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  Bruksanvisning 
  
  
  
 



 



Skickas till: 
Lely International N.V. 
TSS (Technical Service Support) 
Postfach 1965 
D-38289 Wolfenbüttel 
 
 

Överlåtelseförklaring 1  (Exemplar för tillverkaren) 
 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och skicka tillbaka det inom 4 veckor. 
Eventuella garantianspråk kan inte bearbetas förrän denna skrivelse kommit in. 
 

 
 

Datum för överlåtelse: ........................................................................ 
 

Maskintyp:      RPC 445  TORNADO ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 4895.00.001): ........................................................................ 
 
 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisningen enligt EU:s konformitetsförklaring  
(näst sista sidan i bruksanvisningen). De säkerhets-, drifts- och underhållsföreskrifter som finns i denna har förklarats för mig så att jag 
förstår dem. 
 

 

Några komponenter i maskinen har möjligen avmonterats för transporten. 
Använd aldrig maskinen förrän dessa komponenter åter monterats så som sig bör!  

 
Före första idrifttagande av maskinen måste dessa komponenter monteras på nytt: 
 
 Se den separata broschyren "Lasta maskinen ur containern och montera den". 
 Montera av stålhjulen avsedda för transport. Montera medlevererade luftdäck. 
 Montera bort transportsträvorna (se bild). 

 

       
 

  
 
 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 Datum Underskrift kund 
 



Skickas till: 
Lely International N.V. 
TSS (Technical Service Support) 
Postfach 1965 
D-38289 Wolfenbüttel 
 
 

M 
 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och skicka tillbaka det inom 4 veckor. 
Eventuella garantianspråk kan inte bearbetas förrän denna skrivelse kommit in. 
 

Kund 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 

Försäljningspartner/Importör 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift kundtjänst 
 

 



 

 
 

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

 
 

Datum för överlåtelse: ........................................................................ 
 

Maskintyp:      RPC 445  TORNADO ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 4895.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisningen enligt EU:s konformitetsförklaring  
(näst sista sidan i bruksanvisningen). De säkerhets-, drifts- och underhållsföreskrifter som finns i denna har förklarats för mig så att jag 
förstår dem. 
 

 

Några komponenter i maskinen har möjligen avmonterats för transporten. 
Använd aldrig maskinen förrän dessa komponenter åter monterats så som sig bör!  

 
Före första idrifttagande av maskinen måste dessa komponenter monteras på nytt: 
 
 Se den separata broschyren "Lasta maskinen ur containern och montera den". 
 Montera av stålhjulen avsedda för transport. Montera medlevererade luftdäck. 
 Montera bort transportsträvorna (se bild). 

 

       
 

  
 
 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 Datum Underskrift kund 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 

Kund 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 

Försäljningspartner/Importör 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift kundtjänst 
 

 



 

 
 

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

 
 

Datum för överlåtelse: ........................................................................ 
 

Maskintyp:      RPC 445  TORNADO ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 4895.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisningen enligt EU:s konformitetsförklaring  
(näst sista sidan i bruksanvisningen). De säkerhets-, drifts- och underhållsföreskrifter som finns i denna har förklarats för mig så att jag 
förstår dem. 
 

 

Några komponenter i maskinen har möjligen avmonterats för transporten. 
Använd aldrig maskinen förrän dessa komponenter åter monterats så som sig bör!  

 
Före första idrifttagande av maskinen måste dessa komponenter monteras på nytt: 
 
 Se den separata broschyren "Lasta maskinen ur containern och montera den". 
 Montera av stålhjulen avsedda för transport. Montera medlevererade luftdäck. 
 Montera bort transportsträvorna (se bild). 

 

       
 

  
 
 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 Datum Underskrift kund 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 

Kund 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 

Försäljningspartner/Importör 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift kundtjänst 
 

 



 

 
 

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

 
 

Datum för överlåtelse: ........................................................................ 
 

Maskintyp:      RPC 445  TORNADO ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 4895.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisningen enligt EU:s konformitetsförklaring  
(näst sista sidan i bruksanvisningen). De säkerhets-, drifts- och underhållsföreskrifter som finns i denna har förklarats för mig så att jag 
förstår dem. 
 

 

Några komponenter i maskinen har möjligen avmonterats för transporten. 
Använd aldrig maskinen förrän dessa komponenter åter monterats så som sig bör!  

 
Före första idrifttagande av maskinen måste dessa komponenter monteras på nytt: 
 
 Se den separata broschyren "Lasta maskinen ur containern och montera den". 
 Montera av stålhjulen avsedda för transport. Montera medlevererade luftdäck. 
 Montera bort transportsträvorna (se bild). 

 

       
 

  
 
 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 Datum Underskrift kund 
 

 



 

 
 

M 
 
 
Fyll i hela detta formulär vid överlåtelse av maskinen och ta vara på det. 
 
 

Kund 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 

Försäljningspartner/Importör 
 
Namn: 
 
..................................................................................  
 
Postnummer/Ort: 
 
..................................................................................  
 
Telefon: 
 
..................................................................................  

 

 
 
Gata: 
 
................................................................................... 
 
Land/Stat: 
 
................................................................................... 
 
E-post: 
 
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 ..............................  .............................................................  
 Datum Underskrift kundtjänst 
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FÖRORD 

Läs den här bruksanvisningen! 
 Den här bruksanvisningen ger viktig information om hur 

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

bruksanvisningen! 
 Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av maskinen. 

 
Läs också den separata bruksanvisningen 
"PRO-LINK för LELY WELGER RPC 445 Tornado" 
 Följ alla säkerhetsanvisningar! 

 

 Se upp för skaderisk! 
Innan den tas i drift första gången ska maskinen kalibreras! 
Se den separata bruksanvisningen:  
"PRO-LINK för RPC 445", kapitlet "KALIBRERING". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriksnumret anges på typskylten (Bild 1). Garantianspråk och 
förfrågningar kan endast hanteras om detta 
identifikationsnummer anges. Skriv därför in 
identifikationsnumret här direkt efter leveransen: 

 

 Identitetsnummer:     
 
 
 
 
 

Bild 1 
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Nytryck utan uttryckligt skriftligt tillstånd är förbjudet. Alla rättigheter och 
tekniska förändringar förbehålles. Bilder på maskinens form och utförande är 
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© 2010 by Welger Maschinenfabrik GmbH Wolfenbüttel   Made in Germany. 
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Tel: (+49) 53 31 / 404-142    •   Fax: (+49) 53 31 / 404-143 
E-post: wmf@welger.com 
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1  ÖVERSIKT ÖVER VARIANTER 

Dragögla, stel 

Dragögla, vridbar 

Draganordning 

Dragögla med kula ∅ 80 mm 
 
Upptagarbredd 2,25 m (DIN 11220) 
 
Valssmörjning manuell valssmörjning 
 
Kedjesmörjning automatisk smörjning 
 

MasterCut  (13 knivar) Snittaggregat 

XtraCut 25  (25 knivar) 
 

Ringsinksrotor  (för 13 knivar) Transportrotor 

ProfiCut-rotor (stjärnsinksrotor) (för 25 knivar) 
 
Bindning Nätbindning 
 
Kontrollenhet/styrelektronik Kontrollenhet PRO-LINK 

Styrelektronik Balercontrol III 
 
Knivgolv Knivgolv (HYDROFLEXCONTROL, svängbar) 

(öppnas och stängs hydrauliskt) 
 

Hydraulisk broms 

Tryckluftsbroms 

Bromsar 

Mekanisk handbroms 
Tabell 1 
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2 VARNINGSSYMBOLER 

2.1 Bildsymboler i denna bruksanvisning 
Dessa bildsymboler och signalord i bruksanvisningen markerar 
viktiga anvisningar: 

 

 Se upp! 
Den här symbolen återfinns vid varningar: Livsfara, 
skaderisk, risk för allvarliga materialskador. 

 

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

 

 Info! 
Den här symbolen finns vid användbara anvisningar: 
Särskilda tips om hur maskinen används på bästa sätt.  
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2.2 Bildsymboler på maskinen 
Alla riskområden på maskinen och i dess närhet går inte att 
bygga bort med konstruktiva åtgärder. Sådana riskområden har 
därför märkts ut med bildsymboler: 
 
 Förbud (röd) 
 Varning (gul) 
 Instruktion utan text 

 
Håll alltid alla bildsymboler i identifierbart tillstånd. Om symboler 
skulle saknas på maskinen eller vara skadade ska de ersättas. 

2.2.1 Förbud 

 

 
 

  
Rökning förbjuden! 
 
Reservdelsnr.: 0388.37.00.00 

   
 

 
 

  
Förbjudet att beträda området! 
 
Reservdelsnr.: 0386.11.00.00 
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2.2.2 Varningar 

 

 
 

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

   
 

 
 

  
Varning för klämskador och indragning i maskinen! 
 
Före driftstart: Stäng maskinens skyddspaneler! 
 
Reservdelsnr.: 0389.92.00.00 

   
 

 
 

  
Varning för klämskador och indragning i maskinen! 
 
Stick aldrig in handen eller annan kroppsdel i upptagarområdet 
med traktormotorn igång och kraftuttaget är kopplat. 
 
Reservdelsnr.: 0389.94.00.00 

   
 

 
 

  
Varning för skaderisk! 
 
Före reparation, underhåll och rengöring: Koppla från 
kraftuttaget och stäng traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln 
och ta bort kraftöverföringsaxeln från kraftuttagsaxeln. 
 
Reservdelsnr.: 0388.25.00.00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

  
Varning för klämskador och indragning i maskinen! 
 
Vistas inte i området där bakluckan svänger under drift. 
 
Reservdelsnr.: 0389.93.00.00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

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

   
 

 
 

  
Varning för kläm- och skärskador! 
 
För aldrig in handen eller annan kroppsdel i filmknivens eller 
nätknivens svängningsområde. 
 
Reservdelsnr.: 0387.90.00.00 

   
 

 
 

  
Varning för klämskador och indragning i maskinen! 
 
Var försiktig när maskindelar roterar: filmrullar och 
sträckningsvalsar roterar under drift. 
 
Reservdelsnr.: 0387.86.00.00 

   
 

 
 

  
Varning för att bli överkörd! Lägg under kilar! 
 
Vistas aldrig inom hjulens aktionsområde. 
Spärra hjulen med kilar. 
 
Reservdelsnr.: 0386.25.00.00 
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2.2.3 Bruksanvisningar 

 

 
 

  
Lyftöglor! 
 
Lyftöglor med denna symbol är tillåtna som fästpunkter för 
kranlast. 
Inga andra fästpunkter får användas för upphängning i kranen. 
 
Reservdelsnr.: 0389.48.00.00 

   
 

 
 

  
Får inte användas som lyftögla! 
 
Komponenter märkta med denna symbol får inte användas som 
fästpunkter. 
 
Reservdelsnr.: 0386.37.00.00 

   
 

 
 

 
 

  
Säkerhetsspak för snittaggregatets knivar 
 
Regla upp snittknivarna genom att svänga spaken nedåt  
ca 90°. 
 
Reservdelsnr.: 0387.31.00.00 och 0387.32.00.00 

   
 

 
 

  
Bakluckssäkring 
 
Om spaken står tvärs mot genomströmningsriktningen är 
bakluckan hydrauliskt spärrad mot nedsänkning. 
 
Reservdelsnr.: 0387.35.00.00 
 

   
 

 
 

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

   
  

 
 

  
Inställning av bromskraftsregulatorn 
 
Vid körning på väg ska tryckluftsbromsarnas 
bromskraftsregulator ställas på "full bromskraft . 
 
 
Reservdelsnr.: 0385.01.00.00 

   
 

 
 

  
Inställning av baltäthet (endast i nöddrift) 
 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.96.00.00  

   
 

 
 

  
Lägg i film! 
 
Lägg i film enligt schemat och trä på den. 
 
(Grafiken visar en bild uppifrån av de två sträckningsenheterna 
för film på inplastararmarna.) 
 
Reservdelsnr.: 0384.48.00.00 

   
 

 
 

  
Vridmoment 300 Nm 
 
Dra åt draganordningens skruvförbindningar med fastställt 
vridmoment. 
 
Reservdelsnr.: 0386.27.00.00 
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Lossa handbromsen 
 
Före körning: Lossa handbromsen helt. 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.49.00.00 
 

   
 

 
 

  
Erfordrat varvtal för kraftuttagsaxeln 
 
Reservdelsnr.: 0396.45.00.00 

   
 

 
 

  
Inställning av baltäthet 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.65.00.00 

   
 

 
 

  
Arretering av remarm (endast i underhållssyften) 
 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0385.94.00.00 

   
 

 
 

  
Anvisning om upphängning på kranen 
 
En lasttravers ska användas om maskinen ska kunna lastas 
säkert 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.47.00.00 
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Schema för påträdning! 
 
Schema för påträdning av nät på balpressen 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.40.00.00 

   
 
 
 

 
 

  
Nätbindningar balpress! 
 
Skala för inställning av antal nätbindningar runt balen. 
 
Reservdelsnr.: 0390.84.00.00 
 

   
 
 
 

 
 

  
Rotationsriktning för inplastararmar! 
 
Pilen visar åt vilket håll inplastararmen ska rotera (inplastare). 
 
Reservdelsnr.: 0386.83.00.00 
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2.2.4 Hydrauliska anslutningar 

 
 
 
 
 
 

Betydelse 
Hydraulisk broms Rekyl: 

Upptagaren 
HYDROFLEX 
snittaggregat  

Tryck 
Upptagaren 

HYDROFLEX 
snittaggregat  

Rekyl: 
Inplastare 
baklucka 
nätkniv 

 

Tryck 
Inplastare 
baklucka 
nätkniv 

 

Lastavkänning 

 
Storlekar för anslutning 

– Storlek 3 Storlek 3 Storlek 5 Storlek 3 Storlek 3 

 
Oljeflödets riktning 

⇧ ⇩ ⇧ ⇩ ⇧ ⇩ 
 

Decal 

0384.31.00.00 

 
 

0388.18.00.00 

 

0388.18.00.00 

 

0389.80.00.00 

 

0388.26.00.00 

 

0384.32.00.00 
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3 SÄKERHET 

3.1 Avsedd användning 
Denna "Halmbearbetningsmaskin" 

LELY WELGER RPC 445 Tornado 

är endast avsedd att pressa och plasta och pressa samman 
rundbalar av halm på marken för användning inom jordbruket. 
All annan användning räknas som inte avsedd. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador som på grund av annan användning 
utan detta sker helt på egen risk. 

 

 Se upp! Risk att skadas! 
Maskinen får aldrig användas utan inplastaren. Om balarna 
inte skulle lindas in i film: Välj penetrationsdrift (se den 
separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Plasta in eller penetrera bal?"). 

 
I avsedd användning ingår det också att följa de villkor som 
ställs av tillverkaren när det gäller drift, service och underhåll. 
 
Balens vikt får inte överskrida 1,75 t. Dvs. möjligtvis står inte 
(beroende på fukthalt) maximal balstorlek till förfogande för 
ensilagebalar (balarna ska alltså vara mindre i motsvarande 
grad). Balstorlekar: se kapitel "TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER", sid. 34. 
 
Maskinen får endast köras, underhållas och repareras av 
personer som är insatta i arbetet och medvetna om riskerna. 
 
De grundläggande kraven på säkerhets- och hälsoskydd och 
allmänt erkända säkerhetstekniska regler ska följas. 
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3.2 Felanvändning som kan förutses 
 Maskinen får inte drivas stationärt. 

 
 Maskinen får inte matas manuellt. 

 
 Maskinen får inte användas som transportfordon (t.ex. för 

balar eller personer/djur). 
 

 Maskinen får inte användas i områden som är utsatta för 
explosionsrisk. 

 
 Maskinen får inte drivas med tillkopplade fordon. 

 
 Maskinen får inte pressa eller plasta in: avfall, icke-

vegetabiliskt material (t.ex. Ensilagefilm, metall, trä). 
 

Egenmäktiga förändringar av maskinen, montering av icke 
tillåtna komponenter och utrustning eller tillbyggnad med 
tillbehör utan uttrycklig tillåtelse från tillverkaren utesluter att 
tillverkaren tar ansvar för skador som blir följden. 
 
Genom förändringar på säkerhetsrelevanta delar (t.ex. bromsar 
och draganordningar) blir drifttillståndet, 
överensstämmelsedeklarationen och CE-märket ogiltiga. 
 



SÄKERHET 
 
 

20 LELY WELGER  RPC 445 Tornado 

3.3 Allmänna säkerhetsanvisningar 
Även om alla säkerhetsanvisningar och varningar följs återstår 
vissa risker som inte kan byggas bort. Handskas alltid med 
maskinen på ett förnuftigt sätt så att du inte utsätter dig själv 
och andra för risker! 
 
 Innan arbetet påbörjas ska en översyn av maskinen göras. 

Uppmärksamma då om någon del av maskinen förändrats 
eller saknas, om några ovanliga ljud uppstår under 
körningen och titta efter synliga läckor. 

 
 Vid alla arbeten på rörliga delar eller i deras 

verkningsområde: Koppla bort kraftuttagsaxeln och stäng 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln, ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftöverföringsaxeln och bryt 
strömförbindelsen mellan traktor och maskin. 

 
 Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg i bakluckesäkringen 

(se kapitel "Bakluckespärr" sid. 26). 
 

 Vid arbeten på uppfälld inplastararm: Lägg i 
inplastararmens säkring (se kapitel "Inplastararmens 
säkring", sid. 28). 

 
 Vid arbeten i närheten av nätkniven: Lägg i 

nätknivssäkringen (Kapitel "Nätknivssäkring", sid. 27). 
 

 Vid arbeten i närheten av filmknivarna: Täck över 
filmknivarna med den medlevererade snittskyddshuven 
(Kapitel "Filmknivssnittskydd", sid. 27). 

 
 Ta aldrig ut halm ur maskinen när drivanordningen 

fortfarande är igång eller innan den avstängda maskinen 
stannat helt. 

