankrokar är märkta med den här symbolen. 
Inga andra fästpunkter får användas för kranpåsättning. 
 
Reservdelsnr.: 0389.48.00.00 

   
 

 
 

  
Får ej användas som krankrok! 
 
Punkter märkta med denna symbol får inte användas som 
fästpunkter. 
 
Reservdelsnr.: 0386.37.00.00 

   
 

 
 

 
 

  
Säkerhetsspärr för snittknivar 
 
För att lossa snittknivar måste spaken vridas neråt c:a 90°. 
 
Reservdelsnr.: 0387.31.00.00 och0387.32.00.00 

   
 

 
 

  
Bakluckespärr 
 
Om spaken står på tvären mot genomflödesriktningen är 
bakluckan hydrauliskt spärrad så att den inte kan sänkas. 
 
Reservdelsnr.: 0387.35.00.00 
 

   
 

 
 

  
Högsta tillåtna hydrauliska tryck 
 
Maskinen får endast anslutas till hydrauliska system som ger 
ett maximalt oljetryck på 210 bar. 
 
Reservdelsnr.: 0387.36.00.00 
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Smörjning! 
 
Kontrollera smörjningen en gång dagligen och eftersmörj vid 
behov. 
 
Reservdelsnr.: 0387.63.00.00 

   
 

 
 

  
Lägg i film! 
 
Lägg i film enligt schemat och trä den. 
 
(Grafiken visar en bild uppifrån av de två 
filmsträckningsenheterna på inplastararmarna.) 
 
Reservdelsnr.: 0387.89.00.00 

   
 

 
 

  
Vridmoment! 
 
Skruva fast kedjehjulet enligt angivelserna. 
 
Reservdelsnr.: 0386.19.00.00 

   
  

 
 

  
Inställning av bromskraftsregulatorn 
 
Vid körning på väg måste tryckluftsbromsarnas 
bromskraftsregulator ställas på "full bromskraft“ . 
 
Reservdelsnr.: 0385.01.00.00 
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Schema för påträdning! 
 
Schema för trädning av nät till balpressen 
 
Reservdelsnr.: 0389.40.00.00 

   
 

 

  
Vridmoment! 
 
Spänn skruvförbindningar på draggaffeln enligt angivelserna. 
 
Reservdelsnr.: 0388.27.00.00 
 

   
 

 
 

  
Endast för DOUBLE ACTION 235: 
Nätbindningar balpress! 
 
Skala för inställning av antal lindningar om rundbalen. 
 
Reservdelsnr.: 0390.84.00.00 

   
 

 
 

  
Anvisning för smörjmedel! 
 
Använd endast kedjeolja. 
 
Reservdelsnr.: 0390.02.00.00 

   
 

 
 

  
Multikoppling! 
 
Användning av multikoppling mellan balpress och inplastare!  
Kopplingen förbinder: 
• Hydrauliska kretsar 
• Strömkretsar 
 
Reservdelsnr.: 0386.31.00.00 

   
 

 
 

  
Rotationsriktning för inplastararmar! 
 
Pilen visar åt vilket håll inplastararmarna ska snurra 
(inplastare). 
 
Reservdelsnr.: 0387.60.00.00 
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4 SÄKERHET 

4.1 Föreskriven användning 
Denna "Halmbearbetningsmaskin" 

WELGER DOUBLE ACTION 235 
resp. 

WELGER DOUBLE ACTION 235 PROFI 
ska endast användas för att pressa och plasta balar av slagen 
halm för användning inom jordbruket. All annan användning 
räknas som ej föreskriven.. Tillverkaren ansvarar inte för skador 
som uppkommer av annan form av användning utan det sker 
helt på egen risk. 

 

 Se upp! Risk för skada 
DOUBLE ACTION 235 och DoubleAction 235 PROFI får 
aldrig användas utan inplastaren. (Detta gäller både för 
maskiner med individuell överföring och för maskiner med 
tandemaxel.) Om inte balarna ska plastas in: 
Välj genomräckningsdrift (se bruksanvisningen "E-LINK för 
DoubleAction 235 / 235 PROFI"). 

 
I föreskriven användning ingår även att följa de villkor som ställs 
av tillverkaren för drift, service och underhåll. 
 
Maskinen får endast köras, servas och underhållas av personer 
som är insatta i arbetet och medvetna om riskerna. 
 
Gällande olycksförebyggande föreskrifter samt andra allmänt 
erkända säkerhetstekniska regler ska följas. 
 
Det är inte tillåtet att montera in extrautrustning utan 
tillverkarens uttryckliga godkännande. 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 handlandeOm 
förändringar görs på delar som påverkar trafiksäkerheten (t ex 
bromsar och draganordning) förlorar drifttillståndet sin giltighet. 
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4.2 Allmänna säkerhetsanvisningar 
Även om alla varnings- och säkerhetsanvisningar följs återstår 
vissa risker med maskinen som inte kan "byggas bort". 
Handskas alltid med maskinen på ett förnuftigt sätt så att du 
inte utsätter dig själv och andra för faror! 
 
 Innan arbetet påbörjas görs en översyn av maskinen. Man 

bör då vara uppmärksam på om någon del av utrustningen 
förändrats eller saknas, om några ovanlig ljud uppstår 
under körning samt titta efter synliga läckor. 

 
 Vid alla arbeten på rörliga delar eller i deras 

verkningsområde: Koppla bort kraftuttag och stäng 
traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln, ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget och bryt 
strömförbindelsen mellan traktor och maskin. Vid arbeten 
på öppen baklucka: Sätt på bakluckespärren (kapitel 
„Bakluckespärr“, sidan 22). 

 
 Ta aldrig ut halm ur maskinen när drivmekanismen 

fortfarande är igång eller innan den avstängda maskinen 
stannat helt. 

 
 Servicearbeten får endast utföras av utbildad fackpersonal. 

 
 Stå aldrig på underhållsplattformen när maskinen kör. Innan 

du kliver upp på underhållsplattformen: stoppa i stället 
maskinen, koppla från tappaxel och traktormotor och vänta 
tills maskinen står stilla. 

 
 Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 m från elektriska 

högspänningsledningar när bakluckan öppnas. 
 

 Vid körning på väg måste kraftöverföringsaxeln alltid vara 
ordentligt fastlåst på traktorns kraftuttag. 

 
 Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen! 

 
 Under drift: Kliv inte på draget eller andra delar av 

maskinen. Håll ett tillräckligt stort avstånd till balpressen 
(pick-up, ram, balavlastningsområde). Håll ett tillräckligt 
stort avstånd till inplastarens verkningsområde 
(plastningsbord, inplastararm, filmkniv, lastarm, 
balavlastningsområde). 

 
 Innan bindmedel (nät) eller film läggs i: Koppla bort 

kraftuttag och stäng traktorns motor och dra ut 
tändningsnyckeln. Bryt strömmen till styrningen (bryt den 
elektriska förbindelsen till traktorn). 
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 Kör aldrig maskinen om skyddsanordningarna är skadade 
eller tagits bort (t ex: skyddsplåtar och avståndsbygel)! 
Innan skyddsanordningar öppnas:  Koppla ifrån kraftuttag 
och stäng av traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och 
ta bort kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt 
strömmen till styrningen (bryt den elektriska förbindelsen till 
traktorn). 

 
 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 därav 
resulterande oväntade maskinrörelser ska undvikas. 

  
 Vid arbeten på balpressens nätkniv, snittaggregat eller på 

inplastarens knivar finns risk för skärskador. Använd 
skyddshandskar. 

 
 Vid hängande lager: Lägg rundbalarna så att de inte kan 

komma i rullning. 
 

 När maskinen inte används: Blockera hjulen med kilar. Ta 
med kilarna vid transport och vid arbeten på åkern. 
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4.3 Arbetsplatser på maskinen 

Maskinens verkningsområden under drift Arbetsplatser under drift 
 

 Varning, skaderisk! 
Vistas inte i maskinens verkningsområden 

under drift. 

 

 

 Varning, skaderisk! 
Under drift får maskinen endast anövreras 

från arbetsplatserna. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1: Området där inplastararmarna snurrar  
2: Området där balarna lastas av 
3: Området där pick-upen tar upp halm 
4: Området där hjulen rullar 
 

10: Arbetsplats på traktorn 
11: Arbetsplats på maskinen (med E-LINK) 
 

 
 
 

Avbildning 2 (sedd uppifrån) Avbildning 3 (sedd uppifrån) 
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4.4 Brandskydd 
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. Annars finns en risk att det 
kan börja brinna på grund av överhettning (t  ex på åkern). 

 
 Håll strömkretslopp på traktor och maskin och traktorns 

avgassystem i gott skick. 
 
 Det är förbjudet att röka i närheten av maskinen. 

 
 Ha brandsläckare inom räckhåll. 

4.5 Bullerskydd 
I EU:s riktlinje 86/188/EWG (resp. EU:s riktlinje 2003/10/EG) 
angående buller på arbetsplatser uppmanas arbetsgivare och 
arbetstagare att uppskatta och kontrollera ljudnivån på 
arbetsplatsen. Vid normalt arbete ute på fältet varierar ljudnivån 
efter ett visst mönster, delvis beroende på hur mycket buller 
som kommer från traktorn och på delvis maskinens 
arbetsvillkor. 

 
Under normala förhållanden ligger bullernivån i höjd med 
förarens huvud på mindre än 70dB (A) om traktorhyttens 
fönster är öppet. Den bullernivå som orsakas av traktor och 
maskin tillsammans beror till största delen på hur mycket ljud 
som kommer från traktorn (radioapparater är en extra källa till 
buller). Vi rekommenderar: Ha traktorhyttens fönster stängda 
när du kör. 
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4.6 Skyddsplåtar 
För att öppna skyddsbeklädnaderna på maskinen ska du vrida 
förreglingarna något moturs och sedan dra av 
skyddsbekädnaderna. 

 

 Se upp! Risk för skada! 
Skyddsbeklädnaderna svänger upp av sig själva med 
pneumatiskt tryck. 

 
  Förreglingar på vänster och höger skyddsbeklädnad: 

Position 1 på Avbildning 4. 
 Förregling på den främre skyddsbeklädnaden: Position 2 på 

Avbildning 5. 
 
När de ska stängas trycks skyddsbeklädnaderna mot maskinen 
tills det hörs att förreglingarna snäpper på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 4 

Avbildning 5 
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4.7 Underhållsplattform och stege 

 Varning! Risk att falla. 
Stig aldrig upp på underhållssplattformen [14] (Avbildning 6) 
så länge som maskinen kör. Innan du går upp på 
underhållsplattformen: Stoppa maskinen, koppla från 
kraftuttag och dragmotor och vänta tills maskinen står stilla. 
Gå bara upp på underhållsplattformen via stegen [10] och 
lämna den också den vägen. Klättra aldrig på stegen när 
den är uppfälld – Fäll alltid ner den först. 

 
 (Avbildning 6) För att stiga upp på underhållsplattformen: 

Fäll ner stegen [10]. 
 (Avbildning 6) Innan maskinen får köra vidare: Fäll åter upp 

stegen [10] och arretera den. 
 
(Avbildning 6, Avbildning 7) Räcket [15] på 
underhållssplattformen har före transporten demonterats på 
fabriken och bifogats maskinen. Innan maskinen tas i drift 
måste räcket monteras på nytt: 
 Ta ut det demonterade räcket [15] ur maskinen. 
 Montera räcket [15] med de sex bifogade skruvarna [16] på 

underhållssplattformen (Avbildning 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 6 

Avbildning 7 
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4.8 Bakluckespärr 
Spärrkranen till bakluckans hydraulik (Avbildning 8) sitter på 
maskinens högra sida bakom reservfilmrullarna. 
 
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. (Avbildning 9). 
 
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, 
Avbildning 9) och den mekaniska spärren tas bort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Avbildning 9 

Avbildning 8 
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4.9 Vid körning på väg 
Den här maskinen är en traktordragen jordbruksmaskin med en 
egenvikt på över tre ton och kräver därför drifttillstånd. 
 
Högsta tillåtna hastighet vid körning på väg framgår ur 
vägtrafikförordningen i användarens land. Högsta tillåtna 
hastighet för enskilda maskindelar påverkar inte högsta tillåtna 
hastighet för hela maskinen. I denna bruksanvisning anges 
endast högsta tillåtna hastigheter beroende av konstruktion. 
Observera eventuellt avvikande föreskrifter för enskilda länder. 
 
Vid körning på väg måste det enligt vägtrafikförordningen finnas 
en driftbroms samt en elektrisk belysningsanordning. De är 
redan fast installerade på maskinen. Vid körning på gator och 
allmän väg hänvisas till gällande föreskrifter för 
belysningsanordningar på påkopplade arbetsredskap. I detta 
syfte måste den medföljande kabeln kopplas till stickuttaget på 
traktorn och stickuttaget på maskinen. 

 
Man ska regelbundet kontrollera att belysningen fungerar som 
den ska. Dessutom ska: alla blinkers-, broms-, bak- och 
markeringsljus samt de reflekterande bak- och 
sidostrålkastarna hållas rena. Samtidigt bör man se efter så att 
belysningsanordningar inte täcks av nedhängande halm. 
Förutom detta måste de trafikregler som gäller i landet följas. 

 
Före all körning på väg: 
 Töm balkammaren helt. 
 Lasta av plastningsbordet. 
 Ta ut filmrullarna ur inplastaren. 
 Ta bort all lös halm som hänger på maskinen. 
 Sätt kraftöverföringsaxeln i traktorns kraftuttag. 
 Fäll upp underhållsplattformens stege och arretera den. 
 Koppla maskinens belysningsanordning till traktorn och 

kontrollera att den fungerar (även vid dagsljus). 
 Sätt pick-upens stödhjul i det övre läget (Parkposition) och 

spärra (se kapitlet Körning på väg, sid. 88). 
 Ingen körning på gator med nedfälld baltippare. Innan du 

kör på gator: Fäll upp baltipparen och arretera den med 
låsregeln. 

 Lossa parkeringsbromsen helt. I annat fall kan det uppstå 
brandrisk genom att bromsarna går varma (t. ex. ute på 
fältet): se Kapitel 8.7 Parkeringsbroms. 
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De kilar som ingår i säkerhetsutrustningen (2 st) ska alltid Ta 
medas på balpressen. 
 
 
Bromsanordning med tryckluft (Förbundsrepubliken 
Tyskland): 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän båda 
kopplingshuvudena till tryckluftsbromsarna (gul och röd) 
kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 
 

 Varning! Olycksrisk! 
Kontrollera varje gång du ska köra vilket spakläge 
tryckluftens bromskraftsregulator står i. Felaktig inställning 
påverkar trafiksäkerheten (se Kapitel 8.5.2Ställa in 
bromskraftsregulator*). 

 
Påbörja körningen på väg med påhängd press bara om 
bromskraftsregulatorn står på full last (se Kapitel 8.5.2Ställa in 
bromskraftsregulator*). 
 
 
Hydraulisk bromsanläggning: 
Börja köra med påkopplad maskin bara om hydraulslangarna är 
anslutna till traktorn och om du har kontrollerat om traktorns 
hydrauliska system fungerar som det ska. 
 
 
Tyskland (StVZO): 
Jordbruksredkap med tillåten totalvikt på mer än 3000 kg 
behöver driftstillstånd. (Tekniska ändringar som t. ex. 
påsättning av släpkoppling, leder till att driftstillståndet går 
förlorat) 
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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4.10 Uppgifter på typskylten 

 
 
 
 

Pos. Betydelse 

1 Maskinens handelsbeteckning 

2 Ident.nr. – individuellt maskinnummer, anges alltid vid förfrågan. 

3 Maskintyp, maskinutförande 

4 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. 

5 Maximal stödlast som utövas av maskinen som – vid maximal bindemedelsbelastning* – verkar på dragöglan. 
Dragkroken på traktorn måste vara tillåten för denna stödlast. 

6 Tillåten axellast för drift på allmänna vägar. 

7 Maskinens byggår 

8 Internt styrnummer 

9 Tillverkarens namn och adress 
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4.11 Hydraulik 
Kontrollera regelbundet alla hydrauliska slang- och rörledningar 
så att de inte skadats eller förändrats och att de fungerar på ett 
säkert sätt. Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot 
reservdelar i original. 
 
Även vid fackmässig användning utsätts hydraulslangar och 
hydrauliska slangledningar för en naturlig åldringsprocess. 
Därför kan de bara användas under en begränsad tid. 
Hydrauliska slangledningar ska inte användas längre än sex år! 
 
Hydraulslangar mellan traktor och maskin får inte läggas i 
skarpa böjar, då kan slangarna klämmas och materialet 
utmattas när maskinen svänger. 
 
För att det ska bli lättare att hitta rätt oljeanslutningsdosa till 
hydraulslangarna: För över slangarnas färgmarkeringar till 
anslutningarna på traktorn. 
 
Rengör kopplingsdelar till hydraulledningar med en ren trasa. 
Stick in hydraulledningarnas kopplingar i dosorna på traktorn 
Vid enkelverkande anslutningar: Sätt traktorns regleringsventil 
på "Sänk". 
 
Hydraulisk utrustning ska luftas efter reparation och underhåll. 
När reparations- eller underhållsarbeten avslutats görs en 
funktionskontroll. 
Max. arbetstryck för den hydrauliska utrustningen: 210 bar  
 
Före monteringsarbeten på den hydrauliska utrustningen, 
särskilt om tryckackumulator används (Avbildning 10): 
 Gör hydrauliksystemet tryckfritt. 
 Spärra delar som styrs mekaniskt av hydrauliken så att de 

inte kan råka i rörelse (pick-up, snittaggregat, baklucka, 
plastningsbord, lastarm). 

 
 
 

Avbildning 10 
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4.12 Elektromagnetisk tolerans (EMC) 
Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter och delar 
vars funktion kan påverkas av elektromagnetisk strålning från 
andra apparater. Sådan påverkan kan innebära risker för 
person om inte följande säkerhetsanvisningar följs: 
 
Om elektrisk eller elektronisk utrustning och/eller komponenter i 
efterhand installeras i maskinen och ansluts till det interna nätet 
är användaren skyldig att själv kontrollera om installationen kan 
orsaka störningar på fordonets elektronik eller på andra 
komponeneter. 
 
