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Skicka tillbaka 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:      RP 415 / 445 ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 1759.00.001): ........................................................................ 
 
 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisning enligt EU:s konformitetsförklaring (näst 
sisdta 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. 
Kör aldrig maskinen så länge dessa komponenter inte har monterats som de ska! 

 
Före första användningen av maskinen ska dessa komponenter monteras på nytt: 
 
  
  
Hjul 
Underhållsplattform: 

se reservdelslista sid. A20 
se reservdelslista sid. K25 

Räcke: se reservdelslista sid. K25 (Pos. 10) 
Hållare för hydraulisk slang se reservdelslista sid. K25 (Pos. 11) 
Höger ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 17) 
Vänster ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 12) 
Skyddsbygel se reservdelslista sid. K26 (Pos. 1) 
Stege, komplett. se reservdelslista sid. K25 (Pos. 3–6) 
Stödfot, kpl. se reservdelslista sid. B30 
Draggaffel, inkl. påbyggnadsdelar se reservdelslista sid. B20 
Bal-ejektor se reservdelslista sid. B70 
Spännklossar för kedja på uppsamlare se reservdelslista sid. C10 (pos. 11) 
Rörplatta, höger se reservdelslista sid. C16 (Pos. 9–10) 
Rörplatta, vänster se reservdelslista sid. C16 (Pos. 8–10) 
Skydd, vänster se reservdelslista sid. C25 (Pos. 7) 
Skydd, höger se reservdelslista sid. C25 (Pos. 8) 
Hållare se reservdelslista sid. C27 (Pos. 18) 
Stödhjul för uppsamlare, vänster och höger se reservdelslista sid. C30 
Stödhjul, vänster och höger se reservdelslista sid. C35 
Handbromsems vev se reservdelslista sid. A45 (Pos. 1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

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



Skicka tillbaka 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:      RP 415 / 445 ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 1759.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisning enligt EU:s konformitetsförklaring (näst 
sisdta 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. 
Kör aldrig maskinen så länge dessa komponenter inte har monterats som de ska! 

 
Före första användningen av maskinen ska dessa komponenter monteras på nytt: 
 
  
  
Hjul 
Underhållsplattform: 

se reservdelslista sid. A20 
se reservdelslista sid. K25 

Räcke: se reservdelslista sid. K25 (Pos. 10) 
Hållare för hydraulisk slang se reservdelslista sid. K25 (Pos. 11) 
Höger ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 17) 
Vänster ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 12) 
Skyddsbygel se reservdelslista sid. K26 (Pos. 1) 
Stege, komplett. se reservdelslista sid. K25 (Pos. 3–6) 
Stödfot, kpl. se reservdelslista sid. B30 
Draggaffel, inkl. påbyggnadsdelar se reservdelslista sid. B20 
Bal-ejektor se reservdelslista sid. B70 
Spännklossar för kedja på uppsamlare se reservdelslista sid. C10 (pos. 11) 
Rörplatta, höger se reservdelslista sid. C16 (Pos. 9–10) 
Rörplatta, vänster se reservdelslista sid. C16 (Pos. 8–10) 
Skydd, vänster se reservdelslista sid. C25 (Pos. 7) 
Skydd, höger se reservdelslista sid. C25 (Pos. 8) 
Hållare se reservdelslista sid. C27 (Pos. 18) 
Stödhjul för uppsamlare, vänster och höger se reservdelslista sid. C30 
Stödhjul, vänster och höger se reservdelslista sid. C35 
Handbromsems vev se reservdelslista sid. A45 (Pos. 1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 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:      RP 415 / 445 ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 1759.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisning enligt EU:s konformitetsförklaring (näst 
sisdta 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. 
Kör aldrig maskinen så länge dessa komponenter inte har monterats som de ska! 

 
Före första användningen av maskinen ska dessa komponenter monteras på nytt: 
 
  
  
Hjul 
Underhållsplattform: 

se reservdelslista sid. A20 
se reservdelslista sid. K25 

Räcke: se reservdelslista sid. K25 (Pos. 10) 
Hållare för hydraulisk slang se reservdelslista sid. K25 (Pos. 11) 
Höger ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 17) 
Vänster ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 12) 
Skyddsbygel se reservdelslista sid. K26 (Pos. 1) 
Stege, komplett. se reservdelslista sid. K25 (Pos. 3–6) 
Stödfot, kpl. se reservdelslista sid. B30 
Draggaffel, inkl. påbyggnadsdelar se reservdelslista sid. B20 
Bal-ejektor se reservdelslista sid. B70 
Spännklossar för kedja på uppsamlare se reservdelslista sid. C10 (pos. 11) 
Rörplatta, höger se reservdelslista sid. C16 (Pos. 9–10) 
Rörplatta, vänster se reservdelslista sid. C16 (Pos. 8–10) 
Skydd, vänster se reservdelslista sid. C25 (Pos. 7) 
Skydd, höger se reservdelslista sid. C25 (Pos. 8) 
Hållare se reservdelslista sid. C27 (Pos. 18) 
Stödhjul för uppsamlare, vänster och höger se reservdelslista sid. C30 
Stödhjul, vänster och höger se reservdelslista sid. C35 
Handbromsems vev se reservdelslista sid. A45 (Pos. 1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 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:      RP 415 / 445 ........................................................................ 
 

Maskinnr. på typskylt (t. ex. 1759.00.001): ........................................................................ 
 

 
Denna maskin har förvärvats/används av mig. Vid överlämnandet fick jag också bruksanvisning enligt EU:s konformitetsförklaring (näst 
sisdta 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. 
Kör aldrig maskinen så länge dessa komponenter inte har monterats som de ska! 

 
Före första användningen av maskinen ska dessa komponenter monteras på nytt: 
 
  
  
Hjul 
Underhållsplattform: 

se reservdelslista sid. A20 
se reservdelslista sid. K25 

Räcke: se reservdelslista sid. K25 (Pos. 10) 
Hållare för hydraulisk slang se reservdelslista sid. K25 (Pos. 11) 
Höger ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 17) 
Vänster ställ se reservdelslista sid. K25 (Pos. 12) 
Skyddsbygel se reservdelslista sid. K26 (Pos. 1) 
Stege, komplett. se reservdelslista sid. K25 (Pos. 3–6) 
Stödfot, kpl. se reservdelslista sid. B30 
Draggaffel, inkl. påbyggnadsdelar se reservdelslista sid. B20 
Bal-ejektor se reservdelslista sid. B70 
Spännklossar för kedja på uppsamlare se reservdelslista sid. C10 (pos. 11) 
Rörplatta, höger se reservdelslista sid. C16 (Pos. 9–10) 
Rörplatta, vänster se reservdelslista sid. C16 (Pos. 8–10) 
Skydd, vänster se reservdelslista sid. C25 (Pos. 7) 
Skydd, höger se reservdelslista sid. C25 (Pos. 8) 
Hållare se reservdelslista sid. C27 (Pos. 18) 
Stödhjul för uppsamlare, vänster och höger se reservdelslista sid. C30 
Stödhjul, vänster och höger se reservdelslista sid. C35 
Handbromsems vev se reservdelslista sid. A45 (Pos. 1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 
 
 .....................................  ...........................................................................  
 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 igenom den här bruksanvisningen! 
 Följ alla säkerhetsanvisningar! 
 I denna bruksanvisning finns viktiga anvisningar om hur 

maskinen ska användas riskfritt. 
 Låt alla som använder maskinen ta del av 

bruksanvisningen. 
 Förvara alltid denna bruksanvisning i närheten av 

maskinen. 
 
 

Endast för RP 445 E-LINK: 
 Läs den separata bruksanvisningen  

"E-LINK för LELY WELGER RP 445"! 
 Följ alla säkerhetsanvisningar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Identifikationsnummer.:   
 

 
 
 

 

Bild 1 
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* Utrustning i denna bruksanvisning som är markerad med en [*] hör 
seriemässigt endast till vissa modeller eller kan endast levereras som extra 
utrustning till vissa modeller. 
 

 
Nytryck utan uttryckligt skriftligt tillstånd är förbjudet. Alla rättigheter och 
tekniska förändringar förbehålles. Bilder är inte bindande när det gäller 
maskinens form och utförande. 
© 2011 by Welger Maschinenfabrik GmbH Wolfenbüttel   Made in Germany. 
 
1759.99.12.01 Rev 01.11 Tryck 05.11 

 

 
 

Maschinenfabrik GmbH 
Gebrüder-Welger-Straße 3   •   D-38304 Wolfenbüttel 
Tel.: (+49) 53 31 / 404-142   •   Fax: (+49) 53 31 / 404-143 
E-post: wmf@welger.com 
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Denna sida har lämnats tom med avsikt! 
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1 Varianter 
 RP 415 

BALERCONTROL E 
RP 445 

BALERCONTROL E 
RP 445 
E-LINK 

 
Uppsamlarbredd 2,00 m    

 2,25 m    

 

Rotor NONCUT  — — 

 Ringsinksrotor —   

 Stjärnspetsrotor — —  

 

Snittaggregat utan snittaggregat    

 MasterCut 13 knivar —   

 XtraCut 17 17 knivar —   

 XtraCut 25 25 knivar — —  

 

Knivgolv  Knivgolv 
(fast)   — 

 
Knivgolv 
(svängbart) 
HYDROFLEXCONTROL 

—   

 

Bindning Nätbindning    

 Garnbindning:    

 Kombibindning    

 

Draganordning Dragögla, stel, 35 mm    

 Dragögla, stel, 40 mm    

 Kula-dragögla, 80 mm    

 Krok-dragögla    

 

Styrning 
Styrningen Balercontrol E 
med manöverapparaten 
BALERCONTROL E   

— 

 
Styrningen Balercontrol III 
med manöverapparaten 
E-LINK 

— — 
 

     =   Serieutrustning    =   Varianter —   =   ingår inte 
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2 Säkerhet 
2.1 Bildsymboler i denna 

bruksanvisning 
Viktiga anvisningar i denna bruksanvisning markeras med 
följande bildsymboler och signalord: 
 

 Se upp! 
Denna bild finns vid varningsanvisningar: Livsfara, skaderisk, 
risk för allvarliga materialskador. 
 

 Observera! 
Denna bild finns vid säkerhetsanvisningar: Fel och påverkan på 
normalt driftförlopp, möjliga materiella skador. 
 

 Tips! 
Denna symbol finns vid tips som du har nytta av: Särskilda 
användningstips för att du ska kunna använda maskinen 
optimalt. 
 
2.2 Bildsymboler på maskinen 
Det går inte att säkra alla riskområden på maskinen med hjälp 
av konstruktiva åtgärder. Sådana riskområde har därför 
markerats med bildsymboler: 
 
• Förbudssymbol (röd) 
• Varningssymbol (gul) 
• Instruktion utan text 
 
Håll alltid alla bildsymboler i identifierbart tillstånd. Om det 
skulle fattas bildsymboler på maskinen eller om de skadats, ska 
de ersättas. 

 
Förbudssymboler  Betydelse / Reservdelsnr. 

   

 

  
Rökning förbjuden! 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.03.00 

   

 

  
Förbjudet att beträda området! 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.11.00.00 
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VARNINGSSYMBOLER  Betydelse / Reservdelsnr. 
   

 

  
Före idrifttagande ska du läsa instruktionsboken och 
säkerhetsanvisningarna och sedan följa dem. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.06.00 

   

 

  
Stäng skyddsplåtarna innan maskinen tas i drift! 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.09.00 

   

 

  
Sträck aldrig in händerna i uppsamlarområdet så länge 
traktormotorn är i gång med ansluten tappaxel. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.94.00.00 

   

  

  
Före underhålls- och reparationsarbeten ska motorn stängas 
av och tändnyckeln tas ut. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.02.00 

   

 

  
Före reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten ska 
motorn stängas av och stickkontakten till strömförsörjningen 
dras ut. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.01.00 

   

 

  
Uppehåll dig inte i bakluckans svängområde under drift. 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.93.00.00 
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Det är inte tillåtet att åka med någonatans på maskinen, på 
stigytor eller på plattformen. 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0391.06.00.00 

   

 

  
Arbeten på snittknivarna får endast utföras med lämpliga 
handskar och verktyg. 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.33.00.00 

   

 

  
Tryckackumulatorn står under tryck från gas och olja. Före 
demontering eller reparation ska hydrauliksystemet göras 
trycklöst. 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.37.00.00 

   

 

  
Aktivera bakluckans säkring innan presskammaren beträdes. 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.08.00 
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2.3 Instruktion utan text 
De viktigaste manöveranvisningarna visas som bildsymboler utan text. Deras exakta betydelse beskrivs i det 
följande. 
 