 
 Underhåll får endast göras av fackmän som utbildats för 

den typen av arbete. 
 

 Gå aldrig upp på underhållsplattformen på en maskin som 
kör. Innan du går upp på underhållsplattformen: Stoppa 
maskinen, koppla från kraftuttagsaxeln och dragmotorn och 
vänta tills maskinen står stilla. 

 
 Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 m från elektriska 

högspänningsledningar när bakluckan öppnas. 
 

 Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 m från elektriska 
högspänningsledningar när bakluckan fälls upp. 

 
 Vid körning på väg ska kraftuttaget alltid vara ordentligt 

fastlåst på traktorns kraftuttagsaxel. 
 
 Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen! 
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 Under drift: Gå inte på draganordningen eller andra delar 
av maskinen. Håll ett tillräckligt stort avstånd till balpressen 
(upptagare, ram, balavlastningsområde). Håll tillräckligt 
stort avstånd till inplastarens verkningsområde 
(plastningsbord, inplastararm, filmkniv, lastarm, 
balavlastningsområde). 

 
 Innan du lägger i bindmedel (nät) eller film: Stäng av 

kraftöverföringsaxeln och traktormotorn och dra ut 
tändningsnycken. Gör styrelektroniken strömlös (koppla 
från elektrisk anslutning till traktorn). 

 
 Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 

trasiga eller saknas (t. ex.: skyddspaneler och 
avståndsbygel)! Innan skyddsanordningarna öppnas: 
Koppla ifrån kraftuttagsaxeln och stäng av traktormotorn, 
dra ut tändningsnyckeln och ta bort kraftuttaget från 
kraftöverföringsaxeln. Gör styrelektroniken strömlös (koppla 
från elektrisk anslutning till traktorn). 

 
  Ha inga metallföremål i direkt närhet av maskinen så länge 

styrelektroniken är påkopplad (t. ex. verktyg, säkerhetsskor 
med metallkåpor). Orsak: Oavsiktlig utlösning av 
approximationssensorer och därav resulterande oväntade 
maskinrörelser ska undvikas. 

  
 Vid arbeten på balpressens nätkniv, snittaggregat eller på 

inplastarens knivar finns risk för skärskador. Använd 
skyddshandskar. Täck över inplastarens filmknivar med 
medlevererad snittskyddshuv. 

 
 Vid hängande lager: Lägg balarna på sådant sätt att de inte 

kan komma i rullning. 
 

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

 
 Kör aldrig maskinen när den är parkerad. Maskinrörelserna 

(t. ex. baklucka, inplastararm) kan i sådant fall göra att 
stödfoten bryts av och maskinen välter. 
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3.4 Arbetsplatser på maskinen 

Maskinens verkningsområden under drift Arbetsplatser under drift 
 

 Varning för skaderisk! 
Gå inte in i maskinens verkningsområde 

under drift. 

 

 

 Varning för skaderisk! 
Kör endast maskinen från arbetsplatserna 

under drift. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1: Arbetsområde inplastararm 
2: Området där balarna lastas av 
3: Området där upptagaren tar upp halm 
4: Området där hjulen rullar 
 

10: Arbetsplats på traktorn 
11: Arbetsplats på maskinen 
 (Kontrollpanel) 
 

 

Bild 2 (sedd uppifrån) Bild 3 (sedd uppifrån) 
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3.5 Brandskydd 
Halm är lättantändligt! Så här förebyggs bränder: 
 
 Ta bort halmrester och oljespill. 

 
 Om maskindelar överhettas: Hitta orsaken och åtgärda 

felet. 
 

 Börja inte köra med påhängd maskin förrän 
parkeringsbromsen lossats helt. I annat fall kan det uppstå 
brandrisk genom att bromsarna går varma (t. ex. ute på 
fältet) 

 
 Håll strömkretsloppen på traktor och maskin och traktorns 

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

 
 Ha brandsläckare inom räckhåll. 

3.6 Bullerskydd 
EU-riktlinjen "Buller" 2003/10/EG (tidigare: 86/188/EWG) ger 
arbetsgivare och arbetstagare anvisningar om hur bullernivån 
på arbetsplatsen ska utvärderas och kontrolleras. Vid normalt 
arbete ute på fältet varierar ljudnivån efter ett visst mönster, 
delvis beroende på hur mycket buller som kommer från traktorn 
och delvis på maskinens arbetsvillkor. 

 
Under normala förhållanden ligger bullernivån i höjd med 
förarens huvud på mindre än 70 dB (A) om traktorhyttens 
fönster är öppet. Den bullernivå som orsakas av traktor och 
maskin tillsammans beror till största delen på hur mycket ljud 
som kommer från traktorn (radioapparater är en extra källa till 
buller). Vi rekommenderar: Ha traktorhyttens fönster stängda 
när du kör. 
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3.7 Skyddspaneler 

 Varning för skaderisk! 
Skyddspanelerna svänger upp automatiskt vid pneumatiskt 
tryck. 

 
Öppna vänster och höger skyddspanel på maskinen genom att 
vrida låsanordningarna något uppåt med en 13 mm-nyckel. 
Skyddspanelerna svänger automatiskt upp från maskinen. 
 
(Bild 4 och Bild 5) Låsanordning [1] till skyddspanel.  
 
 
När de ska stängas trycks skyddspanelerna mot maskinen tills 
det hörs att förreglingarna snäpper på plats. 
 

Bild 4 

Bild 5 

1 

1 
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3.8 Nödstopp 

 Varning för skaderisk! 
I traktorhytten och till höger och vänster på maskinramen 
finns det slagströmställare för nödstopp. I nödfall: Stoppa 
genast maskinen med slagströmställaren för nödstopp 
(stanna den). 
 
De tre slagstömställarna för nödstopp stänger av 
balpressens styrelektronik och inplastaren. Alla hydrauliska 
(oljedrivna) rörelser stoppas. Men: Alla rörelser som drivs av 
kraftuttagsaxeln fortsätter att löpa (t. ex. nätbindning, 
cylindrar, indragningssnäckor, upptagningspinnar)! 

 
 (Bild 6) Slagströmställare för nödstopp [1] 

i traktorhytten 
 (Bild 7) Slagströmställare för nödstopp [1] 

på manöverboxen (vänster maskinsida). 
 (Bild 8) Slagströmställare för nödstopp [2] 

på maskinramen (höger maskinsida). 
 

Slagströmställare för nödstopp 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Bild 6 

 
 

    
Bild 7                                               Bild 8 
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3.9 Underhållsplattform och stege 

 Varning för risk att falla.  
Gå aldrig upp på underhållsplattformen [14] (Bild 9) så länge 
maskinen är i rörelse. Innan du går upp på 
underhållsplattformen: Stoppa maskinen, koppla från 
kraftuttagsaxel och traktormotor och vänta tills maskinen står 
stilla. 
Gå upp på underhållsplattformen endast via stegen [10] och 
lämna den endast den vägen. Klättra aldrig på stegen när 
den är uppfälld – Fäll alltid ner den först. 

 
 (Bild 9) Gör så här när du ska gå upp på 

underhållsplattformen: Fäll ner stegen [10]. 
 
 (Bild 9) Innan maskinen får köra vidare: Fäll åter upp 

stegen [10] och arretera den. 
 
 
 

3.10 Bakluckespärr 
Den hydrauliska avstängningskranen (Bild 10) sitter på 
draganordningen (vänster maskinsida). 
 
Om service- eller monteringsarbeten som går snabbt görs 
med öppen baklucka ska luckan spärras hydrauliskt så att den 
inte kan sänkas: Att använda avstängningskranen. 
 I spärrat läge står avstängningskranen tvärs mot 

genomströmningsriktningen (Bild 11). 
 I öppet läge står avstängningskranen längs med 

genomströmningsriktningen (Bild 11). 
 
Om service- och monteringsarbeten som tar längre tid görs 
med öppen baklucka ska luckan (förutom den hydrauliska spärr 
som beskrivits) också spärras mekaniskt med lämpliga medel 
så att den inte kan sänkas. Detta är nödvändigt eftersom det 
kan uppstå tryckläckage trots att hydrauliken är spärrad. 
 
När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Sätt åter 
avstängningskranen i utgångsläget (längs med 
genomströmningsriktningen, Bild 11) eller ta bort den 
mekaniska säkringen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 11 

Bild 10 

Bild 9 
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3.11 Nätknivssäkring 
Om underhålls- eller monteringsarbeten pågår i nätknivens 
omgivning ska denna säkras mekaniskt mot att slå ner utan att 
detta är avsett: Nätknivssäkring! 
 
 (Bild 12) Lägg i säkringskedjan och säkra med 

fjäderkontakt. 
 När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Ta bort 

säkringskedjan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12 Filmknivssnittskydd 
Om underhålls- eller monteringsarbeten pågår i filmknivens 
närhet, ska båda filmknivarna täckas över med varsin 
medlevererat skärskydd. 
 
 (Bild 13) Täck över vänster och höger filmkniv med varsitt 

skärskydd. Säkra dem med splintar. 
 När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Ta bort 

båda skärskydden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 12 

Bild 13 
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3.13 Inplastararmens säkring 
De två hydrauliska avstängningskranarna (Bild 14) finns under 
inplastararmen. 
 
Om service- eller monteringsarbeten som går snabbt görs 
med uppfälld inplastararm ska denna spärras hydrauliskt så att 
den inte kan sänkas: Använd båda avstängningskranarna. I 
spärrat läge står avstängningskranarna tvärs mot 
genomströmningsriktningen. 
 
Om service- och monteringsarbeten som tar längre tid görs 
med uppfälld inplastararm ska luckan (förutom den hydrauliska 
säkring som beskrivits) också spärras mekaniskt med lämpliga 
medel så att den inte kan sänkas. Detta är nödvändigt eftersom 
det kan uppstå tryckläckage trots att hydrauliken är spärrad. 
 
När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Ställ åter de 
båda avstängningskranarna i utgångsläget (längs 
genomströmningsriktningen) eller ta bort den mekaniska 
säkringen. 
 
(Bild 15) När du ska köra på allmän väg ska alltid 
inplastararmen fällas upp helt och säkras hydrauliskt mot att 
kunna sänkas. 
 
(Bild 14) Efter att ha kört på allmän väg och innan arbetet 
börjar: Ställ åter de båda avstängningskranarna i utgångsläge 
(längs genomströmningsriktningen). 
 

Bild 14 

Bild 15 
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3.14 Vid körning på allmän väg 
Den här maskinen är en traktordragen jordbruksmaskin med en 
egenvikt på över tre ton och kräver därför drifttillstånd. 
 
Högsta tillåtna hastighet vid körning på väg framgår av 
vägtrafikförordningen i användarens land. Högsta tillåtna 
hastighet för enskilda maskindelar påverkar inte högsta tillåtna 
hastighet för hela maskinen. I denna bruksanvisning anges 
endast högsta tillåtna hastighet beroende av konstruktion. 
Observera eventuellt avvikande föreskrifter för enskilda länder. 
 
Vid körning på väg ska det enligt vägtrafikförordningen finnas 
en driftbroms samt en elektrisk belysningsanordning. De är 
redan fast installerade på maskinen. Vid körning på gator och 
allmän väg hänvisas till gällande föreskrifter för 
belysningsanordningar på påkopplade arbetsredskap. I detta 
syfte ska den medföljande kabeln kopplas till stickuttaget på 
traktorn och stickuttaget på maskinen. 

 
Kontrollera regelbundet att belysningen fungerar som den ska. 
Dessutom: alla blinkers-, broms-, bak- och markeringsljus samt 
de reflekterande bak- och sidostrålkastarna ska hållas rena. Se 
samtidigt till att inte belysningsanordningar täcks av 
nedhängande halm. Förutom detta ska de trafikregler som 
gäller i landet i fråga följas. 

 

 Varning för skaderisk! 
Innan du kör på allmän väg ska följande förutsättningar ha 
uppfyllts: se kapitel "Körning på allmän väg",  
sid. 81. 

 
De kilar som hör till säkerhetsutrustningen (två stycken) ska 
alltid följa med på maskinen. 
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Tryckluftsbroms (Tyskland): 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän 
tryckluftsbromsarnas båda kopplingshuvuden (gult och rött) 
kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 
 

 Varning för olycksrisk! 
Kontrollera varje gång du ska köra vilket spakläge 
tryckluftens bromskraftsregulator står i. En inställning som 
inte är korrekt påverkar trafiksäkerheten (se kapitel "Endast 
tryckluftsbroms: Inställning av bromskraftsregulator",  
sid. 48). 

 
Börja inte köra på gator med påhängd maskin förrän 
bromskraftsregulatorn står på full last (se kapitel "Endast 
tryckluftsbroms: Inställning av bromskraftsregulator", sid. 48). 
 
 
Hydraulisk bromsanläggning: 
Börja inte köra med påhängd maskin förrän de hydrauliska 
slangarna på traktorn har anslutits och det kontrollerats att 
traktorns hydrauliska system fungerar som det ska. 

 
Tyskland (StVZO): 
För påhängda arbetsmaskiner för jordbruket med tillåten 
totalvikt på över 3 t krävs drifttillstånd. Tekniska ändringar som 
t. ex. påsättning av släpkoppling, leder till att driftstillståndet går 
förlorat 
För avsedda ändringar på påhängda arbetsredskap ska det 
obetingat klargöras om förändringen utan vidare är tillåten resp. 
skrivas in i fordonshandlingarna efter besiktning av en 
sakkunnig ämbetsman.  
Dessutom ska användarlandets nationella föreskrifter beaktas. 
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3.15 Uppgifter på typskylt 
 

 
 
 

Pos. Betydelse 

1 Maskinens handelsbeteckning 

2 Ident.nr. – individuellt maskinnummer, ska alltid anges vid förfrågningar. 

3 Maskintyp, maskinutförande 

4 Tillåten totalvikt vid körning på allmän väg.  
Maskinens faktiska vikt kan vara mindre beroende på utrustning. 

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

5 Tillåtet axeltryck för körning på allmän väg. 

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

7 Maskinens modellår 

8 Maskinens byggår 

9 Internt nummer 

10 Tillverkarens namn och adress 
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3.16 Hydraulik 
Daglig okulärbesiktning av den hydrauliska anläggningen för 
läckage, nötning, åldrande och funktionssäkerhet. Defekta delar 
ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i original. Underhålls- 
och reparationsarbeten på den hydrauliska anläggningen får 
endast av fackmän inom hydraulik. 
 
Även om de används på rätt sätt utsätts hydraulslangar och 
hydrauliska slangledningar för naturligt åldrande. Därför kan de 
bara användas under en begränsad tid. Hydrauliska 
slangledningar ska inte användas längre än sex år! 
 
Hydraulslangar mellan traktor och maskin får inte läggas i 
skarpa böjar eftersom slangarna då kan klämmas och 
materialet utmattas när maskinen svänger. 
 
Så här blir det lättare att hitta rätt oljeanslutningsbox till 
hydraulslangarna: För över slangarnas färgmarkeringar till 
anslutningarna på traktorn. 
 
Rengör kopplingsdelar till hydraulledningar med en ren trasa. 
Stick in hydraulledningarnas kopplingar i dosorna på traktorn 
Vid enkelverkande anslutningar: Sätt traktorns regleringsventil 
på "Sänk". 
 
Hydraulisk utrustning ska luftas efter reparation och underhåll. 
När reparations- eller underhållsarbeten avslutats görs en 
funktionskontroll. 
Max. arbetstryck för den hydrauliska utrustningen: 210 bar  
 
Före monteringsarbeten på den hydrauliska anläggningen 
särskilt vid användning av tryckackumulatorer (Bild 16): 
 Gör det hydraulisk systemet trycklöst. 
 Spärra delar som styrs mekaniskt av hydrauliken så att de 

inte kan råka i rörelse (upptagare, snittaggregat, baklucka, 
plastningsbord, inplastararm, filmkniv, lastarm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16 
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3.17  Elektromagnetisk tolerans (EMV) 
Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter och delar 
vilkas funktion kan påverkas av elektromagnetisk strålning från 
andra apparater. Sådan påverkan kan innebära risker för 
personer om inte följande säkerhetsanvisningar följs: 
 
Om elektrisk eller elektronisk utrustning och/eller komponenter i 
efterhand installeras på maskinen och ansluts till det interna 
nätet är användaren skyldig att själv kontrollera om 
installationen kan orsaka störningar på fordonets elektronik eller 
på andra komponenter. 
 
Framför allt ska det tillses att i efterhand installerade elektriska 
och elektroniska komponenter i EMV-riktlinjen 2004/108/EG 
(tidigare: 89/336/EWG) motsvaras i gällande version och att de 
är CE-märkta. 
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4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kontrollenhet  PRO-LINK
  

Styrelektronik   Balercontrol III
  

Presskammare (diameter× bredd) [m]   1,00 – 1,55 m × 1,23 m
  

Bindning 
 
 
Nätlängd (kvalitetsnät) 
Nätbredd (kvalitetsnät) 
Förråd av nätrullar (i nätbindningen) 
Förråd av nätrullar (reserv) 

 VARIONET nätbindning
med ELS (Easy-Load-System)

med elektronisk nätlängdsjustering
2 000 eller 3 000 m

1,23 m – 1,30 m
1 rulle
1 rulle

  

Balvikt [kg]  max. 1750 kg
  

Filmsträckning (sträckning vid sträckningsenheternas valsar) 
Filmbredd 
Inplastararmarnas hastighet 
Förråd av film (på inplastararmen) 
Förråd av film (reserv) 

 55 % eller 70 %
500 eller 750 mm

30 U/min
2 filmrullar

12 filmrullar
  

Upptagarens bredd [mm] (DIN 11220) 
Rakbredd [mm] 
Varvtal för traktorns kraftuttag [min-1] 

 2250
2056

540
  

Anslutning till strömförsörjning 
Anslutning till belysning 
Anslutning för styrelektronik 
Anslutning till NÖDSTOPPS-brytare 

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

1 × 7-polig anslutning
4-polig stickkontakt

  

Påhängsanordning  Dragögla, fast
Dragögla, vridbar

Dragögla med kula Ø 80 mm
  

Erfordrad driveffekt [kW]  88 kW / 120 PS
  

Hydrauliska anslutningar  Se kapitel "Hydrauliska anslutningar", sid. 17
  

Snittaggregat  MasterCut 13 (13 knivar)
XtraCut 25 (25 knivar) 

  

Längd (förutom framupplag) [mm] 
Längd [mm] (med uppfällt framupplag) 
Max bredd vid körning på allmän väg [mm] (utan att stöd för upptagarens hjul används) 
Höjd [mm] 
Tillåten totalvikt (med bindmedel, utan bal) [kg] 

5910
6950
2850
3455

se typskylt på maskinen
  

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

1) = Observera avvikelser i för landet gällande vägtrafikförordning!  