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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5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Manöverapparat för DOUBLE ACTION 235 
Manöverapparat för DOUBLE ACTION 235 PROFI 

E-LINK
E-LINK och BALERCONTROL III 

  
Balkammare (Ø x bredd) [m]   ca. 1,25 m x 1,23 m
  
Anslutning DOUBLE ACTION 235 
Anslutning DOUBLE ACTION 235 PROFI 

VARIONET Nätanslutning med ELS (Easy-Load-System)
VARIONET Nätanslutning med ELS (Easy-Load-System)

och med elektronisk nätlängdsjustering
Längd (kvalitetsnät för rundbalar) 
Bredd 
Bindmedelsförråd 
Extra bindmedelsförråd 

 2000 eller 3000 m
1,23 m – 1,30 m

1 rulle
1 rulle

  
Balvikt [kg]  max. 1000 kg
  
Filmsträckning (sträckning vid sträckningsenheternas valsar) 
Filmbredder 
Inplastararmarnas hastighet 
Förråd av filmrullar 
Extraförråd av filmrullar (specialutrustning) 

 33, 55 eller 70 %
500 eller 750 mm

30 varv./min
7 filmrullar
3 filmrullar

  
Pick-up-bredd [mm]  2000 / 2250
Räkningsbredd [mm] (motsv. DIN 11220)  1800 / 2056
Varvtal för traktorns kraftöverföringsaxel [min-1]  540
  
Anslutning till strömförsörjning 
Anslutning till belysning 
 
Anslutning till inplastarens styrning DOUBLE ACTION 235 
Anslutning till inplastarens styrning DOUBLE ACTION 235 PROFI 
 
Anslutning till NÖD-STOPPS-brytare 

 12 V (2-polig stickkontakt)
12 V (7-poligt stickuttag)

med kabel (kontakt - kontakt)
1 ×7-polig stickkontakt
2 ×7-polig stickkontakt

7-polig stickkontakt
  
Längd [mm]  7203
Maximal bredd vid körning på vägar [mm] 
 (utan användning av stödhjul för uppsamlare) individuell axel 

 3033

Maximal bredd vid körning på vägar [mm] 
 (utan användning av stödhjul för uppsamlare) tandemaxel 

 3135

Höjd [mm]  2606
Högsta tillåtna totalvikt (med bindmedel, utan balar) [kg]  5500
  
Släp  Dragögla, fast

Dragögla, vridbar
Dragögla med kula Ø 80 mm

  
Nödvändig driveffekt [kW]  80 kW / 110 PS
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Hydrauliska anslutningar DOUBLE ACTION 235  1 × start (ca. 35 l/min)

1 × fri backning
1 × enkelverkande

1 × dubbelverkande
Hydrauliska anslutningar DOUBLE ACTION 235 PROFI  1 × start (ca 35 l/min)

1 × fri backning
  
 Snittaggregat  MasterCut 13 (13 kniv)

XtraCut 17 (17 knivar)
XtraCut 25 (25 knivar) 

 
Högsta tillåtna hastighet beroende av konstruktion  40 km/h 1)

1) = Observera avvikelser i för landet gällande vägtrafikförordning! 

Tabell 1 
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6 MASKINEN 

 
 
 

 
Pos. Maskindel  Pos. Maskindel 

     
1 Drivlänk (ledaxel)  11 Drev plastningsarmar (hydraulisk motor) 
2 Monteringsplattform med räcke och stege  12 Filmkniv 
3 Nätbindning  13 Inplastare med balplastningsbord som går att tippa 
4 Automatisk (mekanisk) kedjesmörjning* 

(på höger maskinsida) 
 14 Hydraulisk lastarm (för balverlämnande från 

balpressen till inplastaren) 
5 Automatisk (elektrisk) valssmörjning* 

(på högre maskinsida) 
 15 Tandemaxel* resp. enkelaxel* 

6 Rundbalspress med presskammare  16 Snittverk* (MASTERCUT resp. XTRACUT) och 
hydrauliskt svänggolv* (HYDROFLEXCONTROL) 

7 Baklucka  17 Pickup 
8 Övervakningskamera för inplastaren  18 Stödhjulspar till pick-up 
9 Nödstoppsbygel på inplastararm  19 Stödfot 
10 Plastningsarm med foliesträckningsenhet 

(sträckvalsar och folierulle) 
 20 Drag 

 

Avbildning 11 
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6.1 Funktion 
Balpressen tar halm från pick-upen och pressar den till 
cylindriska balar i presskammaren. Alternativt kan ett 
snittaggregat kopplas till för att hacka sönder halmen innan den 
pressas. 
 
De pressade balarna binds runt med ett nät (lindas) för att de 
inte ska falla isär.  När en bal är färdigpressad och har bundits 
med nät öppnas balpressens baklucka. Sedan rullar balen över 
bal-ejektorn till inplastarens hydrauliska lastarm. 
Plastningsbordet tippas hydrauliskt från vertikalt till horisontalt 
läge. Då rullar balen av lastarmen och ner på plastningsbordet. 
 
När plastningsbordet står i horisontalläge sänks lastarmen ner. 
Nu roterar två inplastningsarmar runt balen och lindar in den i 
film.  Samtidigt snurras balen hela tiden långsamt runt sin egen 
axel på plastningsbordet. Genom samverkan mellan dessa 
båda roterande rörelser uppstår en överlappning av filmen så 
att lagren kan lindas runt hela balen. 
 
De två inplastningsarmarna har var sin filmsträckningsenhet. 
Varje enhet består av två sträckvalsar och en filmrulle.De har till 
uppgift att se till att filmen hålls tillräckligt spänd. 
 
En nödstoppsbygel sitter framför varje roterande 
inplastningsarm (c:a 500 mm). När nödstoppsbygeln stöter 
emot ett hinder stannar inplastaren. Viktigt: Balpressen 
fortsätter ändå att gå! 
 
När maskinen kommit upp till förinställt antal inplastningar: 
 delar två filmknivar de två spåren mellan filmrulle och bal. 
 trycker filmknivarna in ändarna på filmen. 
 svänger plastningsbordet till vertikalt läge och lastar av 

balarna baktill på maskinen (beroende på inställningen i 
menyn "MONITOR", se separat bruksanvisning "E-LINK 
UND BALERCONTROL III FÖR DOUBLE ACTION").  
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Under drift visas manöverapparatens display aktuellt 
driftstillstånd för balpressen och inplastaren visas: 
 
Maskin Manöverinstrument 

DoubleAction 235 

 
DoubleAction 235 PROFI 

      
 
 
Plastningsbordets varvtal påverkar graden av filmöverlappning. 
Ju långsammare balen snurrar runt sin egen axel på bordet, 
desto större överlappning (på balen). Med den virtuella 
inställningsratten (manöverinstrument E-LINK) kan 
överlappningen ställas in individuellt. 
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7 STYRNINGEN 

7.1 Säkerhet 

 Varning, skaderisk! 
 
E-Link och BALERCONTROL III har konstruerats 
uteslutande för 12- voltsdrift. Det är inte tillåtet att använda 
dem till andra interna nät! 
 
Det är inte tillåtet att vistas i eller i närheten av maskinens 
arbetsområde så länge strömmen är påkopplad till den 
elektroniska utrustningen. Innan någon form av montering, 
justering eller service görs på maskinen ska strömmen 
kopplas från BALERCONTROL III och E-Link-System (bryt 
strömförbindelsen till traktorn). 
 
Strömmen till styrningen får bara vara påkopplad när 
maskinen ska användas. När arbetet avslutats ska 
strömmen omedelbart brytas till styrningen. 
 
Manöverinstrumenten E-Link och BALERCONTROL III har 
fuktighetsavvisande ytterhöljen. Trots det: För att undvika 
felaktig funktion får manöverinstrumenten inte utsättas för 
alltför mycket fukt (t ex kraftigt regn, nedsänkning i vatten, 
vattenstråle, ångstråle eller högtryckstvätt). 
 
De kablar som tillhör E-LINK, BALERCONTROL III och 
maskinen får endast användas till de elektriska installationer 
som monterats och godkänts på fabriken. 
 
Manöverinstrumenten måste förvaras så att de skyddas för 
vattenstänk (t ex i traktorhytten eller bakom balpressens 
plåtar; låt kabelutgången peka neråt). 
 
Vid svetsning på maskinen: Bryt elektriska förbindelser 
mellan maskin och traktor. Låt inte ström till svetsen gå 
genom styranordningar. Observera värmeutvecklingen på 
svetspunkten; montera av delar som är känsliga för värme 
om så krävs. 

 



STYRNINGEN 
 
 

34 WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 

7.2 Serienummer för BALERCONTROL III 
(Manöverapparat till DoubleAction 235 PROFI) 
 
Funktion och hantering: 
Se separat bruksanvisning "E-LINK OCH BALERCONTROL III 
FÖR DOUBLE ACTION" 
 
Styrenhet, manöverinstrument och styrningsprogram 
(programvara) har alla ett eget serienummer. För att vi ska 
kunna hantera eventuella förfrågningar måste serienumret 
anges (skriv in numren här direkt efter leveransen): 
 

Komponent Serienummer 
(skriv in) Ta fram serienummer 

 

 
 

 
 

Manöverinstrument 
 
 
 

Styrningsprogram 
(programvara) i 

manöverinstrument 
 

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

 

Informationen kommer automatiskt upp 
på displayen 2 sekunder efter att 
strömmen kopplats på och stannar kvar i 
5 sekunder. 

För att hålla kvar informationen längre: 
Håll nere valfri tangent på 
manöverinstrumentet samtidigt som 
strömmen kopplas på. 

 

 

 
 

Styrenhet 
(på balpressen, till 

höger i färdriktningen, 
under skyddsplåten) 

 
Serienr. .........................................  
 
SW Version ...................................  
 
SW Datum.....................................  
 
Minne ............................................  
 
 

Tryck kort på tangenten<  >: 
Ta fram menyöversikt. 

Tangenterna <  > eller <  >: 
Välj Meny SYSTEMINFO. 

Tangent <  >: 
Bekräfta val av SYSTEMINFO: Nu visas 
informationen på displayen. 

Därefter: 

Håll tangenten <  > intryckt i 3 sek.:
Tillbaka till MONITOR-menyn. 

 
 



  STYRNINGEN 
 
 

WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 35  

7.3 Serienummer för E-LINK 
(Manöverappart för DoubleAction 235 och DoubleAction 235 
PROFI) 
 
Funktion och användning: 
Se separat bruksanvisning  "E-LINK OCH BALERCONTROL III 
FÖR DOUBLE ACTION" 
 
Styrenhet, manöverinstrument och styrningsprogram 
(programvara) har alla ett eget serienummer. För att vi ska 
kunna hantera eventuella förfrågningar är det nödvändigt att 
ange dessa serienummer (skriv in numren här direkt efter 
leveransen): 
 

Komponent Serienummer 
(skriv in) Ta fram serienummer  

 

 
 

 
 

Manöverinstrument 
 
 
 

Styrningsprogram 
(programvara) i 

manöverinstrumentet 

 
 
SW Rev. ........................................ 
 
 
 
 
dd .................................................. 

 

Informationen kommer automatiskt upp 
på displayen 2 sekunder efter att 
strömmen kopplats på och stannar kvar i 
5 sekunder. 

För att hålla kvar informationen längre än 
5 sekunder:  håll nere valfri tangent på 
manöverinstrumentet samtidigt som 
strömmen kopplas på. 

 

 
 

Styrenhet 
(på inplastaren, till vänster i färdriktningen, under 
skyddsplåten) 

 
Serienr........................................... 
 
SW Version ................................... 
 
SW Datum..................................... 
 
Minne............................................. 
 
 

Tangent <  >: 
Ta fram menyöversikt. 

Tangenterna <  > eller <  >: 
Välj meny för SYSTEMINFO. 

Tangent <  >: 
Bekräfta val av SYSTEMINFO: Nu visas 
informationen på displayen. 

Därefter: 

Tangent <  >: 
Tillbaka till menyval eller... 

...Håll tangenten <  > intryckt i 3 sek.:
Tillbaka till MONITOR-menyn. 
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8 DRIFTSTART 

8.1 Säkerhet 

 Varning , skaderisk! 
 
Driftstart Inga arbeten får göras på maskinen när 
drivmekanismen är igång. Vid arbeten på rörliga delar eller i 
deras verkningsområde: Koppla bort kraftuttag och stäng 
traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt 
strömförsörjningen till styrningen (bryt den elektriska 
förbindelsen till traktorn). 
 

Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna 
med anvisningarna för drift och säkerhet. 
 

Vid arbeten på öppen baklucka: Sätt på bakluckespärren 
(Kapitel „Bakluckespärr“, sidan 22). 
 

Vid driftstart: Kliv inte upp på draget eller andra delar av 
maskinen. Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av 
maskinen! Låt inte barn komma i närheten av maskinen. 
 

Automatiska funktioner leder till att maskinen rör sig av sig 
själv. Håll ett tillräckligt avstånd till balpressen (pick-up, ram, 
baklucka, balavlastningsområde). Håll tillräckligt avstånd till 
inplastarens verkningsområde (plastningsbord, 
inplastararmar, filmkniv, lastarm, balavlastningsområde).  
 

Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t ex.: skyddsplåtar och avståndsbygel). 
Innan skyddsanordningar öppnas:  Koppla ifrån kraftuttag 
och stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln. 
Koppla bort strömmen från styrningen (bryt den elektriska 
förbindelsen till traktorn). 
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Innan bindmedel (nät) eller film läggs i: Stäng av 
kraftöverföring och traktorns motor och dra ut 
tändningsnycken. Koppla bort strömmen till styrningen. 
 
 

Området mellan traktor och balpress och mellan balpress 
och inplastare får endast beträdas om alla maskiner spärrats 
så att de inte kan komma i rullning! 
 
När maskinen kopplas av ska man vara noga med att 
stödfoten ställs på ett jämt, bärkraftigt underlag. Stödfoten 
får inte tas bort förrän maskinen är ordentligt kopplad till 
traktorn. 
 

 

 Varning!, Risk för skada! 
DoubleAction 235 och DoubleAction 235 PROFI får aldrig 
användas utan inplastaren. (Detta gäller både för maskiner 
med individuell axel som för maskiner med tandemaxel.) Om 
balarna inte skulle lindas in:  Välj genomräckningsdrift (se 
bruksanvisning "E-LINK för DoubleAction 235 / 235 PROFI"). 

 
 
 

8.2 Första driftstart 
Innan leveransen har masinen smorts och alla dess funktioner 
testats. Den kan användas genast med full effekt om följande 
aktiviteter utförs: 
 
 Om så krävs: 

Anpassa inplastarens och balpressens hydraulik till 
traktorns: Kapitel „Anpassa hydraulik“, sidan 45. 

 Om så krävs: 
Anpassa ledaxel: Kapitel „Anpassa kraftöverföringsaxel“, 
sidan 53. 
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8.3 Transport 

 Varning! 
Vistas eller arbeta aldrig under hängande last – risk för 
livsfarliga skador! 

 
Vid transport tas hänsyn till: 
 Maskinens vikt, "TEKNISKA SPECIFIKATIONER", sidan 

28. 
 Platsbehov (Längd x Bredd x Höjd), TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER, sidan 28. 
 

 Skapa tillräcklig plats före lastningen och se till att 
maskinen kan stå säkert på ett plant, bärkraftigt underlag! 

 Använd endast lyftdon och lastningshjälpmedel med 
tillräcklig bärkraft! 

 Använd lasttravers (Avbildning 12)! 
 
Fäst lyftdon enligt instruktionerna på de krankrokar resp. 
fästpunkter som är avsedda till detta (Avbildning 14): 
 Krankrok [1] på maskinens vänstra sida (Avbildning 13). 
 Krankrok [2] på maskinens högra sida. 
 Maskinens drag [3] (INTE på dragkroken!). 

 
 Innan man fäster krankrokarna [1] och [2]: Öppna höger [4] 

och vänster [5] sidoplåtar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avbildning 12 

Avbildning 13 

Avbildning 14 
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8.4 Hydraulik 

 Varning, skaderisk! 
Koppla endast ihop hydrauliken mellan traktor och maskin 
när den hydrauliska utrustningen är tryckfri. Hydraulvätskor 
kan läcka ut vid högt tryck. 
 
Kontrollera regelbundet att slang- och rörledningar inte 
skadats,eller förändrats och att de fungerar som de ska. 
Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i 
original. 
 
Även om de används på ett fackmässigt sätt utsätts slangar 
och slangledningar för en naturlig åldringsprocess. Därför är 
deras hållbarhet begränsad. Hydrauliska slangledningar ska 
inte användas i mer än sex år! 
 
hydrauluslangar mellan traktor och maskin får inte läggas i 
skarpa böjar för att slangarna inte ska komma i kläm och 
materialet utmattas när maskinen svänger 

 
Rengör hydraulledningarnas med en ren trasa. 
 Stick in hydraulledningarnas kopplingsdelar i uttagen på 

traktorn. 
 Vid enkelverkande anslutningar: Sätt traktorns 

regleringsventil på "Sänk". 
 Kontrollera regelbundet att slang- och rörledningar inte 

skadats eller förändrats och att de fungerar som de ska. 
 Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot Welger-

reservdelar i original. 
 

 Info! 
Hydrauloljetemperatur: maximalt 85 °C. 
Hydrauloljeflöde: ca 35 l/min (maximalt 60 l/min). 
Max. arbetstryck för hydraulisk utrustning: 210 bar. 
Tryck vid fri backning: (uppmätt vid mätanslutningen, se 
Hydrauliska ritningar, kapitel 11.19 Hydrauliskt 
kopplingsschema för balpress): maximal 7 bar. 

 
 
 

Avbildning 15 
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8.5 Anslutning av pneumatik (bromsanordning med 
tryckluft) 

8.5.1 Ansluta den tryckluftsdrivna bromsanläggningen 

 

 Varning, skaderisk! 
Pneumatiskt bromssystem: Arbeten på det pneumatiska 
systemet får endast göras när det är tryckfritt. 