Symboler  Betydelse / Reservdelsnr. 

   

 

  
De båda öglebultarna vid den övre tvärbalken markeras med 
denna symbol. 
Inga andra fästpunkter får användas för upphängning i 
kranen. 
 
Reservdelsnr.: 0389.48.00.00 

   

 

  
Anvisning för kranlastning 
 
För att kunna lasta maskinen på säkert sätt måste antingen en 
lasttravers användas eller ska transportkedjans längd uppgå 
till minst 2,40 m. 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.46.00.00 

   

 

  
Bakluckans låsanordning 
 
Om spaken står på tvären mot genomströmningsriktningen, 
ska bakluckan säkras hydrauliskt mot nedsänkning. 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.66.00.00 

   

 

  
Högsta tillåtna hydrauliska tryck 
 
Maskinen får bara anslutas till hydrauliksystem som ger ett 
maximalt oljetryck på 210 bar. 
 
Reservdelsnr.: 0387.36.00.00 

   

 

  
Inställning av bromskraftsregulatorn 
 
För körning på allmän väg ska tryckluftsbromsens 
bromskraftsregulator ha ställts på "full bromskraft" . 
 
Reservdelsnr.: 0385.01.00.00 
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Spärr av remarmen vid underhållsarbeten 
 
 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0385.94.00.00 

   

 

    
 

  
Öppna skyddspanelerna på sidan 
 
 Vrid med en 13-mm-nyckel låsanordningens 

sexkantshuvud något moturs – skyddsplåten snäpper in i 
ett säkerhetsspår. 
 Tryck säkerhetsspåret uppåt. Skyddspanelen öppnas helt. 

 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0383.01.05.00 (vänster skyddsbeklädnad) 
Reservdelsnr.: 0383.01.04.00 (höger skyddsbeklädnad) 

   

    

  
Säkringsspak för snittaggregatets knivar 
 
För upplåsning av snittknivarna ska spaken svängas ca 90° 
nedåt. 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.31.00.00 och 0387.32.00.00 

   

 

  
Inställning av baltäthet 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.65.00.00 

   

 

  
Inställning av baltäthet (endast i nöddrift) 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0387.96.00.00 
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Smörjning! Kontrollera smörjningen en gång om dagen och 
eftersmörj vid behov. 
 
Reservdelsnr.: 0387.63.00.00 

   

 

  
Smörjstället sitter under skyddspanelen! 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.97.00.00 

   

 

  
Påträdningsschema nätbindning 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0389.40.00.00 

   

 

 

  
Påträdningsschema garnbindning 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.79.00.00 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0386.96.00.00 

   

 

  
Påträdningsschema kombibindning 
(garn- och nätbindning) 
 
 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0385.98.00.00 
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Garnbindning 
 
Avstånd mellan vindningarna 
 
Reservdelsnr.: 0387.40.00.00 (i körriktning höger) 
 
 
 
Den senaste plastningens avstånd från balkanten 
 
Reservdelsnr.: 0387.41.00.00 (i körriktning vänster) 

   

 

  
Skruvförbindningar på draggaffeln D11. 
Uppmärksamma nödvändiga vridmoment! 
 
 
 
Reservdelsnr.: 0384.29.00.00 
 

 

 

  
Erfordrat varvtal för kraftuttagsaxeln 
 
Reservdelsnr.: 0396.45.00.00 
 

 

 

  
Nätlager 
 
Skala för inställning av antalet nätlager runt balarna. 
 
Reservdelsnr.: 0390.84.00.00 
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2.4 Avsedd användning 
"Rundbalspressarna" 
 

LELY WELGER RP 415 / 445 
 
ska endast användas för framställning av sammanpressade 
balar av slagen halm för användning inom jordbruket. All annan 
användning gäller som inte avsedd. Tillverkaren ansvarar inte 
för skador som resulterar ur detta; enbart driftsansvarig är 
ansvarig för detta. 
 
• Rundbalspressen ("Maskinen") har byggts enbart för 

framställning av rundbalar (pressbalar) av slagen halm 
(avsedd användning). All annan användning gäller som inte 
avsedd. För skador som resulterar ur sådan användning 
ansvarar inte tillverkaren; risken tas alltså av användaren 
ensam. 

• Till avsedd användning hör också att följa tillverkarens 
anvisningar gällande drift, service och underhåll. 

• Balens vikt får inte överskrida 1,5 t. Dvs. möjligtvis står inte 
(beroende på fukthalt) maximal balstorlek till förfogande för 
silagebalar (balarna måste alltså vara mindre i motsvarande 
grad). Balstorlekar: Se kapitel 9.4 Ställa in baldiameter,  
sid. 86. 

• Maskinen får endast köras, underhållas och repareras av 
personer som är insatta i arbetet och medvetna om riskerna. 

• Tillämpliga olycksförebyggande föreskrifter och övriga 
allmänt erkända säkerhetstekniska regler ska hållas. 

• De grundläggande kraven på säkerhets- och hälsoskydd ska 
följas. Allmänt erkända regler ska följas. 
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2.5 Felanvändning som kan förutses 
• Maskinen får inte drivas stationärt. 
• Maskinen får inte lastas eller lastas av 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 bearbeta något av följande: 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 driftlicensen, överensstämmelse-
deklarationen och CE-märket ogiltiga. 
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2.6 Allmänna säkerhetsanvisningar 
Även om alla säkerhets- och varningsanvisningar följs återstår 
vissa risker med maskinen som inte kan byggas bort. Handskas 
alltid med maskinen på ett förnuftigt sätt så att du inte utsätter 
dig själv och andra för faror! 
• Innan arbetet påbörjas ska maskinen besiktigas. 

Uppmärksamma då om någon del av maskinen förändrats 
eller saknas, om det förekommer ovanliga ljud under körning 
och titta efter synliga läckor. 

• Vid alla arbeten på rörliga delar eller i deras 
verkningsområde: Koppla från karftuttagsaxeln och 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och dra också ut 
kardanxel från kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska 
anslutningen mellan traktor och maskin. 

• Uppehåll dig inte i bakluckans svängområde under drift. 
• Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg in bakluckesäkring 

(kapitel 2.10 Bakluckespärr). 
• Vid arbeten i närheten av nätkniven: Lägg in 

nätknivssäkringen (kapitel 2.14 Nätknivssäkring). 
• 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 när maskinen är i 
rörelse. Innan du går upp på underhållsplattformen: Stoppa 
maskinen, koppla från kraftuttagsaxel och traktormotor och 
vänta tills maskinen står stilla. 

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

• Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen! 
• När bakluckan öppnas ska det vara minst två meters 

säkerhetsavstånd till elektriska högspänningsledningar. 
• Under drift: Gå inte på draganordningen eller på andra delar 

av maskinen. Håll tillräckligt stort avstånd till balpressen 
(pick-up, ram, balavlastningsområde). 

• Före iläggning av bindmedel (t.ex. nät, garn): Koppla från 
kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen 
mellan traktor och maskin. 

• Kör aldrig maskinen med defekta borrtagna eller öppnade 
skyddsanordningar (t. ex.: skyddspaneler och 
avståndsbygel)! Innan du öppnar skyddsanordningarna: 
Koppla från karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och dra också ut kardanxel från 
kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska anslutningen 
mellan traktor och maskin. 

• 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 nätkniven eller på snittaggregatets knivar är 
det risk för skärskada. Använd skyddshandskar. Lägg i 
nätknivssäkringen, se kapitel 2.14 Nätknivssäkring, sid. 25. 
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• 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 
kan annars bryta av stödfoten och välta maskinen. 

• Arbeten på knivfästenas magneter: Funktionen hos 
pacemakers kan äventyras av magnetiska fält. 

• Arbeten på knivfästenas magneter: Risk för skador på grund 
av splitter – slå aldrig underifrån med slagverktyg på den 
monterade kniven. Magneterna kan skadas! 

• Förslitningsdelar på bromsanläggningen ska principiellt 
bytas ut på båda sidorna. 

• Innan uppsamlaren i sin helhet demonteras måste maskinen 
säkras så att den inte slår över bakåt. 
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2.7 Arbetsplatser på maskinen 
 

Maskinens verkningsområden under drift Arbetsplatser under drift 
 

 Varning! Skaderisk! 
Gå inte in i maskinens verkningsområde 

under drift. 

 

 

 Varning! Skaderisk! 
Kör endast maskinen från 
arbetsplatserna under drift. 

 

 
 

 
(Planvy) 

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

 

 
 

 
(Planvy) 

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

lossats helt. I annat fall kan det börja brinna om bromsarna 
går varma (t. ex. på fältet). 

• Håll strömkretsloppen på traktor och maskin och traktorns 
avgassystem i gott skick. 

• Befintlig kabling får inte användas för andra elektriska 
förbrukare än sådana som är monterade på fabriken eller är 
godkända. Överbelastning av elektriska ledningar leder till 
omåttlig uppvärmning. 

• Rökning i närheten av maskinen är förbjuden. 
• Ha brandsläckare inom räckhåll. 
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2.10 Bakluckespärr 
Om service- eller monteringsarbeten som går snabbt görs med 
öppen baklucka ska luckan spärras hydrauliskt så att den inte 
kan sänkas: Använd spärrkranen (på underhållsplattformen). I 
spärrat tillstånd står manöverspaken på tvären mot 
genomflödesriktningen (Bild 2). 
 
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. 
 
När service- eller monteringsarbetet är färdigt sätts kranen i sitt 
ursprungliga läge igen (parallellt mot genomflödesriktningen, 
Bild 3) och den mekaniska spärren tas bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 Underhållsplattform och stege 

 Varning! Risk att falla! 
Gå aldrig upp på underhållsplattformen [14] (Bild 4) när 
maskinen är igång. Innan du går upp på underhållsplattformen: 
Stoppa maskinen, koppla från krafttuttagsaxel och traktormotor 
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 4) För att gå upp på underhållsplattformen: Fäll ner 

stegen [10]. 
 (Bild 4) Innan maskinen får köra vidare: Fäll upp stegen [10] 

och spärra den. 
 
(Bild 4, Bild 5) Möjligtvis demonterades räcket [15] på 
underhållsplattformen före transporten och skickades med 
maskinen. Innan maskinen tas i drift måste räcket monteras på 
nytt: 
 Ta ut det avmonterade räcket [15] ur maskinen. 
 Montera räcket [15] på underhållsplattformen (Bild 5) med 

användning av bifogade skruvar. (Se reservdelslistan  
"RP 415 / RP 445", kapitlet "K".) 

 

 
Bild 2 

 
Bild 3 

 
Bild 4 

 
Bild 5 
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2.12 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. 
 
Också vid fackmässig belastning är hydrauliska slangar och 
hydrauliska slangledningar utsatta för ett naturligt åldrande. 
Därför är deras hållbarhet begränsad. Rekommendation: 
Användningstid för en slangledning – inklusive eventuell 
lagringstid – maximalt 6 år. 
 
Hydraulslangar mellan traktor och maskin får inte läggas i 
skarpa böjar så att slangarna kläms och materialet utmattas vid 
körning i kurvor. 
 
Så här blir det lättare att hitta rätt oljeanslutningsdosa till 
hydraulslangarna: För över slangarnas färgmarkeringar till 
anslutningarna på traktorn. 
 
Rengör kopplingsdelar till hydraulledningar med 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. 
 
Maximalt arbetstryck för den hydrauliska anläggningen: 
• 210 bar 
 
Vid monteringsarbeten på hydraulikanläggningen särskilt vid 
användning av tryckackumulatorer (Bild 6): 
 Gör det hydrauliska systemet trycklöst. 
 Säkra hydrauliskt aktiverade komponenter mekaniskt mot 

okontrollerad rörelse (upptagare, baklucka, snittaggregat, 
knivgolvet HYDROFLEXCONTROL). 

 
 
 
 

 
Bild 6 
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2.13 Skyddsbeklädnader 

 Varning! Skaderisk! 
Kör aldrig maskinen med defekta borrtagna eller öppnade 
skyddsanordningar (t. ex.: skyddspaneler och avståndsbygel)! 
Innan du öppnar skyddsanordningarna: Koppla från 
karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och 
dra också ut kardanxel från kraftuttagsaxeln samt avbryt den 
elektriska anslutningen mellan traktor och maskin. 
 