Tabell 2  
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5 MASKINEN 

 
 
 

 
Pos. Maskindel  Pos. Maskindel 

     
1 Drivlänk (kardanaxel)  15 Manöverbox (på balpressens baksida) 
2 Draganordning  16 Inplastarram  
3 Parkeringsbroms  17 Inplastare med tippbart balinplastningsbord 
4 Underhållsplattform med räcke och stege  18 Drivanordning till inplastararm (2 × hydrauliskt drev 

med friktionshjul) 
5 Nätbindning (syns inte på bilden)  19 Lastarm från balpressen till inplastaren (syns inte på 

bilden) 
6 Rundbalspress med presskammare  20 Drivmekanism 
7 Automatisk (mekanisk) kedjesmörjning 

(höger maskinsida, syns inte på bilden) 
 21 12 hållare för reservrullar med film 

(syns inte på bilden) 
8 Remarm 

(spänner remmarna i presskammaren) 
 22 Smörjlist för manuell valssmörjning 

(vänster maskinsida, syns inte på bilden) 
9 Baklucka  23 Snittaggregat (XTRACUT 25) och hydrauliskt 

knivgolv (HYDROFLEXCONTROL) 
10 Remmar i presskammaren  24 Stödhjulspar till upptagare 
11 Fastsättningsdon för film och filmkniv  25 upptagare (syns inte på bilden) 
12 Filmsträckningsenhet (sträckvals och filmrulle)  26 Stödfot 
13 Inplastararm med 2 filmsträckningsenheter  27 Stege för underhållsplattform 
14 Kontrollenheten PRO-LINK (i traktorhytten)    

 

Bild 17 
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5.1 Funktion 
Balpressen tar halm från upptagaren och pressar den till 
cylindriska balar i presskammaren. Alternativt kan ett 
snittaggregat kopplas till för att hacka sönder halmen innan den 
pressas. 
 
De pressade balarna binds radialt med ett nät (lindas) för att de 
inte ska falla isär. När balen är färdigpressad och bunden med 
nätet, öppnas bakluckan på balpressen och överlämnar den till 
inplastaren: 
 Balen rullar ut på den hydrauliskt svängbara lastarmen. 
 Lastarmen tippar över balen på plastningsbordet. 
 Plastningsbordet svänger hydrauliskt i horisontellt läge. 

 
Nu roterar inplastararmen med sina båda 
filmsträckningsenheter runt balen och lindar in den med film. 
Samtidigt roterar balen långsamt och kontinuerligt runt sin egen 
axel på plastningsbordet. Genom samverkan mellan dessa 
båda roterande rörelser uppstår en överlappning av filmen så 
att lagren kan lindas utan luckor runt hela balen. 
 

 Tips! 
Plastningsbordets varvtal (balrotationen) påverkar graden av 
filmöverlappning. Ju långsammare balen snurrar runt sin 
egen axel på plastningsbordet, desto större blir 
överlappningen (på balen). Med kontrollenheten PRO-LINK 
kan filmöverlappningen ställas in individuellt. 

 
Varje enhet består av en filmrulle och tre sträckningsvalsar. De 
har till uppgift att se till att filmen hålls tillräckligt spänd (sträckt). 
 
När maskinen kommit upp i förinställt antal inplastningar: 
 De båda filmknivarna separerar de två filmbanorna mellan 

filmrulle och bal. 
 De båda filmknivarna klämmer fast de två filmbansändarna. 
 Plastningsbordet svänger och lägger balen över maskinens 

baksida (beroende på inställningen i menyn "MONITOR", 
Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för  
RPC 445"). 
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5.1.1 Kontrollenheten "PRO-LINK" 

 Varning för skaderisk! 
Hantera aldrig maskinen samtidigt från två olika 
arbetsplatser eller maskinen samtidigt via kontrollenheten 
PRO-LINK och via manöverboxen. I nödfall: Stoppa genast 
maskinen med slagströmställaren för nödstopp (stanna den). 

 
Maskinen hanteras via kontrollenheten PRO-LINK. Under drift 
visas balpressens och inplastarens aktuella drifttillstånd på 
kontrollenheten PRO-LINK:s display. 
Se den separata bruksanvisningen E-LINK för RPC 445. 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Manöverbox 

 Varning för skaderisk! 
Hantera aldrig maskinen samtidigt från två olika 
arbetsplatser eller maskinen samtidigt via kontrollenheten 
PRO-LINK och via manöverboxen. I nödfall: Stoppa genast 
maskinen med slagströmställaren för nödstopp (stanna den). 

 

 Se upp! Kollisionskontroll avaktiverad! 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 

 
Vid underhållsarbeten och felsökning går det att köra följande 
maskinkomponenter manuellt via manöverboxen: 
 Baklucka 
 Lastarm 
 Plastningsbord 
 Filmsträckningsenhet 
 Inplastararm (höjd) 
 Fastsättningsdon för film 
 Filmkniv 

 
 
 
 



STYRELEKTRONIK 
 
 

38 LELY WELGER  RPC 445 Tornado 

6 STYRELEKTRONIK 

6.1 Säkerhet 

 Varning för skaderisk! 
 
PRO-LINK och BALERCONTROL III har konstruerats 
uteslutande för 12-voltsdrift. Drift på andra nät är inte tillåten! 
 
Före varje typ av monterings-, justerings- och 
underhållsarbeten ska strömmen till systemen PRO-LINK 
och BALERCONTROL III slås av (bryt den elektriska 
anslutningen till traktorn). 
 
Kontrollera regelbundet att alla sensorer och aktorer sitter 
ordentligt på plats. 
 
Strömmen till styrningen får bara vara påkopplad när 
maskinen ska användas. När arbetet avslutats ska 
strömmen omedelbart brytas till styrningen. 
 
Det är inte tillåtet att vistas i eller i närheten av maskinens 
arbetsområde så länge strömmen är påkopplad till den 
elektroniska utrustningen. (Se kapitel "Arbetsplatser på 
maskinen", sid. 22.) 
 
Vid rengöring får inte elektroniken utsättas för direkt 
vattenstråle (t.ex. högtrycksapparat eller 
ångstrålerengörare). 
 
De kablar som tillhör PRO-LINK och BALERCONTROL III 
får endast kopplas till de uttag som monterats och godkänts 
på fabriken. 
 
Låt inte ström från svetsen gå genom PRO-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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6.2 Styrelektronikens serienummer 
Kontrollenheten och styrningselektroniken har alltid egna serie- 
och versionsnummer. För att vi ska kunna hantera eventuella 
förfrågningar ska dessa nummer anges (skriv därför in numren 
här direkt efter leveransen)! 
 

Komponent (Skriv in) Ta fram serienummer 

 
Kontrollenheten "PRO-LINK" 

 
Serienr........................................... 
 
Programvaruversion...................... 
 
Programvarudatum........................ 
 
Hårdvaruversion............................ 
 
Minne............................................. 
 

 
Se den separata bruksanvisningen: 
 
"PRO-LINK för RPC 445", 
Kapitel 9 "SYSTEMINFO". 

    
 

Styrelektroniken SG 1 

 
Serienr........................................... 
 
Programvaruversion...................... 
 
Programvarudatum........................ 
 
Hårdvaruversion............................ 
 
Minne............................................. 
 

 
Se den separata bruksanvisningen: 
 
"PRO-LINK för RPC 445", 
Kapitel 9 "SYSTEMINFO". 

    
 

Styrelektroniken SG 2 

 
Serienr........................................... 
 
Programvaruversion...................... 
 
Programvarudatum........................ 
 
Hårdvaruversion............................ 
 
Minne............................................. 
 

 
Se den separata bruksanvisningen: 
 
"PRO-LINK för RPC 445", 
Kapitel 9 "SYSTEMINFO". 

    
 

Styrelektroniken SG 3 

 
Serienr........................................... 
 
Programvaruversion...................... 
 
Programvarudatum........................ 
 
Hårdvaruversion............................ 
 
Minne............................................. 
 

 
Se den separata bruksanvisningen: 
 
"PRO-LINK för RPC 445", 
Kapitel 9 "SYSTEMINFO". 
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7 DRIFTSTART 

7.1 Säkerhet 

 Varning för skaderisk! 
Utför aldrig arbeten för idrifttagande på maskinen när 
drivmekanismen är igång. Vid arbeten på rörliga delar eller i 
deras verkningsområde: Koppla bort kraftuttagsaxeln och 
stäng av traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Gör styrelektroniken 
strömlös (koppla från elektrisk anslutning till traktorn). 
 

Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna 
med driftinstruktioner och säkerhetsanvisningar. 
 

Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg i säkringen till 
bakluckan (se kapitel "Bakluckespärr", sid. 26). 
 

Vid arbeten på uppfälld lindningsring: Lägg i säkringen till 
inplastningsringen (se kapitel "Inplastararmens säkring",  
sid. 28). 
 

Vid driftstart: Stig inte på draganordningen eller andra delar 
av maskinen. Det är förbjudet att åka på samtliga delar av 
maskinen! Håll barn borta från maskinen. 
 

Automatiska funktioner gör att maskinen kan förflytta sig av 
egen kraft. Håll tillräckligt avstånd från balpressens 
verkningsområde (upptagare, drivmekanism, baklucka, 
avlastningsområde för balen). Håll tillräckligt stort avstånd till 
inplastarens verkningsområde (plastningsbord, inplastararm, 
filmkniv, lastarm, balavlastningsområde).  
 

Kör aldrig maskinen om skyddsanordningarna är skadade 
eller tagits bort (t. ex.: skyddspaneler och avståndsbygel). 
Innan du öppnar skyddsanordningarna: Koppla ifrån 
kraftuttagsaxeln, stäng av traktormotorn och dra ut 
tändningsnyckeln. Gör styrelektroniken strömlös (koppla från 
elektrisk anslutning till traktorn). 
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Innan du lägger i bindmedel (nät) eller film: Koppla från 
kraftuttagsaxeln, koppla från traktormotorn, dra ut 
tändnyckeln, stäng av strömmen till styrningen (bryt den 
elektriska anslutningen till traktorn). 
 
 

Området mellan traktor och balpress får endast beträdas om 
traktorns motor är frånkopplad och om traktor och balpress 
säkrats mot att rulla iväg! Dra åt parkeringsbromsen och 
lägg under kilar! 
 
När maskinen kopplas av är det noga att stödfoten ställs på 
ett jämt, bärkraftigt underlag. Stödfoten får inte tas bort 
förrän maskinen är ordentligt kopplad till traktorn. 
 

 

 Se upp! Risk att skadas! 
Maskinen får aldrig användas utan inplastaren. Om balarna 
inte skulle lindas in i film: Välj penetrationsdrift (se den 
separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Plasta in eller penetrera bal?"). 
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7.2 Transport 

 Se upp! Livsfara! 
Arbeta eller uppehåll dig aldrig under hängande last! 

 
Vid transport tas hänsyn till: 
 Maskinens vikt 

(se kapitel "TEKNISKA SPECIFIKATIONER", sid. 34). 
 Plats- och utrymmesbehov (längd x bredd x höjd) 

(se kapitel "TEKNISKA SPECIFIKATIONER", sid. 34). 
 

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

 Använd endast lyftdon och lastningshjälpmedel med 
tillräcklig bärkraft! 

 

 Se upp! Risk att skadas! 
Hissa aldrig upp maskinen utan lasttravers. 
Hissa aldrig upp maskinenutan transportsträva. 

 
 (Bild 18) Använd lasttravers! 
 (Bild 19) Montera den medlevererade transportsträvan som 

stagning av maskinchassit. 
 

Bild 18 

Bild 19 
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(Bild 20) Fäst lyftanordningar uteslutande på för detta avsedda 
lyftöglor eller fästpunkter: 
 Lyftögla [1] på vänster maskinsida (Bild 21). 
 Lyftögla [2] på maskinens högra sida. 
 Dragögla [3] på maskinen. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 21 

Bild 20 
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7.3 Anslutning av hydraulik 

 Varning för skaderisk! 
Koppla endast ihop hydrauliken mellan traktor och maskin 
när den hydrauliska utrustningen är trycklös. Hydraulvätskor 
kan läcka ut vid högt tryck. 
 
Daglig okulärbesiktning av den hydrauliska anläggningen för 
läckage, nötning, åldrande och funktionssäkerhet. Defekta 
delar ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i original. 
Underhålls- och reparationsarbeten på den hydrauliska 
anläggningen får endast av fackmän inom hydraulik. 
 
Även om de används korrekt sätt utsätts slangar och 
slangledningar för en naturlig åldringsprocess. Därför är 
deras användningstid begränsad. Hydrauliska 
slangledningar ska inte användas i mer än sex år! 
 
Hydraulslangar mellan traktor och maskin får inte läggas i 
skarpa böjar, så att slangarna kläms och materialet utmattas 
när maskinen svänger. 

 
 Rengör kopplingsdelar till hydraulledningar med en ren 

trasa. 
 Stick in hydraulledningarnas kopplingar i dosorna på 

traktorn 
 Vid enkelverkande anslutningar: Sätt traktorns 

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

skadats eller förändrats och att de fungerar som de ska. 
 Defekta delar ska genast bytas ut mot original WELGER-

delar. 
 

 Tips! 
Hydrauloljetemperatur: maximalt 85 °C. 
Hydrauloljeflöde: ca 35 l/min (maximalt 70 l/min). 
Max. arbetstryck för den hydrauliska anläggningen: 210 bar. 

 

 Tips! 
Hydrauliska anslutningar Se kapitel "Hydrauliska 
anslutningar", sid. 17. 
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Symbol på hydraulslang Funktion Traktoranslutning Färg 

 

 

Hydraulisk broms enkelverkande röd 

 

 

Rekyl: 
Upptagare 
Knivgolv 
Snittaggregat 

röd 

 

Tryck: 
Upptagare 
Knivgolv 
Snittaggregat 

dubbelverkande 

röd 

 

 

Rekyl: 
Inplastare 
Baklucka 
Nätkniv 

vit 

 

Tryck: 
Inplastare 
Baklucka 
Nätkniv 

dubbelverkande 
eller 

enkelverkande med 
trycklös återgång 

gul 

 

 

Lastavkänning Lastavkännande 
anslutning blå 
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7.4 Anpassa hydraulik/lastavkänning 
Maskinens hydrauliska anläggning ska alltid anpassas till det 
hydrauliska systemet på den traktorsom används vid tillfället. 
 
Traktor med konstantströmspump eller med öppet hydrauliskt 
system: 
 (Bild 23) Lossa kontramutter, räfflad mutter. 
 Dra ut justerskruven (den räfflade skruven) tills det tar 

emot. 
 Dra åt kontramuttern (räfflad mutter). 

 
Traktor med konstanttryckspump eller med slutet hydrauliskt 
system (lastavkännande): 
 (Bild 23) Lossa kontramuttern (räfflad mutter). 
 Dra åt justerskruven (den räfflade skruven) tills det tar 

emot. 
 Dra åt kontramuttern (räfflad mutter). 

 
 
 
 

Bild 22 

Bild 23 



DRIFTSTART 
 
 

LELY WELGER  RPC 445 Tornado 47  

7.5 Anslutning av pneumatik (Tryckluftsbroms) 
7.5.1 Anslutning av tryckluftsbroms 

 Se upp! Risk för olycksfall och skada! 
Underhåll- och reparation på maskinens bromsanläggning 
får endast utföras av utbildade fackmän. Arbeten får endast 
utföras i trycklöst läge. 
 
Börja inte köra med påhängd maskin förrän 
tryckluftsbromsarnas båda kopplingshuvuden (gult och rött) 
kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 

 
Rengör packningar till traktorns kopplingshuvuden och 
maskinens anslutningsslangar från eventuell smuts. 
 Koppla kopplingshuvudena för förråd (röd) och broms (gul) 

till motsvarande anslutningar på traktorn (Bild 24). 
 Dränera tryckluftsbehållaren (vänster maskinsida, över 

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

 Inställning av bromskraftsregulator Se nästa kapitel. 
 
 
 

Bild 24 
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7.5.2 Endast tryckluftsbroms: Inställning av bromskraftsregulator 

 Varning för olycksrisk! 
Kontrollera varje gång du ska köra vilket spakläge 
bromskraftsregulator står i Bild 25. Felaktig inställning 
påverkar trafiksäkerheten. 

 
Symbol Bromskraft 

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

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

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

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

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

Bild 25 
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7.6  Ansluta hydraulik (Hydraulikbroms) 

 Varning för skaderisk! 
Underhåll och reparation på maskinens bromsanläggning får 
endast utföras av utbildade fackmän. Arbeten på den 
hydrauliska bromsanläggningen får endast utföras i trycklöst 
läge.  

 
Beroenden av lagen i leveranslandet kan maskinen vara 
utrustad med en hydraulisk bromsanläggning. 
 
Följ gällande nationella föreskrifter i användarlandet. 
 
 

7.7 Parkeringsbroms 

 Observera, brandrisk! 
Börja inte köra med påhängd maskin förrän 
parkeringsbromsen lossats helt. I annat fall kan det uppstå 
brandrisk genom att bromsarna går varma (t. ex. ute på 
fältet). 

