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FÖRORD 

LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN! 
 Den här bruksanvisningen ger viktig information om hur du 

använder maskinen på ett riskfritt sätt. 
 Låt alla som använder maskinen ta del av 

bruksanvisningen! 
 Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av maskinen. 

 
 
LÄS BRUKSANVISNINGEN TILL 
" WELGER DOUBLE ACTION RP 235 / 235 PROFI" 
 Följ alla säkerhetsanvisningar! 
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IMPRESSUM 
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VARNINGSSYMBOLER 

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 normalt driftförlopp, risk för materialskador. 

 

 Info! 
Den här symbolen står vid användbara anvisningar: 
Speciella tips för att använda maskinen på bästa sätt.  
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SÄKERHET 

Föreskriven användning 
Manöverinstrumenten E-LINK och BALERCONTROL III är 
utformade för att endast användas på maskinen 

WELGER DOUBLE ACTION 235 
och 

WELGER DOUBLE ACTION 235 PROFI 
All annan användning räknas som ej föreskriven. Tillverkaren 
tar inget ansvar för skador som uppstår som ett resultat av 
annan användning, utan det sker helt på egen risk. 
 

 Se upp!, Risk för skador! 
DOUBLE ACTION 235 och DoubleAction 235 PROFI får 
aldrig användas utan inplastare. (Det gäller fär såväl 
maskiner med individuell axel som för maskiner med 
tandemaxel.) Om balarna inte skulle plastas in:  
Välj genomräckningsdrift (se kapitel Lindning PÅ / AV, sid. 
19). 

 
I föreskriven användning ingår att följa tillverkarens anvisningar 
gällande drift, service och underhåll. 
 
Systemen E-LINK och BALERCONTROL III får endast används 
av personer som är förtrogna med instrumenten och medvetna 
om riskerna. 
 
Gällande olycksförebyggande föreskrifter och allmänt erkända 
säkerhetstekniska regler ska följas. 
 
Det är inte tillåtet till montera på extrautrustning. Egenmäktigt 
gjorda förändringar och påbyggnad av icke godkända delar och 
utrustningar fråntar tillverkaren allt ansvar för skador som 
uppkommer som ett resultat av ett sådant förfarande. 
 

 



  SÄKERHET 
 

E-LINK  och  BALERCONTROL III  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 9  

Allmänt 
Även om alla säkerhets- och varningsanvisningar 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 risker! 
 
 Läs den bruksanvisning som hör till maskinen. Kontakta 

kundtjänst om du har några frågor. 
 
 Innan arbetet påbörjas ska en översyn av maskinen göras. 

Man bör då vara uppmärksam på om någon del av 
maskinen förändrats eller saknas, om några ovanliga ljud 
uppstår under körningen samt titta efter synliga läckor. 

 
 Före underhållsarbete på maskinen (justering, reparation, 

skötsel): Slå från tappaxel och traktormotor. Dra ut länkaxel 
och tappaxelände. Stäng av hydrauliken; bryt hydrauliska 
och elektriska förbindelser till traktorn; bryt strömmen till 
manöverinstrumenten. Service får endast göras av 
personer som utbildats för den typen av arbete. 

 
 Ta aldrig ut halm eller annan gröda ur maskinen medan 

drivmekanismen fortfarande är igång eller så länge den 
frånkopplade maskinen forstätter att efterlöpa. Slå först från 
tappaxel och traktormotor och dra sedan ut länkaxeln ur 
tappaxeländen. Koppla ifrån hydrauliken och spärra så att 
den inte kan sättas igång av misstag igen. 

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

 
 Under drift: Kliv inte på maskinen. Håll ett tillräckligt avstånd 

till maskinens verkningsområde. 
 

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

 
 Innan man lägger i nät- eller filmrullar: Koppla ifrån 

hydrauliken och spärra så att den inte kan sättas igång av 
misstag igen. 

 
 Maskinen får aldrig användas om skyddsanordningarna är 

trasiga eller demonterats (t ex.: säkerhetsbygel)! 
 

 Ha brandsläckare inom räckhåll. 
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El/Elektronik 
  E-LINK och BALERCONTROL III är konstruerade enbart 

för 12-V drift. Det är inte tillåtet att koppla dem till andra 
interna nät! Innan varje form av justering, montering eller 
service ska strömmen kopplas bort från E-LINK och 
BALERCONTROL III. 

 
 Kontrollera regelbundet att alla sensorer och aktorer sitter 

ordentligt på plats. 
 

  Strömmen får bara vara påkopplad till den elektroniska 
utrustningen när maskinen ska köras . När arbetet 
avslutats ska strömmen omedelbart brytas till styrningen. 

 
 Det är inte tillåtet att gå in i eller i närheten av maskinens 

arbetsområde när strömmen är på till den elektroniska 
utrustningen. 

 
 Vid rengöring får den elektroniska utrustningen inte utsättas 

för direkt vattenstråle (i synnerhet inte högtryckstvätt eller 
ångstrålerenare).  

 
 De kablar som tillhör E-LINK och BALERCONTROL III får 

endast kopplas till de uttag som monterats och godkänts 
på fabriken. 

 
 

Svetsningsarbeten 
 Låt inte ström från svetsen gå genom E-LINK eller 

BALERCONTROL III. 
 

 Bryt strömförsörjningen på alla poler från maskinen (koppla 
bort batteriet). 

 
 Bryt strömmen mellan traktor och maskin. 

 
 Observera värmeutvecklingen på svetspunkterna. Montera 

av känsliga delar (kablar, sensorer, delar av plast) innan du 
svetsar. 
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Elektromagnetisk tolerans (EMC) 
Maskinen har utrustats med elektroniska delar och 
komponenter vars funktion kan påverkas av elektromagnetisk 
strålning från andra apparater. En sådan påverkan kan 
innebära risker för människor om inte följande 
säkerhetsanvisningar följs: 
 
Om installation av elektrisk och elektronisk utrustning görs i 
efterhand med anslutning till maskinens elsystem är 
användaren skyldig att själv kontrollera om installationen 
orsakar störningar på fordonets elektronik eller andra 
komponenter. 
 
Framför allt måste man se till att den elektriska och elektroniska 
utrustning som installeras i efterhand motsvarar gällande 
version av EMC-riktlinjen 89/336/EWG och är CE-märkta. 
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E-LINK 

Allmänt 

 Observera! 
Det är inte tillåtet att koppla E-LINK till 24 V nät. 

 
Maskinens interna nät: 12 V 
Säkring, på maskin: 30 A 
 

 Observera! 
Huset till manöverinstrument E-LINK är fuktighetsavvisande. 
Trots detta: För att undvika felaktig funktion får 
manöverinstrumentet inte utsättas för alltför mycket fukt (t ex 
kraftigt regn, nedsänkning i vatten, ångstråle eller 
högtryckstvätt). 

 

 Observera! 
Innan varje form av montering, justering eller service ska 
strömmen brytas till manöverinstrumentens styrning : Bryt 
den elektriska förbindelsen mellan traktor och maskin. 
Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktorns motor och dra ut 
tändningsnyckeln. Koppla bort maskinens kraftuttag från 
traktorn.  

 

E-LINK 
E-LINK-styrningen består av: 
 Manöverinstrument med display (Avbildning 1) 
 Styrenhet på inplastarchassi (pil på Avbildning 2) 
 Styrningsprogram (programvara) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avbildning 2 
Avbildning 1 
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Display 
På E-LINK finns en display som är indelad i sex fält: 
 Fält I, Fält II, Fält III 
 Fält A, Fält B, Fält C 

 
I den här bruksanvisningen tas fälten upp i samma ordning som 
de står i på schemat (Avbildning 3). 
 
Direkt under displayen finns det tre knappar som ser likadana ut 
(Avbildning 3). I denna bruksanvisning betecknas de tre 
knapparna som knapp A, knapp B och knapp C för att det ska 
vara lättare att skilja dem åt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fält A: 
Typ av drift  

Fält B:  
Delcykel / Aggregat 

Fält C: 
Driftparameter / Aggregat 

 
 

Avbildning 3 

Batterispänning 

Varvtal inplastararm 
(endast vid inplastning) 

Balräknare 
(arbetsdagsräknare) 

Maskinens körtid 
(arbetsdagsräknare) 

Maskinstatus med 
grafik/animation 

Symbol för automatisk drift: 
En delcykel körs automatiskt

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min

Lindningar
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E-LINK – MENYER 

Allmänt 
E-LINK-systemet innehåller följande menyer: 

 

Meny Uppgift se kapitel 

HUVUDMENY Visning och kontroll av daglig drift "E-LINK – MENY HUVUDMENY" 
 sidan 15 

INSTÄLLNINGAR Inställning av maskinparametrar "E-LINK – Meny INSTÄLLNINGAR" 
 sidan 31 

SYSTEMINFO Information om valda systemdata "E-LINK – Meny SYSTEMINFO" 
 sidan 42 

DIAGNOS Diagnosmöjligheter för test av maskinen "E-LINK – Meny DIAGNOS" 
 sidan 44 

STATISTIK Maskinens körtid, livstidsräknare och 
arbetsdagsräknare 

"E-LINK – Meny STATISTIK" 
 sidan 52 

 

Meny 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Menyval: Tryck på   eller    

 Bekräfta val med . 
 
Om ingen meny väljs: 
Om man inte trycker på någon tangent inom fem sekunder 
kommer man automatiskt tillbaka till HUVUDMENY. 
 
 

 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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E-LINK – MENY HUVUDMENY 

HUVUDMENY är standardmenyn. Här sker den dagliga driften av 
maskinen. 
HUVUDMENY kommer upp automatiskt när strömmen kopplas på 
till E-LINK. 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 

 Välj HUVUDMENYN : Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 
 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Typ av drift: Automatisk drift  
Den dagliga produktionen sker uteslutande i AUTOMATISK DRIFT. 
 
Den här typen av drift (AUTOMATISK) sätter igång automatiskt när 
den elektroniska utrustningen kopplas på. Om man växlat till en 
annan typ av drift (MANUELL DRIFT) under mellantiden: 

 Välj AUTOMATISK DRIFT  med . 
 

 
 
 

 
Fält A: Typ av drift 

 
Fält B: Delcykel 

 
Fält C: Driftparameter 

 
Automatisk 

 
(Endast DOUBLE ACTION 
235) delcykel: Nätbindning  

Inställt antal lindningar 

  
 

Delcykel: Ta upp bal 
 

Inställt antal lager 
(med valsreglering) 

  

 

Delcykel: Plasta bal 
 

Inplastning med automatisk 
drift påkopplad 

  
 

Delcykel: Lasta av bal 
 

Inplastning med Automatisk 
drift frånkopplad (balarna 
matas igenom) 

    
 

Automatisk avlastning av en 
bal automatisk 

    
 

Automatisk avlastning i 
samband med lindning 
vid nästa bindning 

    
 

Automatisk avlastning av två 
balar automatisk 

    
 

Manuell balavlastning 

    
 

(Endast DOUBLE ACTION 
235) Balpress i driftstypen 
Automatik 

    
 

(Endast DOUBLE ACTION 
235) Balpress i 
driftstypen Manuell drift 

 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min

Lindningar
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Symbolen  (AUTOMATISK DRIFT) i fält A visar att maskinen 
är kopplad på AUTOMATISK DRIFT. 
 

 Med   väljs olika typer av drift. 

 Med tangenterna  och  kan driftparametrarna 
ändras. 

 
När den elektroniska utrustningen kopplats på stannar 
AUTOMATISK DRIFT först i vänteläge och maskinen börjar inte 

arbeta av sig själv. Symbolen  (AUTOMATISK DRIFT) blinkar 
i fält A. 
 
Styrningen väntar på att föraren ska starta maskinen. 
 

 Varning, skaderisk! 
Håll ett tillräckligt avstånd till maskinens verkningsområde 
innan den startas Håll ett tillräckligt avstånd till maskinens 
verkningsområde. 

 

 Tryck på  (START/STOP). Delcyklarna startar. 
 
Delcyklarna startas automatiskt och gås igenom i tur och 
ordning: 

  (Nätbindning) 

  (Lasta av balar), 

  (Ta upp balar) und 

  (Plasta balar) 
 

 Varning, skaderisk! 
Den lilla symbolen  (AUTOMATISK DRIFT) i fältets övre 
högra hörn visar att maskinen startats i AUTOMATISK DRIFT 
och att maskinens aggregat sätter igång automatiskt - alltså 
utan ytterligare förvarning. 

 
Det går inte att byta till en annan drifttyp förrän en pågående 
delcykel avslutats (T EX från AUTOMATISK DRIFT till MANUELL). 
 

 Om man trycker på  (START/STOP) stoppas alla 
pågående delcyklar. 

 Trycker man en gång till på  (START/STOP) kan den 
delcykel som stoppats fortsätta igen. 

 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 
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Under inplastning visas på displayen: 
 aktuellt varvtal UPM för inplastararmar (fält III). 
 aktuellt antal färdiga LINDNINGAR (Fält II). 

 
Undantag: När valsregleringen är aktiverad (se 
„Valsregleringen“, sidan 39) visas inte antalet färdiga 
LINDNINGAR, utan lindningsstatus i procent (0 - 100 %) på 
displayen. 
 
 
 

Lindningar / Lager 

Fält C Betydelse Förklaring 

 

Inställt antal 
LINDNINGAR  
(se E-LINK – Meny 
INSTÄLLNINGAR, 
sidan 31) 

När valsregleringen är deaktiverad anger detta värde det sammanlagda antalet 
LINDNINGAR . 
(LINDNINGAR = inplastararmsvarv) 

 
Inställt antal LAGER 
(endast vid aktiverad 
valsreglering) 
(se E-LINK – Meny 
INSTÄLLNINGAR, 
sidan 31) 

När valsregleringen är aktiverad anger detta värdet sammanlagt antal FILMLAGER runt 
balarna. 

 
Vid deaktiverad valsreglering: 
Antalet LINDNINGAR som ställts in i INSTÄLLNINGAR-MENYN 
kan justeras efter den enskilda balen (kan göras samtidigt med 
inplastningen): 

 Tryck på  tills LINDNINGAR kommer upp på fält C. 

 Med tangenterna  och  kan det inställda värdet för 
den aktuella balen ändras mellan 4 - 40 LINDNINGAR. 

 
Antal LINDNINGAR kan nu justeras så länge de två 
LINDNINGAR som står före på tur ännu inte påbörjats. 
Exempel 1: 
Inställt värde:  14 LINDNINGAR  
Varav redan färdiga:  12  LINDNINGAR  
Alltså: Det går inte längre att ändra värdet för den aktuella 
balen. 
Exempel 2: 
Inställt värde:  14 LINDNINGAR  
Varav redan färdiga:  11 LINDNINGAR  
Alltså: Det går fortfarande att ändra värdet för den aktuella 

balen. 
 
När lindningen avslutats sätts inställt antal LINDNINGAR åter 
automatiskt på det värde som ställts in i INSTÄLLNINGAR  . 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 
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Vid aktiverad valsreglering: 
När valsregeringen är aktiverad(se „Valsregleringen“, sidan 39) 

ska istället för antal lindningsvarv antalet film LAGEN  
ställas in. Med en överlappning på 55 % kan 2, 4, 6 eller 8 lager 
ställas in, med 70 % överlappning blir det 3, 6, 9 och 12 lager. 
 
 
 
 
 
 

Lindning PÅ / AV 

Fält C Betydelse Förklaring 

 
Lindning påkopplad Balarna plastas av inplastaren. 

 
Lindning frånkopplad 
(Balarna passerar rakt 
igenom) 

Balarna plastas inte av inplastaren utan passerar bara igenom den och lastas av 
oplastade. 

 
Der lindningscykeln kan kopplas på eller av: 

 Tryck på  tills  eller   kommer upp på 
fält C. 

 Sätt igång lindningscykeln med   

 Stäng av lindningscykeln med   . Då kommer 
balarna inte att plastas av inplastaren utan bara passera 
rakt igenom den. 

 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 
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Typ av balavlastning 

 Tryck på  till dess en symbol från följande tabell visas i 
fält C. 

Typ av balavlastning kan ställas in med tangenterna  och 

: 
 

  Avlastning av en bal i taget, automatisk. När 
maskinen stoppats eller vid körande maskin. 

 

  Avlastning av en bal i taget, automatisk när nästa 
bal lindas. Endast vid stoppad maskin. 

 

  Avlastning av två balar i taget, automatisk. Endast 
vid stoppad maskin. 

 

  Avlastning av en bal i taget, manuell. Lasta av 

balarna med hjälp av  (START/STOP). Vid stoppad 
maskin eller vid körande maskin. 