 Varning! Skaderisk! 
Sväng upp skyddsbeklädnaderna automatiskt med 
peneumatiskt tryck när de reglats upp. 
Öppna inte skyddspanelen förrän de svängt tillräckligt för att ge 
fri aktionsradie. 
 
[Bild 7] Öååna skyddsplåtarna [1]: 
 (Bild 8) Vrid med en 13-mm-nyckel låsanordningens 

sexkantshuvud något moturs – skyddsplåten snäpper in i ett 
säkerhetsspår. 
 (Bild 9) Tryck säkerhetsspåret uppåt. Skyddspanelen 

öppnas helt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här stängs skyddsplåtarna: 
 Tryck skyddspanelen mot maskinen, tills det hörs att 

låsanordningen snäpper på plats. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 7 

 
Bild 8 

 
Bild 9 
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2.14 Nätknivssäkring 

 Varning! Risk för skärskador! Vid arbeten i närheten 
av nätkniven: Lägg i nätknivssäkringen! 
 
Om underhålls- eller monteringsarbeten pågår i nätknivens 
omgivning ska denna säkras mekaniskt mot att slå ner utan att 
detta är avsett: Nätknivssäkring! 
 Lägg i säkringskedjan och säkra den med fjäderkontakten. 
 När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Ta bort 

säkringskedjan. 
 
 
2.15 Elektromagnetisk tolerans 
Maskinen har elektroniska delar och komponenter vilkas 
funktion kan påverkas av elektromagnetisk strålning från andra 
apparater. Sådan påverkan kan leda till faror för personer om 
inte följande säkerhetsanvisningar följs. 
 
Vid senare installation av elektriska och elektroniska apparater 
och/eller komponenter på maskinen, ska användaren på eget 
ansvart pröva om installationen orsakar 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) i den version som gäller vid tillfället och 
bär EU-märkning. 
 

 
Bild 10 
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2.16 Vid körning på allmänna vägar 

 Varning! Skaderisk! 
Innan du kör på allmän väg ska följande förutsättningar ha 
uppfyllts: se kapitel 9.2 Körning på allmän väg, sid. 84. 
 
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 omnämns 
enbart konstruktionsbetingade högsta hastigheter. Observera 
eventuellt avvikande föreskrifter för enskilda länder. 
 
I Tyskland gäller: 

Maskin Utrustning tillåten högsta hastighet 

RP 415 utan broms 25 km/h 

RP 415 
RP 445 med tryckluftsbroms 40 km/h 
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2.16.1 Tryckluftsbroms* 
(Bild 11) Börja inte köra med påhängd maskin förrän 
tryckluftsbromsarnas båda kopplingshuvuden 1] och[2] (gult och 
rött) kopplats till traktorn och manometern i traktorhytten visar 
5,0 bar. 
 

 Varning! Olycksrisk! 
Kontrollera varje gång du ska köra vilket spakläge tryckluftens 
bromskraftsregulator står i. Felaktig inställning påverkar 
trafiksäkerheten (se kapitel 4.11.2 Ställa in bromskraftsregulator*). 
 
Påbörja körningen på väg med påhängd press bara om 
bromskraftsregulatorn står på full last (se Kapitel 4.11.2 Ställa in 
bromskraftsregulator*, sid. 46). 
 

2.16.2 Hydraulisk bromsanordning* 
Börja inte köra med påhängd maskin förrän den hydrauliska 
slangen [3] anlutits till traktorn. 
 
Om den hydrauliska slangen [3] kopplats från traktorn ska den 
genast anslutas till blindkopplingen (Bild 12). På så vis undviks 
att den hydrauliska anslutningen smutsas ned och att 
hydraulisk vätska tränger ut. 
 
 
 
 
 
 

2.16.3 Tyskland (StVZO): 
Jordbruksredkap med tillåten totalvikt på mer än 3 000 kg 
behöver driftstillstånd. (Tekniska ändringar som t.ex. montering 
av släpkoppling leder till att driftstillståndet förlorar sin giltighet) 
För avsedda förändringar på påhängda arbetsredskap ska det 
obetingat klargöras om förändringen utan vidare är tillåten resp. 
skrivas in i fordonshandlingarna efter besiktning av en 
sakkunnig ämbetsman. 
Dessutom ska användarlandets nationella föreskrifter beaktas. 
 

 
Bild 11 

 
Bild 12 
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2.16.4  Uppgifter på maskinens typskylt 

Pos Betydelse 

1 Maskinens handelsbeteckning 

2 Individuellt maskinnummer ska alltid anges vid förfrågningar. 

3 Maskintyp, maskinutförande 

4 Tillåten totalvikt vid körning på allmänna vägar.  
Maskinens faktiska vikt kan vara mindre beroende på utrustning. 

Undantag (endast vid användning på fält): 
Maskinens faktiska vikt plus balar i 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 måste vara tillåten för denna stödlast. 

7 Maskinens modellår 

8 Maskinens byggår 

9 Internt nummer 

10 Tillverkarens namn och adress 

 

 
Bild 13 
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2.16.5 Uppgifter på draggaffelns typskylt 

 Tips! 
Typskyltar finns enbart följande draggafflar: 
• Dragögla, stel, 40 mm 
• Kula-dragögla, 80 mm 
 

Pos Betydelse 

1 Typ av draggaffel (beteckning) 

2 Officiellt kontrollmärke 

3 Tillåten, maximal totalvikt för maskinen 

4 Tillåten maximal stödlast 

 

 
Bild 14 
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2.17 Miljö/avfallshantering 
2.17.1 Smörjmedel 
 
Avfallshantera smörjmedel på rätt sätt och låt det inte komma ut 
i miljön. Observera säkerhetsinformation för de smörjmedel som 
används. 
• 1 liter olja förstör 1 miljon liter vatten. 
• 1 liter olja förstör 10 kubikmeter jord. 
 

2.17.2 Förbrukningsmaterial 
Garn, nät, film och maskindelar som slängs påverkar vår miljö. 
Framför allt är de skadliga för djuren. 
 
Därför bör man: Avfallshantera garn, nät, folie och maskindelar 
fackmässigt rätt! 
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3 Komponentöversikt 

 

Pos. Maskindel Pos. Maskindel 

1 Kontrollenhet E-LINK* 8 Bal-ejektor 

2 Kontrollenhet BALERCONTROL E* 9 Brytskiva 

3 ELS ("Easy-Load-System" för nätrullar)* 10 Låsanordning 

4 Nätbindning* / Garnbindnong* / Kombibindning* 11 Knivgolv* 

5 Rem 12 Upptagare 

6 Vinge  13 Snittaggregat* 

7 Baklucka 14 Stödfot, stege, underhållsplattform 

 
 

 
Bild 15 
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4 Driftstart 
4.1 Säkerhet 

 Varning! Skaderisk!  
Utför aldrig arbeten för idrifttagande på maskinen när 
drivmekanismen är igång. Vid arbeten på rörliga delar eller i 
deras verkningsområde: Koppla från karftuttagsaxeln och 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och dra också ut 
kardanxel från kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska 
anslutningen mellan traktor och maskin. 
Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna med 
driftinstruktioner och säkerhetsanvisningar. 
Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg in bakluckans säkring (se 
kapitel 2.10 Bakluckespärr, sid. 22). 
Vid driftstart: Gå inte på draganordningen eller på andra delar 
av maskinen. Det är förbjudet att åka med på maskinen oavsett 
var det är! Håll barn borta från maskinen. 
Automatiska funktioner får maskinen att röra sig av egen kraft. 
Håll tillräckligt avstånd till maskinens verkningsområde 
(upptagare, drivmekanism, baklucka, balavlastningsområde). 
Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är trasiga 
eller saknas (t. ex.: skyddspaneler och avståndsbygel). Innan 
du öppnar skyddsanordningarna: Koppla från karftuttagsaxeln 
och traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och dra också ut 
kardanxel från kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska 
anslutningen mellan traktor och maskin. 
Innan bindmedel läggs i (t.ex. nät, garn): Koppla från 
kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
Området mellan traktor och maskin får bara beträdas om 
traktormotorn är frånkopplad och om traktor och maskin har 
säkrats mot bortrullning! Dra åt handbromsen och använd kilar 
under hjulen! 
När maskinen hängs av ska du se till att stödfoten står på ett 
jämnt, bärkraftigt underlag. Veva inte upp stödfoten förrän 
maskinen är säkert påhängd på traktorn. 
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4.2 Transport 

 Se upp! Livsfara! 
Arbeta eller uppehåll dig aldrig under hängande last! 
 
Vid transport tas hänsyn till: 
• se Typskylt på maskinen 
• Plats- och utrymme behov (längd x bredd x höjd) 

(se kapitel 13 Tekniska specifikationer, sid. 131). 
 
 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! 
För att kunna lasta maskinen på säkert sätt måste antingen en 
lasttravers användas eller ska transportkedjans längd uppgå till 
minst 2,40 m. 
 
 (Bild 16) Använda lasttravers! Eller använda transportkedja 

(längd min. 2,40 m). 
 (Bild 17) Fäst lyftdonen enligt instruktionerna på de 

krankrokar resp. fästpunkter som är avsedda till detta. 
 

 
Bild 16 

 
Bild 17 



 

34 LELY WELGER RP 415  RP 445 

4.3 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. 
 Endast maskiner med tryckluftsbroms: Anslutningarna till de 

hydrauliska slangledningarna ska vara fria från föroreningar. 
 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. 

 
 
4.4 Hänga av maskinen 

 Varning! Skaderisk! 
Området mellan traktor och maskin får bara beträdas om 
traktormotorn är frånkopplade och om traktor och maskin har 
säkrats mot bortrullning! Dra åt handbromsen och lägg kilar 
under hjulen! 
 
Häng inte av maskinen från traktorn förrän: 
• Underlaget för löphjul och stödfot är jämnt och bärkraftigt. 
• Presskammaren är tom och bakluckan stängd. 
• Handbromsen är åtdragen. 
• Maskinens löphjul är blockerade med kilar. 
• Hydraulslangarna är trycklösa och frånkopplade. 
• Endast maskiner med tryckluftsbroms: Tryckluftsslangaran 

är trycklösa och frånkopplade. 
• Bryt den elektriska anslutningen mellan traktor och maskin. 
• Dragöglan är avlastad. 
 
Håll alltid barn borta från maskinen! 
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4.5 Påkoppling av maskin 

 Varning! Skaderisk! 
Observera alltid högsta tillåtna stödlast för traktorns 
påhängningsanordning! Statisk stödlast från maskinen som 
verkar på traktorns draganordning: se Typskylt på maskinen 
 

 Varning! Skaderisk! 
Området mellan traktor och maskin får bara beträdas om 
traktormotorn är frånkopplade och om traktor och maskin har 
säkrats mot bortrullning! Dra åt handbromsen och lägg kilar 
under hjulen! 
Veva inte upp stödfoten förrän maskinen är säkert påhängd på 
traktorn. 
 

 Tips! 
Beroende på utrustningsvariant kan en vridbar eller en stel 
dragögla ha monterats (följ nationella föreskrifter!). 
 
För att driften ska fungera utan störningar är korrekt lutning av 
maskinen och, om så krävs, anpassningen av kraftuttagssaxeln 
av avgörande betydelse. Se Kapitel: 
• 4.6 Inställning av draggaffelns höjd, sid. 36 
• 4.7 Anpassning av kraftöverföringsaxeln, sid. 38 
 
När maskinen kopplats på: 
 (Bild 18) Veva upp Maskinens stödfot [1] med handvev [2] 

tills det finns tillräckligt med utrymme på golvet. 
 Dra ut säkringsbulten ur stödfotshållaren. Skjut stödfoten 

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

 
 

 
Bild 18 
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4.6 Inställning av draggaffelns höjd 

 
Bild 19 – 12 olika positioner för draggaffeln 
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 Se upp! 
Om draggaffelns höjd och därmed dragöglans inställning får 
endast ändras av tillverkaren eller av en auktoiserade 
fackverkstad. 
 