 
I vissa länder är det lag på att ha en oberoende 
parkeringsbroms. Följ de föreskrifter som gäller för det enskilda 
landet i fråga. 
 
(Bild 26) På höger sida av underhållsplattformen finns det en 
handvev för aktivering av handbromsen. 
 

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

 
Vrid veven åt höger = dra åt handbromsen 
Vrid veven åt vänster = lossa handbromsen 
 
 Innan maskinen kopplas till traktorn: dra åt 

parkeringsbromsen. 
 När maskinen kopplats till traktorn: lossa 

parkeringsbromsen. 
 
 

Bild 26 
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7.8 Anslutning av elektrisk utrustning 

 Se upp! 
Service och reparation av maskinens elektriska utrustning får 
endast utföras av utbildad elektriker.  
 

7.8.1 Anslutning av NÖDSTOPPS-brytare 

 Se upp! 
De tre slagstömställarna för nödstopp stänger av balpressens 
styrelektronik och inplastaren. Alla hydrauliska (oljedrivna) 
rörelser stoppas. Men: Alla rörelser som drivs av 
kraftuttagsaxeln fortsätter att löpa (t. ex. nätbindning, 
cylindrar, indragningssnäckor, upptagningspinnar)! 
 
 Dra kabelträdets ände (kommer från maskinen) in i 

traktorhytten. 
 Fäst slagströmställaren för nödstopp i traktorhytten inom 

räckvidd för föraren. 
 
Utanpå traktorn/eller inuti: 
Strömförsörjning: 2-polig 
 
Utanpå traktorn: 
Blinkers/broms/parkeringsljus: 7-polig 
 
I traktorhytten 
Nödstopp: 4-polig 
Kontrollenhet: 7-polig 
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7.8.2 Anslutning av kontrollenhet 

  Kontrollenhet: Anslut den lilla 7-poliga kontakten i 
kabelstammen till kontrollenheten. 

 Kontrollenheten PRO-LINK har en klämma på baksidan. 
Använd denna för att fästa enheten i traktorhytten inom 
bekvämare räckvidd för föraren. 

 
För komplettering av ännu en traktor medlevereras ett extra 
uttag tillsammans med anslutningskabel och säkring. 
 
 
 

7.8.3 Ansluta belysning 

 Belysning (blinkers/broms/parkeringsljus): Anslut den stora 
7-poliga kontakten i kabelstammen till motsvarande kontakt 
på traktorn. 

 Innan körning på allmän väg ska det kontrolleras att 
belysningen fungerar. Belysningen ska sättas på även vid 
dagsljus. Följ nationella föreskrifter! 

 
 
 

7.8.4 Anslutning av strömförsörjning 

 Strömförsörjning: Anslut den stora 2-poliga kontakten i 
kabelstammen till motsvarande kontakt på traktorn. 

 
När förbindelsen upprättats är försörjningsspänningen 
påkopplad och det kommer en kort pipsignal från 
manöverinstrumentet PRO-LINK och. 
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7.9 Före första idrifttagande 

 Se upp för skaderisk! 
Innan den tas i drift första gången ska maskinen kalibreras! 
Se den separata bruksanvisningen:  
"PRO-LINK för RPC 445", kapitlet "KALIBRERING". 

 
Menyn KALIBRERING är till för kalibrering av följande 
maskinkomponenter: 
 Plastningsbord (läge) 
 Inplastararm (höjd) 
 Inplastararm (vridning) 
 Plastningsbord (drivanordning) 
 Lastarm (läge) 
 Pekskärm 

 
Före leverans har maskinen smorts och alla dess funktioner 
testats. 
 Om så krävs: Anpassa inplastarens och balpressens 

hydraulik till traktorns: Kapitel "Anpassa 
hydraulik/lastavkänning", sid. 46. 

 Om så krävs: Anpassa kardanaxel: Kapitlet "Anpassa 
kardanaxel", sid. 57. 

 
 

7.10 Drifttest 
För att maskinen ska kunna köras utan störningar ska den 
kontrolleras dagligen innan den används: 
 Daglig okulärbesiktning av den hydrauliska anläggningen 

för läckage, nötning, åldrande och funktionssäkerhet. 
Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i 
original. Underhålls- och reparationsarbeten på den 
hydrauliska anläggningen får endast av fackmän inom 
hydraulik.  

 Anslutningarna till de hydrauliska slangledningarna ska 
vara fria från föroreningar. 

 Det ska säkerställas att slagströmställaren för nödstopp 
fungerar. 

 Alla huvar och skyddspaneler ska monteras, fästas säker 
och vara stängda. 

 Kontrollera att alla synliga sensorer och aktorer sitter fast 
ordentligt (får inte vara lösa). 

 Kontrollera oljenivån för automatisk kedjesmörjning  
(ta hänsyn till markeringarna maximalt och minimalt). 

 Däckutrustningen ska vara felfri. 
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7.11 Påkoppling av maskin 

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

 

 Varning för skaderisk! 
Området mellan traktor och balpress får endast beträdas om 
traktorns motor är frånkopplad och om traktor och balpress 
säkrats mot att rulla iväg! Dra åt parkeringsbromsen och 
lägg under kilar! 

 
För att driften ska fungera utan störningar är korrekt lutning av 
maskinen och, om så krävs, anpassningen av kraftuttagssaxeln 
av avgörande betydelse. 
 
 Korrekt lutning av maskinen Se kapitel "Korrekt lutning av 

maskinen", sid. 54 och kapitel "Ställa in draganordningens 
höjd", sid. 55. 

 
 Anpassning av kardanaxeln: Se kapitel "Anpassa 

kardanaxel", sid. 57. 
 

 
När maskinen kopplats på: 
 Vrid upp maskinens stödfot (Bild 27) så pass högt med 

handveven att avståndet från marken är tillräckligt. 
 Dra ut säkringsbulten ur stödfotshållaren. Skjut stödfoten 

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

 

 Varning för skaderisk! 
Maskinen levereras från fabriken för olika påhängsvarianter. 
Monteringen mellan påhängsvarianter får endast utföras av 
fackmän. Följ nationella föreskrifter! 

 
(Bild 28) 
 [1] Påhängsvariant: Övre påhängsanordning (krok), med 

stel dragögla 
 [2] Påhängsvariant: Nedre påhängsanordning (dragpendel), 

med vridbar dragögla 
 [3] Påhängsvariant: Dragögla med kula ∅ 80 mm 

 
 
 

Bild 27 

Bild 28 
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7.11.1 Korrekt lutning av maskinen 

 
 
 
 
Avstånd från golvet till maskinramens överkant: 
1190 mm 
 
 

Bild 29 
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7.11.2 Ställa in draganordningens höjd 

 Se upp! 
En förändring av höjdinställningen och därmed även en 
ändring av draganordningens inställning får endast göras av 
tillverkaren eller en auktoriserad verkstad. 
 
 Ställ maskinen på ett plant underlag. 
 Vrid med handveven upp eller ner stödfoten så pass  

långt att avståndet från golvet till chassiramens överkant är 
1190 mm (Bild 29). 

  Mät påhängskopplingens höjd på traktorn. 
 Mät höjden på dragkroken på maskinen. 
 (Bild 31) Justera draganordningen i hålbilden så att 

maskinens draganordning och påhängsanordningen på 
traktorn kommer i samma höjd. Viktigt: Byt ut 
säkringsmuttrarna varje gång de lossats. 

 (Bild 30) Dra åt fästskruvar och -muttrar: 300 Nm 
 

 
 

 
 

Bild 30 

Bild 31 
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7.12 Kraftöverföringsaxel 
7.12.1 Koppla till nockskyddsskoppling 

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

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

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

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

riktning genom att flytta navet försiktigt fram och tillbaka  
(ca 70 Nm). 

 Kontrollera att kopplingsnavet sitter säkert fast genom att 
dra och trycka på det. Kontrollera med jämna mellanrum 
under arbetet att kopplingen sitter ordentligt fast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.12.2 Koppla från nockskyddskopplingen 

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

sida med en splintutdrivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 32 

Bild 33 
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7.12.3 Anpassa kardanaxel 

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

 
 Kortaste draglängd innebär fullständig överlappning. 

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

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

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

halvor. 
 Såga av skydds- och profilrör lika mycket och så att det 

finns 40 millimeters spelrum kvar i det kortaste dragläget. 
 Spärra kardanaxelns skyddsrör med en spärrkedja så att 

den inte kan åka med. 
 Kontrollera axeln före varje driftstart så att 

låsmekanismerna är ordentligt låsta. 
 
 
 

 Varning! 
Se vid körning i skarpa kurvor till att det inte uppstår 
skarpare vinklar på vinkelleden (på traktorn) än vad som 
tillåts av tillverkaren. 

 
(Bild 36) Vid frånkopplad maskin: Ställ alltid undan kardanaxeln 
på kardanaxelstödet [11] och säkra ytterligare med kedjan [12]. 
 

 Varning! 
Kardanaxelstödet [11] kan monteras i tre vertikala lägen: 
"Övre" – "Mitten" – "Nedre". I lägena "Övre" och "Mitten" får 
kardanaxelstödet endast monteras om det säkerställts, att 
kardanaxeln inte böjs eller bryts av vid körning i ojämn 
terräng. 

 

 Varning! 
Skyddsrör och skyddsriktare till kraftöverföringsaxel samt 
axelskydd ska vara påsatta och fungera ordentligt. Försäkra 
sig om att det varvtal som valts för traktorn överensstämmer 
med maskinens varvtal och rotationsriktning (540 1/min) 
innan kraftuttaget sätts på. Koppla endast på 
kraftuttagsaxeln i golvgas! 

 

Bild 34 

Bild 35 

Bild 36 
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7.13 Sätta i nät 

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

arbete under extrema miljöförhållanden: Fråga vår 
kundtjänst. 

 Se kapitel "TEKNISKA SPECIFIKATIONER", sid. 34. 
 

 Varning för skaderisk! 
Innan du sätter i den nya nätrullen och trär på nätet: Stoppa 
maskinen, stäng av kraftuttagsaxel och traktormotor, dra ut 
tändningsnyckeln och vänta tills maskinen står stilla. Gör 
styrelektroniken strömlös (koppla från elektrisk anslutning till 
traktorn). 
 
Vid arbeten på nätkniven är det risk för skärskador. Använd 
skyddshandskar. 
 
För att nätrullen ska hanteras säkert ska den läggas i 
tillsammans med en medhjälpare! 

 
 Öppna vänster sidopanel (lyft upp den). 

 

 Se upp! Skaderisk på grund av nätknivar som 
fälls ner automatiskt!! 
Endast om den senaste bindningsprocessen inte utförts i sin 
helhet (t. ex. för att nätrullen tog slut mitt under 
bindningsprocessen): (Bild 37) Dra med kraft knivhållarens 
handtag framåt mot fjäderspänningen (det triangelformiga 
räknesegmentet för nätlängd hoppar till sitt startläge). 
Därigenom förhindras att nätkniven utlöses oväntat och slår 
ner automatiskt vid påträdning av nätet. 

 

Bild 37 
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 (Bild 38) Öppna säkringskedjan [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veva tillbaka spänndornet [4] med handveven [5] tills det tar 

emot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Öppna den övre huven. 

 
 (Bild 39) Skjut nätsträckaren [8] bakåt och säkra med 

splinten. 
 
 

Bild 38 

Bild 39 

1

4 

5 
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(Bild 40) Hållarna till nätrullarna ska ställas in beroende av de 
använda nätrullarnas diameter [10]: 
 Nätrulle med nätlängd 3 000 m: Montera nätrullshållarnas 

stänger i det nedre läget (de nedre hålen på Bild 41). 
 Nätrulle med nätlängd 2 000 m: Montera nätrullshållarnas 

stänger i det mellersta läget (de mellersta eller övre hålen 
på Bild 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 42) Beroende på den använda nätrullens bredd kan 
förlängningsspänndorn 16) monteras på spänndornet (15): 
 Nätrullens bredd är större än 1,23 m: 

Förlängningsspänndorn inte nödvändigt. 
 Nätrullens bredd är 1,23 m eller mindre än 1,23 m: Skruva 

på förlängningsspänndornet (16) på spänndornet [15]. 
 

Bild 41 

Bild 42 

Bild 40 

10 

15 16 
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(Bild 43) Beroende på den använda nätrullens bredd kan hela 
nätrullshållaren förskjutas horisontellt och fästas igen: 
 Nätrullens bredd 1,23 m: Skjut hela nätrullshållaren [20] åt 

vänster i de avlånga hålen tills det tar emot och fäst dem 
igen. 

 Nätrullens bredd 1,30 m: Skjut hela nätrullshållaren [20] åt 
vänster i de avlånga hålen tills det tar emot och fäst dem 
igen. 

 
Beroende på nätrullarnas bredd kan även ett läge mellan 
vänster och höger anslag väljas för nätrullshållaren. 
 
 
 
 
 (Bild 44) Skjut in nätrullen tills det tar emot i den tippbara 

reservnätrullshållaren. 
 

 Info! 
Ta hänsyn till nätrullens plastningsriktning! Nätet ska löpa in 
i maskinen under nätrullen (se Bild 48). 

 
 
 
 
 
 
 (Bild 45) Tippa in nätrullen i nätrullshållaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 43 

Bild 44 

Bild 45 
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 Info! 
(Bild 46) Spetsarna på de båda spänndornen ska nu vara 
vända in mot nätrullens hylsa. Om de båda spänndornens 
spetsar inte är vända mot hylsan, utan mot nätmaterialet, 
ska nätrullshållarens höjd korrigeras på motsvarande sätt 
(Bild 40 och Bild 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild 47) Veva med handveven in spänndornet i nätrullens hylsa 
tills det tar emot. 
 
 Det ska gå att veva nätrullen för hand och den får inte 

skrapa mot någonstans. Om inte så är fallet: Kontrollera de 
i detta kapitel beskrivna inställningarna och upprepa 
eventuellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 46 

Bild 47 



DRIFTSTART 
 
 

LELY WELGER  RPC 445 Tornado 63  

 
 
 
 
 (Bild 48) För nätet från nätrullen (11) runt det övre brytröret 

[4] och sedan runt nätsträckaren [3]. 
 (Bild 48 och Bild 49) Lägg draganordningen för bredd [5] över 

nätets början mellan gummivalsen [6] och stålvalsen [7]. 
 (Bild 50) Vrid gummivalsen [6] för hand tills den griper tag i 

nätet. För att nätet i pressdrift inte ska hamna i 
balkammaren för tidigt får änden inte gå utanför 
gummivalsen mer än ca 10 cm. 

 (Bild 39) Dra åter ut splinten vid nätsträckaren och sväng 
fram denna igen. 

 (Bild 44) Lägg i en reservnätrulle i hållaren för detta. 
 (Bild 38) Stäng säkringskedjan. 

 
 
 
 
 

Bild 48 

Bild 49 

Bild 50 
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7.14 Spänna nätkniv 
Normalfall: Nätkniven spänns automatiskt varje gång bakluckan 
öppnas. 
 
Specialfall: Om det vid fylld presskammare blir nödvändigt med 
ny nätbindning utan att bakluckan öppnas (t. ex. vid byte av 
nätrulle eller på grund av något fel) går det att spänna 
nätkniven för hand: 
 (Bild 51) Dra knivhållaren framåt mot fjäderspänningen. 

Nätkniven löses ut så som beskrivs i kapitlet "Lägg ner 
nätbindning och bal", sid. 94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.15 Ställa in nätlager 
Med hjälp av PRO-LINK-styrningen kan antalet nätlager runt 
balarna ställas in i steg på 1,5 till 4 nätlager.  
 

 Tips! 
Se den separata bruksanvisningen:  
"PRO-LINK för RPC 445", kapitlet "KALIBRERING". 

 

Bild 51 
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7.16 Val av filmsträckning 

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

 
För att balarna ska bli så bra plastade som möjligt för-sträcks 
filmen till en viss grad. Beroende av filmtyp och 
produktionsvillkor ska filmen för-sträckas olika starkt: 
 
 55 % sträckning 
 70 % sträckning 
 79 % sträckning 

 
 Om filmen har hög kvalitet kan en högre grad av sträckning 

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

sträckningen ställas in. 
 

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

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

 
För att få fram olika sträckningsgrader kan sträckningsenheten 
(Bild 52) förses med olika kugghjulspar: 
 
 55 % för-sträckning 

Kugghjulspar [A] = 21 kuggar, [B] = 32 kuggar 
 70 % för-sträckning 

Kugghjulspar [A] = 20 kuggar, [B] = 33 kuggar 
 79 % för-sträckning 

Kugghjulspar [A] = 19 kuggar, [B] = 34 kuggar 
 
(Bild 54) Det mindre kugghjulet ska alltid sättas på valsände [A]. 
Det stora kugghjulet ska alltid sättas på valsände [B]. 
 
Byte av kugghjulspar: 
 (Bild 54) Montera bort ramen [1] med de båda 

sträckningsvalsarna [2] och [3] från sträckningsenheten. 
 Montera bort de båda sträckningsvalsarna [2] och [3] från 

ramen [1]. 
 Montera de önskade kugghjulen [A] och [B]. 
 Gäller endast för kugghjulet med 19 kuggar: Använd 

stoppskruv. 
 Montera bort de båda sträckningsvalsarna [2] och [3] i 

ramen [1]. 
 Montera åter ramen [1] med de båda sträckningsvalsarna 

[2] och [3] i sträckningsenheten. 
 
 

 
 

Bild 53 

Bild 52 
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7.17 Sätta i/byta filmrullar  

 Varning för skaderisk! 
Innan du sätter i filmrullar: Stäng av kraftuttagsaxeln och 
traktorns motor och dra ut tändningsnycken. Gör 
styrelektroniken strömlös (koppla från elektrisk anslutning till 
traktorn). Vänta tills hela maskinen stannat helt 

 
 Stäng av traktormotorn och se till att den inte kan startas av 

misstag igen. 
 