 
 

Fält C Betydelse Förklaring 

 
Automatisk avlastning av 
en bal 
automatisk 

Balen lastas automatiskt av inplastaren direkt efter inplastningen. 
Undantag: Om operatören har kopplat om från "Balavläggning manuell" till denna "Bal 
enstaka automatisk avlägning" måste likväl den första balen efter omkopplingen läggas av 
manuellt (knappen START/STOP). 
 

 
Automatisk avlastning i 
samband med lindning 
vid bindning 

Balen lastas inte automatiskt av inplastaren förrän nästa bal binds i balpressen. 
Man kan fortsätta köra när den nybundna balen åker ur balpressen och lämnas över till 
inplastaren. 
Undantag: Om operatören har kopplat om från "Balavläggning manuell" till denna "Bal 
enstaka automatisk avlägning" måste likväl den första balen efter omkopplingen läggas av 
manuellt (knappen START/STOP). 

 
Automatisk avlastning av 
två balar 
automatisk 

Balen lastas inte automatiskt av inplastaren förrän nästa bal binds i balpressen. Nästa bal 
lämnas genast över till inplastaren och lastas av meddetsamma. Resultatet blir alltså att 
man får två balar som ligger på samma ställe. 
Man kan fortsätta köra när båda balarna lastats av. 

Den här typen av avlastning är lämplig vid t ex avstängd inplastare . 

 
Manuell balavlastning Balen lastas av inplastaren när föraren tryckt på (START/STOP). 

Se upp! Vänta till dess inplastningsprocessen visas som avslutad i  manöverinstrumentets 
display (se avbildning). 
 

 
 

 
 
 

Balar

Timmar

Volt 

v/min 

Lindningar 
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Delcyklar: Ta upp bal – plasta bal  

 Varning, skaderisk! 
Den lilla symbolen (AUTOMATISK DRIFT) i övre högra 
hörnet på fält II visar att maskinen startats i AUTOMATISK 
DRIFT och att aggregaten går igång automatiskt – alltså utan 
ytterligare förvarning. 

 
Förutsättningar för att starta den här delcykeln: 
 Plastningsbordet står vågrät 
 Lastarmen står lodrät 
 Inplastararmarna står i viloläge 
 Knivarna är infällda 
 Balpressens baklucka är stängd 

 
Om dessa villkor inte uppfyllts måste aggregaten sättas i sina 
startpositioner i MANUELL DRIFT . 
 
 

 

 När en lindning startas i balpressen startar automatiskt 

delcykel B  TA UPP BAL ... 

   

 

 ... och plastningsbordet tippar till upptagningspostion 
(vertikal). 
 
Tidskontroll: Om plastningsbordet inte når detta läge 
(vertikalt)inom åtta sekunder stoppas den pågående 
delcykeln av säkerhetsskäl och styrningen växlar automatiskt 
till MANUELL DRIFT. 

   

 

 Plastningsbordet stannar i upptagningsposition (vertikal) tills 
balen lämnas över av balpressen. 
 
Tidskontroll: Om balen inte kommit till plastningsbordet inom 
20 sekunder stoppas den pågående delcykeln av 
säkerhetsskäl och styrningen växlar automatiskt till MANUELL 
DRIFT. 

   

 

 När balen lämnats över tippar plastningsbordet till 
lindningsposition (horisontal). 
 
Tidskontroll: Om bordet inte kommit i lindningsposition 
(horisontal) inom tio sekunder stoppas den pågående 
delcykeln av säkerhetsskäl. Styrningen växlar automatiskt till 
MANUELL DRIFT. 
 

   

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 
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 När plastningsbordet kommit i lindningsposition (horisontal) 
öppnas lastarmén. 
 
Tidskontroll: Om lastarmén inte öppnats helt inom fem 
sekunder stoppas den pågående delcykeln av säkerhetsskäl 
och styrningen växlar till MANUELL DRIFT. 

   

 

 Om lastarmén är helt öppen och bakluckan reglad ... 
 

   

 
 

 
... startas automatiskt delcykel  PLASTA BAL. 
 
Plastningsbordet snurrar balen. De två inplastararmarna 
roterar runt balen och plastar den.  
 
Vid deaktiverad valsreglering: 
Antal färdiga LINDNINGAR  visas på fält II (här: 5). Antalet 
inställda  LINDNINGAR kan ändras för den aktuella balen: se 
kapitel „Lindningar / Lager“, sidan 18. 

   

 

 Vid aktiverad valsreglering: 
Lindningsstatus i [%] visas på fält II (här: 16 %). Antal 
inställda LAGER kan ändras för den aktuella balen: se kapitel 
„Lindningar / Lager“, sidan 18. 

   

 

 När delcykel PLASTA BAL avslutats växlas automatiskt över till 

delcykel  LASTA AV BAL, se kapitel „Delcykel: Lasta av 
bal“, sidan 23. 

   
 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 
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Delcykel: Lasta av bal 

 Varning, skaderisk! 
Innan delcyklar startas: Håll ett tillräckligt avstånd till 
maskinens verkningsområde. 
Den lilla symbolen (AUTOMATISK DRIFT) i övre högra 
hörnet av fält II visar att maskinen startats i AUTOMATISK 
DRIFT och att aggregaten går igång automatiskt – alltså utan 
ytterligare förvarning. 
 
På ojämn mark kan balarna råka i rullning eller tippa över på 
sidan när de lastas av. Inga personer får vistas i området där 
balarna kan börja rulla. 

 
Förutsättningar för att starta den här delcykeln: 
 Plastningsbordet står vågrät 
 Inplastararmarna står i viloläge 
 Knivarna är infällda 
 Balpressens baklucka är stängd 

 
Om dessa villkor inte uppfyllts måste aggregaten sättas i sina 
startpositioner i MANUELL DRIFT . 
 
 

 

 
Delcykel  LASTA AV BAL startas – beroende på inställning 
av avlastningsaggregatet – automatiskt eller manuellt (se 
kapitel „Typ av balavlastning“, sidan 20). 

   

 

 Efter starten tippar plastningbordet till avlastningsposition 
(vertikal).  
 
Tidskontroll: Om plastningsbordet inte kommit i 
avlastningsposition (vertikal) inom åtta sekunder avbryts den 
pågående delcykeln och styrningen växlar automatiskt till 
MANUELL DRIFT. 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 
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 När balen lastats av (rullat ner från plastningsbordet), tippar 
bordet tillbaka till horisontalt läge. 
 
Tidskontroll: Om plastningsbordet inte når horisontalläget inom 
fem sekunder avbryts den pågående delcykeln och styrningen 
växlar automatiskt till MANUELL DRIFT. 

   

 

 Därefter stängs lastarmen. 
 
Tidskontroll: Om lastarmén inte stängts inom fem sekunder 
avbryts den pågående delcykeln av säkerhetsskäl och 
styrningen växlar till MANUELL DRIFT. 

   

 

 När lastarmén är helt stängd är styrningen redo för nästa 

delcykel  TA UPP BAL, se kapitel „Delcyklar: Ta upp bal – 
plasta bal “, sidan 21. 
 

 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Lindningar 
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Tidskontroll i AUTOMATISK DRIFT   

En tidskontroll kontrollerar säkerhetsfunktioner i delcyklarna och 
avbryter AUTOMATISK DRIFT vid störningar 
 

  Obs! Risk för skador! 
Ta inte med metallföremål i maskinens direkta närhet så 
länge den elektriska styrningen är inkopplad (t. ex. inga 
verktyg, inga säkerhetsskor med metallkåpor). Orsak: 
oavsiktligt utlösande av approximationssensorerna och 
därmed förbundna oväntade maskinrörelser. 

 
 

Delcykel Aktion Varaktighet Start Slut Felmeddelande 

(Endast DOUBLE 
ACTION 235) 
BINDNING 

Nätbindning utförs 20 s Start bindning Nätkniv släpper 
maskor 

Auto AV: Bindning 

(ENDAST DOUBLE 
ACTION 235) 
STÄNGA BAKLUCKA 

Bakluckan stängs 15 s Start stängning av 
baklucka 

Låsning av baklucka Auto AV: Baklucka 

TA UPP BAL Tippa bord till 
upptagningsposition 

8 s Start delcykel, Start 
lindning 

Upptagningsposition 
nådd 

Auto AV: bord 

TA UPP BAL / ÖPPEN 
BAKLUCKA 

Vänta tills balen 
överlämnats av 

20 s Bakluckereglar 
öppnas 

Balsensor i bordet 
under tryck 

Auto AV: Bal 

TA UPP BAL Tippa bordet till 
lindningsposition 

10 s Balsensor i bordet 
under tryck 

Lindningsposition 
nådd 

Auto AV: bord 

TA UPP BAL Öppna lastarm 5 s Lindningsposition 
nådd 

Lastarmssensor 1 
under tryck, 
Lastarmssensor 2 
utan tryck 

Auto AV: Lastarm 

LASTA AV BAL Tippa bordet till 
avlastningsposition 

8 s Start delcykel Avlastningsposition 
nådd och balar 
avlastade 

Auto AV: bord 

LASTA AV BAL Tippa bordet till 
lindningsposition 

5 s Avlastningsposition 
nådd och balar 
avlastade 

Lindningsposition 
nådd 

Auto AV: bord 

LASTA AV BAL Stäng lastarm 5 s Lindningsposition 
nådd 

Lastarmsensor 1 
utan tryck, 
lastarmsensor 2 
under tryck 

Auto AV: Lastarm 
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Drifttyp: manuell drift  
MANUELL DRIFT används bara vid speciella driftförhållanden, t ex 
om balarna är klämda eller efter NÖD-STOPP. 
Den dagliga produktionen sker huvudsakligen i AUTOMATISK 
DRIFT   („Typ av drift: Automatisk drift“, sidan 16). 
 

 Välj MANUELL DRIFT  med tangenten . 
 

 
 
 

 
Fält A: 

Typ av drift  
Fält B: 

Aggregat  
Fält C: 

– 

 
Manuell drift 

 

(Endast DOUBLE ACTION 
235) 
Aggregat:  Nätbindning 

  

  

 

(Endast  DOUBLE ACTION 
235) 
Aggregat: Baklucka 

  

 
Halvautomatisk drift 

 
Aggregat: 
Plastningsbord 

  

  
 

Aggregat: 
Lastarm 

  

  
 

Aggregat: 
Inplastararm 

  

  
 

Aggregat: 
Knivar 

  

 
I den här typen av drift kan vilket aggregat som helst väljas: 

 Tryck på  för att välja ett aggregat. 

 Manövrera valt aggregat: tangenterna  och . Så 
länge tangenten hålls intryckt aktiveras det valda 
aggregatet. 

 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min
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Manuell drift med kollisionskontroll 

Aggregaten: 

 Plastningsbord  

 Lastarm  och 

 Inplastararm  
 
har en kollisionskontroll. Om sensorerna känner en 
kollisionsrisk kan aggregatet i fråga inte köras och det kommer 
ett felmeddelande OTILLÅTEN AKTIVITET. 
 
Aggregaten till plastningsbord och lastarm kan endast köras om 
inplastararmen står i viloläge. Om inplastararmen inte står i 
viloläge: 

 Tryck på  för att välja inplastararm . 

 Tryck på  (START/STOP) för att sätta inplastararmen i 
viloläge. Processen kan avbrytas genom att man trycker på 

 (START/STOP). 
 
Om inte plastningsbordet står i sitt viloläge (vågrätt): 

 Tryck på knappen  för att välja plastningsbordet 

. 

 Tryck på knappen  (START/STOP) för att köra 
plastningsbordet till viloläge (vågrätt). Processen kan 

avbrytas genom att du trycker på  (START/STOP). 
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Manuell drift utan kollisionskontroll 

 Observera, Kollisionsrisk! 
När aggregaten körs UTAN kollisionskontroll finns det risk 
för att maskindelar kan kollidera. 
Här går det visserligen att förflytta plastningsbordet (i 
Manuell drift UTAN kollisionskontroll) med knappen 
START/STOP men det stoppar inte automatiskt när det når 
sitt viloläge. 

 
Skulle maskinen blockeras på grund av kollisionskontrollen kan 
man använda nöddrift. Aggregaten till plastningsbord och 
lastarm kan köras utan kollisionskontroll. (inplastararmen kan 
inte köras.) 

 Tryck på  för att välja plastningsbord eller lastarm. 

 Håll  <START/STOP> nertryckt. 

 Kör det valda aggregatet med tangenterna  resp. . 
 
Vid aktiviteter utan kollisionskontroll visas meddelandet INGEN 

KOLLISIONSKONTROLL. Meddelandets syfte är endast att hålla 
föraren informerad och inte att avbryta körningen. 
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Översikt: Aktiviteter i manuell drift  

Följande aktiviteter är möjliga: 
 

  
Plastningsbord 

 
Lastarm 

 
Knivar 

 
Inplastararm 

(Endast DOUBLE 
ACTION 235) 

 
 Nätbindning 

(Endast DOUBLE 
ACTION 235) 

 
Baklucka 

  
Håll knappen 

nertryckt 

Tippa plastningsbord 
framåt Stäng lastarm Fäll ut knivar Flytta inplastararm Nätbindning startas Öppna baklucka 

 +  
Håll knappen 

nertryckt 

Tipp 
plastningsbordframåt 
utan kollisionskontroll 

Stäng lastarm utan 
kollisionskontroll – – – – 

  
Håll knappen 

nertryckt 

Tippa plastningsbord 
bakåt Öppna lastarm Fäll in knivar – – Stänga baklucka 

 +  
Håll knappen 

nertryckt 

Tippa plastningsbord 
bakåt utan 
kollisionskontroll 

Öppna lastarm utan 
kollisionskontroll – – – – 

  
Tryck kort på 

knappen 

Kör plastningsbordet 
till viloläge (vågrätt) 
Se upp! Automatisk 
rörelse! Rörelsen 
upphör: 
- om 
plastningsbordet 
uppnått sitt 
grundläge eller 
- om knappen trycks 
ner en gång till. 

– – 

Wickelarm in 
Ruheposition fahren 
Se upp! Automatisk 
rörelse! Rörelsen 
upphör: 
- om 
plastningsbordet 
uppnått sitt 
grundläge eller 
- om knappen trycks 
ner en gång till. 

– 

Sätt inplastararm i 
viloläge 

Se upp! Automatisk 
rörelse! Rörelsen 
stoppar när 
inplastararmen har 
nått sitt grundläge 
eller när knappen 
trycks ner på nytt. 
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Översikt över tangentfunktioner i HUVUDMENY 

Tangent Användning 

 
Val av drift 
(AUTOMATISK – MANUELL DRIFT) 

 
AUTOMATISK DRIFT: –/– 
MANUELL DRIFT: Val av aggregat (Plastningsbord – Lastarm– Knivar– Inplastararm) 

 
AUTOMATISK DRIFT: Val av driftparametrar 
MANUELL DRIFT: –/– 

 

AUTOMATISK DRIFT: AKTIVERA Automatisk drift, Starta delcykel, Stopp 
MANUELL DRIFT: Sätt inplastararm i viloläge, Kör plastningsbordet till viloläge, Stop 

 +  

 +  

AUTOMATISK DRIFT: –/– 
MANUELL DRIFT: Tippa plastningsbord eller flytta lastarm utan kollisionskontroll 

 
AUTOMATISK DRIFT: Ändra driftparametrar 
MANUELL DRIFT:  

Aggregat plastningsbord: Tippa framåt 
Aggregat lastarm: Fäll in 
Aggregat knivar: Fäll ut 
Aggregat inplastararm: Snurra 
Aggregat nätbindning: Starta (endast DOUBLE ACTION 235) 
Aggregat baklucka: Öppna (endast DOUBLE ACTION 235) 

 
AUTOMATISK DRIFT: Ändra driftparametrar 
MANUELL DRIFT:  

Aggregat plastningsbord: Tippa bakåt 
Aggregat lastarm: Fäll ut 
Aggregat knivar: Fäll in 
Aggregat inplastararm: –/– 
Aggregat nätbindning: – 
Aggregat baklucka: Stänga (endast DOUBLE ACTION 235) 

 

Ta fram felinformation (endast DOUBLE ACTION 235) 
Tillbaka till menyn MONITOR  (endast  DOUBLE ACTION 235) 

 

Ta bort felmeddelande 

 

Hämta menyöversikt 
Bekräfta menyval 
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E-LINK – MENY INSTÄLLNINGAR 

Menyn INSTÄLLNINGAR används för att ställa in olika 
maskinparametrar (språk, maskintyp, tangentsignal ...). 
 

 Hämta menyöversikt : Tryck på  . 
 