 

 Observera! 
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. 
 Koppla kopplingshuvuden till förråd (röd) och broms (gul) till 

motsvarande anslutningar på traktorn (Avbildning 16). 
 Dränera tryckluftsbehållaren (maskinens högra sida, bakom 

reservfilmrullarna) dagligen och kontrollera att den är 
oskadd och sitter ordentligt fast. 

 Ställa in bromskraftsregulator: Se nästa kapitel. 
 

Avbildning 16 



  Driftstart 
 
 

WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 41  

8.5.2 Ställa in bromskraftsregulator* 

 Varning! Olycksrisk! 
Försäkra dig före varje körning om vilket spakläge 
bromskraftsregulatorn (Avbildning 17) 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 2 
 
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. 

Avbildning 17 
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8.6 Anslutning av hydraulik (hydraulisk bromsanordning) 

  Se upp! Risk för skador! 
Hydrauliskt bromssystem: Arbeta på det hydrauliska 
systemet  endast i trycklöst tillstånd.  

 
Beroende på bestämmelserna i leveranslandet kan maskinen 
utrustas med en hydraulisk bromsanordning. Den därtill 
hörande hydrauliska anslutningen skiljer sig från de övriga 
hydraulisk anslutningarna genom att snabbkopplingens 
bussning är monterad på apparatsidan. 
 
Ta hänsyn till gällande, nationella föreskrifter i användarlandet. 
 
 

8.7 Parkeringsbroms 

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

 
I vissa länder är det lag på att ha en oberoende 
parkeringsbroms. Observera de föreskrifter som gäller för 
enskilda länder. 
 
På vänster sida av draget (under fotsteget) sitter en vev till 
parkeringsbromsen (Avbildning 18). 
 

 Observera, 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. 

 
Snurra veven åt höger = dra åt parkeringsbroms 
Snurra veven åt vänster = lossa parkeringsbromsen 
 
 Innan maskinen kopplas till traktorn: dra åt 

parkeringsbromsen. 
 När maskinen kopplats till traktorn: lossa 

parkeringsbromsen. 
 
 

Avbildning 18 
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8.8 Elektrisk utrustning 

 Varning! 
Endast utbildade elektriker får utföra service och reparation på 
maskinens elektriska utrustning.  
 

8.8.1 Anslutning av NÖD-STOPPS-brytare 

 Varning! 
 

DOUBLE ACTION 235: 
NÖD-STOPPS-brytaren på metallplattan i traktorhytten och de 
båda NÖD-STOPPS-slagbrytarna på balpressen stänger av 
den elektriska styrningen till balpress och inplastare. Alla 
rörelser som drivs hydrauliskt (oljedrivna) stannar. Men: Alla 
andra fortsätter att löpa (t. ex. bindning, valsar, snäckor, 
uppsamlartråg, knivgolv, snittaggregat)! 
 

DOUBLE ACTION 235 PROFI: 
NÖD-STOPPS-brytaren på metallplattan i traktorhytten och de 
båda NÖD-STOPPS-slagbrytarna på balpressen stänger av 
den elektriska styrningen till balpress och inplastare. Alla 
rörelser som drivs hydrauliskt (oljedrivna) stannar. Men: Alla 
andra rörelser fortsätter (t ex valsar, matarskruvar, 
räfsfingrar)! 
 
 Dra kabelträdets ände (kommer från maskinen) in i 

traktorhytten. 
 

 Varning! 
Förväxla inte anslutningarna till NÖD-STOPPS-brytare och 
manöverinstrumentet E-LINK. Det finns två (!) 7-poliga 
anslutningar på kabelträdet. Rätt anslutning till NÖD-
STOPPS-brytaren är den första förgreningen från kabelträdet 
(som kommer från maskinen). Den känns igen den på det 
räfflade plasthöljet. 
 
 Koppla enskilda NÖD-STOPPS-brytaren till motsvarande 

7-poliga anslutning på kabelträdet i traktorhytten. 
  NÖD-STOPPS-brytaren måste sitta inom räckhåll för 

föraren i traktorhytten. 
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8.8.2 Ansluta manöverapparat 

 Koppla manöverinstrumenten till motsvarande 7-poliga 
anslutning i traktorhyttens kabelträd. (manöverinstrumentet 
BALERCONTROL III är redan fast anslutet till kabelträd.) 

 
Manöverinstrumenten E-LINK och BALERCONTROL III har 
båda en magnetisk yta på baksidan. Det gör att de sitter fast 
ordentligt på ett metalliskt underlag i traktorhytten (inom 
bekvämt räckhåll för föraren!) 
 
Om man behöver använda ytterligare en traktor kan stickuttaget 
med anslutningskabel och säkring beställas under Welger-
art.nr. 0972.20.40.00. 
 
 

8.8.3 Ansluta belysning 

 Varning! 
Endast utbildade elektriker får utföra service och reparation på 
maskinens elektriska utrustning.  
 
 För att ansluta belysningen sätts den 7-poliga kontakten 

från kabelträdet i motsvarande stickuttag på traktorn. 
 Innan körning på väg ska man kontrollera att belysningen 

fungerar. Belysningen ska sättas på även vid dagsljus. 
 
 

8.8.4 Anslutning av strömförsörjning 

 För att ansluta strömförsörjningen sätts den 2-poliga 
kontakten från kabelträdet i motsvarande uttag på traktorn. 

 
När förbindelsen upprättats är spänningen påkopplad och det 
kommer en kort pipsignal från manöverinstrumenten E-LINK 
och. BALERCONTROL III (endast DOUBLE ACTION 235 
PROFI). 
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8.9 Anpassa hydraulik 

 Info! 
Hydrauloljetemperatur: maximalt 85 °C. 
Hydrauloljeflöde: ca. 35 l/min (maximalt 60 l/min). 
Max. arbetstryck för hydraulisk utrustning: 210 bar 
Tryck vid fri backning: (uppmätt vid mätanslutningen, se 
Hydrauliska ritningar, kapitel 11.19 Hydrauliskt 
kopplingsschema för balpress): maximal 7 bar. 

 
8.9.1 Anpassning till inplastaren 

Vid ett tillfälle, dvs. innan den används tillsammans med en viss 
traktortyp, ska inplastarens hydrauliska utrustning (till vänster, 
under kåpan) anpassas till traktorns. 
 
 Inplastaren har ställts in på fabriken för en viss traktortyp med 
konstantströmspump resp. öppna hydrauliska system. Det syns 
på sexkantsskruvens avståndsmått i det hydrauliska blocket 
(Avbildning 19). 
 
För traktorer med konstanttryckspump resp. slutna hydrauliska 
system: Skruva in skruven helt. 
 
Skruva in sexkantsskruven: 
 Lossa kontramutter. 
 Skruva in sexkantsskruven helt. 
 Skruva fast kontramutter. 

 
8.9.2 Anpassning till balpressen 

Balpressens hydrauliska utrustning (framtill till vänster)ska 
anpassas till traktorn hydraulik en gång, dvs.innan den används 
tillsammans med en viss traktortyp. 
 
Balpressen är inställd på fabriken för en traktor med 
konstantströmspump resp. öppet hydrauliskt system. Det syns 
på isexkantsskruvens avståndsmått i det hydrauliska blocket 
(Avbildning 20). 
 
För traktorer med konstanttryckspump resp. stängt hydrauliskt 
system: Skruva in skruven helt. 
 
Skruva in sexkantsskruven: 
 Lossa kontramutter. 
 Skruva in sexkantsskruven helt. 
 Skruva fast kontramutter. 

 
 
 
 
 
 

Avbildning 19 

Avbildning 20 
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8.10 Svänggolv-hydraulik 
Endast DOUBLE ACTION 235: För transporten spärrades 
svänggolvet hydrauliskt på fabriken, dvs.. svänggolvets ventil 
vid det hydrauliska manöverblocket tillslöts. (Se även: Kapitel 
9.6  Spärra svänggolvet.) 
 
Öppna svänggolvets ventil vid det hydrauliska styrblocket innan 
du börjar arbeta: 
 Med lämpliga verktyg: Ställ in den högra kulventilen enligt 

Avbildning 21. 
eller 
  Flytta spaken från det mellersta kulvredet till det högra dito. 
  Ställ in den högra kulventilen enligt Avbildning 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.11 Drifttest 
För att maskinen ska kunna köras utan störningar ska den 
kontrolleras dagligen innan den används: 
 Kontrollera om det finns yttre, synliga skador på hydrauliska 

eller elektriska ledningar. 
  Kontrollera att hydraulslangarna sitter i hållarna och att inga 

främmande föremål finns i öppningarna. 
 Kontrollera att de båda Nöd-Stopps-byglarna till inplastaren 

kan röra sig och att deras skumgummiskydd är oskadda. 
 Kontrollera att de båda Nöd-Stopps-byglarna till inplastaren 

fungerar (kapitel „Kontroll av nödstoppsfunktion för 
inplastararmar “ sidan 48). 

 Kontrollera att alla kåpor monterats och sitter ordentligt fast. 
  Kontrollera att alla synliga sensorer och aktorer sitter fast. 

 

Avbildning 21 
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8.11.1 Test av maskinfunktioner 

För att försäkra sig om att maskinen fungerar anmärkningsfritt 
ska de enskilda aggregaten och nödstoppsbygeln testas 
manuellt i manuellt driftläge: 
 

 Varning, skaderisk! 
Inga personer får vistas inom området för plastningsbordets, 
lastarmens, knivarnas eller inplastararmarnas rörelser när 
maskinens funktioner testas. 

 

 Koppla på manuell drift: Håll nere tangent <  > tills 
symbolen för manuell drift kommer upp < >. 

 

 Välj plastningsbord: Håll nere tangenten <  > tills 
symbolen för plastningsbord kommer upp < >. 

 

 Fäll ner plastningsbordet med tangenterna <  > och 

<  > . Håll sedan nere <  > tills bordet står i 
horisontalt läge. 

Tryck sedan på START-STOP-knappen <  > så att 
plastningsbordet automatiskt svängs till horsiontellt läge. 

 Välj lastarm: Håll nere tangenten <  > tills symbolen för 
lastarm kommer upp < >. 

 

 Förflytta lastarmen med tangenterna <  > och <  >. 

Håll sedan neretills <  >  lastarmen är helt uppfälld. 

 Välj kniv: Håll nere tangenten <  > tills knivsymbolen 
kommer upp< >. 

 

 Förflytta kniven med tangenterna <  > och <  >. Håll 

sedan nere  <  >  tills kniven är helt infälld. 

 Välj inplastararm: Håll nere tangenten <  > tills 
symbolen för inplastararm kommer upp < >. 

 

 Så länge <  > hålls intryckt snurrar inplastararmen. 
 

 Tryck på START-STOPP-tangenten <  > för att flytta 
inplastararmarna till viloläget automatiskt. 

Avbildning 22 

1.1.1 

1.1.2 T

1.1.3 

1.1.4 
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8.11.2 Kontroll av nödstoppsfunktion för inplastararmar  

 Varning, skaderisk! 
Medan nödstoppsbygeln kontrolleras får inga personer 
vistas inom området för plastningsbordets, lastarmens, 
knivars och inplastararmars rörelser. 
 
Den här kontrollen måste göras för båda Nödstoppsbygel . 

 

 Koppla på manuell drift: Håll nere tangenten <  > tills 
symbolen för manuell drift kommer upp < >. 

 

 Välj inplastararmar: Håll nere tangenten <  > tills 
symbolen för inplastararmarna kommer upp < >. 

 Styr inplastararmar: Tryck på tangenten <  >. 
 
 När inplastararmen roterar hålls en träribba (c:a 1 m lång) i 

det område där en av de båda Nöd-Stopps-byglarna 
snurrar. 

 

  Varning, skaderisk! 
För att kontrollera att nödstoppsbygeln fungerar som den 
ska får den inte vidröras med några kroppsdelar. (Se nästa 
arbetssteg.) 

 
Den testade nödstoppsanordningen fungerar som den ska när 
inplastararmarna stannar omedelbart efter att träribban rört vid 
nödstoppsbygeln. Själva inplastararmen får inte komma i 
kontakt med träribban. Så snart nödstoppet har utlösts kommer 
ett meddelande (Avbildning 23) upp på displayen. 
 
Meddelandet kan tas bort från displayen. För att göra det måste 
den nödstoppsbygel som nyss trycktes mot inplastararmen 
flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge (fjädra tillbaka). Det sker 
automatiskt när hindret (i det här fallet träribban) har tagits bort 
om fjädern är hel . 
 
 Kontrollera att nödstoppsbygeln står i sitt ursprungliga läge. 

 Tryck på tangenten <  > för att ta bort 
felmeddelandet från displayen. 

 Tryck på START-STOP-tangenten <  > och 
inplastararmen flyttar sig till viloläget. 

 
 
 

Avbildning 23 

Säkerhets- 
system av 
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8.12 Koppla på maskinen 

 Varning, skaderisk! 
Observera alltid högsta tillåtna stödlast för traktorns 
påhängningsanordning! Den statiska stödlast som verkar på 
traktorns draganordning från maskinen kan uppgå till 
1000 kg. 

 

 Varning, skaderisk! 
Området mellan Traktor och maskin och mellan Traktor och 
maskin får endast beträdas när alla maskiner spärrats så att 
de inte kan komma i rullning: Lägg i parkeringsbroms och 
lägg under kilar! 

 
För att driften ska fungera utan störningar är påkopplingen av 
maskinen och – om så krävs – anpassningen av 
kraftuttagssaxeln av avgörande betydelse. 
 
När maskin kopplats på: 
 Höj maskins stödfot (Avbildning 24) med handvev tills den 

står tillräckligt högt över marken. 
 Därefter: Dra ut säkringsbulten ur stödfotshållaren. Skjut 

stödfoten uppåt i hållaren så långt det går för hand. Sätt 
tillbaka säkringsbulten igen. 

 

Avbildning 24 
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8.12.1 Dragpositioner 

(se nästa sida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.12.2 Korrekt lutning av maskinen 

(se nästa sida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstånd från marken till chassiramens överkant:  
1090 mm 

Avbildning 25 

Avbildning 26 



  Driftstart 
 
 

WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 51  

8.12.3 Inställning av draganordning 

En förändring av höjdinställningen och därmed även en ändring 
av dragkroken får endast göras av tillverkaren eller en 
auktoriserad verkstad. 
 
 Sätt balpressen på ett plant underlag. 
 Höj eller sänk stödfoten med hjälp av handveven tills 

avståndet från marken till chassiramens överkant uppgår till 
1090 mm (Avbildning 26). 

  Mät höjden på traktorns draganordning. 
 Mät höjden på maskinens dragkrok. 
 Justera draget i de två hålen med hjälp av de mått som 

anges i Avbildning 25  så att önskad värde står på tur.  Byt 
ut stoppmuttrarna varje gång de lossats. Anpassa 
dragstöttans (Avbildning 28) längd därefter. 

 När trepunktsdraget riktats upp sätts dragkroken i vågrät 
läge: Lossa fästskruvarna till kroken och justera läget med 
hjälp av den gängade stången. 

 Skruva fast alla fästskruvar och muttrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroende på utrustningsvariant kan det finnas en rörlig eller en 
fast dragkrok (observera föreskrifter för enskilda länder!): 
 Latbilsdrag: Modell med fast dragkrok 
 Jordbruks- eller hitchdrag: Modell med rörlig dragkrok 

 
 Ställ in skyddsbygeln vågrät under draget på minst 50 cm 

höjd över marken. 
 Spänn alla skruvförbindningar: 

Avbildning 27:  450 Nm 
Avbildning 29, Pos. [1]: 350 Nm 

 
 
 

Avbildning 29 

Avbildning 27 

Avbildning 28 
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8.13 Kraföverföringsaxel 

8.13.1 Koppla till överbelastningsskydd 

På vissa modeller har en kraftöverföringsaxel med automatiskt 
överbelastningsskydd monterats. 
 
 Före montering: Rengör och smörj profilen på den 

apparatens axel. 
 Lossa fästkonen [1] och dra ut den. 
 Öppna serviceluckan till den skyddsriktare som sitter på 

apparaten. Skjut kopplingen över axeln så att borrhålet [2] 
pekar mot öppningen. 

 Sätt fästkonens borrhål i rätt läge över axelns ringspår [3]. 
 Skruva in fästkonen i borrhålet och spänn i längsgående 

riktning genom att flytta navet försiktigt 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.13.2 Koppla till överbelastningskoppling 

 Lossa fästkonen och ta ut den ur kopplingsnavet. 
 Om det inte går att göra för hand: Slå ut konen från motsatt 

sida med en splintutdrivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 30 

Avbildning 31 

Avbildning 32 
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8.13.3 Anpassa kraftöverföringsaxel 

 Observera maximal draglängd Lmax och minimal draglängd 
Lmin! Försök uppnå största möjliga överlappning. 

 
 Kortaste draglängd innebär fullständig överlappning. 

 Under normal drift bör skjutprofilernas överlappning vara 
minst 2/3. 

 Under en kortare tid kan kraftöverföringsaxeln drivas 
med längden Lmax, dvs överlappningen uppgår till 1/3. 

Anpassa längden om så krävs: 
 Märk ut kortaste arbetsläge för kraftöverföringsaxelns 

halvor. 
 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 så att låsmekanismerna är ordentligt låsta 

före varje driftstart. 
 

 Varning! 
När man kör i skarpa kurvor måste man se till att det inte 
uppstår alltför skarpa vinklar på vidvinkelleden (på traktorn) 
än vad som tillåts av tillverkaren. 

 
När maskinen inte är påkopplad: Lägg alltid 
kraftöverföringsaxeln på stöttan (Avbildning 35). Om den 
hänger ner ska stöttan höjas på motsvarande sätt. 
 

 Observera! 
Skyddsrör och skyddsriktare till kraftöverföringsaxel samt 
axelskydd måste vara påsatta och fungera ordentligt. Innan 
man sätter på kraftuttaget ska man försäkra sig om att det 
varvtal som valts för traktorn överensstämmer med 
maskinens varvtal och rotationsriktning (540 1/min). 
Kraftuttaget får bara kopplas på tomgång! 