 Varning för skaderisk! 
Sträckningsenheterna hålls fast av fjäderkraft och kan fjädra 
tillbaka. Använd skyddshandskar. 
Observera de fulla filmrullarnas vikt: En rulle med 750 mm 
bredd väger ca 30 kg. 

 
 (Bild 54) Innan du lägger i en ny filmrulle ska du kontrollera 

om sträckningsvalsarna [2] och [3] är rena och oskadade. 
Skadade eller mycket smutsiga sträckvalsar kan göra att 
filmen spricker på ett tidigt stadium. 

 Fäll undan sträckningsvalsarna [2] och [3] på handtaget [5] 
tills det tar emot och häng in dem i de båda krokarna. 
Därigenom hålls sträckningsvalsarna i den öppnade 
positionen. 

 Håll fast den tomma filmrullen. Dra i stoppbulten [4]. Fäll 
upp den övre filmrullshållaren [10] och ta ut den tomma 
filmrullen. 

 
 Sätt en ny filmrulle på den nedre rullhållaren [6]. 
 Dra i låsbulten [4]. 
 Tryck in den övre filmrullshållaren [10] i den nya filmrullen 

tills låsbulten [4] låses fast. Filmrullen ska sitta spänt mellan 
övre och undre rullhållare. 

  
 Rulla av filmen något och trä på den (se märkskylten 

0384.48.00.00 på maskinen eller se Bild 55). 
 (Bild 54) Efter byte av filmrulle: Fäll åter tillbaka 

sträckningsvalsarna [2] och [3] på handtaget [5] försiktigt 
(vik filmrullen). 

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

 

 Varning för klämskador! 
Gå undan från det område där inplastararmarna snurrar 
innan traktormotorn startas! 

 

Bild 54 

Bild 55, (sedd uppifrån) 
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7.18 Smal film – bred film 
(Bild 56) Beroende på storleken av de filmrullar (500 mm eller 
750 mm) som ska bearbetas kan den övre filmrullshållaren [10] 
justeras vertikalt: 
 
 Skruva av den övre filmrullshållaren [10] (2 skruvar). 
 Justera den övre filmrullshållaren [10] vertikalt. 
 Skruva fast den övre filmrullshållaren [10] i önskad position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.19 Reservfilmrullar 
Vid arbeten på åker kan reservrullar med film lastas på: 
 5 filmrullar, vänster maskinsida  
 7 filmrullar, höger maskinsida (Bild 57) 

 
 Öppna skyddspanelerna (på maskinens högra och vänstra 

sida) 
 Dra ut stoppbulten och tippa filmrullshållaren framåt. 
 (Bild 57) Sätt in filmrullen i den tippade filmrullshållaren. 
 Tippa tillbaka filmrullshållaren (i riktning mot maskinen). 

Stoppbulten ska haka i. 
 Stäng åter skyddspanelerna. 

 
 

 
 

7.20 Filmlager och filmöverlappning ... 
För bästa produktionsresultat kan följande 
riktvärdesinställningar göras. 
 antal filmlager på balarna. 
 filmöverlappningens bredd. 

 
Se den separata bruksanvisningen:  
"PRO-LINK för RPC 445", Kapitlet "Filmlager och 
filmöverlappning". 
 

Bild 56 

Bild 57 



SNITTAGGREGAT 
 
 

68 LELY WELGER  RPC 445 Tornado 

8 SNITTAGGREGAT 

8.1 Allmänt 
Användning av snittaggregat (Bild 58) kan krävas för ensilage, 
hö och strå. Snittaggregatets knivar svängs ut och in 
hydrauliskt. 
 

 Varning för skaderisk! 
Före arbeten på maskinens snittaggregat: Koppla från 
kraftuttagsaxel och stäng av traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och ta bort kraftöverföringsaxeln från 
kraftuttaget. Gör styrelektroniken strömlös (koppla från 
elektrisk anslutning till traktorn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Definition: Knivgrupper 
För ändring av pressmaterialets snittlängd går det att välja 
knivgrupper (alla snittaggregatets knivar används alltså inte): 
 
Snittaggregatet XtraCut 25 (25 knivar) består av en 
tolvknivsgrupp och en trettonknivsgrupp (12 + 13 = 25).  
De båda knivgrupperna går att använda i följande 
kombinationer:  
0 knivar – 12 knivar – 13 knivar – 25 knivar 
 

Bild 58 



SNITTAGGREGAT 
 
 

LELY WELGER  RPC 445 Tornado 69  

8.3 Definition: Snittläge och viloläge 
På följande sidor nämns tillstånden "Kniv i snittläge och "Kniv i 
viloläge. Här är definitionen av tillstånden: 
 
 "Kniv i snittläge innebär:  

Knivarna har helt åkt ut ur knivgolvet. Halmgods som 
transporteras genom maskinen skärs sönder av de utfällda 
knivarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 59 

Bild 60 
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8.4 Arbeta med önskad knivgrupp 

 Tips! 
Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445. 

 

 Tips! 
Innan du kan välja ut en knivgrupp ska alla knivar, som 
möjligen kan befinna sig i snittläge, först köras helt och hållet 
till sina vilolägen. 

 
Exempel: Du arbetar med tolvknivsgruppen. Nu ska du skifta till 
trettonknivsgruppen. 
 
1. Steg: Kör tolvknivsgruppen till viloläge 
 Tryck på pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT. 

En rullgardinsmeny öppnas med de valmöjligheter som står till 
förfogande: tolvknivsgruppen. 
 Tryck på pekskärmsknappen TOLVKNIVSGRUPP. 

Tolvknivsgruppen har nu valts. 
 
Om pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT är markerad i gult, 
är tolvknivsgruppen aktiv (dvs. tolvknivsgruppen kan hanteras 
via traktorns regleringsventil). 
 Kör hela tolvknivsgruppen via traktorns regleringsventil i 

viloläge. 
 
 
2. Steg: Kör tolvknivsgruppen till viloläge 
 Tryck på pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT. 

En rullgardinsmeny öppnas med de valmöjligheter som står till 
förfogande: Tolvknivsgruppen, trettonknivsgruppen och  
25-knivsgruppen. 
 Tryck på pekskärmsknappen TRETTONKNIVSGRUPP. 

Trettonknivsgruppen har nu valts. 
 
 
 
 
 
 
Om pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT är markerad i gult, 
är trettonknivsgruppen aktiv (dvs. trettonknivsgruppen kan 
hanteras via traktorns regleringsventil). 
 Kör hela trettonknivsgruppen till arbetsläge via traktorns 

regleringsventil. 
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8.5 Snittaggregatssäkring 

 Tips! 
Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för  
RPC 445", kapitlet "Snittaggregatssäkring". 

 

 Se upp! 
Avaktivering av snittaggregatssäkringen är en 
specialfunktion för undanröjande av tilltäppning vid 
knivskårorna. Avaktivering av snittaggregatssäkringen är 
inte tillåten för daglig produktion! Daglig produktion är endast 
tillåten med 40 bar. 
 
Snittaggregatssäkringen ska genast efter undanröjande av 
tilltäppning aktiveras på nytt vid knivskårorna, så att skador 
på snittaggregatet kan undvikas. 

 
För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t.ex. när stora stenar eller hårda trädelar kommer in i det), är 
snittaggregatets knivar hydrauliskt säkrade. Denna 
snittaggregatssäkring begränsar hydraultrycket till ett 
standardtryck på 40 bar. För att köra ut knivarna i snittläge står 
endast detta standardtryck till förfogande. 
 
Om det är tilltäppning i knivskårorna kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som gör att 
snittaggregatssäkringen kan sättas ur funktion. Dvs. 
snittaggregatets knivar åker ut ur knivgolvet till arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck på 180 bar och kan därmed bättre 
undanröja tilltäppning i knivskårorna. 
 

Pekskärmsknapp Betydelse 

 

Snittaggregatssäkring aktiv 

 

Snittaggregatssäkring frånkopplad 
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Exempel: Det arbetas utan snittaggregat (dvs. alla knivar 
befinner sig i viloläge). Nu ska tolvknivsgruppen köras till 
arbetsläge. Några knivskåror är igentäppta. Tilltäppningen av 
knivskårorna ska undanröjas. 
 
 
Första steget: Avaktivera snittaggregatssäkringen 
 Tryck på pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT. 

En rullgardinsmeny öppnas med de valmöjligheter som står till 
förfogande: Tolvknivsgruppen, trettonknivsgruppen,  
25-knivsgruppen och smittaggregatssäkringen. 
 Tryck på pekskärmsknappen TOLVKNIVSGRUPP. 

Tolvknivsgruppen har nu valts. 
 
 
 
 
 
 Tryck på pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT. 

En rullgardinsmeny öppnas med de valmöjligheter som står till 
förfogande: Tolvknivsgruppen, trettonknivsgruppen,  
25-knivsgruppen och smittaggregatssäkringen. 
 Tryck på pekskärmsknappen 

SNITTAGGREGATSSÄKRING. 
Symbolen SNITTAGGERGATSSÄKRING är nu 
genomstruken: Snittaggregatssäkringen är 
avaktiverad. 

 

 Varning! I det följande förflyttas snittaggregatets 
knivar utan snittaggregatssäkring. 

 
Andra steget: Köra tolvknivsgruppen 
 Kör hela tolvknivsgruppen till arbetsläge via traktorns 

regleringsventil (180 bar) 
 Kör hela tolvknivsgruppen till viloläge via traktorns 

regleringsventil (180 bar). 
Upprepa de båda tidigare arbetsstegen tills tilltäppningen i 
knivskåran har undanröjts och knivarna åter åker ut och in med 
lätthet. 
 

 Se upp! 
Snittaggregatssäkringen ska genast efter undanröjande av 
tilltäppning aktiveras på nytt vid knivskårorna, så att skador 
på snittaggregatet kan undvikas. 
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 Tredje steget: Aktivera snittaggregatssäkringen 
 Tryck på pekskärmsknappen 

SNITTAGGREGATSSÄKRING. 
Symbolen SNITTAGGERGATSSÄKRING är 
inte längre genomstruken: 
Snittaggregatssäkringen är aktiverad. 

 

 Varning! Knivarna ska därefter åter köras en gång 
med 40 bar. I annat fall: Eventuellt går garantin förlorad vid 
överbelastning av maskinen! 

 
 Kör hela tolvknivsgruppen till arbetsläge via traktorns 

regleringsventil (40 bar) 
Inte förrän nu får den dagliga produktionen fortsättas. 
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8.6 Optimera balar 
Beroende på produktionsförhållandena går det eventuellt att 
iaktta följande effekter: 
 Stabilitetsförluster på balens sidoytor. 
 Avsaknad av nätskydd på balen. 

 
Sedan ska de båda yttre knivarna på snittaggregatet tas bort. 
Resultat: Balens inre sammanhållning på kanterna optimeras, 
balens sidoytor stabiliseras och nättäckningen förbättras. 
 
 (Bild 61) Ta bort de ytter knivarna (A) och (Z): Kapitel 8.8 

Montera av snittknivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Skör halm 
Vid balpressning av skört halmgods rekommenderas det att 
strax innan bindningsprocessen hydrauliskt svänga ut 
snittaggregatet till viloläge (Kapitel "SNITTAGGREGAT",  
sid. 68). Då kommer längre strån att lägga sig ytterst på balen 
och det blir inget onödigt spill. 
  

Bild 61 
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8.8 Montera av snittknivar 
Genom demontering av enskilda knivar kan pressmaterialets 
snittlängd förändras. 
Om ingen snittfunktion önskas under en längre tid går det att ta 
ut alla knivarna. 
 
 Stoppa körning. 
 Säkra traktor och maskin så att de inte kan komma i 

rullning. 
 Aktivera handbromsen på maskinen (se kapitel 7.7 

Parkeringsbroms). 
 

 Varning för skaderisk! 
Varning! Risk för skador vid arbeten på knivfästenas 
magneter! Funktionen hos pacemakers kan påverkas av 
magnetiska fält. 
Risk för skador på grund av splitter: Slå aldrig nerifrån med 
slagverktyg mot de inbyggda knivarna – magneterna kan 
skadas! 
Vid alla arbeten på snittknivar: Använd skyddshandskar. 
Vid slipningsarbeten: Använd skyddsglasögon. 
 
Om underhålls- eller monteringsarbeten företas med öppnad 
baklucka, ska bakluckan av säkerhetsskäl ovillkorligen 
säkras mot nedsänkning (Kapitel "Bakluckespärr", sid. 26). 

 
Köra snittaggregat till snittläge 
 Se kapitel "Arbeta med önskad knivgrupp", sid. 70. 

 
Sväng knivgolvet HYDROFLEXCONTROL halvt nedåt (sväng 
inte ner helt – knivarna ska fortfarande sticka ut ur knivgolvet – 
se Bild 62): 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "Knivgolv". 
 
Koppla maskinen på driftstyp "MANUELL DRIFT": 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "MENY". "MONITOR" (MANUELL DRIFT)". 
 
Kör lastarmen till viloläge (under bakluckan): 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "Lastarm". 
 

Bild 62 
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Fäll ner inplastararmen helt: 
 Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för  

RPC 445", kapitlet "Inplastararm". 
 
Öppna bakluckan och säkra den hydrauliskt: 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "Baklucka". 
 Säkra bakluckan hydrauliskt mot att sänkas ner oavsiktligt 

(se kapitel 3.10 Bakluckespärr). 
 
 Koppla från elektriska och hydrauliska anslutningar mellan 

traktor och maskin. 
 
 Koppla loss maskinen från traktorn. 

 
Ta bort snittaggregatsknivar: 
 Sväng ner spaken till snittaggregatets axel på matarhuset 

(till höger i färdriktningen) ca 90° tills det tar stopp. 
 Dra med en tång snittaggregatskniven snett uppåt från 

snittaggregatsknivens axel och ta ut den ur skåran. 
 Det går att förvara den borttagna snittaggregatskniven 

bakom höger panellucka och säkra den med en splint  
(Bild 63). 

 

 Tips! 
För att inte knivskåran ska bli smutsig ska uttagna 
knivklingor ersättas med blindknivar. 

 
 Fäll upp spaken på snittaggregatsaxeln ca 90° tills det tar 

stopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 63 
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Därefter: 
 
 Anslut maskinen till traktorn. 

 
 Upprätta elektriska och hydrauliska anslutningar mellan 

traktor och maskin. 
 
Stäng knivgolvet HYDROFLEXCONTROL: 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "Knivgolv". 
 
Avaktivera den hydrauliska säkringen av bakluckan: 
 Se kapitel 3.10 Bakluckespärr. 

 
Stäng bakluckan: 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "Baklucka". 
 
 
Kör smittaggregatet till snittläge om så önskas: 
 Se kapitel "Arbeta med önskad knivgrupp", sid. 70. 

 

 Tips! 
Före varje produktionsstart ska inplastararmen fällas upp 
helt en gång, så att inplastararmens horisontella position 
justeras automatiskt och även passar till önskad 
baldiameter. 

 
Fäll upp inplastararmen helt: 
 Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för  

RPC 445", kapitlet "Inplastararm (fälla upp och fälla ner)". 
 
Om det nu ska produceras ska maskinen ställas in på 
driftstypen "AUTOMATIK/STANDBY": 
 Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 

kapitlet "MENY". "MONITOR" (AUTOMATIK)". 
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8.9 Slipning av snittaggregatets knivar 

 Observera, skaderisk! 
Varning! Risk för skador vid arbeten på knivfästenas 
magneter! Funktionen hos pacemakers kan påverkas av 
magnetiska fält. 
Risk för skador på grund av splitter: Slå aldrig nerifrån med 
slagverktyg mot de inbyggda knivarna – magneterna kan 
skadas! 
Vid alla arbeten på snittknivar: Använd skyddshandskar. 
Vid slipningsarbeten: Använd skyddsglasögon. 

 

 Info! 
För snittaggregat med gruppkoppling (se kapitel "Arbeta 
med önskad knivgrupp", sid. 70) går det använda 
knivgrupperna efter varandra. Alltså först t. ex. 500 balar 
med tolvknivsgruppen och sedan 500 balar med 
trettonknivsgruppen. Därigenom fördubblas snittaggregatets 
användningstid. 

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

Kapitel "Montera av snittknivar", sid. 75. 
 Slipa den ena, blanka sidan med våtslip. Den härdade 

sidan får inte utglödga. Sparsam slipning utan uppvärmning 
av klingorna förlänger snittknivarnas livslängd. 

 
Det går att få en slipapparat som specialverktyg. 
(del nr. 0980.70.14.00) 
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9 KÖRNING PÅ FÄLT 

9.1 Säkerhet 

 Varning för skaderisk! 
Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna 
med driftinstruktioner och säkerhetsanvisningar. 
 

Ta aldrig ut skördegods ur maskinen när drivmekanismen är 
igång. Först: Koppla bort kraftuttagsaxeln och stäng av 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och ta bort 
kraftöverföringsaxeln från kraftuttagsaxeln. Gör 
styrelektroniken strömlös (koppla från elektrisk anslutning till 
traktorn). 
 

Vistas aldrig i området där balarna lastas av. Det finns risk 
att skadas av balvikter på upp till ca 1750 kg. Vid hängande 
lager: Lägg balarna på sådant sätt att de inte kan komma i 
rullning. 
 

Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg i bakluckssäkringen 
(se kapitel "Bakluckespärr", sid. 26). 
 

Under drift: Stig inte på draganordningen eller andra delar av 
maskinen. Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av 
maskinen! Håll barn borta från maskinen. 
 

Automatiska funktioner gör att maskinen kan förflytta sig av 
egen kraft. Håll ett tillräckligt stort avstånd till balpressen 
(upptagare, ram, baklucka, området där balarna lastas av). 
Håll tillräckligt stort avstånd till inplastarens 
verkningsområde (plastningsbord, inplastararm, filmkniv, 
lastarm, balavlastningsområde). 
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 Varning för skaderisk! 
Före det första användningstillfället: Bekanta dig med 
manöverinstrumentet och maskinens funktioner. 
 