 Välj menyn INSTÄLLNINGAR:   eller    

 Bekräfta valet med: . 

 Välj parameter:   och   

 Ändra parameter :  och  
 
 
 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

 Eller tillbaka till HUVUDMENY: Håll tangenten   nere i tre 
sekunder. 

 
 
 

 Info! 
Utförliga upplysningar om setup-parametrarna: I denna 
handbok från sid 34.  

 
Dessutom: 

 Håll   intryckt: På displayen visas ett anvisningsfönster 
med uppgifter om den parameter du just valt (alltså den 
parameter som är understruken med ett svart streck). 

 tryck kort på  : Anvisningsfönstret försvinner igen. 
 
 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Följande inställningar kan göras för INSTÄLLNINGAR-
parametrar: 
 

INSTÄLLNINGAR-parameter Inställningar 

Språk tyska – engelska – franska – svenska – norska – 
finska – spanska – italienska – danska – 
nederländska 

 

 
 

Maskintyp DA235P (DOUBLE ACTION 235 PROFI) – 
DA235 (DOUBLE ACTION 235) 

Stöd för lastningsarm Nej – Ja 
 

 

(Endast DOUBLE ACTION 235) 
Fördröjning 

 
0..5 sekunder 

Knappsignal 0 - 50 

Ljudstyrka 0 - 5 

(Endast DOUBLE ACTION 235) 
CAN-modul nr. 1 

ja – nej 

 

 
 

(Endast DOUBLE ACTION 235) 
CAN-modul nr. 2 

ja – nej 
Endast för 
servicepersonal! 

Lindningar 
 

4..40 
Endast i Setup 7/7 "Valsjustering": nej“ 
har valts, går att ställa in något här.  

 

 
 

Fäll in knivar 0,2 sekunder .. 5 sekunder 
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INSTÄLLNINGAR-parameter Inställningar 

Plastningsarm-normalt varvtal 20 - 30 

Plastningsarm-varvtal vid 
folieutlösning 

5 - 10 
ju mindre värde desto längre förblir kniven öppen 

Acceleration resp. fördröjning av 
plastningsarm 

1 - 4 
1 = långsam; 4 = snabb 

Kniven utlöser inklämd folie vid 
plastningsarmens x-te varv 

2 - 5 
 

Kniven utlöser inklämd folie vid 
plastningsarmens x-te varv 

2 - 12 

Sprickvarning Nej – Ja  

 
 

Stoppa lindning 
vid varning för foliespricka: ja 
och valsreglering: nej 
vid varning för foliespricka: ja 
och valsreglering: ja 

 
1 (värde som inte går att ändra) 
 
1 – 2 

Valsreglering Nej – Ja  

 
 

Valsdrev 
(vid valsjustering: nej) 

0 -100 % 
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INSTÄLLNINGAR 1/4 

Språk 

Det går att ställa in olika språk för manöverinstrumentets 
display. 
 
 Tyska 
 Engelska 
 Franska 

 
beroende på modell kan i vissa fall ytterligare språk ställas in: 
 Svenska 
 Norska 
 Finska 
 Spanska 
 Italienska 
 Danska 
 Nederländska 

 
 

 

 Info! 
Innan följande inställningar ändras: Kontakta kundtjänst om 
du har några frågor 

 
Maskintyp 

 Observera! 
Maskintypen har ställts in korrekt från fabriken. Felaktig 
inställning kan göra att maskinen inte fungerar som den ska. 
Sedan: Beställ service. 

 
Ställ in maskintyp: 
 DA235P  = DOUBLE ACTION 235 PROFI 
 DA235  = DOUBLE ACTION 235 
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INSTÄLLNINGAR 2/7 

Stöd för lastarm 

Här ställer du in om inplastarens lastarm ska drivas med eller 
utan stöd (se pilar på bilden): 
Nej = Drift utan lastarmsstöd 
Ja   = Drift med lastarmsstöd 
 

  Var försiktig! Risk för skador! 
Lastarmens hydraulik anpassas efter vald inställning. 
Om inplastaren drivs MED lastarmsstöd MÅSTE du välja 
"Ja" här. 
Om inplastaren drivs UTAN lastarmsstöd MÅSTE du välja 
"NEJ" här. 

 
 
 

Fördröjning (endast DOUBLE ACTION 235) 

Här ställer du in hur länge maskinen ska vänta innan 
nätbindningen startar sedan förvald baltäthet uppnåtts:  
0..5 sekunder (i steg på 0,1 sekund). 
 
Exempel (inställt värde 2,5 sekunder): 
 Förvald baltäthet uppnås. En akustisk signal ljuder. 
 Nu måste föraren genast stoppa traktorn och maskinen. 
 2,5 sekunder efter den akustiska signalen startar 

nätbindningen. 
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INSTÄLLNINGAR 3/7 

Knappsignal 

Knappsignalen talar om när en knapp tryckts in på 
manöverinstrumentet.  
Det går att ställa in knapptonens längd: 0..50 ms 
0 -  = Knappsignal av 
50  = Lång knappton 
 
 

Ljudstyrka 

Det går att ställa in den akustiska signalens ljudstyrka 
(varnings- och anvisningstoner): 1 - 5 
1   = Låg knappton 
5   = Hög knappton 
 
 

CAN-modul nr. 1 och nr. 2 (endast DOUBLE ACTION 235) 

Endast för servicepersonal! 
(Se kapitlet "CAN-Modul", sid 113). 
 
 
 

INSTÄLLNINGAR 4/7 

Lindningar 

(endast vid "Valsjustering: nej") 
Antalet varv som inplastararmarna gör runt balen kan ställas in: 
4..40 Lindningar. 
 
 

Fälla in knivar 

Här ställer du in hur länge folieknivens hydrauliska cylinder ska 
fyllas på med tryck vid stängning av folieknivarna: 
0,2..5 sekunder. 
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INSTÄLLNINGAR 5/7 

MaxSveparmUPM 

Här ställer du in det normala varvtalet för plastningsarmarna:
  
20..30 varv per minut. 
 

MinSveparmUPM 

Här ställer du in det reducerade varvtal med vilket 
plastningsarmarna går runt när folieknivarna är öppna: 
5..10 varv per minut 
 
Ju mindre det inställda värdet är desto längre förblir 
folieknivarna öppna. 
 

WA-acceleration. 

Här ställs plastningaramarnas acceleration (framkörning) och 
fördröjning (bromsning) in. Därmed går det att anpassa 
plastningsarmens rörelse optimalt efter alla olika foliestyrkor 
som används: 
1  = För tunna folier: Plastningsarm kör fram långsamt 

och bromsar långsamt.  
4  = För tjocka folier: Plastningsarmen kör fram snabbt 

och bromsar in snabbt igen. 
 

Folieutlösning 1 

Här ställer du in efter hur många varv för plastningsarmarna 
som de båda folieknivarna ska utlösa sina inklämda folier 
freigeben: 
2..5 varv för plastningsarmen 
 
Exempel 
Inställt värde är "2": Efter två varv för plastningsarmarna slår 
folieknivarna upp en kort stund och utlöser de inklämda 
folieändarna. 
 

Folieutlösning 2 

Detta är en extra funktion till "Folieutlösning 1": 
Här ställer du in efter hur många varv för plastningsarmarna 
som de båda folieknivarna för andra gången ska utlösa de 
inklämda folierna. Orsak: Om en folie inte utlösts fullständigt 
vid den första folieutlösningen (om den alltså fortfarande hänger 
kvar vid folieknivarna) kan denna andra folieutlösninga 
genomföras av säkerhetsskäl. 
 
2..12 varv för plastningsarmarna 
Meningsfulla inställningar för folier på 500 mm: 

Folieutlösning 1 = 2 /folieutlösning 2 = 10 
Meningsfulla inställningar för folier på 750 mm: 

Folieutlösning 1 = 2 /folieutlösning 2 = 6 
 
Om du inte önskar ha denna andra folieutlösning: Ställ in 
identiska värden för folieutlösning 1 och 2. 
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INSTÄLLNINGAR 6/7 

Sprickvarning 

Sprickvarningen kontrollerar om: 
 den ena eller båda filmerna är spruckna. 
 den ena eller båda filmrullarna är tomma. 

 
Föraren kan arbeta med eller utan sprickvarning: 
 Sprickvarning: NEJ 
 Sprickvarning: JA. 

 
Sprickvarning: NEJ 
Sprickvarningen är frånkopplad. Maskinen märker inte om en 
(eller båda) filmerna spruckit. 
 
Sprickvarning: JA 
Sprickvarningen är påkopplad. Om någon av de båda filmerna 
spricker stannar maskinen (se nästa avsnitt). 
 
 

Lindningsstopp 

(Varning för spricka i folie: JA/valsreglering= JA) 
 Vill man att maskinen ska stanna om någon av de båda 

filmerna spricker ställer man in lindningsstopp här: 1. 
 Vill man att maskinen bara ska stanna om båda filmerna 

spricker, ställer man in lindningsstopp här: 2. 
 
Om en av filmerna spricker vid "Lindningsstopp": 2“ (eller en 
filmrulle tar slut) kommer balen att automatiskt plastas färdigt 
med den hela film som finns kvar. 
 
 
(Filmsprickvarning: JA / Valsjustering = NEJ) 
 Om maskinens skulle stoppa efter sprickvarning för en av 

de båda filmerna ska du här ställa in: Lindningsstopp: 1. 
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INSTÄLLNINGAR 7/7 
Valsregleringen kontrollerar och reglerar delar av 
produktionsprocessen (se „Valsreglering (vals kontroll): JA“, 
sidan 40). Det går att arbeta med eller utan valsreglering : 
 
 Valsreglering: NEJ 
 Valsreglering: JA 

 
Valsreglering (vals kontrol): NEJ 

Valsdrivning 
(endast vid valsreglering: NEJ) 
När valsregleringen är frånkopplad kan värdet för valsarnas 
drivmekanism ställas in mellan 0% och 100%. 
 
Valsarnas drivning motsvarar den hastighet som balarna 
snurrar på plastningsbordet. Valsdrivningen påverkar graden av 
filmöverlappning på balarna: Ju långsammare balen snurrar 
runt sin egen axel på plastningsbordet, desto större blir 
överlappningen av film. 
 
 0% = drivning AV 
 100% = drivning, max hastighet 

 
Lindningar 
Önskat antal lindningar (inplastararmsvarv) runt balen måste 
ställas in: 4 - 40 lindningar. 
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Valsreglering (vals kontroll): JA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överlappning 
(endast vid "Valsreglering": JA) 
Balen kan lindas med 55% eller 70% filmöverlappning (se 
Avbildning 4): 
 
 Med 55 % överlappning får man 2, 4, 6 och 8 lager film runt 

balarna. 
 Med 70 % överlappning får man 3, 6, 8 och 12 lager film 

runt balarna. 
 

 
Effektiv filmbredd 
(endast vid valsreglering: JA) 
Den effektiva filmbredden ska mätas och ställas in här: 400 - 
750 mm. 
Den effektiva filmbredden är bredden på filmen när den sitter på 
balen. Den blir mindre där än på rullen på grund av 
sträckningen. 
 
Exempel: 
Filmrullens bredd = 750 mm 
Filmbredd på bal = 620 mm 
 
Baldiameter 
(endast vid valsreglering: JA) 
Diameter på de balar som pressas ska ställas in här:  
Nominellt värde 125 cm 
 
Om den faktiska baldiametern avviker från det nominella värdet 
på 125 cm (t. ex. faktisk baldiameter är 127 cm), kan det hända 
att folieöverlappningen inte längre blir exakt (50 eller 70 %). I 
sådant fall går det här att optimera önskad folieöverlappning via 
värdet baldiameter. 
 
Meningsfulla inställningar: 120 cm .. 130 cm 
Tumregel: 
 Om överlappningen är för liten (transparenta ställen på den 

inplastade balen) ska du mata in ett större värde för 
baldiameter här. 

 Öm överlappningen däremot är för stor ska du mata in ett 
MINDRE värde för baldiameter. 

 

Avbildning 4 
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Filmlager 
(endast vid "Valsreglering: JA“) 
Önskat antal filmlager på balen kan ställas in här:  
 2 / 4 / 6 / 8 / osv. filmlager (med överlappning = 55%) 
 3 / 6 / 9 / 12 / osv. filmlager (med överlappning = 70%) 

 
 
 
 
 

Översikt över tangentfunktioner i INSTÄLLNINGARMENYN 

Tangent Användning 

 

Bläddra bakåt 

 

Visa uppgifter om setupparametrarna 

 

Bläddra framåt 

 

 

 
Ändra parameter 

 
Ändra parameter 

 

Välj parameter 

 

Välj parameter 

 

Hämta menyöversikt: kort tryck på tangenten 
tillbaka till HUVUDMENYN: Håll tangenten intryckt i tre sekunder.  
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E-LINK – MENY SYSTEMINFO 

 Hämta menyöversikt: Tryck på . 
 

 Välj  SYSTEMINFOMENYN: Tryck på tangenterna   eller 

   

 Bekräfta valet med . 
 
 
SYSTEMINFO -menyn ger information om viktiga systemdata 
(Styrapparaten och CAN-modulen): 
 Serienummer 
 Programvaruversion 
 Datum för programvara 
 Minne 

 
 Endast DOUBLE ACTION 235 PROFI:  

SYSTEMINFO består av en (1) bildskärmssida (se bild 
4880-068). 

 
 
 
 
 
 
 
 Endast DOUBLE ACTION 235:  

SYSTEMINFO består av tre (3) bildskärmssidor (se bilderna 
4880-061, 4880-062 och 4880-063). Det går att bläddra 
igenom de tre bildskärmssidorna medSYSTEMINFO går att 
bläddra igenom:  

knappen  resp. knappen  . 
 
 
 
 
 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

 Eller tillbaka till HUVUDMENY: Håll   intryckt i tre 
sekunder. 

 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Översikt över tangentfunktioner i SYSTEMINFOMENYN 

Tangent Användning 

 

Bläddra bakåt 

 

 

 

Bläddra framåt 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hämta menyöversikt: kort tryck på tangenten 
tillbaka till HUVUDMENYN: Håll tangenten intryckt i tre sekunder.  
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E-LINK – MENY DIAGNOS 

I E-LINK-systemet finns stora möjligheter att kontrollera och 
testa den elektriska utrustningen. Det finns två funktioner för att 
ställa diagnos : 
 

Standarddiagnos 

Diagnosmetod när maskinen står stilla. Maskinens funktioner är 
helt frånkopplade. Även en helautomatisk aktortest kan göras. 
 

 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla : 
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen stannat, bryt tillflödet 
av hydraulik till maskinen. 

 
 
 

Avancerad diagnos 

Diagnos när maskinen är igång. Observation av alla sensor- 
och aktorledningar. Val genom speciella tangentfunktioner. 
 

 Varning, skaderisk! 
Avancerad diagnos görs när maskinen är igång. Endast för 
utbildad och erfaren servicepersonal! 

 
Se „AVANCERAD DIAGNOS“, sidan 65. 
 



  E-LINK – Meny DIAGNOS 
 

E-LINK  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 45  

Standarddiagnos 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla. Om 
maskinen startas under en standarddiagnos går det inte att 
välja någon annan diagnostyp och nästa gång man trycker på 
en tangent hoppar styrningen tillbaka till HUVUDMENYN. 
 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj DIAGNOSMENY: Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 

 Föregående diagnossida: Tryck på   

 Gå till nästa diagnossida : Tryck på   
 
 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

 Eller tillbaka till  HUVUDMENYN: Håll   intryckt i tre 
sekunder. 

 
 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Standarddiagnos – digitalsensorer 

Digitala sensorer är t ex approximationssensorer och brytare. 
 
I DIAGNOS DIGITALSENSORER visas tillståndet för 
approximationssensorer och brytare. 
 
Följande symboler används för att visa sensorstatus: 
 
Sensortyp Symbol Status 
approximationssensorer  

 

under tryck 
ej under tryck 

Brytare  
 

öppen 
stängd 

 
På sidorna DIAGNOS DIGITALSENSORER visas följande 
sensorer: 
 

Diagnos Digitalsensorer 1/4 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 

Lastarm 1 Öppen? 
Lastarm 2 Stängd? 
Mäthjul 1 Läge för plastningsarm 
Mäthjul 2 Läge för plastningsarm 
Säkerhetsbygel Utlöst/ inte utlöst? 
Parkeringsläge Plastningsarmens position i grundläge 
 

Diagnos Digitalsensorer 2/4 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 

Balar På plastningsbordet / inte på plastningsbordet? 
Kniv 1  Folieknivarna helt stängda?  

(i den vänstra knivens körriktning) 
Kniv 2 Folieknivarna helt stängda? 