 
 

 
 
 
 
 

Avbildning 33 

Avbildning 34 

Avbildning 35 



Driftstart 
 
 

54 WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 

8.14 Sätta i nät 

 Tips! 
Optimala produktionsresultat vid användning av våra 
maskiner beror på flera faktorer. Därför bör man: 
 Använda kvalitetsnät. 
 Beakta och följa anvisningaran i bruksanvisningarna. Vid 

arbete under extrema miljöförhållanden: Fråga vår 
kundtjänst. Beakta tekniska data sist i denna 
instruktionsbok. 

 

 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 (Avbildning 36). Räknesegmentet för 
nätlängd hoppar till sin startposition. 

 
 (Avbildning 37) Öppna säkringskedjan [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Avbildning 38) 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. 

 
 
 
 

Avbildning 36 

4 

5 

Avbildning 38 

Avbildning 37 

1 
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 Öppna den övre huven. 
 (Avbildning 39) Skjut nätspännaren [8] bakåt och säkra den 

med styrpinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Avbildning 40) 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 Avbildning 41). 
 Nätrulle med nätlängd 2000 m: Montera nätrullens plåt i 

övre läget (övre hålet på Avbildning 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

10 

Avbildning 41 

Avbildning 40 

Avbildning 39 
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(Avbildning 42 och Avbildning 43) 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]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Avbildning 44) 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. 
 
 
 

15 

16 

Avbildning 43 

Avbildning 42 

20 

21 

Avbildning 44 
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 (Avbildning 45) Easy-Load-System: Skjut in nätrullen i den 
tippbara reservnätrullehållaren tills det tar emot. 

 

 Info! 
Beakta nätrullens lindningsriktning! Nätet måste löpa in i 
maskinen under nätrullen (se Avbildning 45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (Avbildning 46) Easy-Load-System: Tippa över nätrullen i 

nätrullehållaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Info! 
(Avbildning 47) 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 (Avbildning 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 45 

Avbildning 46 

Avbildning 47 



Driftstart 
 
 

58 WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 

 (Avbildning 48) Fäll ut handtaget till handveven. Veva med 
handveven in spänndornet i nätrullens hylsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Avbildning 49) 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 8.14 Sätta i nät beskrivna inställningarna och upprepa 
eventuellt. 
 
 

Avbildning 48 

Avbildning 49 

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. 

 (Avbildning 39) Dra åter ut styrpinnen vid nätspännaren och 
sväng fram denna igen. 

 (Avbildning 45) Lägg i reservnätrullen i reservnäthållaren. 
 (Avbildning 37) Stäng säkringskedjan. 

 
 
 
 
 

Avbildning 50 

Avbildning 51 

Avbildning 52 
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8.15 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 (Avbildning 53). Frånkopplingen sker 
sedan så som beskrivs i kapitlet "Bindning“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.16 Ställa in nätlager 

8.16.1 DOUBLE ACTION 235 

Med hjälp av skalan (Avbildning 54) kan antalet nätlager runt 
rullbalarna ställas in steglöst. När vingmuttern lossats kan 
nätlängden ställas in genom att man ändrar dess läge i skåran.  
 
 Lossa vingmuttern. 
 Välj inställning i mitten av skåran (mitt emellan + och – på 

skalan). För att spara på bindmaterial justeras i riktning – 
vid följande balar. 

 Skruva fast vingmuttern igen. 
 
Men balarna måste fortfarande vara säkert sammanhållna. Om 
materialet är mycket glatt och presstäthet större kan en större 
mängd nät krävas. 
 
 
 
 
 

8.16.2 DOUBLE ACTION 235 PROFI 

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 och 
Balercontrol III för DOUBLE ACTION“ 

 
 

Avbildning 53 

Avbildning 54 
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8.17 Val av filmsträckning 

 Info! 
Observera information från filmtillverkaren. Sträckning av film 
kan bara ställas in när ingen filmrulle sitter i. 

 
För att balarna ska bli så bra plastade som möjligt (för)sträcks 
filmen till en viss grad. Beroende på typ av film och 
produktionsvillkor arbetar man med olika sträckningsgrader: 
 
 33 % sträckning 
 55 % sträckning 
 70 % sträckning 

 
För att få fram olika sträckningsgrader kan sträckningsenheten 
(Avbildning 55) förses med olika kugghjulspar: 
 
Det lilla kugghjulet måste alltid sättas på valsände [A]. Det stora 
kugghjulet måste alltid sättas på valsände [B]. 
 

Sträckning Kugghjulspar (Avbildning 55) 

33 % [A] = 23 kuggar [B] = 30 kuggar 

55 % [A] = 21 kuggar [B] = 32 kuggar 

70 % [A] = 20 kuggar [B] = 33 kuggar 

Tabell 3 
 
Byte av kugghjulspar: 
 Lossa splinten på båda kugghjulen [A och B]. 
 Ta av kugghjulen [A ochB]. 
 Sätt nya kugghjul på sträckningsenheten och spärra med 

splintar. 
 
Följande punkter visar sambandet mellan produktionsvillkor och 
den sträckning som ska ställas in:  
 
 Om filmen har hög kvalitet kan en högre grad av sträckning 

ställas in. 
 Om filmen är av sämre kvalitet måste ett lägre värde för 

sträckningen ställas in. 
 

 Om filmsträckningen är inställd på ett högt värde går det åt 
mindre film. 

 Om sträckningen är inställd på ett lågt värde går det åt 
mera film. 

 
 

 

Avbildning 55 

B A 
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8.18 Sätta i/byta filmrullar 

 Varning, skaderisk! 
 
Innan du sätter i filmrullar: Koppla ifrån kraftuttaget och 
stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln. Bryt 
strömmen till styrningen. Vänta tills hela maskinen stannat 
helt 

 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 

 Varning, risk för klämskador! 
Sträckningsenheterna hålls fast av fjäderkraft och kan fjädra 
tillbaka. Använd skyddshandskar. 
Observera filmrullarnas vikt: En rulle med 750 mm bredd 
väger c:a 30 kg. 

 
 Kontrollera att sträckvalsarna är rena och oskadda innan du 

sätter in en ny filmrulle. Skadade eller mycket smutsiga 
sträckvalsar kan göra så att filmen spricker på ett tidigt 
stadium.  

 Fäll undan sträckvalsarna [3] på vredet tills det tar stopp 
(Avbildning 56). Sträckvalsarna hålls öppna av en fjäder. 

 
 Håll fast den tomma filmrullen. 
 Dra i låsbulten [5]. 
 Tryck den övre hållaren med den tomma rullen uppåt tills 

den låser fast. 
 Ta ut den tomma rullen (Avbildning 57). 
 Sätt en ny rulle på den undre rullhållaren. 
 Dra i låsbulten [5]. 
 Tryck in den övre filmrullehållaren i den nya filmrullen tills 

låsbulten [5] låser fast. Filmrullen måste sitta spänt mellan 
övre och undre rullhållare. 

  

Avbildning 56 

Avbildning 57 

5 

4 

3 
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 Rulla ut filmrullen [1] något och trä på den (se skylt på 
maskinen eller Avbildning 58). 

 När filmrullen bytts ut: Fäll tillbaka sträckvalsarna (med 
filmrullen på). 

 Knyt fast filmen på balen senare (när en bal ligger på 
plastningsbordet). Vid limmad film: Den limmade sidan [2] 
ska ligga mot balen. 

 

 Varning, risk för klämskador! 
Gå undan från det område där inplastararmarna snurrar 
innan traktorns startas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.19 Smal film – bred film 
Den övre filmrullehållaren [5] kan ställas in vertikalt efter 
storleken på de filmrullar man arbetar med (500 mm eller 750 
mm): 
 
Filmbredd Position filmrullehållare 

500 mm nedre läge [4] 

750 mm övre läge [3] 

Tabell 4  
 
 Skruva av den övre filmrullehållaren [5]. 
 Sätt filmrullehållaren [5] valfritt på läge [3] eller läge [4]. 
 Skruva fast den övre hållaren[5] igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 58, bild uppifrån 

Avbildning 59 
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8.20 Reservfilmrullar 
Vid arbeten på åker kan reservrullar med film lastas på: 
 
 4 filmrullar, vänster maskinsida (Avbildning 60) 
 3 filmrullar, höger maskinsida 

 
Alternativt: 
 3 filmrullar på inplastaren (Avbildning 61) 

 
 Öppna sidokåporna (på maskinens högra och vänstra sida) 
 Sätt filmrullar i hållarna. 
 Om så krävs: Ta ut rullarna och sätt in tomma 

filmrullehylsor. 
 Stäng sidokåporna igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 60 

Avbildning 61 
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8.21 Filmlager och filmöverlappning... 
För bästa produktionsresultat kan följande 
riktvärdesinställningar göras. 
 antal filmlager på balarna. 
 överlappning av film. 

 
För att förverkliga målvärden kan olika parametrar ställas in i 
SETUP-menyn: 
 Ändra parametrarna i SETUP-menyn till E-LINK: se separat 

bruksanvisning"E-LINK OCH BALERCONTROL III FÖR 
DOUBLE ACTION". 

 
Tabell 5 visar riktvärden som ska ställas in på 
manöverinstrumentet för att uppnå önskade resultat 
(riktvärden). Dessa värden behöver inte följas slaviskt utan ska 
anpassas efter rådande förhållanden. 
 

8.21.1 ...för valsjustering : NEJ 

 Vid AVAKTIVERAD valsjustering måste "valsdrev" och 
"lindningar per balar" justeras på manöverapparaten (se 
Tabell 5)för att önskade resultat" (alltså "Överlappning" och 
"Folielägen") ska uppnås: 

 
Riktvärden 

filmrullebredd Önskade resultat ställs in på 
manöverinstrument  

ställs in på 
manöverinstrument  

 överlappning filmlager valsdrivning omlindningar per bal 

2 lager ~ 40 % 6 

4 lager ~ 40 % 11 55 % 

6 lager ~ 40 % 16 

3 lager ~ 25 % 9 

500 mm 

70 % 
6 lager ~ 25 % 16 

2 lager ~ 60 % 5 

4 lager ~ 60 % 8 55 % 

6 lager ~ 60 % 12 

3 lager ~ 40 % 6 

750 mm 

70 % 
6 lager ~ 40 % 12 

Tabell 5     
 
 

8.21.2 ...vid valsjustering: JA 

 Vid AKTIVERAD valsjustering måste de "önskade 
resultaten" (alltså "Överlappning" och "Folielägen") ställas 
in direkt på manöverapparaten (se Tabell 5). 
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9 SNITTAGGREGAT 
Användning av ett snittaggregat (Avbildning 62) kan ske vid 
silage, hö och strå. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1  Utrustning 
Maskinerna kan vara utrustade på följande sätt: 
 
Manöverapparat: Maskin/snittaggregat: 

 

 
E-LINK 

DOUBLE ACTION 235 

• MasterCut (13 knivar) 

• XtraCut 17 (17 knivar) 
 

    

    
E-LINK     +     BC III 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 

• XtraCut 17 (17 knivar) 

• XtraCut 25 (25 knivar) 
 

 

Avbildning 62 
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9.2 Knivgrupper 
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 
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9.3 Välja knivgrupp 

9.3.1 Välja knivgrupp: DOUBLE ACTION 235 

Endast för snittaggregatet XtraCut 17: För att förflytta en 
knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil måste den 
dessförinnan ha valts med hjälp av Hydraulikventilerna [1] och 
[2] (Avbildning 63 och Avbildning 64) . Hydraulikventilerna 
befinner sig på vänster maskinsida i körriktningen. 
 
     1         2 

 
 
 
 

 Varning, Skaderisk! 
Hydraulikventilerna finns i uppsamlarens och 
snittaggregatets verkningsområde. Innan  du använder 
hydraulikventilerna: Koppla ifrån kraftuttaget, stäng av 
traktormotorn och dra ut tändningsnyckeln. 

 
 

Önskad 
knivgrupp 

Ställa in hydraulikventiler 
(motsvarande Avbildning 63) 

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 9.5 Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
 

 

Avbildning 63 

1 2 

Avbildning 64 
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9.3.2 Välja knivgrupp: DOUBLE ACTION 235 PROFI 

 Tips! 
Läs och beakta den separata bruksanvisningen: 
„E-LINK och Balercontrol III för DOUBLE ACTION“ 

 
Endast för snittaggregat XtraCut 17 und XtraCut 25: För att 
flytta en knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil måste den 

dessförinnan väljas med knappen : 
 

Önskad 
knivgrupp  

Tryck på knappen tills önskad 
symbol visas: 

12 Kniv 
 

13 Kniv 
 

25 Kniv 
 

 

 Tryck på   tryck tills önskad symbol visas. 
 Nu kan knivarna förflyttas:  

se Kapitel 9.5 Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
 
 
 

9.4 Låsa upp svänggolvets hydraulik 
Endast DOUBLE ACTION 235: För transporten har svänggolvet 
spärrats hydrauliskt på fabriken, dvs. svänggolvets ventil på det 
hydrauliska styrblocket har tillslutits. (Se även: Kapitel 9.6  
Spärra svänggolvet.) 
 
Öppna svänggolvets ventil på det hydraulsika styrblocket igen 
innan du börjar använda maskinen: 
 Med lämpliga verktyg: Ställ in den högra kulventilen enligt 

Avbildning 65. 
eller 
  Flytta spaken från det mellersta kuvredet till det högra. 
  Ställ in den högra kulventilen enligt Avbildning 65. 

 
 
 

 
Avbildning 65 
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9.5  Fälla ut eller in snittaggregat 

9.5.1 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 (Avbildning 66). 
Halmgods som transporteras genom maskinen skärs 
sönder av de utfällda knivarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Kniv i viloläge“ innebär:  
Knivarna befinner sig helt och hållet inuti knivgolvet 
(Avbildning 67). Halmgods som transporteras genom 
maskinen skärs inte sönder av de nedsänkta knivarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avbildning 66 

Avbildning 67 
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9.5.2 DOUBLE ACTION 235 
 Snittaggregat med 13 knivar 

 Tips! För normal produktionsdrift måste de båda 
kulventilerna peka mot maskinen (se Avbildning 68)! 

 
Köra snittaggregat till snittläge 
 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Avbildning 68. 
 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 Avbildning 68. 
 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 Avbildning 69. 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). 

 

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

 
 
 

Avbildning 69 

Avbildning 68 
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Snittaggregatssäkring 
 

 Försiktighet! Specialfunktion felavhjälpning. Inte 
tillåten för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är 
bara tillåten med 40 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 40 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 bara åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck på 180 bar. 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 Avbildning 70: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets 
högra kulventil enligt Avbildning 70: 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 (Avbildning 70) på 40 bar. 
 

 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 40 bar. I annat fall: 
Eventuellt går garantin förlorad vid överbelastning av 
maskinen! 

 

Avbildning 70 
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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 9.6 Spärra svänggolvet. 
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9.5.3 DOUBLE ACTION 235 
 Snittaggregat med 17 knivar 

 Tips! För normal produktionsdrift måste de båda 
kulventilerna peka mot maskinen (se Avbildning 71)! 

 

 Försiktighet! 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 Avbildning 71. 
 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 gruppen med 8, 9 eller 17 knivar med den hydrauliska 
ventilen  (se 9.3 Välja knivgrupp (BALERCONTROL III). 

 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 Avbildning 71. 
 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 Avbildning 72. 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). 

 

Avbildning 71 

Avbildning 72 
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 Tips! För att hålla knivarna fritt rörliga och förebygga 
tilltäppning i knivskårorna: Kör snittaggregatet ut och in flera 
gånger varje dag. 

 
 
 
Snittaggregatssäkring 
 

 Försiktighet! Specialfunktion felavhjälpning. Inte 
tillåten för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är 
bara tillåten med 40 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 40 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det knivskårorna är tilltäppta kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som tillåter att 
snittaggregatet bara åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck på 180 bar. 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 Avbildning 73: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets 
högra kulventil enligt Avbildning 73: 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 (Avbildning 73) på 40 bar. 

Avbildning 73 
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 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 40 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 9.6 Spärra svänggolvet. 
 
 
 
Optimera balar (snittaggregat med 17 knivar) 
Beroende av produktionsvillkor kan du eventuellt iaktta följande 
effekter: 
 Stabilitetsförluster på balens sidoytor. 
 Bristande nättäckning på balen. 

 
Sedan ska de båda yttre knivarna på snittaggregatet avlägsnas. 
Resultat: Balens inre sammanhållning på kanterna optimeras, 
balens sidoytor stabiliseras och nättäckningen förbättras. 
 
 (Avbildning 74) Ta bort de yttre knivarna (A) och (Z): 

Kapitel 9.8 Montera av snittknivar. 
 
 

Avbildning 74 
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9.5.4 DOUBLE ACTION 235 PROFI 
 Snittaggregat med 17 knivar 
 Snittaggregat med 25 knivar 

 Tips! 
Läs och beakta den separata bruksanvisningen: 
„E-LINK och Balercontrol III för DOUBLE ACTION“ 

 

 Försiktighet! Innan en knivgrupp kan köras till 
snittläge måte alla knivar – som eventuellt redan befinner sig 
i snittläge  – först helt och hållet köras till viloläge. 
På displayen visas nu de knivgrupper som kan svängas ut 

resp. in vid aktuell tidpunkt, t. ex.  (här: 12-
knivsgruppen). 

 
Köra snittaggregat till snittläge 

 Tryck på knappen  tills symbolen "Snittaggregat“ 

 visas på displayen. 

 Knapp : Kör snittaggregatet helt och hållet till 
snittposition (alltså till dess kniven helt och hållet kommit ut 
ur knivgolvet). Om det hydrauliska svänggolvet var öppet 
(HYDROFLEXCONTROL) svängs också detta upp. 

 För att hydromagasinet ska kunna fyllas: När kniven 

uppnått snittposistion måste måset knappen  aktiveras 
i ytterligare ca fem sekunder. 