Innan du lägger i bindmedel (nät) eller film: Stäng av 
kraftöverföring och traktorns motor och dra ut 
tändningsnyckeln. Gör styrelektroniken strömlös (koppla från 
elektrisk anslutning till traktorn). 
 

Ingen får vistas mellan traktorn och maskinen när 
traktormotorn är igång. 
 

Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t. ex.: skyddspaneler och 
avståndsbygel)! Innan skyddsanordningarna öppnas: Koppla 
ifrån kraftuttag, stäng av traktormotorn och dra ut 
tändningsnyckeln. Gör styrelektroniken strömlös (koppla från 
elektrisk anslutning till traktorn). 

 

 Se upp! Risk att skadas! 
Maskinen får aldrig användas utan inplastaren. Om balarna 
inte skulle lindas in i film: Välj penetrationsdrift (se den 
separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Plasta in eller penetrera bal?"). 
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9.2 Körning på allmän väg 

 Varning för skaderisk! 
Innan du kör på allmän väg ska följande förutsättningar ha 
uppfyllts: 

 
 
 Ställ upptagaren i högsta läget: Se den separata 

bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 kapitlet 
"Upptagare". 

 Säkra upptagaren med en kedja så att den inte kan sänkas. 
 
 
 (Bild 64) För upptagarens stödhjul till parkeringsläge och 

säkra dem med en splint. 
 
 
 Ta bort grövre smuts som kan äventyra trafiksäkerheten.  

t. ex. stora jordklumpar och smuts på 
belysningsanordningar. 

 Ta bort all lös halm som hänger på maskinen. 
 Kontrollera att belysningen fungerar som den ska. Sätt på 

belysningen – även vid dagsljus! 
 
 
 Ta bort båda filmrullarna ur inplastaren och sätt dem i 

filmrullshållarna. Se kapitel "Reservfilmrullar", sid. 67. 
 Ta ut balar från presskammaren på balpressen. 
 Stäng bakluckan helt. 
 Lasta av balarna från inplastaren. 

 
 
 Kör inte på allmän väg med nerfälld inplastararm. Innan du 

kör på allmän väg: Fäll upp inplastararmen helt och spärra 
den hydrauliskt. Se kapitel "Inplastararmens säkring",  
sid. 28. Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för 
RPC 445", kapitlet "Inplastararm (fälla upp och fälla ner)". 

 Kör inte på allmän väg med nerfällt framupplag. Fäll upp 
framupplaget och spärra det med transportsäkring.  
Se kapitel "Inplastare Framupplägg", sid. 83. 

 
 
 Fäll upp stegen till underhållsplattformen och spärra den. 
 Sätt i kardanaxeln i traktorns kraftuttagsaxel. 

 
 

Bild 64 
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 Lossa handbromsen helt. I annat fall kan det uppstå 
brandrisk genom att bromsarna går varma (t. ex. ute på 
fältet): Se kapitel "Parkeringsbroms", sid. 49. 

 

 Varning! 
• Maskiner med hydraulisk broms: Den hydrauliska 

försörjningen ska förbli inkopplad. 
• Maskiner med tryckluftsbroms: Koppla bort den 

hydrauliska försörjningen till maskinen. 
• Maskiner med tryckluftsbroms: Ställ 

bromskraftsregulatorn på full last. Se kapitel "Endast 
tryckluftsbroms: Inställning av bromskraftsregulator",  
sid. 48. 

  
Påbörja inte körningen på väg med påhängd maskin förrän 
bromskraftsregulatorn står på full last (se kapitel “Ställ in 
bromskraftsregulatorn", sid. 48). 
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9.3 Inplastare Framupplägg 
9.3.1 Allmänt 

 Varning, Olycksrisk! 
Ingen körning på allmän väg med nerfällt framupplägg. 
Innan du kör på allmän väg: Fäll upp framupplaget och 
spärra det med transportssäkring [4] (Bild 66). 

 
(Bild 65) Framupplaget [1] är en påhängd, efterlöpande 
extraapparat, som hängs på inplastaren. 
 
Med framupplaget kan balar – om de tippas ner från 
plastningsbord på inplastare – vändas 90°. Balarna kommer då 
inte att ligga på sin mantelyta, utan på sin framsida. 
 

 Varning för skaderisk! 
(Bild 65) Så här undviks omåttlig ansträngning och osund 
kroppshållning: Montera och montera av framupplaget [1] 
med lämplig lyftanordning eller tillsammans med en 
medhjälpare. 
Var försiktig när framupplaget fälls upp: Det svängbara hjulet 
[3] svänger 180°. Håll tillräckligt avstånd till det svängbara 
hjulets aktionsradie. 

 
 Montera den framupplaget: Fäst framupplaget på 

inplastarens plastningsbord med 2 bultar [2]. Säkra båda 
bultarna. 

 Montera bort den främre förvaringsplatsen: Lossa båda 
bultarna [2] och ta bort framupplaget från plastningsbord. 

 

Bild 65 

Bild 66 
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9.3.2 Före körning på allmän väg 

 Varning för skaderisk! 
Hantera aldrig maskinen samtidigt från två olika 
arbetsplatser eller maskinen samtidigt via kontrollenheten 
PRO-LINK och via manöverboxen. I nödfall: Stoppa genast 
maskinen med slagströmställaren för nödstopp (stanna den). 

 

 Se upp! Kollisionskontroll avaktiverad! 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 

 
Manöverbox Se kapitel "Manöverbox", sid. 126. 
 
 (Bild 67) Dra ut bultarna [6] ur transportsäkringen [4]. 
 För varje manöverbox: Kör ner inplastararmen helt. 
 (Bild 67 och Bild 68) Häng transportsäkringen [4] med 

kroken [4b] i framupplagett. 
 (Bild 67 och Bild 68) Häng transportsäkringen [4] med 

kroken [4b] i inplastarramen. 
 Via manöverbox: Kör inte inplastarramen högre än att 

transportsäkringens [4] led är helt dold (inte mer vinklat). 
 Fäst transportsäkringen led: (Bild 67) Sätt i bulten [6] i 

transportsäkringen [4]. 
 Via manöverboxen: Kör upp inplastarmen helt. 
 Säkra inplastararmen mot att sänkas oavsiktligt: Se kapitel 

"Inplastararmens säkring", sid. 28. 
 

Bild 67 

Bild 68 
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9.3.3 Efter körning på allmän väg 

 Varning för skaderisk! 
Hantera aldrig maskinen samtidigt från två olika 
arbetsplatser eller maskinen samtidigt via kontrollenheten 
PRO-LINK och via manöverboxen. I nödfall: Stoppa genast 
maskinen med slagströmställaren för nödstopp (stanna den). 

 

 Se upp! Kollisionskontroll avaktiverad! 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 

 
Manöverbox Se kapitel "Manöverbox", sid. 126. 
 

 Varning: Olycksrisk! 
Så länge som transportsäkringen mellan inplastarram och 
framupplag är monterad, får aldrig inplastararmen köras ner, 
eftersom transportsäkringen då skadas. 

 
 Via manöverboxen: Kör endast ner inplastararmen så pass 

långt att det svängbara hjulet hänger ca 5 cm över marken 
(det svängbara hjulet får ännu inte vidröra marken). 

 (Bild 69) Dra ut bultarna [6] ur transportsäkringen [4]. 
 Via manöverboxen: Kör ner inplastararmen helt. 
 (Bild 69 och Bild 70) Öppna kroken [4a] och ta bort den från 

inplastarramen. 
 (Bild 69 och Bild 70) Ta bort kroken [4b] från framupplaget. 
 (Bild 71) Placera transportsäkringen bakom vänster 

sidopanel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 69 

Bild 70 

Bild 71 
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9.4 Strängning 
Maskinen kan bara nå upp till full effekt och balarna bli 
välformade om en noggrann strängning gjorts: 
 Lägg därför jämna strängar 

 
 
 

9.5 Stödhjul till upptagare 
Vid körning på fält ska upptagarens stödhjul ställas in så att 
räfsfingrarna går fria med minst 2 cm från marken. För 
inställning av stödhjul: 
 
 Så här lyfter du upptagaren med hjälp av traktorns 

regleringsventil: Se den separata bruksanvisningen  
PRO-LINK för RPC 445, kapitlet "upptagare". 

 
 (Bild 72) Dra ut fjäderkontakten[1] och häng om skarvjärnet 

[2] i önskat hål. 
 Säkra stödhjulen med fjäderkontakten [1]. 
 Gör samma inställning på båda sidor av maskinen. 

 

 Se upp! 
(Bild 72) Båda stödhjulen täcker räfsfingrarnas omloppsbana 
på upptagaren åt sidorna och är därför en del av 
säkerhetsutrustningen. När maskinen används ska båda 
stödhjulen vara monterade i det nedre läget. 

 
 
 
 

Bild 72 

1 
2 
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9.6  Nedhållare 
Nedhållarrullen pressar upp det halmgods som kommer i 
balpressen till upptagaren. Nedhållarrullen (Bild 73) är rörlig 
vertikalt och vilar på upptagaren.  
 Nedhållarrullens vertikala höjd anpassas till strängen med 

en kedja [2]. 
 För att förhindra att någon tar tag i kedjan genom 

upptagaren ska alltid kedjans [2] övre ände vara upphängd 
på kroken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 Materialanhopning/inloppsplåt 
Den droppformade inloppsplåten [1] är monterad i 
presskammaren (Bild 74).  
 
Om det uppstår materialanhopningar på grund av halmens 
beskaffenhet kan inloppsplåten tas bort: 
 
 (Bild 74) Dra i så fall ut skruven (på höger sida i 

körriktningen). 
 Ta bort inloppsplåt [1] ur presskammaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 74 

Bild 73 
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9.8 Varvtal för kraftöverföringsaxel 
 Kör pressen med normalt kraftuttagssvarvtal 540 1/min. 
 Om skördegodset består av extremt korta och sköra strån 

går det att arbeta på ett lägre varvtal (350–450 1/min).  
 

 Se upp! 
Endast kraftöverföringsaxlar som föreskrivits av tillverkaren 
får användas! Skyddsrör och skyddsriktare till 
kraftöverföringsaxeln samt kardanaxelskydd ska vara 
påsatta och i gott skick!  
 
Se alltid till att delar och säkring till kraftöverföringen är rätt 
påsatta och: spärra skyddet genom att hänga på en kedja så 
att det inte kan följa med! Innan kraftuttaget kopplas på ska 
det tillses att ingen befinner sig i verkningsområdet! 
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9.9 Körsätt 
9.9.1 Stor slåttersträng 

 Kör raskt med märkvarvtal (handgas). 
 Låt slåttersträngen löpa mitt under upptagaren. 
 Om det finns lite pressmaterial i presskammaren och därför 

ingen uppbyggnad av tryck ägt rum (se Manometer), 
rekommenderas att du kopplar bort kraftuttagsaxeln vid 
tomkörning (t. ex. vid vändning på förvändning). 

 
9.9.2 Liten slåttersträng 

 Kör raskt med märkvarvtal (handgas). 
 Presskammaren ska fyllas med material oavbrutet och 

snabbt på hela sin bredd. 
 
 
  
  I början av varje bal ska du genast skifta mellan vänster 

och höger sida av strängen så ofta det går (Bild 75) ... 
  ... tills det inställda arbetstrycket uppnåtts  

(se manometer, Bild 76). 
  
 
 
  

Bild 75 

Bild 76 
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 (Bild 77) Frekventa visuella kontroller i remfönstret. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (Bild 78) Om remmarna börjar lämna sin normalposition och 

driver från varandra och/eller om det kommer ut material 
vid sådana ställen mellan remmarna är inte den sidan av 
presskammaren tillräckligt fylld. Åk då genast över 
slåttersträngen med maskinsidan i fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (Bild 75) När det inställda arbetstrycket uppnåtts (se 

manometer, Bild 76): Växla regelbundet mellan vänster och 
höger sida av slåttersträngen. 

 Om det finns lite pressmaterial i presskammaren och därför 
ingen uppbyggnad av tryck ägt rum (se Manometer Bild 
76), rekommenderas att du kopplar bort kraftuttagsaxeln vid 
tomkörning (t. ex. vid vändning på vändtegen). 

 
9.9.3 Körning i sluttning 

 Vid pressning i sluttning rekommenderas att börja 
påfyllningen med den högre liggande presskammarsidan. 
Därefter åter som på Bild 75. 

 Visuell kontroll: När balen kastats ut ur maskinen ska inte 
baklucka stängas förrän remmarna löper på nytt. 

 
9.9.4 Torrt, sprött, halt halmgods 

 Om inget material tas upp ska kraftuttagsaxeln alltid 
kopplas från igen senast efter 10 sekunder. 

 Koppla inte på kraftuttagsaxeln igen förrän strax innan 
materialet börjar tas upp igen. 

 

Bild 77 

Bild 78 
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9.10 Ställa in baldiameter 

 Se upp! 
Baldiametern ska ställas in på så sätt att inte balvikten 
överskrider 1 750 kg. Balens diameter i följande tabell ska 
alltså vara lägre om så är nödvändigt. 

 
Halmgods Baldiameter 

Ensilage 1,00 m – 1,55 m (max. 1 750 kg) 

Strå 0,90 m – 1,60 m 

 
  Önskad baldiameter-börvärde ställs in och avläses på 

kontrollenheten PRO-LINK: Se den separata 
bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 kapitlet 
"Baldiameter- börvärde". 

 
 

 



KÖRNING PÅ FÄLT 
 
 

92 LELY WELGER  RPC 445 Tornado 

9.11 Inställning av baltäthet (Presstryck) 

 Info! 
Minskad baltäthet rekommenderas: 
• För hö om du önskar en luftig balkärna. 
• Vid extremt kort och torrt material när det täpps till i 

tillförselområdet. 
 

9.11.1 Inställning av baltäthet – daglig drift 

 Önskad baltäthet uppnås med hjälp av presstrycket i 
presskammaren. Individuellt nödvändigt börvärde för 
baldiameter ställs in och avläses på kontrollenheten  
PRO-LINK: Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK 
för RPC 445 kapitlet "Presstryck-börvärde". 

 
9.11.2 Inställning av baltäthet – nöddrift 

 (Bild 81) På baksidan av maskinen finns det ett hydrauliskt 
block. (Bild 79) Ställ spakenpå det hydrauliska blocket i 
lodrätt läge. 

 Vrid ratten på sidan medurs tills det tar emot. I detta läge är 
det högsta trycket (högsta baltäthet) inställt. Om du önskar 
en lägre baltäthet kan du vrida tillbaka ratten moturs. 

 
(Bild 80) Den förinställda baltätheten (alltså presstrycket) kan 
avläsas på manometern [1]. 
 
 Efter nöddrift: För spaken på det hydrauliska blocket till 

vågrätt läge. 
 
 
 
 
 
 

1 

Bild 80 Bild 81 

Bild 79 
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9.12 Låsning av baklucka 
Innan du börjar samla upp skörden och varje gång en bal stötts 
ut ska bakluckan låsas ordentligt. 
 
Traktorföraren kan se den fullständigtstängda bakluckan tack 
vare akustisk och visuella information på kontrollenheten  
PRO-LINK: 
 
 Kort signalton: 1 × pip. 
 (Bild 82) Displayen visar en stängd baklucka. 

 
 

Animering: Bakluckan är stängd Animering: Bakluckan är öppen 
 

 
Bild 82 

 

 
Bild 83 
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9.13 Lägg ner nätbindning och bal 
9.13.1 Automatisk nätbindning 

Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Driftstyp". 
 
 
 
 
 Starta driftstypen AUTOMATIK: Tryck på 

pekskärmsknappen GO. 
 
När baldiameterns börvärde uppnåtts hörs en akustisk signal 
från kontrollenheten: 6 × pip. 
 Stanna traktorn och låt upptagaren arbeta själv. 

Nätbindningen görs automatiskt. 
 

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

 
 Vänta tills bakluckan öppnas och balpressen har 

överlämnat balen till inplastaren. 
 1 × pip. Bakluckan är helt stängd. 
 Kör åter med traktorn. 
 1 × pip. Balen är färdiglindad i filmen. 
 Lasta av bal Se kapitel "Lasta av bal", sid. 95. 
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9.13.2 Lasta av bal 

 
Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Typ av balavlastning". 
 

 Varning för skaderisk! 
Om balen lastas av på ojämn terräng, finns risk att den rullar 
iväg eller tippar över på sidan. Den risken ska elimineras 
genom lämpliga åtgärder. Inga personer får vistas bakom 
inplastaren (dvs. där balarna lastas av eller där de kan börja 
rulla). 

 
Typ av balavlastning Betydelse 

ENKELAVLASTNING 

 

Last av en bal under körning eller automatiskt 
under ett stopp. 

DUBBELAVLASTNING 

 

Automatiskt lasta av två balar under ett stopp. 

TRAFIKLJUSAVLASTNING

 

Automatiskt lasta av en bal under ett stopp 
samtidigt som ytterligare en bal lindas i 
balpressen. 

MANUELL AVLASTNING 

 

Manuell avlastning av en bal under körning eller 
automatiskt under ett stopp. 

Så här lastar du av balen: 
Tryck på pekskärmsknappen. 

 

 
 Om du valt avlastningstypen ENKELAVLASTNING, 

DUBBELAVLASTNING eller TRAFIKLJUSAVLASTNING: 
Balen lastas av automatiskt. 

 Om du valt avlastningstypen MANUELL AVLASTNING: 
Tryck på knappen GO. Balen lastas av. 

 Om traktorn stoppats: Kör iväg traktorn. 
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9.13.3 Manuell nätbindning 

 Info! 
Den manuella nätbindningen används inte i dagligt bruk: 
Detta är en specialdrifttyp t.ex. 
  om balen vid arbete i extremt hängläge ska överlämnas 

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

 om balen är den sista som ska produceras på ett fält. 
 
Se den separata bruksanvisningen "PRO-LINK för RPC 445", 
kapitlet "Välja driftstyp" och kapitlet "Nätbindning". 
 