(i den högra knivens körriktning) 
Kniv O1 Folieknivarna helt öppna? 

(i den vänstra knivens körriktning) 
Kniv O2 Folieknivarna helt öppna 

(i den högra knivens körriktning) 
 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 
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Diagnos Digitalsensorer 1/6 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 

Lastarm 1 Öppen? 
Lastarm 2 Stängd? 
Mäthjul 1 Läge för plastningsarm 
Mäthjul 2 Läge för plastningsarm 
Säkerhetsbygel Utlöst/ inte utlöst? 
Plastningsbordet Position 
 
 

Diagnos Digitalsensorer 2/6 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 

Balar På plastningsbordet / inte på plastningsbordet? 
Vals rotation Rotation? 
Balar rotation Rotation? 
Kniv 1  Folieknivarna helt stängda?  

(i den vänstra knivens körriktning) 
Kniv 2 Folieknivarna helt stängda? 

(i den högra knivens körriktning) 
Kniv O1 Folieknivarna helt öppna? 

(i den vänstra knivens körriktning) 
Kniv O2 Folieknivarna helt öppna 

(i den högra knivens körriktning) 
 
 

Diagnos Digitalsensorer 3/6 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 

Låsanordning Är haken på bakluckan förreglad? 
Baklucka Är bakluckan helt öppen? 
Täthet Har baltätheten uppnåtts? 
Nätkniv Nätkniv spänd? 
 
 
I E-LINK-systemet ingår också ett oscilloskop i det stora antalet 
diagnosmöjligheter, se kapitel E-LINK – Oscilloskop, sidan 70. 
Det ger möjlighet att observera och analysera tillståndet för alla 
digitala sensorer och aktorer under de senast 500 sekunderna. 
Det går även att observera alla signaler i realtid : 

 Till oscilloskopet: Tryck på  . 

DOUBLE ACTION 235 

DOUBLE ACTION 235 

DOUBLE ACTION 235 
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Standarddiagnos – Analogasensorer 

Analoga sensorer är t.ex. potentiometrar. 
 
I DIAGNOS ANALOGA SENSORER visas tillståndet för analoga 
sensorer (potentiometrar). 
 
På sidan DIAGNOS ANALOGA SENSORER visas följande 
sensorer: 
 

Diagnos Analogasensorer 3/4 resp. 4/6 
Beteckning Betydelse 
BORD POS. Spänningsvärde [volt] visar plastningsbordets 

aktuella position. 
LAST POS. Förinställt värde tas fram ur kalibreringen av 

bordspotentiometen (se anvisning längre ner). 
AVLASTNINGS-POS. Förinställt värde tas fram ur kalibreringen av 

bordspotentiometern (se anvisning längre ner). 
 
Bordet rör sig mellan två ändlägen: 
 Upptagningsläge 
 Avläggningsläge 

 

 Info! 
Kalibreringen av bordspotentiometern beskrivs i 
bruksanvisningen "WELGER DOUBLE ACTION 235 
PROFI“. 

 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 

DOUBLE ACTION 235 
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Standarddiagnos – aktorer 

Aktorer är t ex elektriska ventiler till hydraulcylindrar. 
 
I FUNKTIONSDIAGNOS visas tillståndet för aktorledningar. 
Funktionerna kan testas manuellt (Diagnos Manuell) eller 
automatiskt (Diagnos Automatisk): 

 Välj aktorledning: Tryck på   och   

 Koppla till resp. från aktorn: Tryck på  och  
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 
Symbol Aktorstatus 

 
Aktor har aktiverats (+) och har kopplats på (+). 

 
Aktor ska vara aktiverad (+), men har inte kopplats på 
(–). Felvarning! Z. B. aktorledning i styrkontrollen 
defekt. 

 
Aktor aktiveras inte (–), men har kopplats på (+). 
Felvarning! t ex kortslutning eller kabelbrott. 

 
Aktorn har inte aktiverats (–) och har inte kopplats på  
(–). 

 
På sidan FUNKTIONSDIAGNOS MANUELL visas följande 
aktorer: 
 

Ventiler Diagnos Manuell 4/4 resp. 5/6 
Beteckning Betydelse 

BORD Kägelventiler: Plastningsbord 

LA.ARM Kägelventiler: Lastarm 

KNIV Kägelventiler: Knivar 

LYSE Fotocell 

CYL.UT Fördelarventil: Cylinder ut 

CYL.IN Fördelarventil: Cylinder in 

STRYPV Hydraulisk strömregleringsventil för drivmekanism till 
inplastararm 

VALS Hydraulisk strömregleringsventil för drivmekanism till 
bordvalsar 

 
 

Ventiler Diagnos Manuell 6/6 
Beteckning Betydelse 

NÄT MAGN  Nätbindningens magnetkoppling 
CIRKULATION Ventil trycklös cirkulation 
HK1 Fördelarventil baklucka  

HK2 Kägelventil baklucka 

VENT.E Ventil E
(se Hydrauliska ritningar i separat bruksanvisning DOUBLE 
ACTION 235 / 235 PROFI) 

VENT.A Ventil A
(se Hydrauliska ritningar i separat bruksanvisning DOUBLE 
ACTION 235 / 235 PROFI) 

FETTP. Fettpump 
 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 

DOUBLE ACTION 235 

DOUBLE ACTION 235 
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 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla! 
Låsningsövervakningen är inte aktiv vid DIAGNOS 

AUTOMATIK. För att aggregaten då inte ska kunna sättas 
igång av misstag: Stäng av traktorn, vänta tills maskinen 
stannat, bryt tillflödet av hydraulik till maskinen. 

 
 För att växla mellan DIAGNOS MANUELL och DIAGNOS 

AUTOMATISK: Tryck på   (START/STOP). 
 
I DIAGNOS AUTOMATISK kommer alla ledningar att manövreras 
och testas automatiskt efter varandra. 
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 
Symbol Aktorstatus 

 aktorledning är OK. 

 
aktorledning är trasig. 

 
På sidan VENTILER DIAGNOS AUTOMATISK behandlas 
följande aktorer: 
 

Ventiler Diagnos Automatisk 
Beteckning Betydelse 

se tabeller på föregående sida 
 
Framställning av aktorer 
 Strypv 
 Vals 

är inte relevanta för den aktuella versionen och ska inte 
beaktas. 
 
I E-LINK-systemet ingår även ett oscilloskop i det stora antalet 
diagnosmöjligheter, se kapitel E-LINK – Oscilloskop, sidan 70. 
Det gör att man kan observera och analysera tillståndet för alla 
digitala sensorer och aktorer under de senaste 500 
sekunderna. Det går även att observera alla signaler i realtid : 

 Till oscilloskopet: Tryck på  . 
 

DOUBLE ACTION 235 PROFI 
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Översikt över tangentfunktioner i DIAGNOSMENYN 

Tangent Användning i diagnosmeny 

 
Bläddra bakåt 

 
Hämta oscilloskop 

 

Bläddra framåt 

 

Växla mellan DIAGNOS MANUELL och DIAGNOS AUTOMATISK 

 
Koppla till aktorledning 

 
Koppla från aktorledning 

 

Välja aktor 

 

Välja aktor 

 

Hämta menyöversikt: kort tryck på tangenten 
tillbaka till HUVUDMENYN: Håll tangenten intryckt i tre sekunder 
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E-LINK – MENY STATISTIK 

STATISTIKMENYN  ger en överblick över 
 Maskinens körtid per arbetsdagsräknare 
 Maskinens totala körtid 
 Antal balar per arbetsdagsräknare 
 Antal balar totalt 

 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj STATISTIKMENYN : Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 
 

 
20 arbetsdagsräknare stöds. Räkning sker på den 
arbetsdagsräknare som valts för tillfället. 
 
 Välj arbetsdagsräknare (kontrollera och aktivera): 

Tryck på   eller  . 
 

 Radera arbetsdagsräknare : Håll tangenterna  och 

 intryckta samtidigt i tre sekunder. 
 
Symbol Betydelse 

 Totalt 
Antal balar totalt 

 #3 
Antal balar per arbetsdagsräknare  
(här t ex arbetsdagsräknare nummer 3) 

 Totalt 
Maskinens totala körtid 

 #3 
Maskinens körtid per arbetsdagsräknare  
(här t ex arbetsdagsräknare nummer 3) 

 
 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

 Eller tillbaka till HUVUDMENY: Håll   intryckt i tre 
sekunder. 

 
 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Översikt över tangentfunktioner i STATISTIKMENYN 

Tangent Användning i statistikmenyn 

 
 

 
 

 
 

 

 

 +  
Håll båda tangenterna intryckta i tre sekunder: Radera vald arbetsdagsräknare. 

 
Välj arbetsdagsräknare 

 
Välj arbetsdagsräknare 

 
Hämta menyöversikt:     kort tryck på tangenten 
tillbaka till HUVUDMENYN: Håll tangenten intryckt i tre sekunder.   
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E-LINK – FELMEDDELANDEN 

Felmeddelanden läggs in i ett eget litet fönster på den aktuella 
bildskärmen (se exempel/avbildning t v). Felmeddelanden 
består av: 
 ordet STOPP 
 felmeddelandet i klartext 
 en blinkande varningstriangel 
 antal fel som har uppstått (under den blinkande triangeln) 

 
Om det flera fel uppstår samtidigt visas det felmeddelande som 
har högst prioritet först. 
 
Man skiljer mellan: 
 Systemfelmeddelanden 
 Standardfelmeddelanden 

 
 

STOP 
Säkerhets- 
system av 
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Systemfelmeddelanden 
Systemfelmeddelanden kan komma upp i alla menyer. 
 
Systemfelmeddelanden kan inte tas bort. De försvinner inte 
förrän orsaken till felet åtgärdats. 
 

Systemfel: KORTSLUTNING I SENSORFÖRSÖRJNING 

Vid problem i sensorförsörjningen (t. ex. vid kortslutning i 
sensorförsörjningen eller vid dålig huvudspänningsförsörjning) 
kopplas styranordningens sensor- och aktorförsörjning från 
automatisk, ett fönster med ett felmeddelande öppnas och det 
kommer en varningssignal från manöverinstrumentet 
 
Det här felet kan inte tas bort. Det försvinner när orsaken till 
felet (kortslutning eller dålig huvudspänningsförsörjning) 
åtgärdats. 
 
För att förhindra dålig huvudspänningsförsörjning ska 
medlevererad kabel (del nr. 0972.20.40.00) användas. 
 
 
 

Systemfel: ÖVERSPÄNNING I MASKINEN ELSYSTEM 

Vid överspänning i maskinens elsystem (batterispänning > 
17 Volt) kopplas försörjningen automatiskt till styrkontrollens 
sensorer och aktorer ifrån, ett fönster med felmeddelande 
öppnas och det kommer en varningssignal från 
manöverinstrumentet. 
 
Det här felet kan inte tas bort. Det försvinner när orsaken till 
felet åtgärdats. 
 
 
 

STOP 
Nödstopp  

Batteri spänning  
är för hög! 

STOP 
Nödstopp 

Kortslutning i 
elförsörj. sensor! 
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Standardfelmeddelanden 
Standardfelmeddelanden kan komma upp i alla menyer. 
Undantag: DIAGNOSMENYN. Där visas inte 
standardfelmeddelandena ÖVERBELASTNING och 
KABELBROTT. 
 
Reaktion på standardfelmeddelanden: 
 1. Möjlighet: För varje felmeddelande går det att öppna ett 

fönster med en extra felbeskrivning. Håll knappen 

 nedtryckt i tvåt sekunder: Fönstret med extra 
felbeskrivning visas (se bild 4880-069). För att åter stänga 

fönstret med extra felbeskrivning: Tryck kort på   . 

 2. Möjlighet: Tryck på   för att ta bort 
standardfelmeddelandet. Därefter måste felet avhjälpas. 

 3. Möjlighet: Standardfelmeddelandet försvinner 
automatiskt när felet åtgärdats. 

 
Standardfel: FRÅNKOPPLING AV SÄKERHETSANORDNINGAR 

Ett fel som leder till en frånkoppling av säkerhetsanordningar 
har uppstått. Säkerhetsbygeln på inplastararmen kan inte utlösa 
ett nödstopp. Maskinfunktioner stoppas. 
 
Felmeddelandet kan tas bort om säkerhetsbygeln står i viloläge:  

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 En avbruten delcykel kan sättas igång igen efter ett 

felmeddelande med tangenten   (START/STOP). 
 
 

Standardfel: FUNKTIONEN EJ TILLÅTEN 

När en delcykel startades befann sig maskinen inte i 
motsvarande utgångsposition. Delcykeln startar inte. 
 
Eller när aggregaten kördes i MANUELL DRIFT kände styrningen 
av en kollisionsrisk. („Manuell drift med kollisionskontroll“, sidan 
27). 
 
För att kunna utföra aktiviteterna måste alla aggregat sättas i 
sina utgångslägen.  
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

STOP 
Säkerhets- 
system av 

Fel 
Funktionen  

ej tillåten! 
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Standardfel: INGEN KOLLISIONSKONTROLL 

Ett aggregat körs utan kollisionskontroll i MANUELL DRIFT. (se 
kapitel „Manuell drift med kollisionskontroll“, sidan 27). Det här 
meddelandet avbryter inga aktiviteter. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Standardfel: LÅSNING AKTIVERAD 

Ett fel som har aktiverat kollisionskontrollen mellan 
inplastararm, plastningsbord och lastarm har uppstått under en 
pågående delcykel. Den pågående delcykeln stoppas. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 

 En avbruten delcykel kan sättas igång igen med   
(START/STOP) när felet har åtgärdats.  

 
 

Standardfel: ÖVERBELASTNING 

Det har uppstått ett fel som lett till elektrisk överbelastning av en 
utgångskanal. Utgången kopplas då ifrån. 
 
Felmeddelandet kan tas bort; utgången förblir spärrad tills 
systemet startas om. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Standardfel: KABELBROTT 

Ett kabelbrott resp. en kabel saknas (inte ansluten) har 
upptäckts. 

 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner automatiskt när 
felet åtgärdats. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Info 
Ingen kolli- 
sionskontr.! 

Fel 
Lastning 

aktiverad!

Fel 
Överlast 

Kniv 

Fel 
Kabelbrott 

Kniv 
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Standardfel: AUTOMATIK AVSTÄNGD 

Den delcykel som pågick avslutades inte inom den 
förutbestämda tiden. Den pågående delcykeln stoppas. 
Styrningen växlar automatiskt till manuell drift. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Felbild: AUTOMATISK DRIFT AV: BALAR 

Pressen har inte lämnat över någon bal till inplastaren inom den 
förutbestämda tiden. Den pågående delcykeln stoppas. 
Styrningen växlar automatiskt till manuell drift. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Felbild: AUTOMATISK DRIFT AV: BORD 

Bordets rörelse har inte avslutats inom den förutbestämda 
tiden. Den pågående delcykeln stoppas. Styrningen växlar 
automatiskt till manuell drift. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Felbild: AUTOMATISK DRIFT AV: LASTARM 

Lastarmens rörelse har inte avslutats inom den förutbestämda 
tiden. Den pågående delcykeln stoppas. Styrningen växlar 
automatiskt till manuell drift. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

STOP 
Automatik 
avstängd 

STOP 
Autom. av : 

Balar

STOP 
Autom. av: 

Bord 

STOP 
Autom. av: 

Lastarm



  E-LINK – Felmeddelanden 
 

E-LINK  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 59  

Felbild: FOTOCELLEN NEDSMUTSAD! 

(Avbildning 5) Sensorn på inplastaren (2) består av en sändare 
(3) och en mottagare (1). 
 
Det upptäckts att fotocellen till sprickbevakningen är smutsig. 
Det här meddelandet avbryter inga aktiviteter. Maskinen arbetar 
vidare utan sprickbevakning. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 En avbruten delcykel kan sättas igång igen när felet har 

avhjälpts med hjälp av   (START/STOP). 
 
Fler möjliga orsaker till detta felmeddelande: 
 Hinder mellan sensorns sändare och mottagare. 
 Sensormottagarens känslighet är för lågt inställd. 
 Blickriktningen för sensorns sändare och/eller mottagare 

har förskjutits.  
 

Kontrollera sensorn 
Förutsättningar: 
 Foliesprickkontroll: ja  

(se kapitel E-LINK – Meny INSTÄLLNINGAR, sid. 31) 
 Aktor Fotocell koppla på:  

(se kapitel Standarddiagnos – aktorer, sid. 49) 
 Plastningsarm i viloläge. 
 Lastarm ner. 
 Plastningsbord vågrätt. 