 Ställ ner maskinen på ett vågrätt underlag. 
 Veva ner stödfoten till maskinen står vågrätt (tills stödfoten 

står lodrätt och axelplattan ligger vågrätt). 
 Mät draganordningens höjd vid traktorn. Mät höjden på 

maskinens dragkrok. Beräkan höjddifferensen [mm]. 
 Sök på Bild 19 efter det värde [mm] som kommer närmast 

den just beräknade höjddifferensen [mm]. Bredvid värdet 
[mm] hittar du information om motsvarande hålpar (t. ex. 
"AC14"). 
 Montera draggaffeln i det nyligen fastställda hålparet. 

 
 
Exempel: 
(Bild 19) Draggaffeln är till exempel för tillfället monterad i 
hålparet "BC25". 
(Bild 19) Draggaffeln ska nu sänkas 520 mm. Hålparet "500 
AC14" kommer närmast den önskade höjdförändringen. 
 RP 445 (Bild 20): Hålen "1" och "4" i draggaffeln ska skruvas 

ihop med hålen "A" och "C" i drivanordningen. 
 RP 415 (Bild 21): Hålen "1" och "4" i draggaffeln ska skruvas 

ihop med hålen "A" och "C" i hållaren. 
 

 Se upp! 
Uppmärksamma vridmomenten! (se Bild 22) 
Varje gång säkerhetsmuttrarna lossas ska de bytas ut mot nya. 
 
När draggaffelm justerats ska draghuvudet ställas i vågrätt läge: 
 Lossa draghuvudets fästskruvar och korrigera dess läge 

med hjälp av skruvstiftet. 
 Skruva fast alla fästskruvar och muttrar. 

 

 Se upp! 
Uppmärksamma vridmomenten! (se Bild 23) 
Varje gång säkerhetsmuttrarna lossas ska de bytas ut mot nya. 
 
 
 

 
Bild 20 

 
Bild 21 

 
Bild 22 

 
Bild 23 
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4.7 Anpassning av 
kraftöverföringsaxeln 

4.7.1 Koppla på överbelastningsskydd* 
 På vissa modeller har en kraftöverföringsaxel med 

automatiskt överbelastningsskydd monterats. 
 Före montering ska du rengöra och fetta in 

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

apparaten. Skjut på kopplingen på anslutningsaxeln så att 
hålet [2] ligger mot underhållsöppningen. 
 Placera hålet för klämkonen över ringspåret [3] på 

anslutningsaxeln. 
 Skruva i fästkonen i borrhålet och dra åt navet ordentligt 

genom att förflytta det något fram och tillbaka i längsgående 
riktning (ca. 70 Nm). 
 Kontrollera att kopplingsnavet sitter säkert fast genom att 

dra och trycka på det. Under arbetet ska man med jämna 
mellanrum kontrollera att kopplingen sitter ordentligt fast. 

 
 
 
 

4.7.2 Frånkoppling av nockskyddskopplingen*  
Lossa fästkonen och ta ut den ur kopplingsnavet. Om det inte 
går att göra detta för hand kan fästkonen också slås ut från 
andra sidan med hjälp av en sprintjagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.3 Anpassning av kardanaxeln 

 Varning! Skaderisk!  
Skyddsrör och skyddstratt på kraftuttagsaxeln och även 
kraftuttagskyddet måste vara påsatt och befinna sig i gott skick. 
Innan du kopplar på kraftuttaget ska du säkerställa att valt 
varvtal för traktorn överensstämmer med tillåtet varvtal för 
maskinens rotationsriktning (540 min-1). 
 
Koppla endast på kraftuttagsaxeln med tomgångsblandning! 
 

 
Bild 24 

 
Bild 25 

 
Bild 26 
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 (Bild 27) Beakta maximal Lmax och minimal driftlängd Lmin! 
Försök uppnå största möjliga överlappning. 

• a) Kortaste driftlängd, dvs. fullständig övertäckning. 
• b) vid normal drift ska skjutprofilens överlappning uppgå till 

minst 2/3 av profilöverlappningen LU. 
• c) Under kort tid kan kraftuttagsaxel med längden Lmax 

köras, dvs. profilöverlappningen uppgår till 1/3 LU. 
 
 
 
 
 
 
 
 Om nödvändigt: Anpassa längden. Märk för detta ut 

kraftuttagsaxelhälfterna på det kortaste driftsläget bredvid 
varandra. 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 kardanaxeln före varje idrifttagande att låsen 

hakar i säkert. 
 
 
 Vid körning i skarpa kurvor måste man se till att det inte 

uppstår skarpare vinklar på vinkelleden (på traktorn) än vad 
som tillåts av tillverkaren. 
 Beakta kraftuttagsaxeltillverkarens instruktionsbok och 

landsspecifik klisterremsa med typgodkännande för 
kraftuttagets axelskydd. 
 Endast av tillverkaren föreskrivna länkaxlar får användas. 
 (Bild 29) Nedre dragkrok: När maskinen är avstängd ska är 

alltid drivaxeln sättas ner på sitt stöd [2]. 
 (Bild 30) Övre dragkrok: När maskinen är frånkopplad ska 

kardanaxeln alltid sättas ner i gördelhandtaget [1]. 
 
 
 
 
 

 
Bild 27 

 
Bild 28 

 
Bild 29 

 
Bild 30 
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4.8 Anslutning av hydraulik  
4.8.1 Hydrauliska anslutingar för maskiner med E-LINK 
 

Symbol på hydraulslang Funktion Traktoranslutning Färg på markering 

 

 

Baklucka 
öppna och stänga enkelverkande gul 

 

 

 

Hydroväxel med 
funktionerna 
• Öppna och stänga 

knivgolv 
• Lyfta och sänka 

uppsamlare 
• Köra snittaggregatet till 

vilo- och arbetsläge 

dubbelverkande 
med flytande läge röd 
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4.8.2 Hydrauliska anslutingar för maskiner med BALERCONTROL E 
 

Symbol på hydraulslang Funktion Traktoranslutning Färg på markering 

 

 

Baklucka 
öppna och stänga enkelverkande gul 

 

 

Upptagare 
höja och sänka enkelverkande röd 

 

 

 

Köra knivgolvet till viloläge 
och arbetsläge 
(för maskin utan 
snittaggregat) 

dubbelverkande grön 

 

 

 

Köra snittaggregatet till vilo- 
och arbetsläge 
(för maskiner med fast 
knivgolv) 

dubbelverkande grön 
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 Tips! 
För att snabbt hitta rätt oljeanslutningsbussning varje gång 
maskinen koppals på, ska de hydrauliska slangarnas 
färgmarkeringar överföras till anslutningarna på traktorn. 
 
 Rengör hydraulledningarnas kopplingsdelar med en ren duk 

och sätt i den bussning som finns på traktorn. 
 

 Observera! 
Kontrollera regelbundet att slang- och rörledningar inte skadats, 
eller förändrats och att de fungerar som de ska. Defekta delar 
ska genast byta ut mot original WELGER-delar. Också vid 
fackmässig tillåten påfrestning undergår slangar och slangdelar 
ett naturligt åldrande. Därför är deras hållbarhet begränsad. 
 
Användningstiden för hydrauliska slangledningar ska inte 
överskrida sex år! 
 

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

4.8.3 Före driftstart: Öppna den hydrauliska ventilen 
RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 
För transporten spärrades knivgolvet hydrauliskt på fabriken, 
dvs. knivgolvets ventil vid det hydrauliska manöverblocket 
tillslöts. (Se även: Kapitel 8.4 Spärra knivgolvet*) 
 
Före driftstart: Öppna den hydrauliska ventilen. 
 Med lämpligt verktyg: Justera höger kulvred 90° moturs  

(Bild 31). 
 
 

 
Bild 31 
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4.9 Anslutning av elektrisk utrustning 
4.9.1 Belysning 
 För anslutning av belysningen sticks den sjupoliga kontakten 

(DIN/ISO 1724) i motsvarande uttag på traktorn. 
 Innan du kör ut på gator och vägar ska du kontrollera at 

belysningen fungerar som den ska (även i dagsljus). 

4.9.2 Styrelektronik 
Maskinen levereras – beroende på utförande – med följande 
styrning: 
• Styrningen "Balercontrol E"  

(med manöverapparaten "BALERCONTROL E", Bild 32) 
• Styrningen "Balercontrol III" 

(med manöverapparaten "E-LINK", Bild 33) 
 

 Tips!  Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY 
WELGER RP 445". 
 

 Varning! Skaderisk! 
E-LINK och BALERCONTROL III är konstruerade enbart för  
12-V drift. Drift på andra nät är inte tillåten! 
Före varje typ av monterings-, justerings- och underhållsarbeten 
ska strömmen till systemen E-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 gå in i eller i närheten av maskinens 
arbetsområde när strömmen till den elektroniska utrustningen är 
på. se kapitlet "2.7 Arbetsplatser på maskinen", sid. 20. 
Befintligt kablage till PRO-LINK och BALERCONTROL III får 
endast användas för de på verkstaden monterade och 
godkända elektriska förbrukarna. 
 
 

 
Bild 32 

 
Bild 33 
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 För fastsättning av aktuell manöverenhet medföljer en 
konsol som ska monteras inom räckhåll för traktorföraren. 
 Dessutom är aktuell manöverenhet på baksidan försedd 

med en magnetisik yta och kan även fästas på en metallisk 
bakgrund i traktorhytten. 
 Anslut manöverapparaten: För att ansluta 

manöverapparaten till styrningen sticks den sjupoliga 
kontakten (med skruvförbindning) i motsvarande sjupoliga 
koppling på maskinen. 
 Anslutning av strömförsörjning: För anslutning av 

styrelektronik krävs det ett uttag för belastningsström enligt 
DIN 9680 på trektorn. Uttag för belastningsström med 
anslutningskabel och säkring kan fås som tillval:  
WELGER-Del-nr. 0972.20.40.00.  
Die Absicherung muss 30 A betragen. Sätt i maskinens två- 
eller trepoliga kontakt i traktorns uttag för lastström 
(DIN 9680). När anslutningen upprättats finns det 
försörjningsspänning och en det hörs kort tonföljd av pipljud 
från manöverapparaten (endast om traktorns uttag för 
belastningsström är varaktigt kopplat eller endast om 
traktorns tändning aktiveras). 

 
Den korrekta polningen av spänningsförsörjning på traktorn får 
inte förändras, eftersom styrelektroniken då kan skadas  
(Bild 34). 

 
Bild 34 
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4.10 Hydraulisk broms* 
4.10.1 Anslutning av hydraulisk broms 

 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. 
 
Se kapitel 2.16 Vid körning på allmänna vägar, sid. 26. 
 
Beroende av lagen i leveranslandet kan maskinen vara utrustad med 
en hydraulisk bromsanläggning. Den därtill hörande 
hydraulikanslutningen skiljer sig från de övriga hydraulikanslutningarna 
genom att snabbkopplingens bussning är monterad på apparatsidan. 
 
Följ gällande nationella föreskrifter i användarlandet. 
 
 
4.11 Tryckluftsbroms* 
4.11.1 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. 
 
Se kapitel 2.16 Vid körning på allmänna vägar, sid. 26. 
 
 Rengör packningar till traktorns kopplingshuvuden och maskinens 

anslutningsslangar från eventuell smuts. 
 (Bild 35) Anslut kopplingshuvudena för förråd (röd) [1] och broms 

(gul) [2] till motsvarande anslutningar på traktorn. 
 (Bild 36) Dränera dagligen tryckluftsbehållaren (vänster 

maskinsida) och kaontrollera att den är utan skador och sitter 
ordentligt. 

 
För att kunna flytta maskinen utan att tryckluftsutrustningen anslutits: 

 Sätt bromsreglagespaken på:  
 Flytta maskinen. 
 Före nästa körning eller för att bromsa maskinen igen: Ställ om 

bromskraftsjusteringens spak allt efter behov till  eller 
 eller  (se Kapitel 4.11.2 Ställa in 

bromskraftsregulator*). 

 
Bild 35 

 
Bild 36 
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4.11.2 Ställa in bromskraftsregulator* 

 Varning! Olycksrisk! 
Försäkra dig före varje körning om vilket spakläge 
bromskraftsregulatorn (Bild 37) står i. Felaktig inställning påverkar 
trafiksäkerheten. 
 
Symbol Bromskraft 

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

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

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

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

Tabell 1 

 
Broms lossas (ingen bromskraft) 
Maskinen har inte tillräcklig bromskraft för att köra på allmänna vägar. 
Detta spakläge får endast till att flytta den frånkopplade maskinen med. 
Om maskinen förflyttar sig bakom en dragande maskin är inte denna 
inställning tillåten. 
 