 
 
 Starta driftstypen MANUELL DRIFT: Tryck på 

pekskärmsknappen MANUELL DRIFT. 
 
När baldiameterns börvärde uppnåtts hörs en akustisk signal 
från kontrollenheten: 6 × pip. 
 Stanna traktorn och låt upptagaren arbeta själv. 

 

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

 
Variant 1: Starta manuell nätbindning – genast och 
oberoende av redan uppnådd baldiameter 
 
 Starta nätbindning manuellt: Tryck på pekskärmsknappen 

NÄTBINDNING I 3–4 sekunder. Nätbindningen görs. 
 
Om inplastaren arbetar i MANUELL DRIFT, öppnas inte 
bakluckan på balpressen, eftersom lastarm och plastningsbord 
inte automatiskt svänger till sina positioner för 
balöverlämnande. I sådana fall ska inplastaren ställas på 
automatdrift. Inte förrän då svänger lastarm och plastningsbord 
automatiskt till sina positioner för balöverlämnande och 
bakluckan öppnas automatiskt. 
 
 Starta driftstypen AUTOMATIK: Tryck på 

pekskärmsknappen GO. 
 Lasta av bal Se kapitel "Lasta av bal", sid. 95. 
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Variant 2: Starta manuell nätbindning – först då 
baldiametern uppnåtts 
 
 Starta driftstypen AUTOMATIK: Tryck på 

pekskärmsknappen GO. Nätbindningen görs. 
 
Lastarm och plastningsbord svänger automatiskt till sina 
positioner för balöverlämnande och bakluckan öppnas 
automatiskt. 
 
 Lasta av bal Se kapitel "Lasta av bal", sid. 95. 
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9.14 Överbelastningsskydd 
9.14.1 Kardanaxel med nockskyddskoppling 

Nockskyddsskopplingen bryter balpressens drivmoment vid 
överbelastning. 
 
 Koppla bort kraftuttagsaxeln och åtgärda orsaken till 

överbelastningen. 
 När kraftuttagsaxeln kopplats på byggs momentet upp igen 

så att maskinen kan börja köra. 
 Undvik ofta förekommande överbelastning. 

 
 
 
 
 
 

9.14.2 Elastisk upphängning av knivgolvet HYDROFLEXCONTROL 

(Bild 85 och Bild 87) Knivgolvet HYDROFLEXCONTROL är 
elastiskt upphängt i sin vridpunkt. På så sätt kan knivgolvet höja 
sig över mindre hinder (t. ex. proppbildningar av halm) eller 
främmande föremål (t. ex. sten) och på så sätt hindra att rotorn 
blockeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15 Övervakningskameror 
På inplastaren finns det 2 övervakningskameror, som överför 
sin bild till monitorn på kontrollenheten PRO-LINK.  
 Med övervakningskamerorna går det att kontrollera 

lindningsprocessen på inplastaren. 
 Med övervakningskamerorna går det att iaktta det inre 

området i maskinen (olycksförebyggande). 
 
(Bild 86) Övervakningskamerorna sitter på vänster och höger 
ram på inplastaren. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 84 

Bild 86 

Bild 85 
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9.16 Undanröja materialanhopning 

 Varning för skaderisk! 
Funktionsfel på intagselement (t. ex. upptagare, 
intagssnäckor) får inte åtgärdas förrän styrningen är 
strömlös (bryt den elektriska anslutningen till traktorn), när 
traktormotorn stängts av och tändningsnyckeln tagits ut! 
För maskiner med snittaggregat föreligger skaderisk på 
knivarna vid hantering av intagskanalen. Bär därför alltid 
skyddshandskar! 

 

 Info! 
På temat "Materialanhopning" hänvisas också till: 
 Kapitlet Materialanhopning/inloppsplåt, sid. 87. 
 Kapitlet Elastisk upphängning av knivgolvet 

HYDROFLEXCONTROL, sid. 98. 
 
Knivgolvet HYDROFLEXCONTROL kan öppnas hydrauliskt för 
att avsevärt utöka det fria utrymmet under transportrotorn  
(Bild 87). Då kan en eventuell materialanhopning lättare komma 
igenom, fångas upp av den nedre pressvalsen och 
vidarebefordras till balkammaren. 
 

 Tips! 
Se den separata bruksanvisningen PRO-LINK för RPC 445 
kapitlet "Knivgolv". 

 

Bild 87 
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Om materialet anhopas: 
 Stanna maskinen och koppla bort kraftuttagsaxeln. 
 Tryck på pekskärmsknappen KNIVGOLV. 
 Aktivera traktorns regleringsventil tills knivgolvet 

HYDROFLEXCONTROL är helt öppet och tills knivarna har 
åkt helt och hållet i viloläge (om de tidigare varit i 
arbetsläge). 

 (Bild 88) När knivgolvet HYDROFLEXCONTROL öppnas, 
visas det orangefärgade informationsfönstret "Knivgolv 
öppet“. 

 (Bild 88) När knivarna kör till viloläge helt och hållet, visas 
symbolen SNITTAGGREGAT genomstruken. 

 Koppla åter in kraftuttagsaxeln. 
 
 
 
 
 
När materialanhopningen har undanröjts av sig självt: 
 Aktivera traktorns regleringsventil tills knivgolvet 

HYDROFLEXCONTROL stängts helt och hållet. 
 (Bild 89) När knivgolvet HYDROFLEXCONTROL stängts 

fullständigt, slocknar informationsfönstret "Knivgolv öppen“. 
 Tryck på pekskärmsknappen SNITTAGGREGAT.  

Se kapitel "Arbeta med önskad knivgrupp", sid. 70. 
 Aktivera traktorns regleringsventil tills snittaggregatet helt 

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

 (Bild 89) Om knivarna kört helt till arbetsläge, visas 
symbolen SNITTAGGREGAT. 

 
 För att hydromaskinen ska kunna fyllas: Aktivera traktorns 

regleringsventil i ytterligare ca 5 sekunder. 
 

 
 
 

Bild 88 

Bild 89 
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10 UNDERHÅLL BALPRESS 

10.1 Säkerhet 

 Varning för skaderisk! 
 
Endast personer som är förtrogna med driftinstruktioner och 
säkerhetsanvisningar får utföra service på maskinen. 
Service och reparation av maskinens elektriska utrustning 
får endast utföras av utbildad elektriker. Reparationer och 
service på maskinens hydraulik får endast utföras av 
fackmän. Underhåll- och reparation på maskinens 
bromsanläggning får endast utföras av utbildade fackmän. 
 
Före servicearbeten på maskinen: Koppla bort 
kraftuttagsaxeln och stäng av traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och ta bort kraftöverföringsaxeln ur 
kraftuttaget. Gör styrelektroniken strömlös (koppla från 
elektrisk anslutning till traktorn). 
 
Ingen får vistas mellan traktorn och maskinen när traktorns 
motor är igång. 
 
Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t. ex.: skyddspaneler och 
avståndsbygel)! 
 
Före svetsningsarbeten: Koppla bort maskinen på alla poler 
från traktorns strömförsörjning. 
 
Innan arbeten inleds på den hydrauliska eller pneumatiska 
utrustningen: Gör systemet trycklöst. 
 
Låt inte fett eller olja hamna på delar som inte ska smörjas. 
Rengör i så fall. 
 
Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg i bakluckssäkringen 
(se kapitel "Bakluckespärr", sid. 26). 
 
Vid arbeten i närheten av nätkniven: Lägg i 
nätknivssäkringen (Kapitel "Nätknivssäkring", sid. 27). 
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10.2 Anvisningar 
För att din maskin ska behålla sitt värde så länge som möjligt 
och vara billig i drift utan att kräva onödiga reparationer i förtid 
ska du se till att den är rätt inställd, servas vid föreskrivna 
intervaller och sköts om ordentlig. 
 
 

10.3 Manöverbox 

 Se upp! Kollisionskontroll avaktiverad! 
 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 
 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 

 
Vid underhåll och felsökning går det att köra följande 
maskinkomponenter manuellt via manöverboxen: 
 
Nödstopp 
 Tryck på knappen [5]. 

 
Öppna baklucka: 
 Tryck på knapp [1] och samtidigt på knapp [9]. 

Stänga baklucka: 
 Tryck på knapp [1] och samtidigt på knapp [10]. 
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10.4  Underhållsplattform 

 Försiktighet! Risk att falla ner! 
Gå aldrig upp på underhållsplattformen på en maskin som 
kör. Innan du går upp på underhållsplattformen: Stoppa 
maskinen, koppla från kraftuttagsaxel och traktormotor och 
vänta tills maskinen står stilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 Kontroll av skruvar 

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

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

maskinen Undantag: Justerskruvar får inte ändras. 
 
 

10.6  Spännelement 

 Info! 
(Bild 91) Kugghjulen [2] på drivvalsen [1] har monterats med 
spännelement på valsens ände. Arbeten på 
spännelementen får endast utföras [3] av utbildade fackmän. 

 
 
 

 
 
 

Bild 91 

Bild 90 
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10.7 Hjul 
 Efter de 20 första drifttimmarna: Kontrollera 

åtdragningsmomenten för hjulmuttrarna: 
 Om så krävs: Efterspänn hjulmuttrarna. 

 
Startmoment för hjulmuttrar: 

460 Nm 
 
 

10.7.1 Drivmekanism 

 Ställ in rekommenderat lufttryck: 
 

Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 
25 km/h min 1,8 bar – max 3,6 bar 

710/40-R22.5 
40 km/h min 1,8 bar – max 3,6 bar 

Tabell 4 
 
 
10.7.2 Stödhjul till upptagare 

 Ställ in rekommenderat lufttryck: 
 

Däckstorlek max. hastigh. Tryck 

 

16 × 6.50-8 4 PR ingen körning på 
allmän väg 2,0 bar 

Tabell 5 
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10.8 Tryckluft-bromscylinder 

 Se upp! Risk för olycksfall och skada! 
Underhåll- och reparation på maskinens bromsanläggning 
får endast utföras av utbildade fackmän. Arbeten får endast 
utföras i trycklöst läge. 
 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän 
tryckluftsbromsarnas båda kopplingshuvuden (gult och rött) 
kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 
 
För att garantera att tryckluftsbromsen fungerar felfritt ska 
membran-bromscylindern monteras ut och underhållas 
vartannat år. Detta gäller även i det fall membran-
bromscylindern fungerar felfritt (inga otätheter, tillslagstryck 
inte större än 0,5 bar). 

 
Vartannat år: 
 Montera ut membran-bromscylindern och demontera den 

sedan helt och hållet. 
 Rengör membran-bromscylindern. 
 Byt ut slitdelar. 
 Sätt åter ihop membran-bromscylindern och montera in 

den. 
 

 
 

10.9  Hydraulisk broms 

 Se upp! Risk för olycksfall och skada! 
Underhåll- och reparation på maskinens bromsanläggning 
får endast utföras av utbildade fackmän. 
 
Arbeten på den hydrauliska bromsanläggningen får endast 
utföras i trycklöst läge. 

 
 Kontrollera att bromsen fungerar som den ska: 

Bromsverkan ska börja efter 1/3 slag av bromscylindern. 
 Om nödvändigt: Ventilera den hydrauliska bromsen 

(avluftningsskruven på den hydrauliska cylindern). 
 Om nödvändigt: Byt ut eller fyll på hydraulvätska. 
 Kontrollera att hydrauliska slangar och ledningar är täta: 

Det får inte finnas nötningar, sprickor eller läckage. 
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10.10 Vintersäsong 
Före vintersäsongen: 
 
 Ställ maskinen på ett plant underlag så att det inte uppstår 

spänningar i chassit. 
 Ta bort rester av nät och halm ur maskinen. 
 Trä av nätet. 
 Smörj alla lager ordentligt. 
 Montera av snittaggregatet, slipa det och montera det igen. 
 Olja in presskammarens yta lätt med miljövänligt 

smörjmedel som inte är skadligt för djur (t. ex. rapsolja). 
 Kontrollera lufttrycket i däcken och justera vid behov. 
 Skilj kontrollenheten PRO-LINK från maskinen  

(dra ur kontakten) och förvara den i rumstemperatur. 
 Dränera tryckluftsbromsens förrådsbehållare för tryckluft. 
 (Se även: Kapitlet "Vintersäsong", sid. 127.) 
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10.11 Avfallshantering av smörjmedel 

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

 
 
 

10.12 Avfallshantering av förbrukningsmaterial 
Bortkastade nät, filmer och maskindelar belastar miljön. 
Framför allt är de skadliga för djuren. 
 
Därför ska du: Avfallshantera nät, filmer och maskindelar på rätt 
sätt! 
 

 
 

10.13 Rengöring 

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

 
 

 
 
 

Bild 92 
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10.14 Anordning för kedjesmörjning (Oljesmörjning) 
(Bild 93) Den mekaniska kedjesmörjningen försörjer maskinens 
drivkedjor med oljesmörjning. 
 
 Kontrollera dagligen oljenivån i smörjmedelsbehållaren 

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

 Observera! 
Kontrollera oljenivån dagligen. Undvik att tömma helt. Då 
kan det nämligen komma in luft i fördelarsystemet och den 
pumpen uppnår inte sin fulla transportkapacitet förrän efter 
någon tid. Om det ändå skulle inträffa en oönskad fullständig 
tömning: Avlufta anordningen för kedjesmörjning! 

 
Oljesorter: se kapitel "Smörjschema", ab sid. 112. 
 

 Var försiktig! Risk att skadas! 
Blanda aldrig olika smörjmedel, t.ex. mineraliska oljor med 
syntetiska. 
 
Använd aldrig: Gamla oljor, driftsoljor, glykololjor eller 
vegetabiliska oljor. 

 

 Observera! 
Smuts får inte tränga in i smörjoljebehållaren när underhåll 
görs. 

 
Om så krävs: Fyll på olja: 
  Skruva av locket till behållaren. 
 Fyll på olja upp till max-markeringen. 
 Skruva på locket igen. 
 Kontrollera om det finns smuts eller är stopp i behållarens 

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

Därefter: 
 Kontrollera oljenivån i oljebehållaren. 

 

Bild 93 
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 En gång om året: Rengör hela smörjpumpen: 
 

 Observera! 
För rengöring ska aldrig användas: Tri, per, metanol, aceton 
eller andra polära, organiska lösningsmedel. 

 
 
Reglera transportmängder 
 

 Observera! 
För undvikande av skador på smörjpumpen, rullkedjorna och 
på själva maskinen: Den från fabriken korrekt inställda 
transportmängden för smörjpumpen får inte justeras. 
 
Om det av välgrundade skäl ändå blir nödvändigt att justera 
transportmängden: Dessa arbeten får endast utföras av 
utbildad och instruerad servicepersonal grundat på 
serviceuppgifter som ställts till förfogande av Welger. 
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10.15 Underhåll på nätbindningen 
10.15.1 Inställning av skivbroms 

För att hindra nätrullen från att fortsätta löpa: Ställ in 
skivbromsen så att bromsskivan inte längre kan snurras för 
hand när spaken [1] står lodrät. 
 
 Bild 94 och Bild 95: Lossa skruven [2] på spaken[1]. 
 Spänn den räfflade muttern [3] så mycket att 

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

  
Om skivbromsbelägget [4] sluter till på ena sidan: 
 Bild 94: Lossa kontramuttern [5]. 
 Skruva in skruven [6] något tills bromsbelägget står 

parallellt igen. 
 Kontra åter skruven [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 95 

Bild 94 

2 
3

1 
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10.15.2 Inställning av vibrationsdämpare 

 Varning för skärskador! 
Stick inte in handen eller annan kroppsdel i området för 
nätkniven. 

 
Nätsträckarens [12] rörelser bromsas av en vibrationsdämpare 
på maskinens vänstra sida Två vingmuttrar [13] trycker 
järnbeläggen från båda sidor mot nätsträckaren. Inställning: 
 
 Flytta först nätsträckaren till översta läget och spänn 

vingmuttrarna för hand. 
 Gör likadant i det undre läget. Nätsträckaren är rätt inställd 

när den fortfarande precis kan flyttas för hand fram och 
tillbaka mellan sina slutpositioner. 

 
När nätbindningen är igång får nätsträckaren inte gå fortare 
mellan sina ändpositioner än att nätet förblir spänt 
 
 

 
 
 
 

10.16 Smörja knivspaken 
 En gång var tredje vecka efter första idrifttagande: Smörj 

knivspaken [1] (smörjnippel finns på undersidan av varje 
knivspak). 

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

 Eftersmörj därefter en gång per säsong. 
 