 
Med hjälp av den lilla kontrollampan på sensorns mottagare (1) 
går det att kontrollera följande inställningar: 
 Korrekt inriktning (blickriktning) för sändare (3) och 

mottagare (1) i förhållande till varandra 
 Korrekt känslighet för mottagaren (1). Går att ändra via 

trimmern (liten vit plastskruv bredvid kontrollampan). 
 

 Täck omväxlande över sensormottagaren med handen eller 
fingrarna och ta bort dem igen: 
 Om sensorns mottagare är övertäckt får inte den lilla 

kontrollampan lysa. 
 Om den inte är övertäckt ska den lilla kontrollampan 

lysa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fel 
Fotocell. 

nedsmutsad!

Avbildning 5 
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Felbild: VARNING FOLIEBROTT! 

En av de båda filmerna har spruckit eller en av filmrullarna är 
tom. På grund av på INSTÄLLNINGAR-inställningen kan man 
fortsätta plasta med bara en film (se kapitel „Lindningsstopp“, 
sidan 38).  
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
Fler möjliga orsaker till detta felmeddelande när folien INTE är 
sönderriven: 
 Känsligheten för  sensorns mottagare är för högt inställd (se 

kapitel "Kontrollera sensorn", sid. 59) 
 
 
 

Felbild: LINDNINGSSTOPP FOLIEBROTT ! 

En av de båda filmerna har spruckit; på grund av 
INSTÄLLNINGAR-inställningen kan man inte fortsätta plasta 
(se kapitel „Lindningsstopp“, sidan 38). 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
En avbruten delcykel kan sättas igång igen när felet avhjälpts 

med   (START/STOP). 
 
 

Felbild: OTILLRÄCKLIG BALROTATION! 

Vid aktiverad valsreglering har inte tillräcklig balrotation 
bestämts. Orsak, t ex.: 
 
 Glapp mellan bordvalsar och remmar. 
 Fastklämd bal. 

 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 En avbruten delcykel kan sättas igång igen när felet har 

avhjälpts med   (START/STOP). 
 
 

Fel 
Varning 

filmbrott! 

Fel 
Lind.stopp 
filmbrott! 

STOP 
Balrotation 

för låg!     
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Felbild: FÄLL IN KNIVAR MANUELLT! 

Man har försökt växla från MANUELL DRIFT fast knivarna 
fortfarande var utfällda. 
 
Eller styrningen känner av att knivarna inte är helt infällda när 
inplastning. 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Felbild: ÖPPNA KNIVARNA MANUELLT! 

Styrningen känner av att knivarna mot slutet av 
plastningscykeln ("Fånga folie") inte öppnats automatiskt under 
förinställd tid. För att utesluta kollisionsrisk stoppar styrningen 
automatiskt plastningsarmen. 
 
 Öppna knivarna manuellt  

(se kapitel "Drifttyp: manuell drift ", sid 26). 
 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på.  
 
 

Felbild: BÅDA SENSORERNA TILL KNIV 1 BELAGDA! 

Styrningen känner av ett icke definierat mekaniskt tillstånd: 
För båda knivarna finns det en sensor "Kniv öppnad" och en 
sensor "Kniv stängd".  
 Om en kniv just öppnats är sensorn "Kniv öppnad" belagd. 
 Om en kniv just stängts däremot är det sensorn "Kniv 

stängd" som är belagd. 
I normalfallet kan alltså inte båda knivarna vara belagda 
samtidigt. 
 
Möjlig orsak till detta felmeddelande: 
 Kabelbrott på en av de båda sensorerna. Under det 

fortsatta driftsförloppet (till nästa omstart) ignoreras sensorn 
"Kniv öppen". 

 
Felmeddelandet kan tas bort: 

 Ta bort felmeddelandet: Tryck på.  

STOP 
Stäng kniv 
manuellt! 
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Endast DOUBLE ACTION 235:  
Felbild: NÄTKNIV SPÄND? 

Nätbindning påbörjas inte. Nätkniven måste spännas för hand: 
 

 Varning, skaderisk! 
Nätkniven får endast spännas när maskinen står stilla! Först: 
Koppla från tappaxeln, koppla från traktordrevet, vänta tills 
maskinen står stilla, avaktivera hydrauliken. 

 
 Stanna traktorn och säkra den mot att rulla iväg oavsiktligt. 
 Koppla från tappaxel och traktordrev. Avaktivera 

hydrauliken. 
 Gå upp på underhållsplattformen och öppna den främre 

skyddsbeklädnaden. 
 Spänn nätkniven: (Bild 1742-81) Dra knivhållaren framåt 

mot fjäderspänningen. 
 Stäng den främre skyddsbeklädnaden. Gå ner från 

underhållsplattformen. 
 Starta traktordrevet och tappaxeln. Aktivera hydrauliken. 
 Om du före felmeddelandet arbetat i driftstypen Automatik 

har styrningen efter felmeddelandet automatiskt hoppat till 
driftstypen Manuell drift.  

Typ av drift VÄLJA AUTOMATISK DRIFT  : Tryck på   

  Välja Nätbindning : Knapp  

 Starta nätbindning: Tryck på  (START/STOP). 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på knappen . 
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Endast DOUBLE ACTION 235:  
Info: PRESSTÄTHET HAR UPPNÅTTS! 

Förinställt värde för balens presstäthet har uppnåtts. Det hörs 
en akustisk signal. Meddelandet försvinner automatiskt efter tre 
(3) sekunder. 
 

Om du arbetat i driftstypen AUTOMATISK DRIFT :  
 Stanna traktorn. 
 Nätbindningen upphör automatiskt. 

 

Om du arbetat i driftstypen MANUELL DRIFT  :  
 Stanna traktorn. 

  Välja nätbindning : Knapp  

 Starta nätbindning: Tryck på  (START/STOP). 
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Följande kapitel riktar sig uteslutande till utbildad och erfaren 
servicepersonal! 

 



  AVANCERAD DIAGNOS 
 

E-LINK  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 65  

AVANCERAD DIAGNOS 

En avancerad diagnos ger möjlighet att observera sensor-
/aktorbilder när maskinen är igång 
 
Den avancerade diagnosen görs på samma sätt som 
standarddiagnosen (se kapitel „Standarddiagnos“ sidan 45). 
Servicepersonalens uppgift är här endast att iaktta processen. 
Varje form av ingripande i maskinförlopp, t ex start av 
automatisk aktordiagnos eller att man kopplar på en 
aktorledning får maskinen att omedelbart stanna och avslutar 
därmed också den avancerade diagnosen. 
 

Kännetecken för avancerad diagnos: Symbolen  
(AUTOMATISK DRIFT) blinkar. 
 

 Varning, skaderisk! 
När maskinen är igång: 
 

Kliv aldrig på maskinen. 
 

Håll tillräckligt avstånd till maskinens verkningområde: 
inplastararm, lastarm, plastningsbord, snittaggregat.  
 

Vistas aldrig och gör inga ingrepp under maskinen. 
 

Justeringar och servicearbeten får aldrig göras medan 
drivmekanismen är igång 
 

Innan skyddsanordningarna öppnas: Stäng av traktorns 
drivmekanism, vänta tills maskinen stannat, dra ut 
tändningsnyckel från traktorn. 
 

Observera säkerhetsanvisningarna, kapitel "Allmänt", 
sidan 9. 

 

 Hämta avancerad diagnos: Tryck på tangenterna  och 

  samtidigt. 
 
 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

 Eller tillbaka till  HUVUDMENYN: Håll   intryckt i tre 
sekunder. 

 

Diagnos 
Digitalsensorer 
V.Arm1 

V.Arm2 

Linarm 1 

Linarm 2 

Säkerhet 

Bord 1. 

Bord 2. 

Bord 3. 

Funktionsdiagnos 

Bord  

Linarm 

Kniv 

Lyse. 

Cy.ut 

Cy.in 

Strypv 

Vals 
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E-LINK – MENY SYSTEM SERVICE 

I SYSTEM SERVICE finns följande undermenyer för första 
driftstart och service av maskinen: 
 

Undermeny Uppgift se kapitel 

HUVUDMENY Avslutar SYSTEM SERVICE och startar 
E-LINK – MENY HUVUDMENY, sidan 15. 

"E-LINK – MENY HUVUDMENY" 
 sidan 15 

SYSTEM 
INSTÄLLNINGAR 

Omkoppling till annan maskinmodell, förutsatt att 
det finns mer än en. 

"Undermeny SYSTEM INSTÄLLNINGAR" 
 sidan 67 

EEPROM-
INNEHÅLL 

Visar innehållet i EEPROM. "Undermeny EEPROM-INNEHÅLL" 
 sidan 68 

SJÄLVTEST Självtest av E-LINK manöverinstrument (endast 
med en speciell testapparat). 

"Undermeny SJÄLVTEST" 
 sidan 68 

 
 

Hämta System Service-menyn 

 Hämta SYSTEM SERVICE: Håll   intryckt i c:a åtta 
sekunder. 

 Släpp   tangenten. 

 Så snart visningen på bildskärmen försvinner: Håll   
nere igen i åtta sekunder. SYSTEM SERVICE-MENYN 
startar. 

 Välj undermeny: Tryck på   och    

 Bekräfta valet med . 
 
 
 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 
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Undermeny HUVUDMENY 
Med denna meny avslutas SYSTEM SERVICE och man kommer 
tillbaka till E-LINK – MENY HUVUDMENY, sidan 15: 

 Välj HUVUDMENYN : Tryck på   och    

 Bekräfta valet med  . 
 
 
 
 

Undermeny SYSTEM INSTÄLLNINGAR 
E-LINK-systemet kan användas på andra maskingrupper som 
förberetts. Till inplastaren ska maskingrupp ATTIS väljas: 

 Välj SYSTEM INSTÄLLNINGAR-MENYN  : Tryck på   

och    

 Bekräfta valet med . 

 Välj maskingrupp : Tryck på   och  
 
 Hämta INSTÄLLNINGAR för önskad maskingrupp: Tryck 

på . 
 
 

 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 



E-LINK – Meny System Service 
 

68  E-LINK  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 

Undermeny EEPROM-INNEHÅLL 
I den här undermenyn visas innehållet i EEPROM i form av 
hexadecimaler: 

 Välj EEPROM-INNEHÅLLS-MENYN : Tryck på   

och    

 Bekräfta valet med . 
 

 Bläddra radvis: Tryck på   eller  . 

 Bläddra sidvis: Tryck på   eller  . 

 Tillbaka till SYSTEM SERVICE: Tryck på . 
 
 
 

Undermeny SJÄLVTEST 
En helautomatisk självtest kan bara göras med en speciell 
testapparat. Utan den här apparaten kan kontrollen inte startas 
och beskrivs inte ytterligare här 
 

 Välj SJÄLVTESTMENYN : Tryck på   och    

 Bekräfta valet med . 

 Tillbaka till SYSTEM SERVICE: Tryck på . 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

Självtest 

Anslut 
testenheten! 
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Översikt över tangentfunktioner i SYSTEM SERVICE 

Tangent System Service System 
INSTÄLLNINGAR 

EEPROM-Innehåll Självtest 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 Välj maskingrupp Bläddra en rad framåt  

 

 Välj maskingrupp Bläddra en rad bakåt  

 

Välj undermeny  Bläddra en sida tillbaka 
(åtta rader) 

 

 

Välj undermeny  Bläddra en sida framåt 
(åtta rader) 

 

 

Hämta menyöversikt 
Bekräfta menyval 

Hämta INSTÄLLNINGAR 
för vald maskingrupp 

Tillbaka till 
SYSTEM SERVICE-
MENYN 

Tillbaka till 
SYSTEM SERVICE-
MENYN 
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E-LINK – OSCILLOSKOP 

Oscilloskopet används för att kontrollera digitala sensorer och 
aktorer. 
 
Det ger möjlighet att observera och analysera tillståndet hos 
alla sensorer och aktorer under de senaste 500 sekunderna 
(c:a 8 minuter). Alla signaler kan även observeras i realtid. 
 
 På alla diagnosbildskärmar (E-LINK – Meny DIAGNOS, 

sidan 44) leder tangenten   till motsvarande 
oscilloskopbild. 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Digitalsensorer 

Aktorer 

Mätdataregister: 
RUN: Registrering pågår 

Diagnos sidan: 
Digitala sensorer 

ej använda ledningar 

Sensor-/aktorstatus 
High: under tryck/påkopplad 
Low: ej under tryck/frånkopplad 

Diagnos sidan: 
Digitala sensorer 

sidnummer 
Beteckning av 
sensor/aktorledningar

Tidsfönster: 10 s 

Mätdataregister: 
HOLD: Registrering avbruten 

Markörens position: 490.0s 

Diagnos sidan: 
Aktorer 

Markör 
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Bläddra igenom oscilloskopbilder 

 Oscilloskopbilderna kan bläddras igenom: 

 Tangent   : bläddra framåt. 

 Tangent   : bläddra bakåt. 
 
 

Starta eller stoppa registrering 

Genom att man trycker på   kan registreringen av mätdata 
stoppas (HOLD) och startas igen (RUN). 
 

Funktion "Tidsfönster“ 

Med funktionen "Tidsfönster" kan man ställa in hur lång tid en 
fönsterbredd ska motsvara, t ex.: 
 Fönsterbredd T = 10 sekunder 
 Fönsterbredd T = 100 sekunder 
 Fönsterbredd T = 500 sekunder 
 Sätt valmarkören (svart) på "Tidsfönster" med tangenterna 

  och . 

 Ställ in värdet för fönsterbredden med  och . 
 

Funktion "Markör“ 

När registreringen stoppats (HOLD) kan man med hjälp av 
"Markörfunktionen" ta fram alla tidpunkter i det förlopp som 
hittills registrerats : 

 Sätt valmarkören (svart) med hjälp av tangenterna   

och  på "Markör“. 

 Ställ in markörens position med tangenterna  

och . 
 
 

Aktorer 

Aktorer 
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Hydraulisk strömregleringsventil 

Oscilloskopet används bl a för diagnos av styrningen till den 
hydrauliska strömregleringsventilen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Funktion "Zoomning“ 

Med "Zoomningsfunktionen“ kan de värdena som visas (dvs. 
den vertikala axeln på skalan) förstoras. Z. B.: 
 "Zoomning = 1“ betyder: Det visade värdeområdet uppgår 

till 100 % av mätvärdet. 
 "Zoomning = 5“ betyder: Det område som visas uppgår till 

bara 20 % av mätvärdena. 
 "Zoomning = 10“ betyder: Det område som visas uppgår till 

bara 10 % av mätvärdena. 
 Sätt valmarkören (svart) på "Zoomningsfunktionen" med 

tangenterna   och . 

 Ställ in Zoomningsfaktor med tangenterna  och . 
 
 

Mätvärde (vid markör- 
position): 63 % 

Markör 

Momentanvärde: 0 % 

Offset: 0 % 

Zoomningsfaktor: 1 
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Funktion "Offset“ 

Med "Offsetfunktionen“ kan ursprunget till det område som 
visas (dvs. den vertikala axeln på skalan) förskjutas. Den här 
funktionen används när man arbetar med zoomning; alltså med 
en zoomningsfaktor som är större än 1. 
 
Exempel "Zoomningsfaktor = 5“. Endast 20 % av alla 
mätvärden visas. 
 Sätt Offset på 25 %. Då visas mätvärden från 25 % till 

45 %. 
 eller sätt Offset på 50 %. Då visas mätvärden från 50 % till 

70 %. 
 eller sätt Offset på 63 %. Då visas 63 % till 83 %. 

 

 Sätt valmarkören (svart) med tangenterna   och  
på "Offsetfunktionen“. 

 Ställ in Offset-värde med tangenterna  och . 
 
