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Tack!
För att du har valt denna IP 25 inplastare och lycka till med den nya maskinen.
Du har nu fått en av de bästa och mest funktionella maskinerna på marknaden.
Med rätt handhavande och skötsel skall denna maskin fungera i många år
framöver.
För att erhålla förstklassig foderkvalitet i dina rundbalar är det en del viktiga
förutsättningar som du måste vara uppmärksam på.
1.

Ungt gräs i rätt tid är den första förutsättningen för god kvalitet.

2.

Riktig förtork (när möjligt) av gräset före pressning är viktigt, men
en för lång förtorkning kan vara ohälsosam och ge mögel i balarna.
Vid varm väderlek med sol och värme räcker oftast 8-10 timmar,
men mer normalt är 1-2 dygn. Önskvärd torrsubstans 30%

3.

Riktig pressning av gräset är också en viktig förutsättning.
Kör ej med pickupen för nära marken så att gamalt hö och rester av
gödsel kommer in i balen, ger upphov till jordbakterier.

A

B

Köra ej för fort med pressen för att förhindra att balen blir lös och
tofsig. Sakta farten speciellt i slutet av balen, gör fastare och finare
balar med större tyngd och mindre luft.

C

Där grässträngen är smal skall man köra ”slalom” mellan sidorna av
strängen för att erhålla en cylindrisk bal. Se fig. nedan.

4.

All transport av balarna till lagringsplatsen bör göras innan
inplastning för att minska risken för att plasten skadas.

5.

Snabb inplastning av balarna efter pressning är speciellt viktigt för
att få en god foderkvalitet. Max 2-3h vid 15 - 20 °C och
max 4-5h vid 10 - 15 °C.

6.

Antal lager plast?
Vid packning av första skörden använder de flesta 6 lager plast.
Vid packning av andra skörden och vid lägre temperatur och kortare
lagringstid: 1-4 mån, är det en del som reducerar antalet till 4
lager.

7.

A

8.

Val av lagringsplats
Det är viktigt att du väljer en riktig lagringsplats för att undgå skador
på plast och foder.
Det är viktigt att lagringsplatsen är lätt tillgänglig både för kontroll
och för transport när balarna skall användas.

B

Du som är utsatt för större djur såsom älg, hjort, rådjur el. dyl., är det
viktigt att du inhägnar balarna.

C

Lägg balarna på sand för att förhindra att råttor och möss bygger
bon, samt eventuellt skadar plasten.

D

Försök i möjligaste mån skydda balarna från fåglar, kontrollera om
eventuella skador och åtgärda genast med tejp.
Vid all mellan transport är det ytterst viktigt att inte skada plasten.
Eventuella skador måste tejpas igen så att inte luft kommer in och
skadar fodret.

LYCKA TILL!

Montering av IP25
1.

Montera inplastaren på traktorns trepunktsfäste. Tag bort transport
-säkringen (plattjärnet) som håller fast bordet.

2.

Filmhållaren
Filmhållaren monteras vanligtvis i fyrkantsprofilen (3) på högra
sidan av maskinen i körriktningen. Filmen kommer därmed att
kryssa rullbordet diagonalt och undgår att balen styr plasten framför
sig vid lastning. Med stora balar 1.5m diameter el. mer, kan det vara
nödvändigt att montera filmhållaren på vänster sida för att ge plats
för större balar.
Själva filmhållaren (1) kan också monteras i tre lägen genom att
vrida den i fyrkantsprofilen, framåt, åt sidan och bakåt (normalt vid
1.2 m bal). Samt placeras i två positioner (2.)
Vid större balar kan det vara nödvändigt att sno filmhållaren (1) åt
sidan eller framåt, avståndet till balen skall ej vara större än
nödvändigt.
Höjden justeras i förhållande till balens mitt när bordet roterar, dra
fast skruvarna så filmhållaren står stadigt.
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3.

Montering av filmen
Tag loss lås enheten och vrid ut gummivalsen till sidan. Montera
filmrullen på axeln så att filmens ände befinner sig på rullens högra
sida (sett i färdriktningen), återmontera låsenheten. Muttern på
låsenheten justeras efter behov så att filmrullen snabbt bromsas upp
när rotationen av balen avstannas, särskilt viktigt när de är lite plast
på rullen. Vik tillbaka gummivalsen mot plastfilmen. Filmen läggs
först runt den gummivals som är närmast och till slut runt den andra
som sitter närmare ledpunkten.
En fullständig instruktion finns på toppen av filmhållaren.