 
Köra snittaggregatet till viloläge 

 Tryck på knappen  tills symbolen "Snittaggregat“ 

 visas på displayen. 

 Knapp : Kör snittaggregatet helt och hållet till viloläge 
(alltså till dess knivarna åkt tillbaka in i knivgolvet helt och 
hållet). 

 För att hydrominnet ska kunna tömmas: När knivarna 

befinner sig i viloläge ska du tycka på knappen  i 
ytterligare ca fem sekunder. 

 

 Tips! 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 
 

 Försiktighet! Specialfunktion felavhjälpning. Inte 
tillåten för normal produktionsdrift! Normal produktionsdrift är 
bara tillåten med 40 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 40 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. 

 

 Tryck på knappen Taste  tills symbolen "Snittaggregat“ 

(t. ex. ) visas på displayen. Viktigt: Släpp nu inte upp 
knappen! 
 (Om du ändå råkar släppa upp knappen: Forstätt trycka 

på knappen  till dess symbolen "Snittaggregat“ åter 
visas på diplayen. Viktigt: Släpp nu inte upp knappen!) 

 Om du fortsätter att trycka på knappen : Fortsätt att 

trycka på knappen  tills snittaggregatet helt och hållet 
kört tillbaka till viloläge (alltså till dess knivarna fullständigt 
åkt tillbaka in i knivgolvet). 

 Om du fortsätter att trycka på knappen : Fortsätt att 

trycka på knappen  till dess snittaggregatet helt och 
hållet åkt till snittläge (alltså till dess knivarna helt och hållet 
åkt ut ur knivgolvet). 

 Upprepa de båda tidigare arbetsstegen tills tilltäppningen i 
knivskåran har undanröjts och knivarna åter åker ut och in 
med lätthet. 

 Om inte alla knivarna utan bara en knivgrupp åkt ut och in: 
Upprepa de fyra senaste arbetstegen även med en andra 
knivgruppen. 
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 Varning! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen 
köra ut och in ännu en gång med 40 bar. I annat fall: 
Eventuellt går garantin förlorad vid överbelastning av 
maskinen! 

 

 Viktigt: Släpp nu upp knappen . 
 Kör åter knivarna till viloläge och sedan till snittläge. Först 

nu får den normala produktionsdriften fortsättas. 
 
 
 
Optimera balar (snittaggregat med 17 och 25 knivar) 
Beronde på produktionsvillkoren kan eventuellt följande effekter 
iakttas: 
 Stabilitetsförluster på balens sidoytor. 
 Bristande nättäckning på balen. 

 
Därefter ska snittaggregatets båda yttre knivar avlägsnas. 
Resultat: Balens inre samanhållning på kanterna optimeras, 
balens sidoytor stabiliseras och nättäckningen förbättras. 
 
 (Avbildning 75) Ta bort de yttre knivarna (A) och (Z): 

Kapitel 9.8 Montera av snittknivar. 
 
 

Avbildning 75 
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9.6  Spärra svänggolvet 
Endast DOUBLE ACTION 235: 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. 
 
 
 Spärra svänggolvet 
 Flytta kulventilen från den mellersta ventilen till den högra 

ventilen. 
 Ställ in den högra kulventilen enligt Avbildning 76. 

 
Svänggolvet är nu spärrat. Dvs: Med traktorns styrventil går det 
bara att flytta snittaggregatet men inte svänggolvet. 
 
 
 
 
 
 
 Friställa svänggolvet på nytt 
 Ställ in den högra kulventilen enligt Avbildning 77. 

 
Svänggolvet har nu friställts på nytt. Dvs: Med traktorns 
styrventil går det att förflytta både snittaggregatet och 
svänggolvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 Skör halm 
När man pressar torr,skör halm rekommenderas att strax innan 
bindningen flytta snittaggregatet från snittläget hydrauliskt 
(Kapitel „Snittaggregat“, sidan 66). Då kommer längre strån att 
lägga sig ytterst på balen och man undviker onödigt spill. 
 
  

Avbildning 76 

Avbildning 77 
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9.8 Montera av snittknivar 
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. 
 
 Bromsa traktorn. 
 Spärra traktor och maskin så att de inte kan komma i 

rullning. 
 Dra åt parkeringsbromsen på maskinen (se kapitel 8.7 

Parkeringsbroms). 
 

 Varning, Skaderisk! 
Risk för skador vid arbeten på knivhållarnas magneter! 
Pacemakerns funktion kan äventyras på grund av 
magnetiska fält. 
Risk för skador på grund av splitter: Slå aldrig med 
slagverktyg nerifrån mot de inbyggda knivarna – magneterna 
kan skadas! 
 
Om underhålls- och momteringsarbeten utförs med öppnad 
baklucka ska denna ovillkorligen säkra mot nedsänkning 
(Kapitel „Bakluckespärr“, Seite 22). 

 
 Sätta snittaggregatet i snittläge:  

(se Kapitel 9.5  Fälla ut eller in snittaggregat). 
 

Avbildning 78 
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DOUBLE ACTION 235 
Sänk ner HYDROFLEXCONTROL-svänggolv ungefär till 
hälften: 
 Vänster maskinsida: Höger kulvred på hydraulikblocket 

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

 Aktivera traktorns styrventil: Sväng ner svängbordet 
ungefär till hälften. 

 
 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Sväng ner HYDROFLEXCONTROL-svänggolv ungefär till 
hälften: 

 Tryck på   för att välja svänggolv . 
Symbolen "Svänggolv" visas på displayen. 

 Tryck på knappen : Sväng ner svänggolvet ungefär till 
hälften. 

 
 
DOUBLE ACTION 235 och DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Koppla inplastaren i läge "Handdrift“: 

 Tryck på vänster knapp  för att välja handdrift  . 
Symbolen "Handdrift" visas på displayen (direkt över länken 
knapp). 
 
 
 
 
 
DOUBLE ACTION 235 och DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Fäll upp lastarmen (om den inte redan är uppfälld): 

 mellersta knappen  Tryck påför att välja lastarm . 
Symbolen "Lastarm" visas på displayen (direkt över den 
mellersta knappen). 

 Fäll upp lastarmen: Tryck på.  Lastarmen måste stå i rät 
vinkel mot plastningsbordet (90°). 

 
 
 
DOUBLE ACTION 235 och DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Fäll ner plastningsbordet: 

 Tryck på den mellersat knappen  för att välja 

plastningsbordet . 
Symbolen "Plastningsbord" visas på displayen (direkt över den 
mellersta knappen). 

 Fäll ner plastningsbordet: Tryck på.  Bordet måste stå 
lodrät. 
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 Observera! 
Plastningsbordet med lastarm måste befinna sig i 
baluppfångningsläge innan bakluckan öppnas 
(plastningsbord vertikalt, lastarm horisontal). 

 
 
DOUBLE ACTION 235 
Öppna bakluckan och säkra den hydrauliskt: 

 Tryck på den mellersta knappen  för att välja bakluckan 

. 
Symbolen "Baklucka" visas på displayen (direkt över den 
mellersta knappen). 

 Öppna baklucka: Tryck på.  
 Säkra bakluckan hydrauliskt mot oavsiktlig nedänkning  (se 

Kapitel 4.8 Bakluckespärr). 
 
 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Öppna bakluckan och säkra den hydrauliskt: 

 Tryck på knappen  för att välja bakluckan . 
Baklucka visas på displayen. 

 Öppna baklucka: Tryck på knappen . 
 
 Säkra bakluckan hydrauliskt mot oavsiktlig nedsänkning (se 

Kapitel 4.8 Bakluckespärr). 
 
 
DOUBLE ACTION 235 och DOUBLE ACTION 235 PROFI 
 Avskilj de elektriska och hydrauliska anslutningarna mellan 

traktor och maskin. 
 Koppla bort maksinen från traktorn. 

 

 Varning, skaderisk! 
Så länge maskinen inte är avkopplad från traktorn får man 
inte stiga in i maskinen för att byta knivar. Knivar får då bara 
bytas underifrån – med öppen knivbotten. 
I sådant fall: Koppla dessförinnan från tappaxel, stäng av 
traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och dra också ut 
kardanaxeln från tappaxelns ände. Gör styrningen strömlös 
(koppla från elektrisk anslutning till traktorn). 
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DOUBLE ACTION 235 och DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Ta bort snittaggregatets knivar: 
 Fäll ner spaken till snittaggregatets axel på matarhuset (till 

höger i färdriktningen) ca 90° tills det tar stopp (Avbildning 
79). 

 Dra snittknivarna snett uppåt från axeln ut ur balkammaren 
med en tång och ta ut dem ur skåran. 

 Det går att placera de ur snittaggregatet borttagna knivarna 
bakom den högra beklädnadsluckan och säkra dem med 
en instickssplint (Avbildning 80). 

 

 Tips! 
För att inte knivskårorna ska bli smutsiga, ska uttagana 
knivklingor bytas ut mot en blindknivar* (artikelnr. 
1724.55.12.37). 

 
 Fäll upp spaken till snittknivsaxeln c:a 90° tills det tar stopp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOUBLE ACTION 235 
Stäng sedan HYDROFLEXCONTROL-svänggolv igen: 

 Tryck på den mellersta knappen  för att välja 

svänggolvet  . 
Symbolen "Svänggolv" visas på displayen (direkt över den 
mellersat knappen). 
 Stäng åter svänggolvet med hjälp av traktorns styrventil. 

 
 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Stäng därefter även HYDROFLEXCONTROL-svänggolv igen: 

 Tryck på   för att välja svänggolv . 
Symbolen "Svänggolv" visas på displayen. 

 Tryck på knappen : Stäng åter svänggolvet 
 

Svänggolvet är stängt när symbolen  "Svängolv öppet“ 
försvinner. 

Avbildning 80 

Avbildning 79 
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9.9 Slipning av snittknivar 

 Observera, skaderisk! 
Risk för skador vid arbeten på knivhållarnas magneter! 
Pacemakerns funktion kan äventyras på grund av 
magnetiska fält. 
Risk för skador på grund av splitter: Slå aldrig med 
slagverktyg nerifrån mot de inbyggda knivarna – magneterna 
kan skadas! 
Vid alla arbeten på snittknivar: Använd skyddshandskar. 
Vid slipningsarbeten: Använd skyddsglasögon. 

 
Välslipade snittknivar sparar på drivkraft, sörjer för god 
snittkvalitet och bästa möjliga genommatning av halm. Därför 
bör man: Slipa knivarna senast efter att 500 balar. Beroende på 
arbetsförhållandena kan det också behöva göras tidigare: 
 
 Montera loss snittknivar (kapitel „Montera av snittknivar“, 

sidan 81). 
 Slipa från ena, blanka sidan med våtslip. Se till att de 

härdade eggarna inte glödgas. Sparsam slipning utan 
uppvärmning av klingorna förlänger snittknivarnas 
livslängd. 

 
Ett slipverktyg kan beställas som specialutrustning (art.nr. 
0980.70.14.00). 
 

 Observera! 
Slå aldrig från undersidan med t ex en hammare eller 
liknande verktyg mot de inbyggda snittknivarna – 
magneterna som håller fast det hela kan skadas! 
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10 KÖRNING PÅ ÅKER 

10.1 Säkerhet 

 Varning, skaderisk! 
 
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 kraftuttag och stäng traktorns 
motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt strömmen till 
styrningen (bryt strömförbindelsen till traktorn eller tryck på 
NÖD-STOPPS-brytaren). 
 

Vistas aldrig i området där balarna lastas av. Det finns risk 
för att skadas av balvikter på upp till c:a 1000 kg. Vid 
hängande lager: Lägg alltid rundbalarna så att de inte kan 
komma i rullning. 
 

Vid arbeten på öppen baklucka: Sätt på bakluckespärren 
(Kapitel „Bakluckespärr“, sidan 22). 
 

Under körning: Kliv inte på draget eller andra delar av 
maskinen. Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av 
maskinen! Håll barn borta från maskinen. 
 

Automatiska funktioner får maskinen att röra sig av egen 
kraft. Håll ett tillräckligt stort avstånd till balpressen (pick-up, 
ram, baklucka, området där balarna lastas av). Håll ett 
tillräckligt stort avstånd till inplastarens verkningsområde 
(plastningsbord, inplastararmar, filmkniv, lastarm, området 
där balarna lastas av). 
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 Varning, skaderisk! 
 
Innan det första användningstillfället: Bekanta dig med 
manöverinstrumentet och maskinens funktioner. 
 

Innan man lägger i bindmedel eller film: Koppla bort 
kraftuttag och stäng traktorns motor och dra ut 
tändningsnyckeln. Bryt strömmen till styrningen. 
 

Inga personer får vistas mellan traktor och maskin när 
traktorns motor är igång. 
 

Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t ex.: skyddsplåtar och avståndsbygel)! 
Innan skyddsanordningarna öppnas: Koppla bort kraftuttag 
och stäng traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln. Bryt 
strömmen till styrningen (bryt strömförbindelsen till traktorn 
eller tryck på NÖD-STOPPS-brytaren). 

 

 Varning, Skaderisk! 
DoubleAction 235 och DoubleAction 235 PROFI får aldrig 
användas utan inplastaren. (Dett gäller både för maskiner 
med individuel axel och för maskiner med tandemaxel.) Om 
balens inte skulle plastas in:  Välj genomräckningsdrift (se 
separat bruksanvisning "E-LINK UND BALERCONTROL III 
FÜR DOUBLE ACTION"). 
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10.2 Körning på väg 
DOUBLE ACTION 235 
Kör uppsamlaren till högsta läge: 
 Kör upp uppsamlaren med hjälp av traktorns styrventil. 
 Spärra pick-upen med en kedja så att den inte kan sänkas. 
 Sätt pick-upens stödhjul i parkeringsläge (Avbildning 81) 

och spärra med splint. 
 
 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 
Sätt pick-upen på högsta läge på BALERCONTROL III: 

 Tryck på tangenten .  "Pick-up" kommer upp 
på displayen ( nertill, andra fönstret från vänster). 

 Höj pick-upen: Tryck på tangenten . 
 
 Spärra pick-upen med en kedja så att den inte kan sänkas. 
 Sätt pick-upens stödhjul i parkeringsläge (Avbildning 81) 

och spärra med splint. 
 
Allmänt: 
 Ta bort grövre smuts som kan äventyra trafiksäkerheten. t 

ex stora jordklumpar, och smuts på belysningsanordningar. 
 Kontrollera att belysningen fungerar som den ska. Sätt på 

belysningen – även vid dagsljus! 
 

 Varning! 
Endast tryckluftsanordning: Före körning på väg ska 
bromsreglaget ställas in på motsvarande sätt:  
8.5.2 Ställa in bromskraftsregulator*. 

 
 
 Ta ut båda filmrullarna ur inplastaren. 
 Ta ut balar från balkammaren. 
 Lasta av balarna från inplastaren. 
 Ingen körning på gator med nedfälld baltippare. Innan du 

kör på gator: Fäll upp baltipparen och arretera den med 
låsregeln.„Balpress Baltippare“, Seite 89.) 

 Koppla bort den hydrauliska försörjningen till maskinen.  
 

  Varning! 
Maskiner med hydraulisk broms: Den hydrauliska 
försörjningen måste förbli inkopplad. 

 
 
 
 
 
 

Avbildning 81 

Avbildning 82 
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10.3 Balpress: Bal-ejektor 
Bal-ejektorn sitter monterad under balkammaren. 
 Innan körning på åker: Dra ut båda skalmarna på bal-

ejektorn och spärra med skruv och stoppmutter (Avbildning 
83). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 Balpress Baltippare 

  Se upp! Risk för olyckor! 
Kör inte på gatan med  nedfälld baltippare. Innan du kör på 
gatan: Slå upp baltipparen och arretera den med låsregeln. 

 
Baltipparen (Avbildning 84) är en påhängd, eftersläpande 
tillsatsapparat, som hängs på balpressens plastningsbord. 
 
Med hjälp av baltipparen kan balar tippas 90° om de tippas ner 
från balpressens plastningsbord. Balarna ligger sedan inte på 
sin mantelyta utan på sin framsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 85 

Avbildning 83 

Avbildning 84 



Körning på åker 
 
 

90 WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 

 

  Se upp! Risk för skador! 
 
Vid omåttlig ansträngning och ska en osund kroppshållning 
undvikas: utför montering, demontering, uppfällning och 
nerfällning av baltipparen med lämplig lyftanordning eller 
tillsammans med en medhjälpare. 
 
Var försiktig vid uppfällning av baltipparen: det svängbara 
hjulet slår runt 180°. Håll tillräckligt avstånd från det 
svängbara hjulet. 

 
 Montering av baltipparen: Fäst baltipparens [1] gaffel med 

2 bultar [3] vid balpressens plastningsbord. Dra åt bultarna. 
 Före körning på gata: slå upp baltipparen [1] och säkra med 

låsregeln [2] (montera låsregel mellan plastningsbord och 
baltippare). 

 Efter körning på gata: demontera låsregeln [2] från 
plastningsbordet och från baltipparen och lägg den för 
förvaring på traktorn. 

 Demontering av baltipparen: Lossa de båda 
bultförbindningarna [3] och baltipparen från 
plastningsbordet. 
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10.5 Strängning 
Maskinen kan bara nå upp till full effekt och balarna bli 
välformade om en noggrann strängning gjorts: 
 Lägg jämna strängar  

 
 

10.6 Stödhjul 
Vid körning på fält ska pick-upens stödhjul ställas in så att 
räfsfingrarna på uppsamlaren går minst 2 cm fria från marken. 
För inställning av stödhjul: 
 
DOUBLE ACTION 235 
 Lyft upp uppsamlaren emd hjälp av traktorns styrventil. 

 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 

 Tryck på knappen .  "Pick-up" kommer upp på 
displayen ( nertill, andra fönstret från vänster). 

 Lyfta upp uppsamlaren: Tryck på   . 
 
 
 
 
 
 
 
 Dra ut vippkontakten [1] och häng länken [2] i önskat 

borrhål (Avbildning 86). 
 Spärra stödhjulen med kontakten igen. 
 Gör samma inställning på båda sidor av maskinen. 