 

DOUBLE ACTION 235 PROFI:  
Beteckning för sensor- och aktorledningar 

Digitalsensorer  Aktorer 
 

 
 

  

 
 

Förkortning Ledningsbeteckning  Förkortning Ledningsbeteckning 
LA 1 Lastarm 1 (öppen)  TS Ventiler Plastningsbord 

LA 2 Lastarm 2 (stängd)  LA Ventiler Lastarm 

ZR 1 Tumhjul 1  K Ventiler Knivar 

ZR 2 Tumhjul 2  L.S. Fotocell 

S.H. Säkerhetsbygel(utlöst/ej utlöst )  Z AUS Cylinder ut 

PARK Viloläge plastningsarm  C EIN Cylinder in 

FETT Fettpump  SREG Hydraulisk strömregleringsventil (inplastararm) 

BAL Bal (på plastningsbord)  WALZ Hydraulisk strömregleringsventil (bordvals) 

WROT Valsrotation (Rotation)    

BROT Balrotation (Rotation)    

M 1  Folieknivarna helt stängda?  
(i den vänstra knivens körriktning) 

   

M 2 Folieknivarna helt stängda? 
(i den högra knivens körriktning) 

   

MO1 Folieknivarna helt öppna? 
(i den vänstra knivens körriktning) 

   

MO2 Folieknivarna helt öppna 
(i den högra knivens körriktning) 

   

L.S. Fotocell 
(avbruten / ej avbruten stråle) 

   

 

Digitalsensorer Actorer 



E-LINK – Oscilloskop 
 

74  E-LINK  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 

DOUBLE ACTION 235:  
Beteckning för sensor- och aktorledningar 

Digitala sensorer  Aktorer 
 

 
 

  

 
 

Förkortning Ledningsbeteckning  Förkortning Ledningsbeteckning 
LA 1 Lastarm 1 (öppen)  TS Ventil plastningsbord 

LA 2 Lastarm 2 (stängd)  LA Ventil lastarm 

ZR1 Inplastararm1 (viloläge)  MES. Ventil kniv 

ZR2 Inplastararm2 (vriden 180° )  L.S. Fotocell 

SB Säkerhetsbygel (utlöst/ej utlöst )  Z AUS kör ut cylinder 

PARK Plastningsbord 1 (position)  Z EIN cylinder in 

BAL Plastningsbord 2 (position)  SREG Hydraulisk strömregleringsventil (inplastararm) 

BAL Bal (på plastningsbord)  WALZ Hydraulisk strömregleringsventil (bordvals) 

WROT Valsrotation (rotation)  NETZ Nätkoppling 

BROT Balrotation (rotation)  UML Spärrventil för omloppet 

M 1 Folieknivarna helt stängda?  
(i den vänstra knivens körriktning) 

 HK1 Bakluckeventil 1 

M 2 Folieknivarna helt stängda? 
(i den högra knivens körriktning) 

 HK2 Bakluckeventil 2 

MO1 Folieknivarna helt öppna? 
(i den vänstra knivens körriktning) 

 V.E. Köra in fördelarventil 

MO2 Folieknivarna helt öppna 
(i den högra knivens körriktning) 

 V.A. Köra ut fördelarventil  

VER Låsanordning  FETT Fettpump 

HECK Baklucka öppen    

DICH (Bal-)täthet    

NK Nätkniv    
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Översikt över tangentfunktioner till OSCILLOSKOP 

Tangent Användning 

 
Bläddra bakåt 

 
Gå in i- / ut ur Oscilloskop 

 
Bläddra framåt 

 

Välj RUN-modus / HOLD-modus (starta/stoppa registrering) 

 
Förstora vald parameter för oscilloskop 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) 

 
Förminska vald parameter för oscilloskop 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) 

 

Flytta valmarkören över oscilloskopparametern: 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) 

 

Tillbaka till SYSTEM SERVICE-MENYN 
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BALERCONTROL III 

Allmänt 

 Observera! 
Det är inte tillåtet att driva BALERCONTROL III på 24-
voltsnät. 

 
Maskinens interna nät: 12 V 
Säkring, på maskin: 30 A 
 

 Observera! 
Huset till manöverinstument BALERCONTROL III är 
fuktighetsavvisande. Trots detta: För att undvika felaktig 
funktion får manöverinstrumentet inte utsättas för alltför 
mycket fukt (t ex kraftigt regn, nedsänkning i vatten, 
ångstråle eller högtryckstvätt). 

 

 Observera! 
Innan varje form av montering, justering eller service ska 
strömmen brytas till manöverinstrumentens styrning : Bryt 
den elektriska förbindelsen mellan traktor och maskin. 
Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktorns motor och dra ut 
tändningsnyckeln. Koppla bort maskinens kraftuttag från 
traktorn.  
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BALERCONTROL III 
Styrningen till BALERCONTROL III består av: 
 Styrkontroll med display (Avbildning 6) 
 Styrning på balpressen (Avbildning 7) 
 Styrningsprogram (programvara) 

 

 
 
 

 
 
 

Avbildning 7 

Avbildning 6 
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Display 
BALERCONTROL:s display består av sju fält : 
 Fält I, Fält II och Fält III 
 Fält A, Fält B, Fält C och fält D 

 
I den här bruksanvisningen behandlas fälten i samma ordning 
som de står i schemat (Avbildning 8). Fältet längst uppe 
tillvänster heter alltså "Fält I“, fältet längst ner till höger "Fält D“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fält A:
aktuell drifttyp

Fält B:
valt aggregat

Fält C: 
Tillstånd för snittaggregat 

Fält D: 
Tillstånd för tippbotten 

 
 

Avbildning 8 

Batterispänning 

[ingen funktion] 

Balräknare 
(arbetsdagsräknare) 

Maskinens körtid 
(arbetsdagsräknare) 

Maskinstatus med 
grafik/animation 

Diagram: 
Framställning av 
presstäthet med visning av 
inställt värde (pil) 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min
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BALERCONTROL – MENYER 

Allmänt 
BALERCONTROL-systemet ställer följande menyer till 
förfogande: 

 

Meny Uppgift se kapitel 

HUVUDMENY Visning och kontroll av daglig drift "BALERCONTROL – HUVUDMENY" 
 sidan 81 

INSTÄLLNINGAR Inställning av maskinparametrar "BALERCONTROL – Meny INSTÄLLNINGAR" 
 sidan 91 

SYSTEMINFO Information om valda systemdata "BALERCONTROL – Meny SYSTEMINFO" 
 sidan 95 

DIAGNOS Diagnosmöjligheter för test av maskinen "BALERCONTROL – Meny DIAGNOS" 
 sidan 97 

STATISTIK Maskinens körtid, livstidsräknare och 
arbetsdagsräknare 

"BALERCONTROL – Meny STATISTIK" 
 sidan 103 

 

Välja meny 

 Hämta menyöversikt: Tryck kort på . 

 Menyval: Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 
Om ingen meny väljs: 
När det gått fem sekunder utan att man tryckt på någon tangent 
kommer man automatiskt tillbaka till HUVUDMENYN. 
 
 

 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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BALERCONTROL – HUVUDMENY 

HUVUDMENYN är standardmeny. Här sker den dagliga driften av 
maskinen. 
HUVUDMENYN kommer upp automatiskt när strömmen kopplats 
på till BALERCONTROL-systemet. 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj HUVUDMENYN : Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 
 

Drifttyper 
Maskinen är utrustad med en nätbindningsmekanism. 
Nätbindning kan göras vid två olika drifttyper : 
 i MANUELL DRIFT  
 i AUTOMATISK DRIFT   

 

 Tryck på   för att växla fram och tillbaka mellan 
MANUELL DRIFT och AUTOMATISK DRIFT. Symbolen för den 
drifttyp som för tillfället är aktiv visas i Fält A. 

 
 
 

Manuell drift  

Vid MANUELL DRIFT måste bindningen av balar och öppnandet 
resp. stängandet av bakluckan utlösas av föraren (se kapitel 
„Manövrering av aggregat“, sidan 83). 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 
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AUTOMATISK DRIFT  

Vid AUTOMATISK DRIFT utlöses bindning av balar och 
öppnande/stängande av bakluckan av styrningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att underlätta körningen väljer styrningen automatiskt ut ett 
passande aggregat till aktuell maskinstatus (baklucka, pick-up) 
och lägger in det i Fält B : 
 När bindningen avslutats växlar styrningen automatiskt till 

bakluckans aggregat. 
 När bakluckans aktivitet avslutats växlar styrningen 

automatiskt till pick-up-aggregatet. 
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Manövrering av aggregat 
De enskilda aggregaten kan väljas och manövreras: 

Tippbotten 

 Tryck på  för att välja tippbotten. 

 Tryck på  för att stänga tippbotten. 

 Tryck på  för att öppna tippbotten. 
 

Pick-Up 

 Tryck på  för att välja pick-up. 

 Tryck på  för att sätta pick-upen i viloläge. 

 Tryck på  för att sätta pick-upen i upptagningsläge. 
 

Snittaggregat 

 Tryck på  för att välja snittaggregat. 

 Tryck på  för att sätta snittaggregatet i arbetsposition. 

 Tryck på  för att sätta snittaggregatet i viloläge. 
 
 
 



BALERCONTROL – HUVUDMENY 
 

84  BALERCONTROL III  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 

Baklucka 

För manuell stängning av bakluckan måste plastningsbordet stå 
i mottagningsposition (vertikalt).  
 
Stäng baklucka : 

 Tryck på  för att välja bakluckan . 

 Tryck kort på : "Stäng baklucka" startas. 

 Tryck kort på  igen: Aktiviteten "Stäng baklucka" 
avbryts. 

 
eller 

 Håll   intryckt: Bakluckan fortsätter att stängas så länge 
tangenten hålls intryckt 

 
 
 
Öppna baklucka: 

 Tryck på  för att välja bakluckan . 

 Tryck kort på  : Aktiviteten " Öppna baklucka". 

 Tryck kort på  igen: "Aktiviteten "Öppna baklucka" 
avbryts. 

 
eller 

 Håll   intryckt: Bakluckan fortsätter att öppnas så länge 
tangenten hålls intryckt. 
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Översikt över manövrering av aggregat 

Aggregat Användning 

 Tangent : Stäng tippbotten 

Tangent : Öppna tippbotten 

 Tangent : Sätt pick-up i viloläge 

Tangent : Sätt pick-up i upptagningsposition 

 Tangent : Sätt snittaggregatet i arbetsposition 

Tangent : Sätt snittaggregatet i viloläge 

 
Inplastarens plastningsbord måste stå i mottagningsposition (vertikalt). 

Tangent : 
Kort tryck:  

"Öppna baklucka" startar 
Bakluckeaktiviteten avbryts 

Håll nere tangenten: 
bakluckan fortsätter att öppnas (så länge tangenten hålls intryckt) 

Tangent : 
Kort tryck:  

"Stänga baklucka" startar 
Bakluckeaktiviteten avbryts 

Håll nere tangenten: 
bakluckan fortsätter att stängas (så länge tangenten hålls intryckt) 
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Pressning 
Maskinstatus PRESSNING framställs med ett animerat 
materialflöde till balpressen, dvs. på displayen löper det 
material som ligger på marken in i maskinen. 
 
AUTOMATISK DRIFT  
Vid AUTOMATISK DRIFT  hörs en signal från manöverinstrumentet 
när inställd baltäthet nåtts vid pressningen. Bindningen startas 
automatiskt. 
 
MANUELL DRIFT  
Vid MANUELL DRIFT hörs en signal från manöverinstrumentet när 
den inställda baltätheten nåtts vid pressning. 

 Starta bindning: Tryck på . 
 
Om baltätheten överstiger det tillåtna värdet kommer 
felmeddelandet STOP MAX BALTÄTHET UPPNÅDD upp på 
displayen och signalen piper hela tiden tills en bindning startas. 
 

 Observera, maskinen kan skadas! 
Om man fortsätter pressa efter att felmeddelandet STOP 

MAX BALTÄTHET UPPNÅDD kommit upp och ingen bindning 
startas finns risk för att maskinen skadas. 

 
 

Bindning 
En pågående bindning i balpressen framställs som pilsymboler 
som snurrar runt en bal. 
 
Tidskontroll: bindningen måste vara avslutad inom 20 sekunder. 
Om något är fel (t ex tom nätrulle) avbryts bindningen 
automatiskt efter 20 sekunder. Det kommer upp ett 
felmeddelande: AUTOMATISK DRIFT AV: BINDNING. 
Balpress och inplastare växlar alltid över till manuell drift. Status 
Maskinstillestånd kommer upp på displayen (se kapitel 
„Maskinstillestånd“, sidan 88). 
 
 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 
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Öppna baklucka  
När bakluckan öppnas visas det med en blinkande pil. Inget 
material matas in i maskinen på displayen. 
 
AUTOMATISK DRIFT  
När en bindning avslutats öppnas bakluckan automatiskt om 
inplastaren är beredd att ta emot. 
 
MANUELL DRIFT  
Den dagliga produktionen sker uteslutande i AUTOMATISK DRIFT. 
MANUELL DRIFT används bara under speciella driftsituationer: 

 tryck på  för att välja bakluckan . 

 tryck kort på  : Aktiviteten " Öppna baklucka". 
 
Öppnandet av bakluckan blockeras om inplastarens 
plastningsbord inte står i mottagningsposition (vertikalt). Det 
kommer upp ett informationsfönster: "Bord i 
mottagningsposition?“. 
 
 

Öppen baklucka  
Den öppna bakluckan visas som en bild av en öppen baklucka. 
Inget material matas in i maskinen på displayen. 
 
AUTOMATISK DRIFT  
Tidskontroll: Om inplastaren kopplats till maskinen finns en 
tidskontroll för den öppna bakluckan. Om något är fel (t ex en 
bal som blockerar) kommer felmeddelandet AUTOMATISK 

DRIFT AV: BAL upp efter 15 sekunder. Balpress och 
inplastare växlar till MANUELL DRIFT. 
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Stängning av baklucka  
När bakluckan stängs visas det meden blinkande pil. Inget 
material matas in i maskinen på displayen. 
 
AUTOMATISK DRIFT  
När en bal överlämnats till inplastaren stängs bakluckan 
automatiskt 
Tidskontroll: Bakluckan måste vara stängd inom 15 sekunder. 
Om något är fel (t ex blockerad låsning) kommer det upp ett 
felmeddelande efter 15 sekunder: AUTOMATISK DRIFT AV: 

BAKLUCKA. Balpress och inplastare växlar till MANUELL DRIFT. 
 
MANUELL DRIFT  
Den dagliga produktionen sker uteslutande i AUTOMATISK DRIFT. 
MANUELL DRIFT används bara under speciella driftsituationer: 

 Tryck på  för att välja bakluckan . 

 Tryck kort på  : "Stäng baklucka" startas. 
 
 

Maskinstillestånd 
Vid maskinstillestånd matas inget material in i maskinen på 
displayen. 
 
AUTOMATISK DRIFT  
Ett maskinstillestånd inträffar efter en misslyckad nätbindning. 
När orsaken till misslyckandet åtgärdats: 

 Starta bindning: Tryck på . 
 
 

Inställning av baltäthet 

 Håll  intryckt i tre sekunder: Inmatningsmenyn BAL 

DENSITET öppnas. 
 

 Tryck på   eller  : Ställ in önskad baltäthet. 
 
Tre sekunder efter den sista tangenttryckningen stängs menyn 
BAL DENSITET automatiskt. 
 
 
 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Balar 

Timmar 

Volt 

v/min 

Bal densitet 

Förvalt: 
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Tidskontroll i AUTOMATISK DRIFT   

En tidskontroll kontrollerar säkerhetsfunktioner och avbryter 
driften vid störningar . 
 

Maskinstatus Varaktighet Start Slut Felmeddelande 

BINDNING 20 S START BINDNING NÄTKNIV SLÄPPER 
MASKOR 

AUTO AV: BINDNING 

BAKLUCKAN ÖPPEN 20 S BAKLUCKA ÖPPEN BALSENSOR I BORDET 
UNDER TRYCK 

AUTO AV: BAL 

STÄNG BAKLUCKA 15 S STARTA STÄNG 
BAKLUCKA 

BAKLUCKA REGLAD AUTO AV: BAKLUCKA 
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Översikt över tangentfunktioner i HUVUDMENYN 

Tangent Användning 

 

Kort tryck: Hämta menyöversikt 
Håll nere tangenten: Hämta INSTÄLLT VÄRDE FÖR BALTÄTHET 

 

Inställning av värde INSTÄLLT VÄRDE FÖR BALTÄTHET 
Justering av aktuellt aggregat 

 

Inställning av värde INSTÄLLT VÄRDE FÖR BALTÄTHET 
Justering av aktuellt aggregat 

 

Välj tippbotten 

 

Välj pick-up  

 

Välj snittaggregat  12 knivar 13 knivar 25 knivar 

    

 

Utlös bindning manuellt 

 

Välj drifttyp : AUTOMATISK  eller MANUELL DRIFT 

 

Välj baklucka 
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BALERCONTROL – MENY INSTÄLLNINGAR 

INSTÄLLNINGARMENYN  används för att ställa in olika 
maskinparametrar (språk, maskintyp, tangentsignal...). 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj INSTÄLLNINGARMENYN : Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 
 

 Välj parameter : Tryck på  

 Ändra parameter : Tryck på  eller  
 

 Gå antingen tillbaka till menyöversikten: Tryck kort på . 