IP 25 Multi kan användas både med 250mm, 360mm, 500mm och
750mm plast. För att man skall erhålla rätt överlappning måste man
förändra utväxlingen på bordet.
1. Tag loss sidoskyddet (222)
2. Slacka kedjan (221)
3. Byt kedjehjul: 248 Z=16 för 750 mm filmbredd
(OBS! Förläng kedjan med 2st länkar, medföljer maskinen)
248 Z= 11 för 500 mm filmbredd
4. Spänn upp kedjan (221) med spännrulle (224)
5. Skruva fast skyddet
4.

Låsmekanismen vid tippning av balen
Spaken för låsmekanismen (310) vid tippning monteras ihop så att
den kommer i riktig höjd och är lätt att utlösa från förarplats.

5.

Montering av hydraulslangarna
De två hydraulslangarna monteras direkt på ett dubbelverkande uttag
på traktorn, eller på ett enkelverkande med en returanslutning.
Kontrollera att slangarna inte är vridna eller klämda, särskilt vid
tippning.

6.

Använd rätt körriktning
Kontrollera att bordet roterar i pilens riktning.
A

Skruva loss skyddslocket (345) över drivkedjan för bordet och
kontrollera att kedjan är lagomt sträckt och glider i styrklossarna
(346). Medan kedjan är ny töjer den sig alltid och skall därför
kontrolleras efter de 50-100 första balarna, därefter en gång per år.
Kedjan spänns med hjälp av muttrarna (339) på justerplattan (341)
lossas och kedjan spänns upp med sträckarskruv (342). Drag åt
muttrarna (339). Skruva fast skyddslocket (345).

B

Skruva loss det mittersta skyddslocket (250) och kontrollera att de
koniska kugghjulen är i bra ingrepp med varandra samt att de är
insmorda med fett. Skruva fast det mittersta skyddslocket (250).

C

Skruva loss sidoskyddet (222) och kontrollera att kedjan (221) är
lagom sträckt. Kontrollera även denna kedja efter de 50-100 första
balarna. Kedjan justeras med spännrulle (224). Skruva fast
sidoskyddet (222).

7.

Kontrollera att stödhjulen (211) under bordet fungerar som de skall.

8.

Montera kniven (255) på översidan av bordet. Kontrollera att eggen
är tillräckligt vass, den kan skärpas med en fil.

Om man använder ett balspjut som är bakmonterat, kan man montera bort
stödrullen som sitter på motsatta sidan av drivningen av bordet för att vinna
lasthöjd.
Nu är maskinen klar att användas

Fig.1 Visar kedjedragning vid plastning av stora balar (användning av yttre/stora
rullar)

Plastning med IP 25
1.

Ställ traktorn med plastaren i ändan av lagringsplatsen så att du kan
lasta in balen från höger sida där det är möjligt. Den Svarta rullen
skall vara vänd bakåt (90° mot körriktningen) vid lastning och
lossning.

2.

Det mest praktiska är att plastaren står på marken under plastning.

3.

Före du lägger på den första balen måste du sträcka ut så mycket
plast så att det når över bägge rullarna.

4.

Den första balen läggs upp på inplastaren och plasten låses därmed
fast till rullbordet. I de fall där lasttraktorn inte kommer parallellt
med rullarna kan den som sitter i inplastartraktorn korrigera mindre
avvikelser genom att vrida bordet.

5.

Nu kan du starta rotationen av rullbordet och vid 12 varv har du täck
balen helt med plast och med 50% överlappning har du nu 2 lager
med plast. Du som inte har varvräknare måste räkna till 24 varv för
att erhålla 4 lager och 36 varv för 6 lager plast.

Film 500 mm.
Film 500 mm.
Film 750 mm.
Film 750 mm.