 

 Varning! 
Stödhjulen täcker räfsfingrarnas omloppsbana på sidorna 
och är därför en del av skyddsutrustningen. När man kör 
balpressen måste båda stödhjulen monteras i den undre 
positionen. 

 
 Avbildning 86 
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10.7 Nedhållar 
Nedhållarrullen pressar halmen upp från balpressen till pick-
upen. Den (Avbildning 87) är rörlig i vertikal riktning och vilar på 
pick-upen. 
 Nedhållarrullens höjd vertikalt anpassas till strängarnas 

tjocklek med kedjor. 
 För att förhindra att någon tar tag i kedjan genom 

uppsamlaren måste kedjans övre ände alltid var upphängd 
på kroken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns två nedhållarvarianter (Avbildning 88 och Avbildning 
89). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 87 

Avbildning 88 

Avbildning 89 
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10.8 Inloppsplåt 
Den droppformade inloppsplåten [1] har monterats i 
balkammaren på fabriken (Avbildning 90).  
 
Om det uppstår materialstockningar på grund av halmens 
beskaffenhet kan inloppsplåten tas bort: 
 
 Skruva ut skruven till höger (i färdriktningen) (se pil på 

Avbildning 90). 
 Ta ut profilen ur balkammaren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

10.9 Varvtal för kraftöverföringsaxel 
 Kör pressen med normalt kraftuttagssvarvtal 540 1/min. 
 Om skördegodset består av extremt korta och sköra strån 

kan man arbeta på ett lägre varvtal (350–450 1/min).  
 

 Varning! 
Endast kraftöverföringsaxlar som föreskrivits av tillverkaren 
får användas! Skyddsrör och skyddsriktare till 
kraftöverföringsaxeln samt axelskydd måste vara påsatta 
och i gott skick!  
 
Se alltid till att delar och säkring till kraftöverföringen är rätt 
påsatta och: spärra skyddet genom att hänga på en kedja så 
att det inte kan åka med! Innan kraftuttaget sätts på måste 
man se till att ingen befinner sig i riskzonen! 

 

Avbildning 90 
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10.10 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 tunna strängar, dvs. med mindre bredd än pick-upen: 

Kör ömsom på höger och ömsom på vänster sida av 
strängen för att fylla presskammaren jämt (Avbildning 91). 

 
 Vid skarpa svängar ska man se till att vidvinkelaxeln(på 

traktorn) inte vinklas mer än 80°. Annars finns en risk att 
kraftöverföringsaxeln kan gå av. 

 
 
  

Avbildning 91 
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10.11 Inställning av baltäthet 
DOUBLE ACTION 235 
Önskad baltäthet ställs in med hjälp av en reglerspak  
(Avbildning 92) på höger maskinsida. 
 
 Öppna sidobeklädnaden. 
 Lossa justerspakens vingskruv. 
 Sväng justerspaken i riktning "+“ eller "–“. 

 
justerspaken i riktning   + – 

Baltäthet högre lägre 
 
 Dra därefter åt justerspakens vingskruv igen. 

 
 
 
 
 
 
 
DOUBLE ACTION 235 PROFI 

 
Önskad baltäthet ställs in och avläses på manöverinstrumentet 
BALERCONTROL III. Baltätheten ställs in efter en skala på 
mellan 1 och 10. 
 
 

 Håll nere tangenten  i 3 sekunder. 

 Tryck på knappen  tills symbolen "Baltäthet"  vias 
på displayen. 

 Symbolen "Baltäthete"  visas inverterad. 

 Ställ in värde för baltäthet: Tryck på tangenten  eller 

. 
 
3 sekunder efter att man tryckt på tangenten för sista gången 
förs det inställda värdet över. 

 
 

10.12 Låsning av baklucka 
Innan man börjar samla upp skörden och varje gång när en bal 
stötts ut måste bakluckan låsas ordentligt.  
 
En kort ljudsignal från manöverinstrument talar om för 
traktorföraren att den är helt stängd. 
 
 

Avbildning 92 
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10.13 Lindning 

10.13.1 Automatisk nätbindning (DOUBLE ACTION 235) 

 Tryck på vänster knapp  för att välja driftsarten 

"Automatik"  . 

 Symbolen "Automatik"  blinkar. 

 Tryck på höger knapp  tills symbolen "Press Auto" 

 eller symbolen "Press handdrift"  
visas på displayen. 

 Om symbolen "Press handdrift"  visas på 

displayen: Tryck på knappen  för att skifta till symbolen 

"Press Auto" . 

 Tryck på knappen  för att aktivera driftsarten 

"Automatik" . 

 Tryck på knappen START/STOP : Symbolen 

"Automatik"  blinker inte längre. 
 
När man kommit upp i förinställd baltäthet (Kapitel „Inställning 
av baltäthet“, sidan 95) hörs en ljudsignal från 
manöverinstrumentet och manöverapparatens display visas inte 
längre något textmeddelande. 
 
 Stanna traktorn och låt pick-upen arbeta själv. 

 
Lindningen görs automatiskt. 
 

 Varning, skaderisk! 
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i området där bakluckan svänger eller där 
balarna lastas av. 

 

 Varning, skaderisk! 
Om balarna inte läggs på plan mark kan de komma i rullning 
eller tippa över på sidan. Den risken ska elimineras genom 
lämpliga åtgärder. Inga personer får vistas bakom 
inplastaren (dvs. där balarna lastas av eller där de kan börja 
rulla). 
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10.13.2 Automatisk nätbindning (DOUBLE ACTION 235 PROFI) 

 Håll nere tangenten  tills symbolen "Automatisk 

Nätbindning“  kommer upp på displayen (nertill, 
första fönstret från vänster). 

 
När man kommit upp i förinställd baltäthet (Kapitel „Inställning 
av baltäthet“, sidan 95) hörs en ljudsignal från 
manöverinstrumentet. 
 
 Stanna traktorn och låt pick-upen arbeta själv. 

 
 Lindningen görs automatiskt. 
 

 Varning, skaderisk! 
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i området där bakluckan svänger eller där 
balarna lastas av. 

 
När inplastaren körs på automatdrift tippas plastningsbordet 
automatiskt till den position där balarna fångas upp (bordet står 
lodrät) och bakluckan öppnas automatiskt.  
 
När inplastaren körs manuellt öppnas inte balpressens 
baklucka, eftersom plastningsbordet inte automatiskt tippar till 
den position där balarna fångas upp (det står hela tiden vågrät). 
I sådana fall måste inplastaren sättas på automatdrift. Först då 
tippar plastningsbordet automatiskt till denna position ( lodrät 
läge) och bakluckan öppnas automatiskt. 
 

 Varning, skaderisk! 
Om balarna inte läggs på plan mark kan de komma i rullning 
eller tippa över på sidan. Den risken ska elimineras genom 
lämpliga åtgärder. Inga personer får vistas bakom 
inplastaren (dvs. där balarna lastas av eller där de kan börja 
rulla). 

 



Körning på åker 
 
 

98 WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 

10.13.3 Manuell Nätbindning (DOUBLE ACTION 235) 

  Info! 
Den manuella Nätbindningen används inte i dagligt bruk: Det 
är en speciell typ av drift t. ex. 
 om balen vid arbete i extremt hängläge ska överlämnas 

vid en senare – av operatören bestämd tidpunkt – 
(överlämnande av bal från balpress till inplastare). 

 om det är den sista balen på ett fält som produceras. 
 
För att skifta från driftsarten "automatisk nätbindning" till 
driftsarten "manuell nätbindning": 

 Under körning: Tryck på den mellersta knappen  tills 

symbolen "Nätbindning"  visas på displayen (via den 
mellersta knappen). 

 Stanna traktorn och låt pick-upen arbeta själv. 

 Tryck på knappen Taste START/STOP : Nätbindningen 
startar. 

 På displayen (via den mellersta knappen) försvinner 

symbolen "Nätbindning" . I stället visas 

symbolen"Delcykel: Ta upp balar" . 
 Om önskat mål uppnåtts ska du trycka på knappen 

START/STOP : Nu överlämnas balen från balpressen 
till inplastaren, balens linda in i folie (beroende på 
inställning i menyn "Inställning") läggs balen ner på fältett.   
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10.13.4 Manuell Nätbindning (DOUBLE ACTION 235 PROFI) 

 Info! 
Den manuella Nätbindningen används inte i dagligt bruk: Det 
är en speciell typ av drift t. ex. 
 om balen vid arbete i extremt hängläge ska överlämnas 

vid en senare – av operatören bestämd tidpunkt –  
(överlämnade ev abl från balpress till inplastare). 

 om det är den sista balen på ett fält som produceras.  
 

 Håll nere tangenten  tills symbolen "Manuell 

nätbindning“  kommer upp på displayen ( nertill, 
första fönstret från vänster). 

 
När man kommit upp i förinställd baltäthet (Kapitel „Inställning 
av baltäthet“, sidan 95) hörs en ljudsignal från 
manöverinstrumentet. 
 
 Stanna traktorn och låt pick-upen arbeta själv. 

 Sätt igång lindningen: Tryck på tangenten . 
 
Lindningen utförs. 
 
Öppna bakluckan och skicka över balarna till inplastaren 
(plastningsbordet måste stå lodrätt): 

 

 Tryck på tangenten .  "Bakucka" kommer upp 
på displayen ( nertill, andra fönstret från vänster). 

 Öppna bakluckan: Tryck på tangenten . 
 

 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. 
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10.14 Överbelastningsskydd 

10.14.1 Ledaxel med överbelastningskoppling 

Överbelastningskopplingen bryter balpressens drivmoment vid 
överbelastning. 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 

10.14.2 Hydraulisk tippbotten 

tippbotten kan öppnas hydrauliskt för att göra det fria utrymmet 
under rotorn betydligt större. (Avbildning 94). Då kan en 
eventuell stockning av materialet lättare komma igenom, fångas 
upp av den undre pressvalsen och vidarebefordras till 
balkammaren. 
 
Om materialet stockar sig: 
 
 Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
 När man arbetat med snittaggregatet: Flytta knivarna från 

snittläget och fäll in dem i i knivbotten (Kapitel 
„Snittaggregat“, sidan 66). 

 
Innan störningar på inmatningsdelar åtgärdas för handbeseitigt: 
Koppla bort kraftuttaget och stäng av traktorns motor, dra ut 
tändningsnyckeln och ta bort kraftöverföringsaxeln från 
kraftuttaget. Bryt strömmen till styrningen (bryt 
strömförbindelsen till traktorn eller tryck på NÖD-STOPPS-
brytaren). 
 
Även om snittaggregatet är nedsänkt finns det en risk att skada 
sig när man arbetar med något i inloppskanalen. Använd alltid 
skyddshandskar! 
 
 

10.14.3 Elastisk upphängning av tippbotten 

Tippbotten (Avbildning 94) har fjädrande upphängning. På så 
sätt kan den höja sig över mindre hinder (t ex proppbildningar 
av halm) eller främmande föremål (t ex sten) och på så sätt 
hindra att rotorn blockeras. 

Avbildning 93 

Avbildning 94 
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10.15 Övervakningskamera 
Som specialtillbehör finns det att få: Övervakningskamera med 
monitor.  
 Med övervakningskameran går det att övervaka 

plastningsprocessen vis inplastaren. 
 Med övervakningskameran går det att övervaka maskinens 

bakre område (olycksförebyggande). 
 

 Info! 
För övervakniningskamera och monitor finns det en separat 
bruksanvisning (bifigas monitorn vid leverans). 

 
(Avbildning 95) Övervakningskameran (1) har monterats 
bredvid arbetsstrålkastaren (över rundbalpressens balutkast). 
Övervakningskamerans monitor levereras separat och måste 
sättas upp inom förarens arbetsområde i tarktorhytten. 
 
 
(Avbildning 96) Vid leverasn av maskinen är monitorns kabel 
(pil) fäst bakom underhållsplattformen. 
För anslutning av monitor: 
 Ta bort monitorkabelns fäste. 
 Lägg monitorkabeln längs maskinens hydrauliska och 

elektriska kablar i traktorhytten. Se till att monitorkabeln inte 
skaver mot någon maskindelt. Dra monitorkabeln löst (int 
spänd). 

 Anslut monitor till traktorns elektriska uttaget för 12 V (enligt 
anvisningaran i tillhörande separata bruksanvisning). 

 
 
 

Avbildning 95 

1 

2 

Avbildning 96 
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11 SERVICE BALPRESS 

11.1 Säkerhet 

 Varning, skaderisk! 
 
Endast personer som är förtrogna med driftinstruktioner och 
säkerhetsanvisningar får utföra service på maskinen. 
Service och reparation av maskinens elektriska utrustning 
får endast utföras av utbildad elektriker. Reparationer och 
service på maskinens hydraulik får endast utföras av 
fackmän. 
 
Före servicearbeten på maskinen: Koppla bort kraftuttag och 
stäng av traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt strömmen till 
styrningen (bryt strömförbindelsen till traktorn). 
 
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)! 
 
Före svetsningsarbeten: Koppla bort maskinen på alla poler 
från traktorns strömförsörjning. 
 
Innan arbeten på den hydrauliska eller pneumatiska 
utrustningen: Gör systemet tryckfritt. 
 
Låt inte fett eller olja hamna på delar som inte ska smörjas. 
Rengör i så fall. 
 
Vid arbeten på öppen baklucka: Sätt på bakluckespärr 
(Kapitel „Bakluckespärr“, sidan 22). 
 

 
 

11.2 Anvisningar 
För att din maskin ska behålla sitt värde så länge som möjligt 
och vara billig i drift utan att kräva onödiga reparationer i förtid 
ska du se till att den är rätt inställd, servas enligt föreskrivna 
intervaller och sköts om ordentlig. 
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11.3 Underhållsplattform 

  Var försiktig! Risk att ramla ner! 
Stå aldrig på underhållsplattformen när maskinen kör. Innan 
du kliver upp på underhållsplattformen: Stoppa maskinen, 
koppla från tappaxeln och traktorns motor och vänta tills 
maskinen står stilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Skruvcheck 

 Info! 
Efter de 20 första drifttimmarna: Spänn alla fästskruvar och 
muttrar på maskinen. Justerskruvar får inte ändras. 

 
Efter de 20 första drifttimmarna: 
 Spänn samtliga fästskruvar och muttrar, även inuti 

maskinenUndantag: Justerskruvar, t ex på nätbromsen, får 
inte ändras. 

 Spänn samtliga hydraulförskruvningar. 
 

 

11.5 Spännelement 

  Anvisning! 
(Avbildning 98) Kugghjulen [2] på huvuddrevets vals [1] är 
monterade med spännelement på valsänden. Arbeten på 
spännelementen [3] får endast utföras av utbildade fackmän. 

 
 
 
 
 

Avbildning 97 

Avbildning 98 
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11.6 Hjul 
 Kontrollera att hjulmuttrar, navkapslar och fästskruvar till 

axlar sitter fast ordentligt. 
 

Startmoment för hjulmuttrar: 
330 Nm 

 
11.6.1 Individuell axel 

 Ställ in rekommenderat lufttryck (medelvärde): 
 
Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 
25 km/h ⎯ 

500/55-20 
40 km/h 1,5 bar 

Tabell 6 
 
 
11.6.2 Tandemaxel 

 Ställ in rekommenderat lufttryck (medelvärde): 
 
Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 
25 km/h ⎯ 

19.0/45-17 
40 km/h 1,5 bar 

 
25 km/h ⎯ 

500/50 R17 
40 km/h 3,4 bar 

 
25 km/h 2,5 bar 

505/50 R17 
40 km/h 2,5 bar 

Tabell 7 
 
 
11.6.3 Stödhjul för uppsamlare 

 Ställ in rekommenderat lufttryck (medelvärde): 
 
Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 
16 × 6.50-8  4 PR Stödhjul för uppsamlare: 2,0 bar 

Tabell 8 

 

 
 
 
 



  SERVICE BALPRESS 
 
 

WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 105  

11.7 Bromscylinder tryckluft 

  Se upp! Risk för olyckor och skador! 
Underhålls- och reparationsarbeten på maskinens 
bromsanläggning får endast uföras av utbildade fackmän. 
 
Bromsanläggning med tryckluft: För att garantera felfri 
funktion måste membran-bromscylinder demonteras och 
undergå service vartannat år. Detta gäller även i det fall 
membran-bromscylinder fungerar felfritt (ingen otäthet, 
tillslagstryck inte större än 0,5 bar). 

 
Vartannat år: 
 
 Ta ut membran- bromscylinder och demontera helt. 
 Rengör membran-bromscylinder. 
 Byt ut förslitningsdelar. 
 Montera åter in membran-bromscylinder. 

 

11.8 Hydraulik-bromsanordning 

  Se upp! Risk för olyckor och skador! 
Hydrauliskt bromssystem: Arbeta på hydrauliksystemet 
endast i trycklöst tillstånd. 
Underhålls- och reparationsarbeten på maskinens 
bromsanläggning får endast uföras av utbildade fackmän. 

 
 Kontrollera att bromsanordningen fungerar som den ska: 

Bromsverkan måste uppträda efter 1/3 slag av 
bromscylindern. 

 Om nödvändigt: Avlufta den hydrauliska bromsanordningen 
(hydraulikcylinderns avluftningsskruv). 

 Om nödvändigt: Byt ut eller fyll på hydraulvätska. 
 Kontrollera att hydrauliska slangar och ledningar är täta: 

Inga nötningar, veck eller läckage får förekomma. 
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11.9 Vintersäsong 
Före vintersäsongen: 
 
 Ställ maskinen på ett plant underlag så att det inte uppstår 

spänningar i chassit. 
 Ta bort rester av nät och halm ur maskinen. 
 Smörj alla lager ordentligt. 
 Montera loss snittaggregatet, slipa, och montera tillbaka. 
 Trä av nätet. 
 Fetta in bindningsapparaten 
 Olja in presskammarens yta lätt med miljö- och 

djurfodervänliga smörjmedel (t. ex. rapsolja). 
 Smörj axellagring och tandemaxel. 
 Kontrollera lufttrycket i däcken och justera vid behov. 
 Koppla bort manöverinstrumentet BALERCONTROL III 

resp. E-LINK från maskinen (dra ut kontakten). 
Låt BALERCONTROL III resp. E-LINK torka och förvara 
den i rumstemperatur. 
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11.10 Kassering av smörjmedel 

 Info! 
Smörjmedel ska källsorteras och kasseras på rätt sätt och 
inte hamna i naturen. Observera säkerhetsinformation för de 
smörjmedel som används. Sortera biologiskt nedbrytbara 
smörjmedel för sig. 
 