 Eller tillbaka till HUVUDMENYN: Håll  intryckt i tre 
sekunder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande inställningsvärden kan väljas för parametrarna: 
 

Setup-parameter Inställningsområde 

SPRÅK tyska – engelska – franska – svenska – norska – finska – spanska – italienska – 
danska – nederländska 

MASKINTYP RPK235 
RPK235S (med snittaggregat) 

FÖRDRÖJNING (BINDNING) 0..5 s  (steg om 0,1 sekund)  

sidan 1/3 

KNIV 12/13/25 knivar 

sidan 2/3 CAN-MODUL NR. 1 och NR. 2
TRYCKSENSOR 
LUTNINGSSENSOR 
VARVTALSSENSOR 

 
alltid "nej" 
alltid "ja" 
alltid "ja" 

Endast för servicepersonal! 

sidan 3/3 KNAPPSIGNAL Ljudstyrka 0 - 50 

 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Inställningar 1/3 

Språk 

Det går att ställa in olika språk för manöverinstrumentets 
display. 
 
 Tyska 
 Engelska 
 Franska 

 
beroende på modell kan i vissa fall ytterligare språk ställas in: 
 Svenska 
 Norska 
 Finska 
 Spanska 
 Italienska 
 danska 
 nederländska 

 

 Info! 
Innan följande inställningar ändras: Kontakta kundtjänst om 
du har några frågor 

 
Maskintyp 

Maskintypen kan ställas in : 
 
 RPK235 
 RPK235S (med snittaggregat) 

 
Fördröjning (bindning) 

Fördröjning av bindning är tiden mellan signaltonen (presstäthet 
uppnådd) och start av närbindningen. Under den här tiden kan: 
 traktorn stanna med maskinen. 
 pick-upen ta upp kvarliggande material. 

 
Fördröjningen ställas in på: 
 0 sekunder 
 2,5 sekunder 
 5 sekunder 

 
Fördröjningen ställs in på: 
0..5 sekunder (i steg om 0,1 sekunder) 

 
Kniv 

Inställning av antal knivar: 
 12 Kniv 
 13 Kniv 
 25 Kniv 
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Inställningar 2/3 
Endast för servicepersonal! 
 
 
 

Inställningar 3/3 

Beep (Tangentsignal) 

Tangentsignalen talar om när en tangent har tryckts in på 
manöverinstrumentet. Tangentsignalens volymstyrka kan 
ställas in: 0 - 50 
0   = Tangentsignal av 
50   = Tangentsignal max 
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Översikt över tangentfunktioner i INSTÄLLNINGARMENYN 

Tangent Användning 

 

Kort tryck: Välj parameter (språk, maskintyp, tangentsignal...) 
Håll nere tangenten: Hämta HUVUDMENY 

 

Ändra parameter 

 

Ändra parameter 
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BALERCONTROL – MENY SYSTEMINFO 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj SYSTEMINFOMENY : Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 
 
I SYSTEMINFOMENYN finns information om viktiga systemdata 
av styrapparaten och CAN-modulen: 
 Serienummer 
 Programvaruversion 
 Datum för programvara 
 Minne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tillbaka till HUVUDMENYN: Håll  intryckt i tre sekunder. 
 
 

 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Översikt över tangentfunktioner i SYSTEMINFOMENYN 

Tangent Användning 

 

Håll nere tangenten: Hämta HUVUDMENY 

Kort tryck: Hämta nästa sida 
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BALERCONTROL – MENY DIAGNOS 

BALERCONTROL-systemet ger stora möjligheter att ställa 
diagnoser för kontroll av den elektriska utrustningen. Det finns 
två funktioner för att ställa diagnos : 
 

Standarddiagnos 

Diagnosmetod när maskinen står stilla. Maskinens funktioner är 
helt frånkopplade. Då kan digitala sensorer och aktorer testas. 
Aktorer kan testas antingen manuellt eller helautomatiskt. 
 

 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla : 
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen stannat, bryt tillflödet 
av hydraulik till maskinen. 

 
 

Avancerad diagnos 

Diagnos när maskinen är igång. Då kan alla digitala sensorer 
och aktorer testas. Val genom speciella tangentfunktioner. 
 

 Varning, skaderisk! 
Avancerad diagnos görs när maskinen är igång. Endast för 
utbildad och erfaren servicepersonal! 

 
se „AVANCERAD DIAGNOS“, sidan 112. 
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Standarddiagnos 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla. Om 
maskinen startas medan standarddiagnosen pågår går det inte 
att välja några fler diagnoser och styrningen hoppar tillbaka till 
HUVUDMENYN nästa gång man trycker på en tangent. 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj DIAGNOSMENY: Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 

 Gå till nästa diagnossida : Tryck kort på . 

 Tillbaka till HUVUDMENYN: Håll  intryckt i tre sekunder. 
 
 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Standarddiagnos – Digitala sensorer 

Digitala sensorer är t ex approximationssensorer och brytare. I 
DIAGNOS DIGITALA SENSORER visas tillståndet för 
approximationssensorer och brytare. 
 
Följande symboler används för att visa sensorstatus: 
 
Sensortyp Symbol Status 

Approximationsbrytare  
 

under tryck 
ej under tryck 

Brytare  
 

öppen 
stängd 

 
 
På sidorna DIAGNOS DIGITALA SENSORER visas följande 
sensorer: 
 

Diagnos digitala sensorer 1/6 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 
BOTTEN 
(TIPPBOTTEN) 

öppen/stängd? 

LÅSREGEL VÄNSTER öppen/stängd? 
LÅSREGEL HÖGER öppen/stängd? 
NÄTKNIV viloläge/snittposition? 
TRYCKLUFTSBRYTARE < 35 bar / > 35 bar 
SNITTAGGREGAT 1 viloläge/snittposition? 
SNITTAGGREGAT 2 viloläge/snittposition? 
 
 

Diagnos digitala sensorer 2/6 
Ledningsbeteckning Sensorn kontrollerar 
VARVTAL Varvtal rotor 
BAL-EJEKTOR uppe/nere? 
BAKLUCKA1 helt öppen? 
BAKLUCKA2 helt stängd? 
 
I BALERCONTROL-systemet ingår förutom det stora antalet 
diagnosmöjligheter också ett oscilloskop, se kapitel 
BALERCONTROL – Oscilloskop, sidan 119. Det ger möjlighet 
att observera och analysera tillståndet hos alla sensorer och 
aktorer under de senaste 500 sekunderna (c:a 8 minuter). Alla 
signaler kan även observeras i realtid. 

 Till oscilloskopet: Tryck på . 
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Standarddiagnos – Aktorer 

Aktorer är t ex elektriska ventiler till hydraulcylindrar. 
 
I "Ventiler Diagnos" visas tillståndet för aktorledningar. 
Funktionen kan testas manuellt (VENTILER DIAGNOS 

MANUELL) eller automatiskt (VENTILER DIAGNOS 

AUTOMATISK). 
 

 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla : 
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen stannat, bryt tillflödet 
av hydraulik till maskinen. 

 
För att växla mellan VENTILER DIAGNOS MANUELL och 
VENTILER DIAGNOS AUTOMATISK: 
 

 Tryck kort på . 
 
 
 
Manuell 

 Välj aktorledning : Tryck på  och  

 Koppla på aktor : tryck på  

 Koppla från aktor : Tryck på  
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 

Ventiler diagnos Manuell 
Symbol Aktorstatus 

 
Aktor har aktiverats (+) och har kopplats på (+). 

 
Aktor ska vara aktiverad (+), men har inte kopplats på 
(–). Felvarning! Z. B. aktorledning i styrkontrollen 
defekt. 

 
Aktor aktiveras inte (–), men har kopplats på (+). 
Felvarning! t ex kortslutning eller kabelbrott. 

 
Aktorn har inte aktiverats (–) och har inte kopplats på 
(–). 
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Automatisk 
 
För att växla mellan VENTILER DIAGNOS MANUELL och 
VENTILER DIAGNOS AUTOMATISK: 
 

 Tryck kort på . 
 
I VENTILER DIAGNOS AUTOMATISK manövreras och testas 
alla aktorer automatiskt efter varandra.. 
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 
Symbol Aktorstatus 

 
aktorledning är OK. 

 
aktorledning är trasig. 

 
I BALERCONTROL-systemet finns förutom det stora antalet 
möjligheter att ställa diagnos också ett oscilloskop, se kapitel 
BALERCONTROL – Oscilloskop, sidan 119. Då kan tillståndet 
för alla digitala sensorer och aktorer under de senaste 
500 sekunderna (c:a åtta min) observeras och analyseras. Det 
går även att observera alla signaler i realtid : 

 Till oscilloskopet: Tryck på . 
 
 
 

Standarddiagnos – Analoga sensorer 

Analoga sensorer är bakluckereglarnas avståndssensorer. 
 
I DIAGNOS ANALOGA SENSORER framställs signaler från 
avståndssensorer i nummerordning och grafiskt. 
 
Grundinställning VINKELRAMP uppgår till  -6,0° ± 0,2 ° (om 
maskinen står vågrätt och balrampen (1) i nedre position. 
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Översikt över tangentfunktioner i DIAGNOSMENYN 

Tangent Användning i diagnosmeny 

 

Kort tryck: Hämta nästa diagnossida 
Håll nere tangenten: Hämta HUVUDMENY 

 

sidan FUNKTIONSDIAGNOS MANUELL: Flytta valmarkören neråt 

 

sidan FUNKTIONSDIAGNOS MANUELL: Flytta valmarkören uppåt 

 

 

 

Hämta oscilloskop 

 

 

 

sidan Diagnos Aktorer: Koppla från aktorledning 

 

sidan Diagnos Aktorer: Koppla till aktorledning 

 

sidan Diagnos Aktorer: Växla mellan manuell och automatisk aktortest 
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BALERCONTROL – MENY STATISTIK 

 Hämta menyöversikt : Tryck på . 
 

 Välj STATISTIKMENYN : Tryck på   eller    

 Hämta vald meny : Tryck på . 
 
 
STATISTIKMENYN  ger en överblick över 
 Maskinens körtid per arbetsdagsräknare 
 Maskinens totala körtid 
 Antal balar per arbetsdagsräknare 
 Antal balar totalt 

 
20 arbetsdagsräknare stöds. Endast en arbetsdagsräknare åt 
gången kan vara aktiv. 
 
 Välj arbetsdagsräknare (kontrollera och aktivera): 

Tryck på  eller . 
 

 Radera arbetsdagsräknare : Håll  intryckt i tre 
sekunder. 

 Tillbaka till HUVUDMENYN: Håll   intryckt i tre sekunder. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balräknare 

Maskinens 
körtid 

Arbetsdagsräknare #3 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Översikt över tangentfunktioner i STATISTIKMENYN 

Tangent Användning i Statistikmenyn 

 

Håll nere tangenten: Hämta HUVUDMENY 

 

Välj arbetsdagsräknare (# 1.. # 20) 

 

Välj arbetsdagsräknare (# 1.. # 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll nere tangenten: radera vald arbetsdagsräknare 
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BALERCONTROL – FELMEDDELANDEN 

Felmeddelanden läggs in i ett eget fönster på den aktuella 
bildskärmen. Felmeddelanden består av: 
 ordet STOPP 
 felmeddelandet i klartext 
 en blinkande varningstriangel 
 antal fel som har uppstått (under den blinkande triangeln) 

 
Exempel: 

 
 
 
Om flera fel uppstår samtidigt kommer det felmeddelande som 
har högst prioritet att visas först. 
 
Man skiljer mellan: 
 Systemfelmeddelanden 
 Standardfelmeddelanden 

 
 

För varje felmeddelande finns det ett fönster med extra 
felbeskrivning som också kan visas: 

 Tryck på  Håll nedtryckt i två sekunder: Ett fönster med 
extra felbeskrivning visas. 

 För att åter stänga fönstret med extar felbeskrivning: 

Knappen   tryck kort. 
 
 
 

STOP 
Max. Tryck. 

uppnått! 
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Systemfelmeddelanden 
Systemfelmeddelanden kommer upp i alla menyer. Undantag: 
Standarddiagnos (där är inga maskinfunktioner igång). 
 
Systemfelmeddelanden kan inte tas bort. De försvinner inte 
förrän orsaken till felet åtgärdats. 
 

Systemfel: KORTSLUTNING I SENSORFÖRSÖRJNING 

Vid problem i sensorförsörjningen (t. ex. vid kortslutning i 
sensorförsörjningen eller vid dålig huvudspänningsförsörjning) 
kopplas styranordningens sensor- och aktorförsörjning från 
automatisk, ett fönster med ett felmeddelande kommer upp och 
det hörs en varningssignal från manöverinstrumentet 
 
Det här felet kan inte tas bort. Felmeddelandet försvinner när 
orsaken till felet (kortslutning eller dålig 
huvudspänningsförsörjning) åtgärdats. 
 
För att förhindra dålig huvudspänningsförsörjning ska 
medlevererad kabel (del nr. 0972.20.40.00) användas. 
 
 

 
Systemfel: ÖVERSPÄNNING I MASKINENS ELSYSTEM 

Vid överspänning i maskinens interna nät (batterispänning 17V) 
kopplas försörjningen till styrkontrollens sensorer och aktorer 
ifrån, ett fönster med ett felmeddelande kommer upp och det 
hörs en varningssignal från manöverinstrumentet. 
 
Det här felet kan inte tas bort. Felmeddelandet försvinner när 
orsaken till felet åtgärdats. 
 
 
 

STOP 
Nödstopp  

Batteri spänning  
är för hög! 

STOP 
Nödstopp 

Kortslutning i 
elförsörj. sensor! 

STOP 
Nödstopp 

Kortslutning i 
elförsörj. sensor! 
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Standardfelmeddelanden 
Standardfelmeddelanden kan komma upp i alla menyer. 
Undantag: DIAGNOSE. Där visas inte standardfelmeddelandena 
ÖVERBELASTNING och KABELBROTT. Reaktion på standard-
felmeddelanden: 

 1. Möjlighet: Tryck på  för att ta bort 
standardfelmeddelandet. Därefter måste felet avhjälpas. 

 2. Möjlighet: Standardfelmeddelandet försvinner 
automatiskt när felet åtgärdats. 

 
Standardfel: ÖVERBELASTNING 

Det har uppstått ett fel som lett till elektrisk överbelastning av en 
utgångskanal. Utgången kopplas då ifrån. 
 
Felmeddelandet kan tas bort; utgången förblir spärrad tills 
systemet startas om. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Standardfel: KABELBROTT 

Ett kabelbrott resp. en kabel som inte anslutits har upptäckts. 
 

Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner automatiskt när 
felet åtgärdats. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

Standardfel: SPÄNN NÄTKNIV 

En automatisk nätbindning startar inte. Det går inte fram tryck 
till nätknivens sensor. 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Sedan kan nätbindningen startas 
manuellt (vid manuell nätbindning ignoreras sensorerna till 
nätknivar. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 

Fel 
Överlast 
Nätkniv 

Fel 
Kabelbrott 

Nätkniv 

Fel 
Spänn 

nätkniven! 
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Standardfel: NÄTKNIV SPÄND? 

En automatisk nätbindning startar inte. Det går inte fram tryck 
till nätknivens sensor. 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Sedan kan nätbindningen startas 
manuellt (vid manuell nätbindning ignoreras sensorerna till 
nätknivar. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Standardfel: BAKLUCKAN ÖPPEN PÅ ENA SIDAN 

En av låsreglarna till presskammaren är öppen. 
 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner automatiskt när 
båda låsreglarna öppnats eller stängts. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Standardfel: MAXIMAL BALTÄTHET UPPNÅDD 

Under manuell bindning har presstätheten överskridit värdet 10. 
Därför startas ingen automatisk bindning. 
 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner automatiskt när 
den manuella bindningen startas. Signalen tystnar först när en 
bindning startas. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 

Standardfel: INPLASTARARM I VILOLÄGE? 

Man har försökt öppna bakluckan medan inplastararmen 
befann sig utanför sitt viloläge. (För att baklucka och 
inplastararm inte ska kollidera kan bakluckan bara flyttas när 
inplastararmen står i viloläge). 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Fel 
Nätkniven 

spänd? 

Fel 
1 låshake 

öppen!   

STOP 
Max. Tryck. 

uppnått! 