6 lager
4 lager
6 lager
4 lager

32 varv
24 varv
23 varv
16 varv

Baldiameter 1,2m
Plastning med MINI Rundbalar och 250mm plast
Film 250mm
Film 250mm
Film 360mm
Film 360mm

6 lager
4 lager
6 lager
4 lager

40 varv
27 varv
28 varv
19 varv

Baldiameter 0,6m

Fig.2 Visar rullar och kedjedragning vid plastning av små balar (användning av
inre/mindre rullar)
a) Montera adaptern (131B) på maskinen och försträckaren i 3:de positionen.
b) Ställ försträckaren på adapterröret
c) Lossa skyddet (222) för kedjan på det roterande bordet..
d) Lossa kedja med låset 88 och 68 länkar.
e) Demontera kedjehjulet (219) Z=37 och kedjehjulet (227) Z=37 och montera
dessa enligt fig.2. Lås kedjehjulen med hjälp av bultarna (220) på ena sidan.
f) Montera kedjan med 88 länkar.

g) Kontrollera vilket dubbeldrev som sitter monterat Z=11/Z=16. Kedjan måste
vara i ingrepp med drevet, Z=11.
h) Kontrollera spänningen av kedjan, spänn vid behov med hjälp av spännrullen
(224).
i) Placera de excentriska stödrullarna (233) så att de pekar in mot centrum av det
roterande bordet och den högra så att den passar balen storlek.
j) Vrid ned kniven i horisontal läget och fäst den.

Plastning med MINI Rundbalar och 360mm plast
a) Montera adaptern (131B) på maskinen och försträckaren i passande läge.
b) Ställ försträckaren på adapterröret
c) Lossa skyddet (222) för kedjan på det roterande bordet..
d) Lossa kedja med låset 88 och 68 länkar.
e) Demontera kedjehjulet (219) Z=37 och kedjehjulet (227) Z=37 och montera
dessa enligt fig.2. Lås kedjehjulen med hjälp av bultarna (220) på ena sidan.
f) Montera kedjan med 88 länkar.
g) Kontrollera vilket dubbeldrev som sitter monterat Z=11/Z=16. Kedjan måste
vara i ingrepp med drevet, Z=16.
h) Kontrollera spänningen av kedjan, spänn vid behov med hjälp av spännrullen
(224).
i) Placera de excentriska stödrullarna (233) så att de pekar in mot centrum av det
roterande bordet och den högra så att den passar balen storlek.
j) Vrid ned kniven i horisontal läget och fäst den.

Filmbredd
750mm
500mm
Baldiameter 1200mm

Kuggar drivdrev
16
11

Kuggar trumdrev
37
37

Filmbredd
360mm
250mm
Baldiameter 600mm

Kuggar drivdrev
16
11

Kuggar trumdrev
37
37

6.

När balen är färdig inpackad ställer du bordet med röda rullen mot
traktorn, dra i snöret för att lossa bordet och lyft samtidigt traktorns
lyftarmar. Balen rullar nu mjukt av bordet.

7.

Kör fram 2m för att ge plats åt den nya balen och sänk plastaren ned
till marken. Klar för lastning av en ny bal.

8.

Filmen hänger nu mellan sista balen som är rullad av och
filmhållaren på plastare. När en ny bal lyftes på låses plasten fast till
rullbordet och skärs av mot kniven när den nya balen börjar rotera.

9.

När du har kommit till änden av lagringsplatsen ligger balarna efter
varandra i en fin rad och det är bara att gå längs raden och fästa
plaständen i sista plastlagret så att inte vinden får tag i den.

10.

Du som skall lagra många balar på samma ställe kan det vara smart
att lägga dem i flera led vid sidan av varandra. Du backar bara
tillbaka traktorn med den färdig plastade balen till starten och lossar
den där och lägger den nya raden utmed den gamla.

11.

Kontroll av sträckningen av filmen.
Om du sträcker filmen för lite, blir det inte tätt mellan filmlagren och
sträcker du för mycket kan det bli små porer i plasten som släpper in
luft. För lite eller för mycket sträckt är lika illa. För de flesta plaster
rekommenderar man 50-70 % försträckning, IP 25 har en inbyggd
försträckning på 50% i filmhållaren.
Den sista rullen som plasten går över har 50% högre hastighet detta
gör att plasten sträcks motsvarande. För att kontrollera att rätt
försträckning erhålls så ritar man två sträck på filmrullen med 10 cm
mellanrum och när plasten sitter på balen skall det vara mellan 15-17
cm i mellan sträcken. Kontrollera att gummirullarna är rena, tvätta av
dem eller använd ett fint smärgelpapper för att rugga upp ytan på
rullarna.

12.

Göra alltid ren inplastaren efter användning och smörj in lager och
kedjor så att de inte rostar. Det är betydligt enklare och snabbare att
sätta igång när ett riktigt underhåll utförs.

Lycka till!
TREJON Försäljning AB

0935-399 00