Tom last (liten bromskraft) 
Maskinen har inte tillräcklig bromskraft för att köra på allmänna vägar. 
Denna hävstång ska inte användas när maskinen arbetar på fält. Om 
du använder denna inställning ska gmaskinen ha tillräcklig 
bromsförmåga. Därvid ska terräng- och markbeskaffenhet beaktas. 
 
Halv last (halv bromskraft) 
Maskinen har inte tillräcklig bromskraft för att köra på allmänna vägar. 
Denna hävstång kan användas när maskinen arbetar på fält. Om du 
använder denna inställning ska gmaskinen ha tillräcklig bromsförmåga. 
Därvid ska terräng- och markbeskaffenhet beaktas. 
 
Full last (full bromskraft) 
Detta spakläge måste användas för körning på allmän väg. 
Denna hävstång kan användas när maskinen arbetar på fält. 
 
 

 
Bild 37 
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4.12 Handbroms* 
Endast maskiner med handbroms: 
 

 Varning: Brandrisk! 
Börja köra med påhångd maskin först sedan handbromsen [20] 
lossats helt. I annat fall kan det börja brinna om bromsarna går 
varma (t. ex. på fältet). 
 När maskinen kopplats till traktorn: (Bild 38 och Bild 39) 

Lossa handbromsen [20] (vrid veven åt vänster). 
 
 

 Se upp! Olycksrisk! 
Fritt stående maskiner som inte är påhängda på traktorn måste 
säkras med åtdragen handbroms [20] och kilar så att de inte 
rullar iväg utan att detta är avsett. 
 Innan maskinen kopplas till traktorn: (Bild 38 och Bild 39) 

Dra åt handbromsen [20] (vrid veven åt höger). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 38 

 
Bild 39 
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5 Garnbindning* 
5.1 Trä på garn 

 Varning! Skaderisk! 
Före användning av nya garnrullar och påträdning av garnet: 
Koppla från kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 

 Tips! 
Optimala produktionsresultat vid användning av våra maskiner 
beror på flera faktorer. Därför bör man: 
• De påträdda garntrådarna får inte beröra elelr korsa 

varandra. 
• Använd kvalitetsgarner (rekommendation: plastgarn). Ställ 

garnrullarna upprätt i garnfacket. Vid felaktigt insatta rullar är 
det lätt att garnet bildar öglor och går av. 

• Vid arbete under extrema miljöförhållanden: Fråga vår 
kundtjänst. 

• Se kapitel 13 Tekniska specifikationer, sid. 131. 
 
Garn A  
(På Bild 40, Bild 41 och Bild 42 genomgående betecknat ––––––.) 
 
Garn B  
(På Bild 40, Bild 41 och Bild 42 streckat - - - - - -.) 
 

 Tips! 
Påträdningsschema för maskiner med kombibindning  
(nät- och garnbindning): Se Bild 41, sid. 50. 
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 Garn A (Bild 40 och Bild 41): För ut början av garnet från 
rulle A1 uppåt genom ledningsöglan och sedan ut ur 
garnlådan. Förbind garnänden från rulle A1 med början på 
garnet på rulle A2. Viktigt: Knutarna måste vara mycket små! 
 Garn B (Bild 40 och Bild 41): För ut början av garnet på rulle 

B1 uppåt genom ledningsöglan och sedan ut ur garnlådan. 
Förbind garnänden på rulle B1 med början av garnet på rulle 
B2. Viktigt: Knutarna måste vara mycket små! 
 För alltid garntrådarna A och B genom garnbromsen [1]. 
 Lägga båda garntrådarna runt brytrullarna [2]. 
 Trä på båda garntådarna uppåt till ögleparet [3] på 

tvärbjälken. 
 (Bild 42) Trä på garntrådarna A och B fram till 

inkastarrrullarna [8]. 
 Vinda garn A moturs en gång runt en gång variatorskivan 

[9]. 
 Lägg avslutningsvis varje garntråd i varje aktuell 

inskjutningsrulles kuggingrepp. 
 Rotera rullparet för hand tills garntråden greppas säkert. 

 

 Tips! 
Kläm- och skäranordningarna [10] har från fabriken ställts in så 
att drivtråden (tråd A) måste träs på i den vänstra 
inkastarrullens körriktning. 
 
 Efter påträdningen: Dra båda garntrådarna stramt till 

garnrullen. 
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Påträdningsschema: 

Från garnlåda till variatorskiva 
(Endast maskiner med handbroms) 

 

 
Bild 40 

 
 
 
 

Påträdningsschema: 
Från garnlåda till variatorskiva 

(Endast maskiner med handbroms) 
 

 
Bild 41 
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Påträdningsschema: 
Från variatorskivan till inkastarrrullarna 

(Maskiner med garnbindning/maskiner med kombibindning) 
 

 
Bild 42 
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5.2 Inställning av garnbroms 
Om garntrådarna ska ligga tätt runt balen måste garnbromsarna 
[1] (Bild 40 och Bild 41) hålla garnet så stramt som möjligt. 
 
 (Bild 43) Ställ in mått "X" för garnbromsen enligt följande 

tabell. 
 

Grundinställning Längd på "X-fjädern" 
(Bild 43) 

Garn A 39 mm 

Garn B 37 mm 

 
 

 Tips! 
• Tillåten garnspänning har överskridits om garnet rivs sönder 

i området för inkastarrrullarna [8] (Bild 43). 
• Måttet "X" mäts mellan: Underkanten på underlagsskivan 

och golvytan för den gröpta plattan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 43 
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5.3 Inställning av kantavstånd 
För sidledes begränsning av garnvindningarna vid balens 
ändar: 
 Ställa in vänster och höger kantavståndshållare [1]  

(på Bild 44 och Bild 45 visas endast höger maskinsida). 
 Vid mycket torrt och sprött skördegods ska spåren i 

maskinens mitt väljas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Ställa in plastningsavstånd 
Vindningsavståndet fastställs genom den alltid använda 
diametern på variatorskivan [9] (Bild 42). Ju mindre skivans 
verksamma diameter är desto större är vindningsavståndet. 
 
På den yttersta änden till höger på tvärbjälken (i körriktningen) 
finns det en spak [2] (Bild 44 och Bild 46) för inställning av 
plastningsavståndet. 
 
 Om spaken svängs mot maskinens mitt går det åter att köra 

ut det både hälfterna av variatorskivorna från varandra, vilket 
minskar den diameter dessa använder och ger större 
trådavstånd. Inställning:  
 
Läge 1: största plastningsavstånd  
Läge 7: minsta plastningsavstånd 

 

 
Bild 44 

 
Bild 45 

 
Bild 46 
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5.5 Ställa in ändplastningar 
För att uppnå säker sammanhållning av de högförtätade 
balarna läggs garnvindningen automatiskt allt trängre i balarnas 
kantområde. 
 
För att uppnå detta trycker den i färdiktningen högra skytteln [4] 
ihop variatorskivan trängre när den kommer till kantzonen. 
Variatorns arbetsdiameter blir större och garntrådarnas 
plastningsavstånd i kantområdet blir mindre. 
 
På den högra skytteln är kopplingsvinkeln monterad [3] (Bild 47) 
som är fäst med två skruvar i en hålkuliss. Det finns fyra olika 
monteringslägen. 
 
Genom att förskjuta vinkeln i riktning mot variatorskivan skjuts 
variatorskivorna åter in i varandra för området med 
kantplastningar. Använd diameter förstoras och det läggs fler 
kantplastningar på balens kant. Inställning: 
 
 Förskjut kopplingsvinkeln [3] i riktning mot variatorskivan: 

mer ändplastningar på balens kant. 
eller: 
 Förskjut kopplingsvinkeln [3] i riktning mot maskinens mitt: 

färre ändplastningar på balens kant. 
 
 

 
Bild 47 
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Denna sida har lämnats tom med avsikt! 
 



 

56 LELY WELGER RP 415  RP 445 

6 Nätbindning* 
6.1 Sätta i nät 

 Varning! Skaderisk! 
Innan du sätter i den nya nätrullen och trär på nätet: Koppla 
från kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
(Bild 61) Vid arbeten på nätkniven [Pos. 10] är det risk för 
skärskador. Använd skyddshandskar. (Bild 49) Lägg i 
nätknivssäkringen, se kapitel 2.14 Nätknivssäkring, sid. 25. 
För att nätrullen ska hanteras säkert ska den läggas i 
tillsammans med en medhjälpare! 
 

 Tips! 
Optimala produktionsresultat vid användning av våra maskiner 
beror på flera faktorer. Därför: 
• Använd kvalitetsnät. 
• Vid arbete under extrema miljöförhållanden: Fråga vår 

kundtjänst. 
• Se kapitel 13 Tekniska specifikationer, sid. 131. 
 
 Öppna vänster sidobeklädnad. 

 

 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 48) 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 48 
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 Varning! Risk för skärskador! Vid arbeten i närheten 
av nätkniven: Lägg i nätknivssäkringen! 
 
Om underhålls- eller monteringsarbeten pågår i nätknivens 
omgivning ska denna säkras mekaniskt mot att slå ner utan att 
detta är avsett: Nätknivssäkring! 
 Lägg i säkringskedjan och säkra den med fjäderkontakten. 
 När underhålls- och monteringsarbeten avslutats: Ta bort 

säkringskedjan. 
 
 
 
 (Bild 50) Öppna säkringskedjan [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bild 51) Veva tillbaka spänndornet [4] med handveven tills 

det tar emot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Öppna den övre huven. 
 (Bild 52) Skjut nätspännaren [8] bakåt och säkra den med 

styrpinnen. 
 
 

 
Bild 49 

 
Bild 50 

 
Bild 51 

 
Bild 52 

4 

1

8 
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(Bild 53) Beroende på de använda nätrullarnas diameter ska 
nätrullshållarnas höjd [10] ställas in på mostvarande sätt: 
 Nätrulle med nätlängden 3000 m: Montera nätrullshållaren 

stänger nedre läget (de nedre hålen på Bild 54). 
 Nätrulle med nätlängden 2000 m: Montera nätrullshållarens 

stänger i det mellersta resp. övre läget (de mellersta eller de 
övre hålen på Bild 54). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild 55) Beroende på hur bred den använda nätrullen är kan 
ett 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 53 

 
Bild 54 

 
Bild 55 

15 16 

10 



 

LELY WELGER RP 415  RP 445 59 

(Bild 56) Beroende på de använda nätrullarnas bredd kan hela 
nätrullshållaren förskjutas horisontell 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 nätrullehållaren. 
 
 (Bild 57) Skjut in nätrullen i den tippbara 

reservnätrullehållaren tills det tar emot. 
 

 Tips! 
Beakta nätrullens vindningsriktning! Nätet måste löpa in i 
maskinen under nätrullen (se Bild 61). 
 
 
 
 

 
Bild 56 

 
Bild 57 

20 
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 (Bild 58) Tippa över nätrullen i nätrullehållaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tips! 
(Bild 59) Spetsarna på de båda spänndornen får endast peka 
på nätrullens hylsa. 
 
Om de båda spänndornens spetsar inte pekar på hylsan, utan 
på nätmaterialet, ska nätrullshållarens höjd korrigeras på 
mostsvarande sätt (Bild 53 och Bild 54). 
 
 
 
 
 
 (Bild 60) Veva spänndornet med handveven tills det tar emot 

i nätrullens hylsa. 
 Nätrullen ska nu roteras för hand så att den blir fri och får 

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

 
Bild 58 

 
Bild 59 

 
Bild 60 
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 (Bild 61) För nätet från nätrullen (11) runt det övre brytröret 

[4] och sedan runt nätspännaren [3]. 
 (Bild 61 och Bild 62) Lägg början av nätet över 

draganordningen för bredd [5] mot nätets början mellan 
gummivals [6] och stålvals [7]. 
 Vrid (Bild 63) gummivalsen [6] för hand tills den griper tag i 

nätet. För att nätet i produktionsdrift inte ska komma för tidigt 
till presskammaren får inte början av nätet skjuta fram mer 
än ca 10 cm över gummivalse. 
 (Bild 52) Dra åter ut styrpinnen vid nätspännaren och sväng 

fram denna igen. 
 Ta bort nätknivssäkringen: Se kapitel 2.14 Nätknivssäkring, 

sid. 25. 
 (Bild 57) Lägg in en reservnätrulle i reservnäthållaren. 
 (Bild 50) Stäng säkringskedjan. 