Fel 
Sveparm i 
viloläge? 
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Standardfel: AUTOMATISK DRIFT AV: BINDNING 

Bindningsproceduren har inte avslutats inom den 
förutbestämda tiden. Styrningen växlar automatiskt till manuell 
drift. 
 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

Standardfel: AUTOMATISK DRIFT AV: BAKLUCKA 

I AUTOMATISK DRIFT har stängningen av bakluckan inte avslutats 
inom den förutbestämda tiden Styrningen växlar automatiskt till 
manuell drift. 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

Standardfel: AUTOMATISK DRIFT AV: BAL 

I AUTOMATISK DRIFT har bakluckan inte börjat stängas inom den 
förutbestämda tiden. Styrningen växlar automatiskt till manuell 
drift. 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 

Standardfel: AUTOMATISK DRIFT AV 

Inplastaren har inte avslutat ett moment inom den 
förutbestämda tiden. Styrningen växlar automatiskt till manuell 
drift. 
 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Fel 
 Autom. av : 

Lindning   

STOP 
Autom. av: 

Balar 

Fel 
Automatik 
avstängd 

Fel 
 Autom. av : 

Baklucka   



BALERCONTROL – Felmeddelanden 
 

110  BALERCONTROL III  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 

Standardfel: CAN-MODUL SAKNAS 

CAN-Modul är inte ansluten, saknas eller har inte 
programmerats till rätt adress. 
 
 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

Info: INGEN ANSLUTNING TILL INPLASTAREN 

Inget datatutbyte äger rum mellan balpress och inplastare. 
 
Möjlig orsak: Styrapparat till inplastaren har på grund av fel 
ingen kontakt med balpressens styrapparat. 
 

  Var försiktig! Maskinen kan komma till skada! 
Kollisionsrisk mellan baklucka och inplastare! Maskinen får 
under inga som helst omständigheter användas när 
balpressen "inte känner till något om inplastarens existens“. 

 

 Ta bort meddelande: Tryck på . 
 
 
 

 Ta bort meddelandet: Tryck på . 
 
 

Info: BORD IN LASTPOSITION? 

Man har försökt öppna bakluckan fast inplastarens 
plastningsbord inte befann sig i mottagningsposition. 
 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

Fel 
CAN modulen 

saknas! 

Info 
Bord in  

Last.pos? 
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Följande kapitel riktar sig uteslutande till utbildad och erfaren 
servicepersonal! 
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AVANCERAD DIAGNOS 

Den avancerade diagnosen ger möjlighet att observera och 
Last.pos? analysera sensor-/aktorbilder. 
 

Symbolen  (Drifttyp AUTOMATISK) i övre högra hörnet av 
bildskärmen kännetecknar den avancerade diagnosen. 
 
Den avancerade diagnosen görs på samma sätt som 
standarddiagnosen. Användarens funktion är här emellertid 
uteslutande att observera. Varje form av ingripande i 
maskinförlopp, t ex start av automatisk aktordiagnos eller att 
man kopplar på en aktorledning får maskinen att omedelbart 
stanna och avslutar därmed också den avancerade diagnosen 
 

 Varning, skaderisk! 
När maskinen är igång: 
 

Kliv aldrig på maskinen. 
 

Håll tillräckligt avstånd till maskinens verkningsområde. 
Vistas aldrig och gör inga ingrepp under maskinen. 
 

Justeringar och servicearbeten får aldrig göras medan 
drivmekanismen är igång 
 

Innan skyddsanordningarna öppnas: Stäng av traktorns 
drivmekanism, vänta tills maskinen stannat, dra ut 
tändningsnyckel från traktorn. 
 

Observera säkerhetsanvisningarna, kapitel "Allmänt", 
sidan 9. 

 

 Välj DIAGNOSMENY: Tryck på   eller    

 Håll  intryckt. 

 Bekräfta valet med . 
 

 Tillbaka till HUVUDMENYN: Håll  intryckt i tre sekunder. 
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BALERCONTROL – MENY INSTÄLLNINGAR 

CAN-Modul 
CAN-Modul måste programmeras med en speciell adress när 
maskinen tas i drift (görs redan på fabriken – före leveransen). 
Programmering krävs också när en CAN-Modul byts ut. 
 
Programmera adress CAN-Modul #1: 
 
 Bryt strömförsörjningen till maskinen  

(från traktorns strömförsörjning). 
 I kopplingsskåpet (se bild 4880-106):  

Sätt i kontakten till CAN-modul nr. 1  
(den övre kontakten i kopplingsskåpet). 

 I kopplingsskåpet (se bild 4880-106):  
Dra ut kontakten till CAN-modul nr. 2  
(den nedre kontakten i kopplingsskåpet). 

 Anslut maskinen till strömförsörjningen  
(återupprätta strömförsörjningen till traktorn). 

 På manöverapparatens display visas ett felmeddelande. Ta 

bort felmeddelandet: Tryck på knappen . 
 
 

 Hämta menyöversikt: Tryck på . 

 Välj INSTÄLLNINGARMENYN : Tryck på   eller    

 Bekräfta INSTÄLLNINGAR med . 
 
 
 
 
 
 
 

 Tryck på  upprepade gånger tills "INSTÄLLNINGAR 

2/2 CAN-MODUL" valts. 

 Tryck på  eller : CAN-MODUL:JA  

 Bekräfta med . 
 
 
 
 

 Tryck på  eller : PROGRAMMERA NY ADRESS: JA 

 Bekräfta med . 
 

Meny: Huvudmeny 
          
         Systeminfo 
         Diagnos   
         Statistik 

Inställningar 

CAN module: nej 

Inställningar 

nej 

Programmera  

ny adress  ? 

ja 

Inställningar 

Meny: Huvudmeny 
        Inställningar 
        Systeminfo 
        Diagnos   
        Statistik  
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Nu sätts programmering av adressen till CAN-Modul 
automatiskt igång. Meddelandet SKICKA ADRESS visas en kort 
stund på skärmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAN-MODUL:JA betyder: Adressprogrammeringen lyckades. 
CAN-MODUL:NEJ betyder: Adressprogrammeringen 
misslyckades och måste göras om. 

 
 
 
 
 
 
 
INSTÄLLNINGAR-parameter Inställningar 

sidan 2/2 CAN-Modul ja  (CAN-Modul aktiverad) 
nej  (CAN-Modul deaktiverad) 

 

 Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck kort på . 

 Eller tillbaka till HUVUDMENY: Håll  intryckt i tre 
sekunder. 

 Bryt maskinens strömförsörjningen (från traktorns 
strömförsörjning). 

 I kopplingsskåpet (se bild 4880-106):  
Sätt åter i kontakten till CAN-modul #2  
(den nedre kontakten i kopplingsskåpet). 

 Anslut maskinen till strömförsörjningen  
(återupprätta strömförsörjningen till traktorn). 

 
 
 

CAN module: ja 

Sänd adress... 

Inställningar 

Inställningar 
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BALERCONTROL – MENY SYSTEM SERVICE 

I SYSTEM SERVICE finns följande undermenyer för första 
driftstart och service av maskinen: 
 

Undermeny Uppgift se kapitel 

HUVUDMENY Avslutar SYSTEM SERVICE-MENYN och 
startar HUVUDMENYN. 

"BALERCONTROL – HUVUDMENY“ 
sidan 81 

SYSTEM 
INSTÄLLNINGAR 

Omkoppling till annan maskinmodell, förutsatt 
att det finns mer än en. 

"Undermeny SYSTEM INSTÄLLNINGAR" 
 sidan 116 

EEPROM-
INNEHÅLL 

Visar innehållet i EEPROM. "Undermeny EEPROM-INNEHÅLL" 
 sidan 117 

SJÄLVTEST Självtest av BALERCONTROL med särskild 
testapparat. 

"Undermeny SJÄLVTEST" 
 sidan 117 

 
 

Hämta System Service-Menyn  

 Hämta SYSTEM SERVICEMENYN : Håll nere tangenten  
samtidigt som spänningen kopplas på till styrningen (c:a 
10 sekunder). 

 Välj undermeny: Tryck på   eller  

 Bekräfta valet med . 
 
 
 
 
 
 
 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 
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Undermeny HUVUDMENY 
I och med den här inmatningen avslutas SYSTEM SERVICE 
och man kommer tillbaka till HUVUDMENYN, se kapitel 
BALERCONTROL – HUVUDMENY, sidan 81. 

 Välj HUVUDMENYN : Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 
 
 
 
 

Undermeny SYSTEM INSTÄLLNINGAR 
IBALERCONTROL-systemet finns möjlighet att använda andra 
maskingrupper som förberetts innan. 

 Välj SYSTEM INSTÄLLNINGAR-MENYN  : Tryck på   

eller    

 Bekräfta valet med . 
 

 Välj maskingrupp: Tryck på  eller  
 

 Hämta vald maskingrupp: Tryck på   
 
 
 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 
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Undermeny EEPROM-INNEHÅLL 
I den här undermenyn visas innehållet i EEPROM i form av 
hexadecimaler (i diagnossyfte). 

 Välj EEPROM-INNEHÅLLSMENY : Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 
 

 Bläddra radvis : Tryck på  eller  

 Bläddra sidvis: tryck på  eller . 

 Tillbaka till SYSTEM SERVICE: Tryck på . 
 
 
 

 
 
 

Undermeny SJÄLVTEST 
En helautomatisk självtest kan bara göras med en testapparat 
som konstruerats speciellt till detta. Utan den här apparaten kan 
kontrollen inte startas och beskrivs inte ytterligare här  

 

 Välj SJÄLVTEST : Tryck på   eller    

 Bekräfta valet med . 
 

 Tillbaka till SYSTEM SERVICE: Tryck på . 
 
 
 
 
 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

 

System inställ. 

EEPROM-innehåll 

Självtest 

Huvudmeny 

Självtest 

Anslut 
testenheten! 
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Översikt över tangentfunktioner i SYSTEM SERVICE 

Tangent System Service System 
INSTÄLLNINGAR 

EEPROM-Innehåll Självtest 

 

Hämta menyöversikt 
Bekräfta menyval 

Hämta INSTÄLLNINGAR 
för vald maskingrupp 

Tillbaka till SYSTEM 
SERVICE-MENYN 

Tillbaka till SYSTEM 
SERVICE-MENYN 

 

Välj undermeny Välj maskingrupp Bläddra en rad framåt  

 

Välj undermeny Välj maskingrupp Bläddra en rad bakåt  

 

  Bläddra en sida tillbaka 
(åtta rader) 

 

 

    

 

  Bläddra en sida framåt 
(åtta rader) 
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BALERCONTROL – OSCILLOSKOP 

Oscilloskopet används för att kontrollera digitala sensorer och 
aktorer. 
 
Det ger möjlighet att observera och analysera tillståndet för alla 
sensorer och aktorer under de senaste 500 sekunderna (c:a 8 
min). Alla signaler kan även observeras i realtid. 
 
 På alla diagnosbildskärmar (BALERCONTROL – Meny 

DIAGNOS, sidan 97) leder tangenten  till 
motsvarande oscilloskopbild. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
         
      

 

Mätdataregister: 
RUN: Registrering pågår 

Diagnos sidan: 
Digitala sensorer 

ej använda ledningar 

Sensor-/aktorstatus 
High: under tryck/påkopplad 
Low: ej under tryck/frånkopplad 

Diagnos sidan: 
Digitala sensorer 

sidnummer 

Beteckning av 
sensor/aktorledningar

Tidsfönster: 10s 

1/5 

Markörens position: 414.0s 

1/5 Mätdataregister: 
HOLD: Registrering avbruten 

Markör 

Digitalsensorer 

Digitalsensorer 



BALERCONTROL – Oscilloskop 
 

120  BALERCONTROL III  för  DOUBLE ACTION 235 / 235 PROFI 

Bläddra igenom oscilloskopbilder 

Oscilloskopbilderna kan bläddras igenom: 
 Sätt valmarkören (svart) på sidnumren med tangenterna 

  och . 

 Ställ in önskad sida med tangenterna  och . 
 
 
 
 
 

Starta eller stoppa registrering 

 Tangent   : Stoppa mätdataregistrering (HOLD). 

 Tangent : Starta mätdataregistrering (RUN). 
 
 

Funktion "Tidsfönster“ 

Med funktionen "Tidsfönster" kan man ställa in vilken tidsrymd 
som motsvaras av en fönsterbredd, t ex.: 
 Fönsterbredd T = 10 sekunder 
 Fönsterbredd T = 100 sekunder 
 Fönsterbredd T = 500 sekunder 

 Sätt valmarkören (svart) med tangenterna   och  på 
"Tidsfönster". 

 Ställ in värde för fönsterbredd med  och . 
 

Funktion "Markör“ 

När registreringen stoppats (HOLD) kan alla tidpunkter under det 
förlopp som hittills registrerats visas genom  
"Markörfunktionen": 
 Sätt valmarkören (svart) på funktionen "Markör" med 

tangenterna  och  “. 

 Ställ in markörens position med  och . 
 

 
 

Digitalsensorer 

Digitalsensorer 

Digitalsensorer 
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Avståndssensorer 

Oscilloskopet används också för att observera 
avståndssensorer (analoga sensorer). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funktion "Zoomning“ 

Med "Zoomningsfunktionen“ kan det mätvärdesområde som 
visats (alltså den vertikala axeln på skalan) förstoras. Z. B.: 
 "Zoomning = 1“ betyder: Det visade värdeområdet uppgår 

till 100 % av mätvärdet. 
 "Zoomning = 5“ betyder: Det område som visas uppgår till 

bara 20 % av mätvärdena. 
 "Zoomning = 10“ betyder: Det område som visas uppgår till 

bara 10 % av mätvärdena. 
 

 Sätt valmarkören (svart) på "Zoomningsfunktionen" med 

tangenterna  och . 

 Ställ in Zoomningsfaktor med  och . 
 
 

Offset 1,0 

Zoomningsfaktor 

5/5 

Momentanvärde: 1,75 V

Markörens position: 
493.2 s 

Mätvärde vid markörens position: 
2,18 V 

Mätdataregister: 
RUN: Registrering pågår 

Mätdataregister: 
HOLD: Registrering avbruten 

sidnummer 

Tidsfönster: 20 s 

Avstånd vänster:

Avstånd höger:

Avstånd vänster: 
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Funktion "Offset“ 

Med "Offsetfunktionen“ kan grunden för det värdeområde som 
visas (alltså den vertikala axeln på skalan) förskjutas. Den här 
funktionen används när man arbetar med zoomning; alltså med 
en zoomningsfaktor som är större än 1. 
 
Exempel "Zoomningsfaktor = 5“. Endast 20 % av alla 
mätvärden visas. 
 Sätt Offset på 25 %. Då visas mätvärden från 25 % till 

45 %. 
 eller sätt Offset på 50 %. Då visas mätvärden från 50 % till 

70 %. 
 eller sätt Offset på 63 %. Då visas 63 % till 83 %. 

 
 Sätt valmarkören (svart) på "Offsetfunktionen" med 

tangenterna  och . 

 Ställ in Offset-värdet med  och . 
 
 
 

Beteckning för sensor- och aktorledningar 

Digitala sensorer  Aktorer 
Förkortning Ledningsbeteckning  Förkortning Ledningsbeteckning 
BODN Tippbotten  BL1 Fördelarventil baklucka 

V.L. Låsregel vänster  V.E Kör in fördelarventil hydraulisk cylinder 

V.R. Låsregel höger  V.A Kör ut fördelarventil  hydraulisk cylinder 

NETZ Nätkniv  FETT Fettpump 

D.S. Tryckluftsbrytare  BL2 Kägelventil baklucka 

S.W.1 Snittaggregat knivgrupp 1  PUS Pick-up: Hydraulik flytläge 

S.W.2 Snittaggregat knivgrupp 2  OML. Ventil för trycklös cirkulation 

N.L. Nätlängd  KUPP Nätkoppling 

DZ Varvtal rotor  KN Motor nätknivsutlösning 

AUS. Bal-ejektor  BR12 Kägelventil: Balramp 

HK.1 Baklucka 1  PU12 Kägelventil: Pickup 

HK.2 Baklucka 2  B1 Ventil: Hydroväxel B1 

   B2 Ventil: Hydroväxel B2 

   B3 Ventil: Hydroväxel B3 

   B45 Ventil: HydroväxelB45 

 
 
 

Avstånd vänster: 
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Översikt över tangentfunktioner till OSCILLOSKOP 

Tangent Användning 

 

Håll nere tangenten: Hämta HUVUDMENY 

 

Förstora vald parameter för oscilloskop 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (endast i HOLD-Modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2.5x - 5x - 10x) 

 

Förminska vald parameter för oscilloskop 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (endast i HOLD-modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2.5x - 5x - 10x) 

 

Gå in i- / ut ur Oscilloskop 

  

Välj parameter genom Oscilloskop: 
- Visad sida 
- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 
- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 
- Offset (0 - 90% mätområde) 
- Zoomningsfaktor (1x - 2.5x - 5x - 10x) 

 

HOLD-Modus (stanna registrering) 

 

RUN-modus (starta registrering) 
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