1 liter olja förstör 1 miljon liter vatten. 
1 liter olja förstör 10 kubikmeter jord. 

 
 
 

11.11 Kassering av förbrukningsmaterial 
Nät, film och maskindelar som slängs påverkar vår miljö. 
Framför allt är de skadliga för djuren. 
 
Därför ska du: Källsortera och kassera nät, film och 
maskindelar på rätt sätt! 
 

 
 

11.12 Rengöring 

 Info! 
Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra elektriska delar 
(risk för kortslutning) eller lager och hydrauliska delar (risk 
för rostbildning).  
 
Felaktig användning av högtryckstvätt kan ge upphov till 
lackskador och göra så att viktiga anvisningsskyltar på 
maskinen lossnar. 
 
Efter rengöringen: Smörj samtliga delar av maskinen. Kör 
sedan en kort provrunda så att smörjmedlet fördelar sig i 
lagren. 

 
 

 
 
 

Avbildning 99 
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11.13 Kedjesmörjning (smörjning med olja) 
Den mekaniska kedjesmörjningen försörjer maskinens 
drivkedjor med oljesmörjning. 
 
 Kontrollera dagligen oljenivån i behållaren för smörjolja 

(visuellt). Låt aldrig behållaren för smörjolja bli helt tom. 
 

  Var försiktig! 
Kontrollera oljenivån varje dag. Undvik total tömning. I annat 
fall kan det komma in luft i fördelningssystemet och pumpen 
eventuellt uppnå full transportprestanda igen först efter en 
tid. 
Om en oönskad fullständig tämning inträffar: Avlufta 
anordningen för kedjesmörjning! 

 
Oljesorter: se kapitlet „Smörjschema“, från sid. 113. 
 

 Försiktighet, Skaderisk 
Balnda aldrig olika snörjmedel, t. ex. inga mineraliska oljor 
med syntetiska oljor. 
 
Använd aldrig: Gamla oljor, driftsoljor, glykololjor eller 
vegetabiliska oljor. 

 

 Observera! 
Vid underhållsarbeten får inte smuts tränga in genom de 
öppnade förrådsbehållarna med smörjolja. 

 
Om nödvändigt:  Fyll på olja: 
 Skruva av locket på behållaren. 
 Fyll på olja till max-markeringen. 
 Skruva på locket till behållaren igen. 
 Kontrollera om sikten i smörjoljebehållaren  är smutsig eller 

tilltäppt (visuellt). 
 
Om nödvändigt: rengör sikten i behållaren 
 Skruva loss locket på behållaren. 
 Ta av det. 
 Rengör behållarens sikt uteslutande med tvättbensin eller 

petroleum. 
 Sät sikten igen och skruva på behållarens lock 

Drefter: 
 Kontrollera oljenivån i behållaren för smörjolja. 

 
 1 gån om året: Rengör hela smörjpumpen: 

Avbildning 100 
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 Observera! 
Använd aldrig till rengöring: Tri, per, metanol, aceton eller 
andra polära, organiska lösningsmedel. 

 
 
Justera transportmängden 
 

 Observera! 
För att undvika skador på smörjpumpen och på på 
drivkedjan resp. själva nmaskinen: Den från fabriken korrekt 
inställda transportmängden för smörjpumpen får inte 
justeras. 
 
Om i vissa fall det finns grund för att justera 
transportmängden: Arbeten får endast utföras av en för detta 
utbildad och instruerad seviceman grundat på av Welger 
tillhandahållen serviceinformationen. 
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11.14 Anordning för valssmörjning (fettsmörjning) 
Den elektriska valssmörjningen försörjer maskinens pressvalsar 
med fettsmörjning. 
 
Den elektriska valssmörjningen pågår konstant så länge 
maskinen är ansluten till någon strömförsörjning. Därför: 
 Om maskinen inte används (t. ex. längre stilleståndstid, 

gatutrafik), måste strömförsörjningen avbrytas (dra ut 
kontakten). 

 

  Var försiktig! 
Följ den separata driftshandledningen för valssmörjning 
(hänger på behållaren för smörjmedel). 

 

  Observera! 
Vid underhållsarbeten får inte smuts tränga in i de öppande 
förrådsbehållaran med smörjmedel. 

 
 Kontrollera dagligen nivån i behållaren för smörjolja 

(visuellt). Låt inte nivån sjunka under minimimarkeringen. 
 

  Var försiktig! 
Låt inte nivån sjunka under minimimarkeringen. I annat fall 
kan det komma in luft i fördelarsystemet så att en avluftning 
blir nödvändig. 

 
Fettsorter: se kapitlet ”Smörjschema“, från sid. 113. 
 
Om nödvändigt: Fyll på fett. 
 Rengör påfyllningsnippeln vid smörjmedelsbehållaren. 
 Fyll på smörjmedelsbehållaren med hjälp av 

påfyllningsnippeln och en handfettspruta. 
 
 

Avbildning 101 
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11.15 Service av Nätbindning 

11.15.1 Inställning av skivbroms 

För att hindra nätrullen från att fortsätta snurra: Ställ in 
skivbromsen så att bromsskivan inte längre kan snurras för 
hand när spaken [1] står lodrät. 
 
 Avbildning 102 och Avbildning 103: Lossa skruven [2] på 

spaken [1]. 
 Spänn den räfflade muttern [3] så mycket att 

bromsbeläggen på skivan ligger tätt mot skivan. 
 Dra åt skruven [2] igen 

  
Om skivbromsbelägget [4] sluter till på ena sidan: 
 Avbildning 103: Lossa kontramutter [5]. 
 Skruva in skruven [6] något tills bromsbelägget står 

parallellt igen. 
 Kontra skruven [6] igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

1 

Avbildning 102 

Avbildning 103 
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11.15.2 Inställning av vibrationsdämpare  

 Varning, risk för skärskador! 
Stick inte in hand eller annan kroppsdel i området för 
nätkniven. 

 
Nätspännarens [12] rörelser bromsas av en vibrationsdämpare 
på maskinens vänstra sida Två vingmuttrar (pil på bild 76) 
pressar rivplåtarna från båda sidor mot nätspännaren. 
Inställning: 
 
 Flytta först nätsträckaren till dess översta läge och spänn 

vingmuttrarna för hand. 
 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 
 
 
 

11.16 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. 
 
 

Avbildning 104 

12 

Avbildning 105 
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11.17 Smörjschema 

Efter 500 balar (resp. dagligen) 

Position 
(Avbildning 

106) 
Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 11) Anmärkning 

1 Kraftuttagsaxel A  

2 Kedjesmörjning B höger maskinsida 
(Avbildning 100 och Avbildning 106) 

3 Bakluckans gångjärn1) A båda sidor 

4 Smörjmedelsfördelare*, fram till vänster A2)  

 Smörjmedelsfördelare*, fram till höger A2) syns inte på Avbildning 106 

5 Smörjmedelsfördelare*, bak till vänster A2)  

 Smörjmedelsfördelare*, bak till höger A2) syns inte på Avbildning 106 

6 Bakluckor-låshake1) A båda sidor 
7 Rulle på bakluckeregel 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 
(Avbildning 101 och Avbildning 106) 

12 Axelled (1 smörjnippel på varje) A på båda sidor 
endast maskiner med tandemaxel 

13 Hydraulisk cylinder till bal-ejektor A båda sidor 
Tabell 9    
1) beroende på utförande möjligtvis försörjd genom central smörjmedelsfördelare. 
2)  Försörj smörjmedelsfördelaren med en varsam lyftning ur handsmörjsprutan – använd inte smörjspruta med tryckluft. 
 
 

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

Position 
Avbildning 

106 
Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 11) Anmärkning 

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

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

22 rörliga delar på nätbindningen* D se till att de rör sig lätt 

23 
Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 
17 och XtraCut 25: smörj knivspaken  
(se 11.16 Smörja knivspaken) 

A 3 veckor efter första idrifttagande, 
därefter en gång per säsong 

Tabell 10    
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Smörjmedel 

 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 VG68–VG220 (inte indunstande) 

C Växellådsolja SAE 90 

D Maskinolja – 

E Allfett Gleitmo 810 

F Universalfett Universalfett motsvarande NLGI-klass 2, med högtryckstillsats, utan 
fasta partiklar 

Tabell 11 

 

Avbildning 106 
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11.18 Service av hydraulik 

 Observera! 
Följ traktorleverantörens anvisningar. 
Hydraulfiltrets (Avbildning 107) skick beror helt på hur ren 
oljan är i traktorns hydraulik: Om traktorns hydraulolja är 
absolut ren behöver filtret inte bytas mer än en gång om 
året. Ju mer förorenad traktorns hydraulolja är, desto oftare 
måste filtret bytas. 

 
 Kontrollera så att hydraulledningarna inte är nötta eller 

läcker. 
 Om så krävs: Spänn förskruvningarna eller laga hela 

ledningssektionen. 
 

 Info! 
Vid större oljeläckage: Kontakta verkstad. 

 
Det hydrauliska oljefiltret (Avbildning 107) har en optisk 
nedsmutsningsindikator på ovansidan. Korrekt vining på den 
optiska nedsmutsningsindikatorn endast vid påkopplad 
hydraulik. 
 Om indikatorn visar grönt innebär detta:  

Filterinsatsen i det hydraulisk oljefiltret är OK! 
 Om indikatorn visar rött innebär detta:  

Filterinsatsen på det hydrauliska oljefiltret måste bytas ut 
inom två dagar senast. 

 

  Försiktighet! 
Det är nödvändigt att varje dag visuellt kontrollera 
nedsmutsningsvisningen vid påkopplad hydraulik! 

 
 Arbeten på den hydrauliska utrustningen får endast göras 

när det är tryckfritt: Stäng av traktorns motor och se till att 
den inte kan startas av misstag igen. 

 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Åtgärda genast synliga läckor. Kontakta kundtjänst vid 

behov.  
 Rengör förskruvningar och området intill dem innan de tas 

bort för att ingen smuts ska kunna tränga in. 
 Täck alltid alla öppningar så att inga främmande föremål 

kan komma in. 
 Samla upp överskott av hydaulolja och det gamla filtret i en 

lämplig behållare. 
 Sätt i ett nytt filter och skruva fast det tillsammans med 

filterhuset. 
 
 
 

Avbildning 107 
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11.19 Hydrauliskt kopplingsschema för balpress 

11.19.1 DOUBLE ACTION 235 

 
 



  SERVICE BALPRESS 
 
 

WELGER  DOUBLE ACTION 235  DOUBLE ACTION 235 PROFI 117  

11.19.2 DOUBLE ACTION 235 PROFI 
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11.20 Service av pneumatik 

 Varning, skaderisk! 
Pneumatiskt bromssystem: Arbeten på det pneumatiska 
systemet får endast göras när det är tryckfritt. Börja inte köra 
med påkopplad maskin förrän manometern i traktorhytten 
visar 5,0 bar. 

 
 Rengör packningar till kopplingshuvuden på traktorn och på 

maskinens anslutningsledningar från eventuell smuts 
(Avbildning 108). 

 Dränera tryckluftsbehållaren (Avbildning 109, unde den 
övre maskinbeklädnaden) dagligen och se till att den sitter 
fast ordentligt. 

 Kontrollera tryckluftsledningar så att de inte är nötta eller 
otäta. 

 
Allt efter hur mycket det dammar måste filtret till de 
pneumatiska ledningarna [1] kontrolleras(Avbildning 110): 
 Dra ut skjutluckan [2] och ta ut filterinsatsen. 
 Om filtret är smutsigt: Blås rent med tryckluft. 
 Om filtret är trasigt: Byt ut mot ett nytt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avbildning 108 

Avbildning 110 

1 

2 

Avbildning 109 
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11.21 Inställning av avvisare 
För att förhindra att bindmedel (nät) tränger ut ur balkammaren 
har två avvisare [1] monterats i området för de främre valsarna. 
 
 Lossa fästskruvarna på sidoväggarna. 
 Justera avståndet mellan avvisare och valsar. 

 
Inställningen ska göras så att valsarnas längsgående profil 
stryker precis förbi avvisaren under drift. 

 
 Skruva fast fästskruvarna i sidoväggarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avbildning 111 
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11.22 Spänna rullkedjor  
Föreskriven kedjespänning minskar förslitningen av valsarnas 
kedjor, kedjehjul och lager. Senast efter var femhundrade bal 
ska kedjespänningen kontrolleras och vid behov justeras. 
 

 Info! 
Nya kedjor blir längre redan efter kort tids användning. 
Därför kan nya kedjor spännas något hårdare. 

 
11.22.1 Rotordrevskedja 

Rotordrevets dubbelkedja måste spännas så pass att avståndet 
mellan de båda skivorna uppgår till ca 70 mm (Avbildning 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.22.2 Valsdrevskedjor 

Kedjorna till valsdrevet måste spännas så pass att 
fjädertallrikarna ungefär står i nivå med mätvinklarna 
(Avbildning 113 och Avbildning 114). 
 
 
 

Avbildning 114 Avbildning 113 

Avbildning 112 
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11.22.3 Kedja till huvuddrev 

 
Huvuddrevets kedja måste spännas så pass att avståndet 
mellan den övre och undre skivan uppgår till ca 90 mm  
(Avbildning 115). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.22.4 Snäck- och uppsamlardrevets kedja 

Snäck- och uppsamlardrevets kedjespänning framställs med 
hjälp av en Silentblock-kedjespännare och två spännklossar 
(Avbildning 116). 
 
När skruven på fyrkantsblocket lossats ska silentblocket vridas 
så att pilen står på 15° på skalan. Dra åt skruven igen. 
 
När skruvförbindningens lossats ska spännklossarna (en på 
den vänstra och en på den högra maskinsidan) spännas så 
pass (evtl. Med lätta hammarslag) att hela tiden kedjans övre 
sträng (över spännklossen) kan tryckas igenom ytterligare ca 
10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 Om nödvändigt: Använd en böjd kedjelänk. 

 

 Anvisning! 
Nya, oanvända kedjor blir längre redan efter kort tids 
användning. Därför kan nya kedjor spännas något hårdare. 

 
 

Avbildning 115 

Avbildning 116 
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11.23 Kontaktbeläggning på balpress DA 235 PROFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt A Kontakt B 
  18 –  18 12 V Supply – br 

– 35    12 V Supply – bl 35   

  17 Sensorförsörjning – ge-sw  17 Nätkoppling – sw-bl 

Nätlopp – vio-bl 34    Näkoppling – ws-bl 34   

  16 Sensorförsörjning – ge-sw  16 Nätknivsmotor – vio-ge 

– 33    – 33   

  15 Sensorförsörjning – ge-sw  15 Balramp B1, B2 – sw-br, rt-gn 

– 32    Nätknivsmotor – or-ge 32   

  14  Trycksensor "+" – rt-sw  14 Pick-Up PU1, PU2 – sw-rs, sw-or 

Trycksensor signal – ws-sw  31    Lutningssensor "+" – ge-rt 31   

  13 Snittaggregat "M2" – br  13 Ventil B4, B5 – br-sw, br-ge 

SnittaggregatM2 – bl 30    Ballramp BR1 + BR2 – gr-ge 30   

  12 Snittaggregat"M1" – br  12 Ventil B3 – br-ws 

SnittaggregatM1 – bl 29    CAN H – rt - vio 29   

  11 Varvtal U – br  11 Ventil B3 – br-gr 

Varvtal U – bl 28    Pick-Up PU1, PU2 – ws-rs, ws-or 28   

  10 Balutkastare – sw-vio  10 Ventil B3 – vio-gn 

Balutkastare – ws-vio 27    CAN L – gr – vio 27   

  9 Tryckställare– br-gn  9 – 

Tryckställare– bl-gn 26    – 26   

  8 Sensor försörjning– ge-sw  8 – 

Lås R. – bl-or 25    Ventil B4, B5 – bl-sw, bl-ge 25   

  7 –  7 Lutningssensor GND – gn-rt 

LåsL. – or-sw 24    – 24   

  6 –  6 Trycksensor "-" – gr-sw 

Svänggolv – br-or 23    Ventil B3 – bl-ws 23   

  5 –  5 Lutningssensor signal – or-rt 

Baklucka 2 (öppen) – or-gn 22    – 22   

  4 –  4 Täthetssensor L. – ws-rt 

Baklucka 1 (25 %) – gn-gr 21    Ventil B2 – bl-gr 21   

  3 –  3 Täthetssensor R. – sw-rt 

Nätkniv – gn-sw 20    – 20   

  2 –  2 – 

– 19    Ventil B1 – or-gn 19   

  1 –  1 – 

 
BK = Svart (sw) BU = Blå (bl) 

BN = Brun (br) VT = Violett (vio) 

RD = Röd (rt) GY = Grå (gr) 

OG = Orange (or) WH = Vit (ws) 

YE = Gul (ge) PK = Rosa (rs) 

GN = Grön (gn) TQ = Turkos (tr) 

IEC 60757 (International Electrotechnical Commission) 

A B
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11.24 Kontaktbeläggning CAN-Modul DA 235 PROFI (på 
chassit) 

CAN-modul 1 (ovan) 
 9 12 V Supply – br 

12 V Supply – bl 1   

10 E – sw-vio 

A – sw-ge 2   

11 ULS – rt-ge 

HK1 – rt-rs 3   

12 CAN L – gr-vio 

CAN H – rt-vio 4   

13   

5   

9  

6   

15  

7   

16  

8   

 
 

CAN-modul 2 (nedan) 
 9 12 V Supply – br 

12 V Supply – bl 1   

10 PUS – br-rs 

2   

11 Fettpumpe – br-vio 

HK2 – rt-or 3   

12 CAN L – gr-vio 

CAN H – rt-vio 4   

13   

5   

9  

6   

15  

7   

16  

8   

 
 

BK = svart (sw) BU = blå (bl) 

BN = Brun (br) VT = Violett (vio) 

RD = Röd (rt) GY = Grå (gr) 

OG = Orange (or) WH = Vit (ws) 

YE = Gul (ge) PK = Rosa (rs) 

GN = Grön (gn) TQ = Turkos (tr) 

IEC 60757 (International Electrotechnical Commission) 
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11.25 Kontaktbeläggning CAN-module DA 235 (på 
underredet) 
 

CAN-Modul 1 
9 12 V Supply "+" – br (2,5 mm2) 

GND – bl (2,5 mm2) 1   

10 Ventil HK2 – sw-ge 

Ventil U – sw-rs 2   

11 Nätkoppling– sw-gr 

Ventil HK1 – br-or 3   

12 CAN L – gr – vio 

CAN H – rt - vio 4   

13 – 

Förregling R – vio-gr 5   

9 – 

Baklucka H – vio-gn 6   

15 – 

Täthetssensor D – vio-bl 7   

16 – 

Nätkniv N – br 8   

 
 

CAN-Modul 2 
9 12 V Supply "+" – br (2,5 mm2) 

GND – bl (2,5 mm2) 1   

10 Fettpump – ge-gr 

Ventil E – sw-vio 2   

11 – 

Ventil A – br-rs 3   

12 CAN L – gr – vio 

CAN H – rt - vio 4   

13 – 

– 5   

9 – 

– 6   

15 – 

– 7   

16 – 

– 8   

 
 

BK = Svart (sw) BU = Blå (bl) 

BN = Brun (br) VT = Violett (vio) 

RD = Röd (rt) GY = Grå (gr) 

OG = Orange (or) WH = Vit (ws) 

YE = Gul (ge) PK = Rosa (rs) 

GN = Grön (gn) TQ = Turkos (tr) 

IEC 60757 (International Electrotechnical Commission) 
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12 SERVICE AV INPLASTARE 

12.1 Säkerhet 

 Varning, skaderisk! 
 