 
 
 
 

 
Bild 62 

 
Bild 63 

Bild 61 
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6.2 Att spänna nätkniven 
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 64) Dra knivhållaren framåt mot fjäderspänningen. 

Aktivering sker sedan så som beskrivs i kapitel 10 
Drift/bindning, sid. 96. 

 
 
 
 
 
 

 
Bild 64 
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6.3 Ställa in nätlängd 
6.3.1 RP 415 BALERCONTROL E 

RP 445 BALERCONTROL E 
Med hjälp av skalan (Bild 65) går det att ställa in nätlängden 
(alltså antalet nätlager runt balen) steglöst: 
 Lossa vingmuttern. 
 Förskjut vingmuttern inom det avlånga hålet för att ställa in 

önskad nätlängd. 
 Skruva fast vingmuttern igen. 

 

 Tips! 
Vid början av en inställnings ska du välja ett läge mitt i det 
avlånga hålet. För att spara nät ska du sedan stegvis ställa in 
de följande balarna i riktning ( – ). 
Ta inte för lite nät: Balen måste kunna hållas samman på säkert 
sätt. Vid hal bal och hög presstäthet ska en större nätlängd 
ställas in. 
 

 Tips! 
Vid ändring av baldiametern måste också nätlängden anpassas 
i motsvarande grad. 
 

6.3.2 RP 445 E-LINK 
Med hjälp av E-LINK-styrningen kan nätlängden (alltså antalet 
nätlager runt balen) ställas in i steg om 0,1 från 1,5 till  
5 nätlager: 
 

 Tips! 
På E-LINK-maskiner måste vingmuttern monteras i det 
separata fyrkanthålet på skalan (Bild 65) (inte i det avlånga 
hålet). 
 

 Tips! 
Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY WELGER RP 
445". 
 
 

 
Bild 65 
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7 Kombibindning* 
(Bild 66) Kombibindningen kombinerar garnbindning [1] och 
nätbindning [2] på en maskin. 
 
 
7.1  Garnbindning* 

 Varning! Skaderisk! 
Före användning av nya garnrullar och påträdning av garnet: 
Koppla från kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 

 Tips! 
Garnbindning: Se kapitel 5 Garnbindning*, från sid. 48. 
 
 
7.2 Nätbindning* 

 Varning! Skaderisk! 
Innan du sätter i den nya nätrullen och trär på nätet: Koppla 
från kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 
(Bild 61) Vid arbeten på nätkniven [Pos. 10] är det risk för 
skärskador. Använd skyddshandskar. Lägg i nätknivssäkringen, 
se kapitel 2.14 Nätknivssäkring, sid. 25. 
 
För att nätrullen ska hanteras säkert ska den läggas i 
tillsammans med en medhjälpare! 
 

 Tips! 
Nätbindning: Se kapitel 6 Nätbindning*, från sid. 56. 
 
 

 
Bild 66 
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8 Snittaggregat* 
Ett snittaggregat (Bild 67) kan användas för silage, hö och 
halm. Snittaggregatets knivar svängs ut och in hydrauliskt. 
 

 Varning! Skaderisk! 
Före arbeten på maskinens snittaggregat: Koppla från 
karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och 
dra också ut kardanxel från kraftuttagsaxeln samt avbryt den 
elektriska anslutningen mellan traktor och maskin. 
 
 
8.1 Utrustning 
Maskinerna kan vara utrustade på följande sätt: 
 

Maskin med 
manöverenhet: Kan vara utrustad med: 

 
BALERCONTROL E 

• utan snittaggregat 
• MasterCut (13 knivar) 
• XtraCut 17 (17 knivar) 

 
E-LINK 

• utan snittaggregat 
• MasterCut (13 knivar) 
• XtraCut 17 (17 knivar) 
• XtraCut 25 (25 knivar) 

 
 
8.2 Gruppkoppling 
För ändring av pressmaterialets snittlängd går det att välja 
knivgrupper (alla snittaggregatets knivar används alltså inte): 
• Snittaggregatet XtraCut 17 (17 knivar) består av en 

åttaknivsgrupp och en nioknivsgrupp (8 + 9 = 17). De båda 
knivgrupperna går att använda i följande kombinationer: 
0 knivar – 8 knivar – 9 knivar – 17 knivar 

• Snittaggregatet XtraCut 25 (25 knivar) består av en 
tolvknivsgrupp och en trettonknivsgrupp (12 + 13 = 25). De 
båda knivgrupperna går att använda i följande 
kombinationer:  
0 knivar – 12 knivar – 13 knivar – 25 knivar 

 

 
Bild 67 
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8.2.1 Välja knivgrupp (E-LINK) 
Gäller endast för snittaggregaten XtraCut 17 och XtraCut 25 

 Tips! 
Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY WELGER RP 
445". 
 

 Observera! 
Innan du kan välja ut en knivgrupp måste alla knivar, som 
möjligen kan befinna sig i snittläge, först köras helt och hållet till 
sina vilolägen. se Kapitel 8.3 Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
För att förflytta en knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil 
måste den dessförinnan ha valts: 

 I menyn MONITOR: Aktivera den mellersta knappen  
tills symbolen för den knivgrupp du ska välja visas på 
displayen (över mittknappen). 

 
Exempel: För en maskin med ett snittaggregat på 17 knivar kan 
du välja enligt följande: 

•    (Grupp med åtta knivar) 

•    (Grupp med nio knivar) 

•    (Grupp med åtta och nio knivar tillsammans) 
 
 Nu kan du förflytta de utvalda knivarna: 

se Kapitel 8.3 Fälla ut eller in snittaggregat. 
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8.2.2 Välja knivgrupp (BALERCONTROL E) 

 Observera! 
Innan du kan välja ut en knivgrupp måste alla knivar, som 
möjligen kan befinna sig i snittläge, först köras helt och hållet till 
sina vilolägen. se Kapitel 8.3 Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
För att förflytta en knivgrupp med hjälp av traktorns styrventil 
måste den dessförinnan ha valts med hjälp av 
Hydraulikventilerna [1] och [2] (Bild 68 och Bild 69). 
Hydraulikventilerna befinner sig på vänster maskinsida i 
körriktningen. 

 

 Varning! Skaderisk!  
Hydraulikventilerna finns i uppsamlarens och snittggregatets 
verkningsområde. Innan du använder hydraulikventilerna: 
Koppla från kraftuttagsaxeln, koppla från traktormotorn och dra 
ut tändningsnyckeln. 
 

Önskad 
knivgrupp 

Ställa in hydraulikventiler 
(motsvarande Bild 68) 

ingen kniv 
Ventil 1   position "0" 
Ventil 2   position "0" 

8 Kniv 
Ventil 1   position "I" 
Ventil 2   position "0" 

9 Kniv 
Ventil 1   position "0" 
Ventil 2   position "I" 

17 Kniv 
Ventil 1   position "I" 
Ventil 2   position "I" 

 
 Ställ in hydraulikventilerna enligt tabellen. 
 Nu kan knivarna förflyttas:  

se Kapitel 8.3 Fälla ut eller in snittaggregat. 
 
 

      1  2     

Bild 68 

 
Bild 69 

1 

2 



 

68 LELY WELGER RP 415  RP 445 

8.3 Fälla ut eller in snittaggregat 
8.3.1 Allmänt 
 
På följande sidor nämns tillstånden "Kniv i snittläge och "Kniv i 
viloläge. Här är definitionen av tillstånden: 
• "Kniv i snittläge innebär:  

Knivarna har har åkt ut helt ur knivgolvet (Bild 70). 
Halmgods som transporteras genom maskinen skärs sönder 
av de utfällda knivarna. 

• "Kniv i viloläge innebär:  
Knivarna har åkt in helt i knivgolvet (Bild 71). Halmgods som 
transporteras genom maskinen skärs inte sönder av de 
nedsänkta knivarna. 

 
 

8.3.2 Före driftstart: Öppna den hydrauliska ventilen 
RP 445 E-LINK 
För transporten spärrades knivgolvet hydrauliskt på fabriken, 
dvs. knivgolvets ventil vid det hydrauliska manöverblocket 
tillslöts. (Se även: Kapitel 8.4 Spärra knivgolvet*.) 
 
Före driftstart: Öppna den hydrauliska ventilen. 
 Med lämpligt verktyg: Justera höger kulvred 90° moturs  

(Bild 72). 
 
 
 

                       
Bild 70            (Foton med öppet knivgolv)             Bild 71 

Kniv i snittläge                                                          Kniv i viloläge 

 
Bild 72 
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8.3.3 Kontrollenheten E-LINK 
 Snittaggregat med 13 knivar 
 Snittaggregat med 17 knivar 
 Snittaggregat med 25 knivar 
 Knivgolvet HYDROFLEXCONTROL 

 Tips! 
Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY WELGER RP 
445". 
 

 Observera! 
Inna en knivgrupp kan köras till snittläge ska alla knivar – som 
eventuellt befinner sig i snittläge – först köras till viloläge. 

På displayen visas bara knivgrupper som vid den aktuella tidpunkten 

kan svängas ut eller in, t. ex.  (här: 8-knivsgruppen). 
 
Köra snittaggregat till snittläge 

 I menyn MONITOR: Tryck på mellanknappen  tills symbolen 
"Snittaggregat (med antal knivar)" visas på displayen (via 

mellanknappen), t. ex.   
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregat helt åkt till 

snittläget (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet). Om det 
hydrauliska knivgolvet var öppet HYDROFLEXCONTROL svängs 
också detta upp. 
 Så här går det att fylla på vattenbehållaren: När knivarna har nått 

snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare ca fem 
sekunder. 

 
Köra snittaggregatet till viloläge 

 I menyn MONITOR: Aktivera mellanknappen  tills symbolen 
"Snittaggregat (med antal knivar)" visas på displayen (ovanför 

mallanknappen), t. ex.   
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt åkt till 

viloläget (alltså tills knivarna helt åkt in i knivgolvet). 
 För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har uppnått 

viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare fem 
sekunder. 

 

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

 Observera! 
Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten för normal 
produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara tillåten med 40 
bar. 
 
För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om en stor sten eller kärnvirkesdelar kommer in i 
snittaggregatet) är snittaggregatets knivar skyddade genom en 
hydraulisk koppling (snittaggregatssäkring). Denna hydrauliska 
koppling begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande 
för snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 40 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det knivskårorna är tilltäppta kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som gör att 
snittaggregatssäkringen kan sättas ur funktion. Dvs. 
snittagregatets knivar åker ut ur knivgolvet och i arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck från traktorn och kan på sätt undanröja 
tilltäppning bättre. 
 

 Varning! Skaderisk!  
I det följande förflyttas snittaggregatets knivar utan 
snittaggregatssäkring. 
 

 I menyn MONITOR: Aktivera mellanknappen  tills 
symbolen "Snittaggregat (med antal knivar)" visas på 

displayen (ovanför mellanknappen), t. ex. . Viktigt: 
Släpp nu inte upp knappen!  
(Om du ändå råkar släppa upp knappen: Aktivera åter 
mellanknappen till symbolen "Snittaggregat" på nytt visas på 
displayen. Viktigt: Släpp nu inte upp knappen!) 
 Fortsättt hela tiden att hålla in den mellersta knappen: Ställ 

traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt åkt till 
viloläget (alltså tills knivarna helt åkt in i knivgolvet). 
 Fortsättt hela tiden att hålla in den mellersta knappen: Ställ 

traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregat helt åkt till 
snittläget (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet). 
 Upprepa de båda tidigare arbetsstegen tills tilltäppningen i 

knivskåran har undanröjts och knivarna åter åker ut och in 
med lätthet. 
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 Se upp! Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen köra 
ut och in ännu en gång med 40 bar. I annat fall: Eventuellt går 
garantin förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
 Viktigt: Släpp nu upp den mellersta knappen. 
 Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 
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8.3.4 Kontrollenheten BALERCONTROL E  
 Snittaggregat med 13 knivar 
 Knivgolvet HYDROFLEXCONTROL 

 

 Tips! 
För normal produktionsdrift måste de båda kulvreden på 
maskinen peka i riktning bort från denna (se Bild 73)! 
 