Bild 96 

Bild 97 

12 

13 

13 
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10.17 Smörjschema 

Tre (3) veckor efter första idrifttagande 

Position 
(Bild 98) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 6) Anmärkning 

14 Smörj knivspaken  
(se "Smörja knivspaken", sid. 111) 

A 1 smörjnippel per knivspak 
3 veckor efter första idrifttagande, 
därefter en gång per säsong 

 
efter 250 balar (resp. dagligen) 

Position 
(Bild 98) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 6) Anmärkning 

4 Smörjmedelsfördelare (valssmörjning) A2) 4 smörjnipplar 
vänster maskinsida 

 
efter 500 balar (resp. dagligen) 

Position 
(Bild 98) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 6) Anmärkning 

1 Kraföverföringsaxel A 2 smörjnipplar  
(1 × fram, 1 × bak) 

2 autom. kedjesmörjning B Fyll på smörjmedel  
höger maskinsida (Bild 93) 
se "Anordning för kedjesmörjning ",  
sid. 108 

3 Gångjärn på baklucka A1) 4 smörjnipplar 
(2 × till höger, 2 × till vänster) 

5 Baklucka-förreglingskrok A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

6 Rulle på bakluckans förregling A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

7 Transportrotor A1) 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

8 Stödhjul till upptagare A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

12 Smatterkoppling i upptagarens drivmekanism A 1 smörjnippel 
(1 × till vänster, inuti) 

13 Lastarm A 6 smörjnipplar 
(3 × till höger, 3 × till vänster) 

16 Lager på upptagaren A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster, alltid bakom 
den lilla panelen på sidan) 

17 Baldiameter-identifiering 
(triangelformigt, vridbart segment) 

A 1 smörjnippel 
(1 × till höger) 

 
1) Beroende på utförande tillhandahålls detta eventuellt genom central smörjmedelsfördelare. 
2)  Försörj smörjmedelsfördelaren med ett försiktigt lyft från handspaksfetpressen – använd inte tryckluftspress. 
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Årligen efter säsongens slut (vid speciellt krävande förhållanden även en gång i veckan) 

Position 
(Bild 98) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 6) Anmärkning 

9 Huvuddrev 
 

C / 1,7 l Oljebyte 
kontrollera nivån med pejlstav eller 
spillhål, fyll på smörjmedel vid behov 

10 Rörliga delar till nätbindningen D Se till att de rör sig lätt 

11 Hydraulisk cylinder på bakluckans låsanordning A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

12 Smatterkoppling i upptagarens drivmekanism A 1 smörjnippel 
(1 × till vänster, utanpå) 

14 Smörj knivspaken  
(se "Smörja knivspaken", sid. 111) 

A 1 smörjnippel per knivspak 
3 veckor efter första idrifttagande, 
därefter en gång per säsong 

 
En gång om året 

Position 
(Bild 98) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 6) Anmärkning 

15 Bromsspak A Båda sidor 
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Smörjmedel 

Se tabeller på  
sid. 112 och 113 

Smörjmedel Varumärke, t. ex.: 

A Universalfett Fuchs Renolit FEP 2 

Bechem High-Lub LM 2 EP 

BP Energrease LS-EP2 

Elf Epexa 2 

Esso Beacon EP 2 

B Kedjesmörjning Smörjolja motsvarande ISO VG68–VG220 (inte indunstande) 

C Växellådsolja SAE 90 

D Maskinolja – 

E Universalfett Gleitmo 810 

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

Tabell 6 

 

Bild 98 
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10.18 Underhåll av hydraulik 

 Observera! 
Observera anvisningar från traktorleverantören. 
Det hydrauliska filtrets tillstånd (Bild 99) är automatiskt 
avhängigt av hur ren oljan i traktorns hydraulik är: Om 
traktorns hydraulolja är absolut ren behöver filtret inte bytas 
mer än en gång om året. Ju mer förorenad traktorns 
hydraulolja är, desto oftare ska filtret bytas. 

 
 Daglig okulärbesiktning av den hydrauliska anläggningen 

för läckage, nötning, åldrande och funktionssäkerhet. 
Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i 
original. Underhålls- och reparationsarbeten på den 
hydrauliska anläggningen får endast av fackmän inom 
hydraulik. 

 

 Info! 
Vid större oljeläckage: Kontakta verkstad. 

 
(Bild 99) Hydraulikoljans filter har en optisk föroreningsindikator 
på ovansidan. Korrekt visning på den optiska 
nedsmutsningsindikatorn endast vid påkopplad hydraulik. 
 Om föroreningsindikatorn visar grönt innebär det:  

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

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

 

 Observera! 
Föroreningsindikatorn ska kontrolleras dagligen om 
hydrauliken är påkopplad! 

 
 Arbeten på den hydrauliska utrustningen får endast göras 

när den är trycklös: Stäng av traktormotorn och se till att 
den inte kan startas av misstag igen. 

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

behov.  
 Rengör förskruvningar och området intill dem innan de tas 

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

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

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

filterhuset. 
 
 
 

Bild 99 
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10.19 Hydraulik (hela maskinen) 

 
 
 Bild 100 
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 Bild 101 
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10.20 Underhåll av pneumatik 
Se även: Kapitlet "Tryckluft-bromscylinder", sid. 105. 
 

 Se upp! Risk för olycksfall och skada! 
Underhåll och reparation på maskinens bromsanläggning får 
endast utföras av utbildade fackmän. Arbeten får endast 
utföras i trycklöst läge. 
 
Börja inte köra med påkopplad maskin förrän 
tryckluftsbromsarnas båda kopplingshuvuden (gult och rött) 
kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 
 
För att garantera att tryckluftsbromsen fungerar felfritt ska 
membran-bromscylindern monteras ut och underhållas 
vartannat år. Detta gäller även i det fall membran-
bromscylindrarna fungerar felfritt (inga otätheter, 
tillslagstryck inte större än 0,5 bar). 

 
 (Bild 102) Rengör packningar till traktorns 

kopplingshuvuden och maskinens anslutningsslangar från 
eventuell smuts. 

 (Bild 103) Tryckluftsbehållaren (vänster maskinsida) ska 
tömmas varje dag och kontrolleras så att den sitter 
ordentligt och inte är skadad. 

 Kontrollera tryckluftsledningar så att de inte är nötta eller 
otäta. 

 
(Bild 104) Beroende på mängden damm ska ledningsfiltren till 
pneumatik kontrolleras: 
 Filterinsatsen lossas och tas bort med insexnyckel. 
 Om filtret är smutsigt: Blås rent med tryckluft. 
 Om filtret är trasigt: Byt ut mot ett nytt. 
 Sätt i filterinsatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 102 

Bild 103 

Bild 104 
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10.21 Spänna rullkedjor  
Föreskriven kedjespänning minskar förslitningen på kedjor, 
kedjehjul och lager i valsarna. Kedjespänningen ska alltid 
kontrolleras och efterjusteras efter 500 balar. 
 

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

 
 
10.21.1 Transportrotor-drivkedja 

 Transportrotordrevets dubbelkedja ska sträckas så mycket 
att avståndet mellan de båda skivorna på elastomerfjädern 
är ca 70 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.21.2 Huvuddrivkedjan 

 Huvuddrivkedjan ska sträckas så mycket att var och en av 
stängerna med gänga sticker ut 65 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 mm 

65 mm 
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10.21.3 Transportskruvar- och upptagarens drivkedja 

Kedjespänningen för snäckor och upptagardrev utförs med 
hjälp av ett silentblock kedjespännare och två spännklossar. 
 
 När skruven på fyrkantsblocket lossats ska fyrkantsblocket 

vridas så att pilen uppnår 15 ° på skalan. Dra åter åt 
skruven. 

 
 Spännklossarna (en på vänster och en på höger 

maskinsida) ska när skruvförbindningen lossats (eventuellt 
med lätta hammarslag) spännas så pass att kedjans övre 
sträng (med spännklossen) kan tryckas igenom ännu  
ca 10 mm. 

 
 Om så krävs: Sätt dit en krökt kedjelänk. 

 

 Info! 
Nya, oanvända kedjor tänjs ut och blir längre redan efter en 
kort tids användning. Därför kan de spännas lite hårdare. 

 
 
 
 

15 ° 
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10.22 Arretera remarmen 
 (Se informationsskylten nr. 0385.94.00.00) Dra tråden för 

hand åt vänster och häng in den i kroken. 
 Öppna bakluckan helt. 
 Stäng bakluckan till hälften. 
 Säkra bakluckan hydrauliskt och mekaniskt mot 

nedsänkning (se kapitel "Bakluckespärr", sid. 26). 
 Gör önskat underhåll på den helt frånkopplade och 

stillastående maskinen. 
 Ta bort den mekaniska säkringen mot nedsänkning. 
 Koppla bort den hydrauliska säkringen mot nedsänkning. 
 Ta bort tråden för hand från kroken. 
 Öppna bakluckan helt. 
 Stäng bakluckan helt. 
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10.23 Styrelektronikens kontaktbeläggning 
 • "CON A" = Kontakt A 

• "CON B" = Kontakt B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.23.1 Styrelektroniken SG 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A B
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10.23.2 Styrelektroniken SG 2 

 
 

 
 
 

A B 
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10.23.3 Styrelektroniken SG 3 

     
 

 
 

A B
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11 UNDERHÅLL PÅ INPLASTARE 

11.1 Säkerhet 

 Varning för skaderisk! 
 
Endast personer som är förtrogna med driftinstruktioner och 
säkerhetsanvisningar får utföra service på maskinen. 
Service och reparation av maskinens elektriska utrustning 
får endast utföras av utbildad elektriker. Reparationer och 
service på maskinens hydraulik får endast utföras av 
fackmän. 
 
Före servicearbeten på maskinen: Koppla bort kraftuttaget 
och stäng av traktorns motor, dra ut tändningsnyckeln och ta 
bort kraftöverföringsaxeln från kraftuttaget. Gör 
styrelektroniken strömlös (koppla från elektrisk anslutning till 
traktorn). 
 
Ingen får vistas mellan traktorn och maskinen när 
traktormotorn är igång. 
 
Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är 
trasiga eller saknas (t. ex.: skyddspaneler och 
avståndsbygel)! 
 
Före svetsningsarbeten: Koppla bort maskinen på alla poler 
från traktorns strömförsörjning. 
 
Innan arbeten inleds på den hydrauliska eller pneumatiska 
utrustningen: Gör systemet trycklöst. 
 
Låt inte fett eller olja hamna på delar som inte ska smörjas. 
Rengör i så fall. 
 
Vid arbeten på uppfälld lindningsring: Lägg i 
lindningsringens säkring (se kapitel "Inplastararmens 
säkring", sid. 28). 
 
Vid arbeten i närheten av filmknivarna: Täck över 
filmknivarna med medlevererade skärskydd (Kapitel 
"Filmknivssnittskydd", sid. 27). 
 

 

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

 Se upp! Kollisionskontroll avaktiverad! 
 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 
 
Använd manöverboxen uteslutande för underhållsarbeten 
och felsökning (t.ex. när balen sitter fast). 
Om maskinen hanteras via manöverboxen, äger ingen 
kollisionskontroll rum. Hantera maskinen med stor 
försiktighet så att svåra skador kan undvikas. 
Daglig produktion vid avaktiverad kollisionskontroll är inte 
tillåten. Daglig produktion är uteslutande tillåten via 
kontrollenheten PRO-LINK. 

 
Vid underhåll och felsökning går det att köra följande 
maskinkomponenter manuellt via manöverboxen: 
 
Nödstopp 
 Tryck på knappen [5]. 

 
Sväng fram lastarmen och sväng tillbaka den igen: 
 Tryck samtidigt på knapp [2] och knapp [9] respektive. 

knapp [2] och samtidigt knapp [10]. 
 
Sväng fram plastningsbordet och sväng tillbaka det igen: 
 Tryck samtidigt på knapp [3] och knapp [9] respektive. 

knapp [3] och samtidigt knapp [10]. 
 
Kör fram inplastararmen medurs: 
 Tryck på knapp [4] och samtidigt på knapp [9]. (Det går inte 

att köra bakåt moturs.) 
 
Kör uppmed inplastararmen och kör ner igen: 
 Köra upp: Tryck på knapp [6] och samtidigt på knapp [9]. 
 Köra ner: Tryck på knapp [6] och samtidigt på knapp [10]. 

 
Fastsättningen för film öppnas och stängs: 
 Öppna: Tryck på knapp [7] och samtidigt på knapp [9]. 
 Stänga: Tryck på knapp [7] och samtidigt på knapp [10]. 

 
Filmknivarna öppnas och stängs: 
 Öppna: Tryck på knapp [8] och samtidigt på knapp [9]. 
 Stänga: Tryck på knapp [8] och samtidigt på knapp [10]. 
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11.4 Kontroll av skruvar 

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

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

maskinen Undantag: Justerskruvar får inte ändras. 
 
 

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

spänningar i chassit. 
 Om maskinen står med uppfälld inplastararm över vintern: 

Säkra inplastararmen hydrauliskt och dessutom mekaniskt 
mot nedsänkning (se kapitel "Inplastararmens säkring",  
sid. 28). 

 Ta bort rester av film och halm ur maskinen. 
 Smörj alla lager ordentligt. 
 Olja in filmkniven lätt. 
 Ta ut filmrullar. 
 Smörj filmknivar, lastarm och inplastarbord. 
 Skilj kontrollenheten PRO-LINK från maskinen (dra ut 

kontakten) och förvara den i rumstemperatur. 
 (Se även: kapitlet "Vintersäsong", sid. 106.) 
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11.6 Avfallshantering av smörjmedel 

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

 
 
 

11.7 Avfallshantering av förbrukningsmaterial 
Bortkastade nät, filmer och maskindelar belastar miljön. 
Framför allt är de skadliga för djuren. 
 
Därför bör man: Avfallshantera nät, filmer och maskindelar på 
rätt sätt! 
 

 
 

11.8 Rengöring 

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

 
 

Bild 105 
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11.9 Smörjschema 

Efter 500 balar (eller dagligen) 

Position 
(Bild 106) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 7) Anmärkning 

30 Fastsättningsdon för film och filmkniv A 10 smörjnipplar 
(5 × till höger, 5 × till vänster) 

31 Lager på plastningsbordet A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

32 Plastningsbordets valsar (2 stycken) A 4 smörjnipplar 
(2 × till höger, 2 × till vänster) 

33 Inplastararmens hydrauliska cylinder 
(för upp- och nedkörning) 

A 4 smörjnipplar 
(2 × till höger, 2 × till vänster) 

34 Plastningsbordets 
hydrauliska cylinder 
(för svängning fram och tillbaka) 

A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

35 Broms till inplastararm A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 

36 Lager på inplastarramen A 2 smörjnipplar 
(1 × till höger, 1 × till vänster) 
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Smörjmedel 

Se tabell på  
sid. 129 

Smörjmedel Varumärke, t. ex.: 

A Universalfett Fuchs Renolit FEP 2 

Bechem High-Lub LM 2 EP 

BP Energrease LS-EP2 

Elf Epexa 2 

Esso Beacon EP 2 

B Kedjesmörjning Smörjolja motsvarande ISO VG68–VG220 (inte indunstande) 

C Växellådsolja SAE 90 

D Maskinolja – 

E Universalfett Gleitmo 810 

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

Tabell 7 

 

Bild 106 
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11.10 Filmsträckningsenhet 
 Dagligen och varje gång flimrulle byts: Kontrollera att 

sträckningsvalsarna på filmsträckningsenheten är ren. 
 Om så krävs: Rengöring av sträckvalsar Filmrester som 

häftar fast på sträckningsvalsen kan leds till att filmen rivs 
upp för tidigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11 Inplastararmens broms 
 En gång om året och vid behov: Kontrollera 

fjäderspänningen hos inplastararmens broms och justera 
eventuellt. Stängerna med gängning ska skjuta ut 65 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 mm 
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11.12 Kedjor till plastningsbordets vals 
 En gång om året och vid behov: Kontrollera 

fjäderspänningen hos inplastararmens broms och justera 
eventuellt. 

 Montera bort panelerna på sidan. 
 Ställ in de båda vita kedjesträckningsklossarna i sina långa 

hål på sådant sätt att det fortfarande går att trycka genom 
kedjorna ca 10 mm (direkt mittemot 
kedjesträckningsklossarna). 

 Smörj drivkedjan med kedjespray. 
 Montera sidopanelerna. 

 

 
 
 
 
 

11.13 Remstyrningsrullar 

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

 
 Varje vecka: Kontrollera att remstyrningsrullarna på 

plastningsbordet löper lätt. 
 Om remstyrningsrullarna blockerar: Lossa något på 

skruvarna ovanför rullarna. 
 I annat fall: Byt ut rullarna. 
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11.14 Byte av filmkniv 

 Varning för skärskador! 
Använd skyddshandskar. Täck över inplastarens filmknivar 
med medlevererat skärskydd. 

 
 Vid arbeten i närheten av filmknivarna: Täck över 

filmknivarna med medlevererat skärskydd (Kapitel 
"Filmknivssnittskydd", sid. 27). 

 Vid behov (om inte filmen blir korrekt genomskuren): Byt ut 
filmknivarna. 8 skruvar per filmkniv. 
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11.15 Hydraulik (hela maskinen) 
(Se kapitel "Hydraulik (hela maskinen)", sid. 116 och 117.) 
 
 
 
 

11.16 Översyn av hydraulik 

 Observera! 
Observera anvisningar från traktorleverantören. 

 
 Daglig okulärbesiktning av den hydrauliska anläggningen 

för läckage, nötning, åldrande och funktionssäkerhet. 
Defekta delar ska omedelbart bytas ut mot reservdelar i 
original. Underhålls- och reparationsarbeten på den 
hydrauliska anläggningen får endast av fackmän inom 
hydraulik. 

 

 Info! 
Vid större oljeläckage: Kontakta verkstad. 

 
 
 

11.17 Styrelektronikens kontaktbeläggning 
(Se kapitel "Styrelektronikens kontaktbeläggning", sid. 122.) 

 



Translation (S)  

 
 

EU-konformitetsförklaring 
motsvarande EU-riktlinje 2006/42/EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi 
 
 Welger Maschinenfabrik GmbH 
 Gebrüder-Welger-Straße 3 
 D-38304 Wolfenbüttel 
 
 
 
förklarar att produkten 
 
 Kombinerad rundbalspress och inplastare 
 LELY WELGER  RPC 445 Tornado 
 Serienummer från 4895.50.101 
 
 
 
motsvarar grundläggande säkerhets- och hälsokrav i följande riktlinjer: 
 
 EU-riktlinjerna 2006/42/EG 
 EU-riktlinjerna 2004/108/EG 
 
 
 
Befullmäktigad för sammanställning av de tekniska underlagen: 
 
 Welger Maschinenfabrik GmbH 
 Gebrüder-Welger-Straße 3 
 D-38304 Wolfenbüttel 
 
 
 
 
 
 
Wolfenbüttel, Juni 2010 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
 
Stefan Lindig Malte Schlichting 
Geschäftsführer Leiter Entwicklung & Konstruktion 
Welger Maschinenfabrik GmbH Welger Maschinenfabrik GmbH 
Gebrüder-Welger-Straße 3 Gebrüder-Welger-Straße 3 
D-38304 Wolfenbüttel D-38304 Wolfenbüttel 
  
 
 
  



 