Endast personer som är förtrogna med driftinstruktioner och 
säkerhetsanvisningar får utföra service på maskinen. 
Underhåll och reparation av maskinens elektriska utrustning 
får endast utföras av utbildad elektriker. Service och 
reparation av maskinens hydraulik får endast utföras av 
fackmän. 
 
Före servicearbeten på maskinen: Koppla bort kraftuttag och 
stäng av traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Bryt 
strömförsörjningen till styrningen (bryt den elektriska 
förbindelsen till traktorn). 
 
Inga personer får vistas mellan traktor och maskin när 
traktorns motor är igång. 
 
Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t ex.: skyddsplåtar och avståndsbygel)! 
 
Före svetsningsarbeten: Koppla bort maskinen på alla poler 
från traktorns strömförsörjning. 
 
Före arbeten på den hydrauliska och pneumatiska 
utrustningen: Gör systemet tryckfritt. 
 
Låt inte fett eller olja hamna på delar som inte ska smörjas. 
Rengör i så fall. 
 
Vid arbeten på öppen baklucka: Sätt på bakluckespärr 
(Kapitel „Bakluckespärr“, sidan 22). 
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12.2 Anvisningar 
Om du vill att din maskin ska behålla sitt värde så länge som 
möjligt och vara billig i drift utan att kräva onödiga reparationer i 
förtid ska du se till att den är rätt inställd,att underhåll görs enligt 
föreskrivna intervaller och att maskinen får grundlig service. 
 

12.3 Skruvcheck 

 Info! 
Efter de första 20 drifttimmarna: Spänn alla fästskruvar och 
muttrar på maskinen. Justerskruvar får inte ändras. 

 
Efter de första 20 drifttimmarna: 
 Dra åt samtliga fästskruvar och muttrar – även inuti 

maskinen. Undantag: Justerskruvar får inte ändras. 
 Spänn valsarnas kedjehjulsmuttrar med 450 Nm (under 

plastningsbordets skyddsplåt). 
 Spänn samtliga hydraulförskruvningar. 

 
 

12.4 Vintersäsong 
Före vintersäsongen: 
 
 Ställ maskinen på ett plant underlag så att det inte uppstår 

spänningar i chassit. 
 Ta bort rester av film och halm ur maskinen. 
 Smörj alla lager ordentligt. 
 Olja in filmkniven lätt. 
 Ta ut filmrullar. 
 Kontrollera lufttrycket i däcken och justera vid behov. 
 Smörj filmkniv och lastarm. 
 Koppla bort E-Link från maskinen (dra ut kontakten). 

Torka E-Link och förvara den i rumstemperatur. 
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12.5 Kalibrering av Plastningsbord 
Plastningsbordets läge mäts (beroende på maskinens 
utförande) av 3 digitala sensorer eller av en 
1 rotationsvinkelgivare (potentiometer). Samspelet mellan 
plastningsbord och rotationsvinkelgivare kalibreras som 
standard på fabriken. Om så är nödvändigt (t. ex. efter 
reparationsarbeten) kan det kalibreras på nytt: 
 
 Avbildning 119: Avståndet mellan sensorhållaren 

4877.61.11.01 och justeringsbrickan 4877.61.11.02: 
Justeringsbrickan ska stå mittemot rotationsvinkelgivarens 
(potentiometerns) sensorrulle. 

 Avbildning 117: Ställ plastningsbordet i vecklingsläge 
(horisontalt). Bordscylinderns angivna mått ska uppgå till 
925 mm (Avbildning 118). 

 Ta i läge ”Diagnos“ på manövreringsapparaten för E-Link-
fram "Diagnos bordsläge" 

 Avbildning 119: Lossa fästskruvarna till justeringsbrickan 
4877.61.11.02 något. 

 Avbildning 119: Vrid justeringsbrickan 4877.61.11.02 tills 
det spänningsvärde som visas i manövreringsapparaten E-
Link står på 2,50 volt (+/- 0,01 volt). Lämna därefter modus 
”Diagnos“ (tryck på knappen "Pr"). 

 Dra åt fästskruvarna igen. 
 
 Välj i modus ”Monitor“ aggregatet "Plastningsbord”  

 och håll höger knapp  på E-Link nertryckt tills 
"Reset" visas under höger knapp. Håll åter höger 

knapp  nertryckt i minst 5 sek. tills meddelandet "Cal." 

visas. Släpp upp höger knapp  och ta nu fram 

kalibreringsmodus med knappen "Start/stop" . 

 Kör kalibreringsmodus med knappen  bordet till 
mottagningssläge (cylindern vid anslag). Aktivera därefter 

knappen . Aktuell spänning för rotationsvinkelgivaren 
överförs nu till meddelandet. 

 Kör med knappen  bordet till förvaringsläge (cylinder 

vid anslag) och bekräfta med  "Start/stopp". Aktuell 
spänning för rotationsvinkelgivaren överförs också till 
meddelandet. 

 Lämna kalibreringsmodus genom åter aktivera knappen 

"Start/stopp" . 
 
 
 
 
 

Avbildning 118 

Avbildning 117 

Avbildning 119 

Avbildning 120 
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12.6 Serviceintervaller 
 

  
 

 1 gång om dagen 1 gång i veckan 1 gång i månaden 1 om året 

nödstoppsbygel 
Funktionstest 

sidan 48  

       

Kontroll av drivmekanism till  
kedjespänningsvalsar/ 

kedjesmörjning  
Sidan 131 

    

Smörjning av lastarm  
Sidan 132 

    

Smörjning av plastningsbord  
Sidan 132 

    

Rengöring av sträckvalsar  
Sidan 134 vid behov 

Kontroll av remledarrullar 
 

Sidan 134 
efter behov 

Smörja filmkniv 
Sidan 135 

    

Byta filmkniv  
Sidan 135  vid behov 

Kontroll av hydraulledningar  
Sidan 136 

    

Byta växellådsolja till 
inplastarnas hydraulmotor 

 
Sidan 130 

   
 

eller efter 
2000 drifttimmar 

Tabell 13     
 

 

 En gång efter 
20 drifttimmar 

En gång efter 
150 drifttimmar 

Skruvcheck 
Sidan 126   

Kontroll av växellådsolja till 
inplastarens hydraulmotor 

 
Sidan 130 

  

Tabell 12   
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12.7 Smörjmedel och påfyllningsmängder 

Maskindel Smörjmedel Smörjmedelsmängd 
Smörjning av växel till 
inplastararmarnas 
hydraulmotor 

Mineralolja (med EP-tillsats) SAE 90 
(SAE J 306 Standard)  

250 ml (totalmängd) 
varav 200 ml utbytbar 
resp.påfyllningslbar 

Tabell 14   

 
 

Smörjmedel Varumärke, t ex  

Fuchs Renolit FEP 2 

Bechem High-Lub LM 2 EP 

BP Energrease LS-EP2 

Elf Epexa 2 

Esso Beacon EP 2 

Allfett  

Gleitmo 810 (endast för valsarnas kedjedrift) 

Tabell 15  

 
 

 Info! 
Smörjmedel ska källsorteras på rätt sätt och inte hamna i 
naturen. 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. 

 
 

12.8 Rengöring 

 Info! 
Rengör aldrig elektriska delar med högtryckstvätt (risk för 
kortslutning) och inte heller lager eller hydrauliska delar (risk 
för rostbildning). 
 
Om man använder högtryckstvätt på fel sätt kan lacken 
skadas och viktiga anvisningsskyltar på maskinen lossna. 
 
Efter rengöring: Smörj hela maskinen. Kör därefter en kort 
provrunda så att smörjmedlet fördelar sig i lagren. 

 
 
 

Avbildning 121 
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12.9 Kontroll av växellådsolja 
En gång efter 150 drifttimmar, var 2000:de drifttimme eller minst 
en gång om året: Oljebyte på växel till inplastararmarnas 
hydraulmotor: 
 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Demontera den övre och den undre skyddsplåten på 

inplastararmarnas drivmekanism.  
 Dra ut en av de två oljeavtappningsskruvarna (Avbildning 

122) på undersidan av växeln och låt oljan rinna ut (c:a 
200 ml). 

 Skruva in oljeavtappningsskruven igen. 
 
 
 
 
 Skruva ut en av der tre oljepåfyllningsskruvarna [1,2 eller 3] 

(Avbildning 123) på ovansidan av växeln och fyll på ny olja 
(påfyllningsmängd c:a 200 ml). Smörjmedel: se Tabell 15. 

 Skruva i oljepåfyllningsskruven igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 122 

Avbildning 123 
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12.10 Drivkedja plastningsbord 
Kontrollera drivkedjans spänning och smörj den: 
 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till traktorn. 
 Till vänster i färdriktningen: Ta bort sidokåpan på 

plastningsbordet (Avbildning 124). 
 Kedjan får bara bukta neråt eller uppåt maximalt en 

kedjebredd. 
 Lossa en skruv ovanför och en skruv nedanför drivenheten. 
 Justera drivenheten något åt höger eller vänster (pil i 

Avbildning 124). 
 Skruva åt båda skruvarna igen. 
 Kontrollera kedjans buktning en gång till. 
 Smörj drivkedjan med kedjefett (Smörjmedel, se Tabell 15). 
 Montera tillbaka sidokåpan ordentligt. 

 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 124 
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12.11 Smörjning av hydraulik på lastarm 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Smörj nippeln på den hydrauliska cylindern med fettspruta 

tills fettet tränger ut på sidorna (Hydraulikcylindern finns 
ubder kåpan, se pil på Avbildning 125.). 

 Torka bort överflödigt fett ordentligt. 
 

Antal hydraulcylindrar Smörjnippel per cylinder 

2 1 

Tabell 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.12 Smörjning av hydraulik på plastningsbord 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Smörj nippeln på hydraulcylinderns smörjnippel med 

fettspruta tills fettet tränger ut på sidorna (Hydraulikcylinder, 
se pil på  Avbildning 126). 

 Torka bort överflödigt fett ordentligt. 
 

Antal hydraulcylindrar Smörjnippel per cylinder 

1 2 

Tabell 17  
 
 
 

Avbildning 125 

Avbildning 126 
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12.13 Hydrauliskt kopplingsschema för inplastare 
(Hydrauliskt kopplingsschema för balpress: se sidan 116)  
 

 
 
 

 
Avbildning 127 
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12.14 Remstyrningsrullar 

 Varning, risk att klämmas och att dras in i 
maskinen! 
Rör aldrig vid löpande remmar. 

 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Kontrollera att remstyrningsrullarna kan snurra lätt. 
 Om remstyrningsrullarna blockerar: Lossa något på 

skruvarna ovanför rullarna. 
 I annat fall: Byt ut rullarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

12.15 Rengöring av sträckvalsar  

 Varning,risk för klämskador! 
Sträckningsenheten hålls fast av fjäderkraft och kan fjädra 
tillbaka. Använd skyddshandskar. 
Observera de fulla filmrullarnas vikt: Rulle med en bredd på 
750 mm väger c:a 30 kg. 

 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Kontrollera vid byte av filmrulle: Har spill fastnat på 

sträckningsrullarnas yta?  
 Om så är fallet: Rengör sträckningsrullarna, eftersom filmen 

annars kan spricka på ett tidigt stadium. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 128 

Avbildning 129 
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12.16 Smörjning av knivbalken 

 Varning, risk för skärskador! 
Risk att skada sig av filmkniven. Använd skyddshandskar. 

 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Smörj knivbalkens smörjnippel (pil i Avbildning 130) med 

fettsprutan tills fettet tränger ut. 
 Torka bort överflödigt fett ordentligt. 

 
 
 
 
 
 

12.17 Byte av filmkniv 

 Varning, risk för skärskador! 
Risk att skada sig av filmkniven. Använd skyddshandskar. 

 
 Fäll upp filmkniven när traktorns motor är på. 

 

 Varning, skaderisk! 
Inga personer får vistas inom området för plastningsbordets, 
lastarmens, filmknivens eller inplastararmarnas rörelser. 

 
 Stäng av traktorns motor och se till att den inte kan startas 

av misstag igen. 
 Bryt strömförbindelsen till manöverinstrumentet. 
 Lossa fyra skruvförbindningar längs knivbalkens baksida. 
 Dra ut filmkniven och sätt in en ny. Kniven måste sluta tätt. 
 Spänn fyra skruvförbindningar. 
 Smutsa inte ner de två tryckfjädrarna på spännprofilen (se 

reservdelslista). 
 Starta traktorns motor igen och koppla strömförbindelsen till 

manöverinstrumentet. 
 Fäll in filmkniven igen. 

 
 
 

Avbildning 130 

Avbildning 131 
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12.18 Översyn av hydraulik 

 Observera! 
Observera anvisningar från traktorleverantören. 

 
 Kontrollera att hydraulledningarna inte är nötta, knäckta 

eller läcker. 
 Om så krävs: Skruva åt förskruvningarna eller reparera hela 

ledningssektionen. 
 

 Info! 
Vid större oljeläckage: Kontakta verkstad. 
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12.19 Kontaktbeläggning för inplastare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt A Kontakt B 
  18 Lastarm 1 “LA1” – br  18 12 V Supply – br 

Säkerhetssensor "SS“ – ws 35    12 V Supply – bl 35   

  17 Lastarm2 "LA 2“ – br  17 Svänga bord– rt/gn 

Lastarm 2 "LA 2“ – bl 34    Svänga bord– gr/gn 34   

  16 –  16 Lastrm – sw/br 

– 33    Manöverinstrument – ge 33   

  15 Sensor Supply – br  15 Foliehållare / kniv sw/or 

Inplastararm 1 “IPA1” – gn 32    Lastarm – ws/br 32   

  14 –  14 LS Supply – br-ge/vio 

Inplastararm 2 “IPA 2” – ge 31    Manöverinstrument – br 31   

  13 –  13 Köra ut cylinder–  sw/gn 

Lastaram 1 „L1“ – bl 30    Foliehållare/kniv – ws/or 30   

  12 Kniv öppen"O2“ – br  12 Köra in cylinder– br/or 

Kniv öppen"O2“ – bl 29    CAN H – ws / rt – vio 29   

  11 Kniv öppen"O1“ – br  11 Strömregleringsventil – br/vio 

Kniv öppen"O1“ – bl 28    LS GND – bl/gn-vio 28   

  10 –  10 Bordvalsreglering – ge/rt 

– 27    CAN L – gn / gr – vio 27   

  9 Kniv 2 "K 2“ – br  9 – 

Kniv 2 "K 2“ – bl 26    + Försörjning vridvinkelgivare gn/sw 26   

  8 Kniv 1 "K 1“ – br  8 Massa vridvinkelgivare/sw 

Kniv 1 "K 1" – bl 25    Köra ut cylinder  – ws/gn 25   

  7 –  7 – 

LS-signal – gr  24    – 24   

  6 –  6 – 

Position „P“ – rs 23    Köra in cylinder – bl/or 23   

  5 Balrotation "BR“ – br  5 Signal vridvinkelgivare/sw 

Balrotation "BR“ – bl 22    – 22   

  4 Tagghjul „Z“ – br  4 – 

Bordrotation "PBR“ – bl 21    Strömregleringsventil „S“ – bl/vio 21   

  3 Balsensor "BS“ – br  3 – 

Balsensor "BS“ – bl 20    – 20   

  2   2 – 

 19    Bordvalsreglering – gn/rt 19   

  1   1 – 

 
BK = Svart (sv) BU = Blå (bl) 

BN = Brun (br) VT = Violett (vio) 

RD = Röd (rt) GY = Grå (gr) 

OG = Orange (or) WH = Vit (ws) 

YE = Gul (ge) PK = Rosa (rs) 

GN = Grön (gn) TQ = Turkos (tr) 

IEC 60757 (International Electrotechnical Commission) 

A
B
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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  DOUBLE ACTION 235 / DOUBLE ACTION 235 PROFI  ............................................................................................................................................................................................................ 
(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, Dezember 2005 

 
 

 



 