Köra snittaggregat till snittläge 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 73. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt i viloläge (alltså tills knivarna åkt in i knivgolvet helt) och 
tills knivgolvet öppnats helt (åker ner). 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregatet åkter 

helt till snittläge (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet) 
och tills knivgolvet stängts helt (kör upp). 
 Så här går det att fylla på vattenbehållaren: När knivarna har 

nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 
Köra snittaggregatet till viloläge 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 73. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt i viloläge (alltså tills knivarna åkt in i knivgolvet helt) och 
tills knivgolvet öppnats helt (åker ner). 
 För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 

uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

För att arbeta vidare utan snittaggregat: 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 74. Därmed spärras snittaggregatet hydrauliskt. 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills knivgolvet stängs helt 

(kör upp). Snittaggregatet blir helt och hållet kvar i viloläge 
(knivarna åker alltså inte ut ur knivgolvet). 

 
 

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

 
 

 
Bild 73 

 
Bild 74 
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Snittaggregatssäkring 
 

 Observera! 
Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten för normal 
produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara tillåten med  
40 bar. 
 
För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om en stor sten eller kärnvirkesdelar kommer in i 
snittaggregatet) är snittaggregatets knivar skyddade genom en 
hydraulisk koppling (snittaggregatssäkring). Denna hydrauliska 
koppling begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande 
för snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 40 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det knivskårorna är tilltäppta kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbryggningsfunktion som gör att 
snittaggregatssäkringen kan sättas ur funktion. Dvs. 
snittagregatets knivar åker ut ur knivgolvet och i arbetsläge med 
fullt hydrauliskt tryck från traktorn och kan på sätt undanröja 
tilltäppning bättre. 
 

 Varning! Skaderisk! 
I det följande förflyttas snittaggregatets knivar utan 
snittaggregatssäkring. 
 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 75: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets högra 
kulventil enligt Bild 75: Därmed frigörs knivarna. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt till viloläget (alltså tills knivarna helt åkt in i knivgolvet). 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregat helt åkt till 

snittläget (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet). 
 Upprepa de båda föregående arbetsstegen ("Lyft" och 

"Sänk") tills tilltäppningen av knivskårorna undanröjts och 
knivarna åter åker ut och in med lätthet. 
 Sväng tillbaka vänster kulventil (Bild 75) på 40 bar. 

 

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

 
Bild 75 
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 Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 
Specialfunktion: Spärra knivgolvet 
När så önskas går det att hydrauliskt spärra knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL. se Kapitel 8.4 Spärra knivgolvet*. 
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8.3.5 Kontrollenheten BALERCONTROL E  
 Snittaggregat med 17 knivar  
 Knivgolvet HYDROFLEXCONTROL 

 

 Tips! 
För normal produktionsdrift måste de båda kulvreden på 
maskinen peka i riktning bort från denna (se Bild 76)! 
 

 Observera! 
Inna en knivgrupp kan köras till snittläge ska alla knivar – som 
eventuellt befinner sig i snittläge – först köras till viloläge. 
 
Köra snittaggregat till snittläge 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 76. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt i viloläge (alltså tills knivarna åkt in i knivgolvet helt) och 
tills knivgolvet öppnats helt (åker ner). 
 Välj åttaknivsgrupp eller nioknivsgrupp eller alla 17 knivarna 

med hjälp av hydraulikventilen (se 8.2.2 Välja knivgrupp 
(BALERCONTROL E). 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregatet åkter 

helt till snittläge (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet) 
och tills knivgolvet stängts helt (kör upp). 
 Så här går det att fylla på vattenbehållaren: När knivarna har 

nått snittläget måste traktorns styrventil aktiveras i ytterligare 
ca fem sekunder. 

 
Köra snittaggregatet till viloläge 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 76. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt i viloläge (alltså tills knivarna åkt in i knivgolvet helt) och 
tills knivgolvet öppnats helt (åker ner). 
 För att hydrominnet ska kunna tömmas: När kniven har 

uppnått viloläge måste traktorns styrventil aktiveras i 
ytterligare fem sekunder. 

 
För att arbeta vidare utan snittaggregat: 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 77. Därmed spärras snittaggregatet hydrauliskt. 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills knivgolvet stängs helt 

(kör upp). Snittaggregatet blir helt och hållet kvar i viloläge 
(knivarna åker alltså inte ut ur knivgolvet). 

 
 

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

 
Bild 76 

 
Bild 77 
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Snittaggregatssäkring 
 

 Observera! 
Specialfunktion felavhjälpning. Inte tillåten för normal 
produktionsdrift! Normal produktionsdrift är bara tillåten med 40 
bar. 
 
För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning 
(t. ex. om en stor sten eller kärnvirkesdelar kommer in i 
snittaggregatet) är snittaggregatets knivar skyddade genom en 
hydraulisk koppling (snittaggregatssäkring). Denna hydrauliska 
koppling begränsar det hydrauliska tryck som står till förfogande 
för snittaggregatets knivar till ett standardtryck på 40 bar. För att 
köra ut snittaggregatets knivar i snittläge står endast detta 
standardtryck till förfogande. 
 
Om det knivskårorna är tilltäppta kanske det inte räcker till. 
Därför finns det en överbyggningsfunktion, som gör att 
snittggaregatets knivar kan åka upp ur knivgolvet med traktorns 
fulla hydrauliska tryck och i arbetsläge. På så vis undanröjs 
tilltäppning av knivskårorna lättare. 
 

 Varning! Skaderisk!  
I det följande förflyttas snittaggregatets knivar utan 
snittaggregatssäkring. 
 
 Vänster maskinsida: Ställ in hydraulikblockets kulventiler 

enligt Bild 78: 180 bar. Ställ in hydraulikblockets högra 
kulventil enligt Bild 78: Därmed frigörs knivarna. 
 Ställ traktorns styrventil på "Sänk" tills snittaggregatet helt 

åkt till viloläget (alltså tills knivarna helt åkt in i knivgolvet). 
 Ställ traktorns styrventil på "Lyft" tills snittaggregat helt åkt till 

snittläget (alltså tills knivarna åkt ut helt ur knivgolvet). 
 Upprepa de båda föregående arbetsstegen ("Lyft" och 

"Sänk") tills tilltäppningen av knivskårorna undanröjts och 
knivarna åter åker ut och in med lätthet. 

 
Bild 78 
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 Sväng tillbaka vänster kulventil (Bild 78) på 40 bar. 
 

 Se upp! 
Avslutningsvis måste knivarna ovillkorligen köra ut och in ännu 
en gång med 40 bar. I annat fall: Eventuellt går garantin 
förlorad vid överbelastning av maskinen! 
 
 Kör knivarna till viloläge ytterligare en gång med hjälp av 

traktorns styrventil och sedan åter till snittläge. Först nu får 
den normala produktionsdriften fortsättas. 

 
Specialfunktion: Spärra knivgolvet 
När så önskas går det att hydrauliskt spärra knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL. Se Kapitel 8.4 Spärra knivgolvet*. 
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8.4 Spärra knivgolvet* 
När så önskas går det att hydrauliskt spärra knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL. Det arbetar då som ett fast knivgolv, 
dvs. det går inte att öppna – så länge det är spärrat. Fördel: Det 
går att köra knivarna ut och in med hjälp av traktorns styrventil, 
UTAN att knivgolvet HYDROFLEXCONTROL öppnas varje 
gång. 

8.4.1 Spärra knivgolvet 
 Ställ spaken i grundställning (enligt Bild 79). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lossa spaken från den mellersta axeln och sätt på den på 

den högra axeln – enligt Bild 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ställ den högra spaken i spärrläge (enligt Bild 81). 

Knivgolvet är nu spärrat. Dvs: Med traktorns styrventil går det 
att köra endast snittaggregatet, men inte knivgolvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2 Aktivera knivgolvet på nytt 
 Ställ in den högra kulventilen enligt Bild 82. 

 
Knivgolvet har nu aktiverats på nytt. Dvs: Med traktorns 
styrventil går det att förflytta både snittaggregatet och 
knivgolvet. 
 
 

 
Bild 79 

 
Bild 80 

 
Bild 81 

 
Bild 82 
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8.5 Skör halm 
Vid press på sprött halmgods rekommenderas det att strax före 
bindningsprocessen hydrauliskt köra snittaggregatet till viloläge. 
På så vis omges balarna avslutningsvis av långt material och 
smulningsförluster minimeras. 
 
 
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 83) Ta bort ytterknivarna (A) och (Z) entfernen: Se 

kapitel 8.7 På- och avmontering av snittaggregatets knivar*, 
sid. 80. 

 
 
 

 
Bild 83 
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8.7 På- och avmontering av 
snittaggregatets knivar* 

Genom att ta bort enstaka snittknivar kan pressmaterialets 
längd ändras. (Detta gäller huvudsakligen snittaggregat med 13 
knivar. För snittaggregat med 17 knivar och snittaggregat med 
25 knivar kan samma effekt uppnås genom val av knivgruppar, 
doch utan att montara av snittaggregatets knivar.) 
Om man under en längre tid inte behöver snitta kan alla knivar 
tas ut. 
 Stoppa körning. 
 Spärra traktor och maskin så att de inte kan komma i 

rullning. 
 Lägg i handbormsen på maskinen (se kapitel 4.12 

Handbroms*, sid. 47). 
 

 Varning! Skaderisk! 
Skaderisk vid arbeten på knivfästenas magneter! Funktionen 
hos pacemakers kan äventyras 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. 
 
Vid underhålls- och monteringsarbeten med öppnad baklucka 
ska av säkerhetsskäl bakluckan säkras mot nedsänkning (se 
kapitel 2.10 Bakluckespärr, sid. 22). 
 
För följande arbetssteg:  
Se kapitel 8.3 Fälla ut eller in snittaggregat, från sid. 68. 
 Köra snittaggregat till snittläge 
 Sväng ner knivgolvet ungefär till hälften. Sväng inte ner dem 

helt – snittaggregatets knivar ska fortfarande sticka upp ur 
knivgolv. 
 Öppna bakluckan och säkra den (se kapitel 2.10 

Bakluckespärr, sid. 22). 
 

 Varning! Skaderisk!  
Koppla från karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och dra också ut kardanxel från 
kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 
 Bild 84: Sväng knivaxelns spak vid transportkåpan (till höger 

i körriktningen) neråt i ca 90 ° tills det tar emot. 
 Dra Med en tång kniven snett uppåt från presskammaren 

från knivaxeln och ut ur skåran. 
 

 
Bild 84 
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 Tips! 
För att inte knivskåran ska bli smutsig ska uttagna knivklingor 
ersättas med attrapper* (Del-nr. 1724.55.12.37) 
 
 Såväl blindknivar* (Bild 85) som uttgana knivar kan förvaras 

bakom vänster panellucka och säkra med en splint (Bild 86). 
 
 Fäll upp spaken på snittaggregatsaxeln ca 90° tills det tar 

stopp. 
 
Därefter: 
 Anslut maskinen till traktorn. 
 Upprätta elektrisk utrusning-, hydrauliska- och 

tryckluftsanslutningar mellan traktor och maskin. 
 Stäng knivgolvet. 
 Ta bort bakluckans säkring (se kapitel 2.10 Bakluckespärr, 

sid. 22). 
 Stängning av baklucka. 

 
 

 
Bild 85 

 
Bild 86 
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8.8 Efterslipning avsnittaggregatets 
knivar* 

 Varning! Skaderisk! 
Skaderisk vid arbeten på knivfästenas magneter! Funktionen 
hos pacemakers kan äventyras 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. 
 

 Tips! 
För snittaggregat med gruppkoppling (se kapitel 8.2 
Gruppkoppling, sid. 65) går det att 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: 
Slipa knivarna senast efter 500 balar. Beroende på 
arbetsförhållandena kan det också behöva göras tidigare: 
 Montera bort snittknivar: 

Kapitel 8.7 På- och avmontering av snittaggregatets knivar*, 
sid. 80. 
 Efterslipa 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 Användning på fält 
9.1 Säkerhet 

 Se upp! 
Maskinen får endast köras av personer som är förtrogna med 
driftinstruktioner och säkerhetsanvisningar. Före det första 
användningstillfället: Bekanta dig med manöverinstrumentet och 
maskinens funktioner. 
 
Innan bindmedel läggs i (t.ex. nät, garn): Koppla från 
kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 
Avhjälp aldrig funktionsstörningar när den är i gång. 
Ta aldrig ut skördegods ur maskinen när drivmekanismen är igång. 
Först: Koppla från karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och dra också ut kardanxel från kraftuttagsaxeln 
samt avbryt den elektriska anslutningen mellan traktor och 
maskin. 
 
Under drift: Kliv inte på maskinen. Håll tilräckligt avstånd från 
maskinens verkningsområde (uppsamlare, drivmekanism, 
baklucka, avlastningsområde för balen). I princip: Det är förbjudet 
att åka med på samtliga delar av maskinen! Håll barn borta från 
maskinen! 
 
Ingen får vistas mellan traktorn och maskinen när traktormotorn är 
igång. 
 
Maskinen får aldrig köras om skyddsanordningarna är trasiga eller 
saknas (t. ex.: skyddsplåtar och avståndsbygel)! Innan 
skyddsanordningar öppnas: Koppla från karftuttagsaxeln och 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och dra också ut kardanxel 
från kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska anslutningen 
mellan traktor och maskin. 
 
Fritt stående maskiner som inte är påhängda traktorn måste säkras 
mot att oasviktligt rulla bort med kilar och åtdragen handbroms (om 
sådan finns). 
 
Börja inte köra med påhängd maskin förrän handbromsen lossats 
helt. I annat fall föreligger brandrisk genom att bromsarna går 
varma. 
 

 Tips! 
Maskiner med kontrollenheten E-LINK: Se separat bruksanvisning 
"E-LINK für LELY WELGER RP 445". 
 



 

84 LELY WELGER RP 415  RP 445 

9.2 Körning på allmän väg 

 Varning! Skaderisk!  
Innan du kör på allmän väg ska följande förutsättningar ha 
uppfyllts: 
 
 Ställ upptagaren i högsta läget:  

Se kapitel 9.6 Uppsamlare lyfta/sänka, sid. 90 i denna 
bruksanvisning.  
Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY WELGER RP 
445". 

 
 Ställ upptagaren i högsta läget:  

Se kapitel 9.6 Uppsamlare lyfta/sänka, sid. 90 i denna 
bruksanvisning. 

 
 Säkra upptagaren med en kedja så att den inte kan sänkas. 
 (Bild 87) Ställ upptagarens stödhjul i parkeringslägeoch 

säkra 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 balen från presskammaren på maskinen. 
 Stäng bakluckan helt. 

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

 
 De kilar som hör till säkerhetsutrustningen (två stycken) ska 

alltid följa med på maskinen. 
 Lossa handbromsen helt. I annat fall kan det uppstå 

brandrisk genom att bromsarna går varma (t. ex. ute på 
fältet): Se kapitel 4.12 Handbroms*, sid. 47. 

 

 Se upp! 
• Maskiner med hydraulisk broms: Den hydrauliska 

försörjningen till den hydrauliska bromsen ska förbli 
ansluten. 

• Maskiner med tryckluftsbroms: Påbörja körningen på väg 
med påhängd press bara om bromskraftsregulatorn står på 
full last (se Kapitel 4.11.2 Ställa in bromskraftsregulator*,  
sid. 46). 

 
 

 
Bild 87 
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9.3 Förregla bakluckan 
Innan du börjar ta upp skördegods och efter varje balutstötning 
måste bakluckan vara ordentligt förreglad: 
 Håll traktorns styrventil för aktivering av bakluckan på 

"Sänka". Därigenom låses bakluckan automatiskt. 
 

9.3.1 RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 

(Bild 88) Att bakluckan är helt stängd visas genom att lampan 
[3] slocknar. 
 
 
 

9.3.2 RP 445 E-LINK 
Att bakluckan är helt stängd visas genom att: 
• Ett enstaka pip från E-Link-manöverapparat. 
• (Bild 89) Bakluckan visas som stängd på displayen. 
• (Bild 89) Slåttersträngarna på displayen går riktning mot 

maskinen. 
 
 

 Tips! 
För att inte onödigtvis belasta traktorns hydrauliska pump: Låt 
styrventilen stå i i läge "siställning" under pressprocessen. 
• Lampan [3] lyser när baklucka är uppreglad. Om lampan [3] 

lyser ockås under pressprocessen ska sensorinställningen 
för bakluckans förregling kontrolleras. (Se reservdelslistan 
"RP 415 / RP 445", kapitel "K", sid. "K76", position "23"). 

• Lampan [4] lyser till balen rullar över balutkastaren. Om 
lampan [4] lyser så länge befinner sig alltså balen inom 
bakluckans aktionsradie – bakluckan får inte stängas under 
denna tid. 

 

 
Bild 88 

 
Bild 89 

3 

1 

2 
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9.4 Ställa in baldiameter 

 Se upp! 
Baldiametern ska väljas på såd sätt att inte en balvikt på 1,5 t 
överskrids. Värdet för baldiameter i följande tabell måste alltså 
vara lägre om så är nödvändigt. 
 
Maskin Halmgods Baldiameter 

Ensilage 1,10 m – 1,60 m  (max. 1,5 t) RP 415 
RP 445 Strå 0,90 m – 1,60 m 
 

9.4.1 RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 

 Ställa in baldiameter: (Bild 90) Lossa vingmuttern och ställ in 
önskad baldiameter med visaren. 

 
Skala Baldiameter 

+ större bal 

– mindre bal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Avläsa baldiameter: (Bild 91) Avläsning på indikatorn [2] av 

aktuellt uppnådd baldiameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 90 

 
Bild 91 

1 

2 
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9.4.2 RP 445 E-LINK 
 Ställa in baldiameter: Tryck flera gånger på höger 

funktionsknapp  tills symbolen "Baldiameter" (Bild 92) 
visas på kontrollenhetens display. 

 

 Med knapparna  och  ställer du in önskad 
baldiameter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bild 93) Den lilla pilen på stapeldiagrammet visar de 

förvalda värdet för diameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avläsa baldiameter: (Bild 94) Avläsning på indikatorn [2] av 

aktuellt uppnådd baldiameter. 
 Eller: För avläsning på displayen av aktuellt uppnådd 

baldiameter hänvisas till nivån på stapeldiagrammet  
(Bild 93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 92 

 
Bild 93 

Bild 94 

1 

2 
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9.5 Inställning av baltäthet 
 

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

tillförselområdet. 

9.5.1 RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 

Grundinställning: 
 Vrid ratten (Bild 95) medurs tills det tar emot. 
 Vrid tillbaka ratten ett helt varv. 
 Pressa provbalen och bedöm kvalitén. 
 Om så är fallet: Efterjustera baltätheten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förinställd baltäthet (alltså presstryck) kan avläsas på 
manometern [1] (Bild 96): 

 Avbryt strömförsörjningen till BALERCONTROL 
manöverapparat (dra ut kontakten). 
 Bakluckan öppnas. Bakluckan öppnas nu långsammare och 

når inte sitt högsta läge. 
 Avläs förinställd baltäthet (alltså presstrycket) på 

manometern [1]. 
 
 
 

 
Bild 95 

 
Bild 96 

1 

2 
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9.5.2 RP 445 E-LINK 

 Tryck flera gånger på höger funktionsknapp  tills 
symbolen för "baltäthet" visas på kontrollenhetens display 
(Bild 97) erscheint. 

 Med knapparna  och  ställs önskad baltäthet in i 
steg från 0 till 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tips! 
(Bild 98) Ratten blir alltid kvar i inskruvat läge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 97 

 
Bild 98 



 

90 LELY WELGER RP 415  RP 445 

9.6 Uppsamlare lyfta/sänka 
9.6.1 RP 415 BALERCONTROL E 

RP 445 BALERCONTROL E 
 Lyftning och sänkning av uppsamlaren sker direkt via 

traktorns anslutna styrventil. 
 

9.6.2 RP 445 E-LINK 

 Aktivera den mellersta funktionsknappen flera gånger  
tills symbolen för "Lyfta/sänka upptagare" (Bild 99) visas på 
kontrollenhetens display. 
 Aktivera den anslutna styrventilen på traktorn. 

(Aktiveringsriktningen kan skiftas genom utbyte av de båda 
anslutna hydrauliska slangarna.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 Stödhjul till upptagare 
Pinnarnas markavstånd vid användning på fält: min. 2 cm 
 Lyft uppsamlaren (se kapitel 9.6 Uppsamlare lyfta/sänka). 
 Dra ut fjäderkontakten [1]. 
 Häng järnet [2] i önskat hål. 
 Spärra stödhjulen med kontakten igen. 
 Välj samma inställning på båda sidor av uppsamlaren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 99 

 
Bild 100 

1 2 
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9.8 Nedhållare 
På alla uppsamlarvarianter (Bild 102 och Bild 103) är 
nedhållaren rörlig och hänger över uppsamlaren. 
 Anpassa med hjälp av kedjan nedhållarkrattans höjd till 

slåttersträngens styrka. 
 (Bild 101) För att förhindra att uppsamlaren griper tag i den 

måste alltid kedjans övre ände var upphängd på kroken. 
 

 Observera! 
För uppsamlare med uppsamlarbredd: 2,25 m täcker båda 
stödhjulen för zinkornas omloppsbana på uppsamlaren och är 
därför också delar av säkerhetsutrustningen. 
 
Vid användning av maskinen ska därför båda stödhjulen 
monteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9 Varvtal för kraftöverföringsaxel 
Köra maskin med kraftuttagsaxel-märkvarvtal på 540 min-1 
betreiben. 
 

 Observera! 
Endast kraftöverföringsaxlar som föreskrivits av tillverkaren får 
användas! Kraftuttagsaxelns skyddsrör och skyddstratt och 
även kraftuttagskyddet måste sättas på och befinna sig i gott 
skick! 
 
Se alltid till att kraftuttagsaxeln monteras och säkras på rätt sätt! 
Säkra skyddet genom att hänga på en kedja så att det inte kan 
åka med! Innan kraftuttagsaxeln kopplas på ska det tillses att 
ingen befinner sig i maskinens riskområde! 
 

 
Bild 101 

 
Bild 102 

 
Bild 103 
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9.10 Körsätt 
9.10.1 Stor slåttersträng 
 Kör raskt med märkvarvtal (handgas). 
 Låt slåttersträngen löpa mitt under upptagaren. 
 Om det finns lite pressmaterial i presskammaren och därför 

inget tryck byggts upp ännu (se Manometer), rekommendars 
att du kopplar bort tappaxeln vid tomkörning  
(t. ex. vändningar på förvändning). 

 

9.10.2 Liten slåttersträng 
 Kör raskt med märkvarvtal (handgas). 
 Presskammaren måste fyllas med material oavbrutet och 

snabbt på hela sin bredd. 
 
 
  Vid början av varje bal ska du genast växla mellan höger 

och vänster sida av slåttersträngen (Bild 104) ... 
  ... tills inställt arbetstryck uppnås (se Manometer,  

Bild 105). 

 
  

Bild 104 

Bild 105 
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 (Bild 106) Kontrollera ofta i remfönstret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bild 107) Om remmarna börjar lämna sin normalposition 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  (Bild 104) Om inställt arbetstryck uppnåtts (se 

Manometer, Bild 105): Växla regelbundet mellan vänster och 
höger sida av slåttertsrängen. 
 Om det finns lite pressmaterial i presskammaren och därför 

inget tryck byggts upp ännu (se Manometer, Bild 105), 
rekommendars att du kopplar bort tappaxeln vid tomkörning 
(t. ex. vändningar på förvändning). 

 
 
Körning i sluttning 
 Vid pressning i sluttning rekommenderas att börja 

påfyllningen med den högre liggande presskammarsidan. 
Därefter som på bild Bild 104. 
 Visuell kontroll: När balen kastats ut ur maskinen ska 

baklucka stängas först när remmarna löper på nytt. 
 
 
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 106 

 
Bild 107 
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9.11 Överbelastningsskydd 

 Varning! Skaderisk!  
Innan orsaken till överbelastning undanröjs: Koppla från 
kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 

9.11.1 Kraftuttagsaxel med tistelbultskoppling* 
I kraftuttagsaxelns finns det en tistelbultskoppling monterad på 
maskinsidan. 
 Vid överbelastning skärs skruven [1] av och måste bytas ut 

mot en ny. 
 Ta maskinen i drift först om orsaken till överbelastningen har 

undanröjts. 
 
Använd endast original reservdelar: 
 
Skärskruv med mutter........................................... 0930.84.53.00 
 
 

9.11.2 Kraftuttagsaxel med kamkoppling* 
Kamkopplingen avbryts vid överbelastning av drivmomentet. 
 Koppla bort kraftuttag och åtgärda orsaken till 

överbelastningen. 
 När kraftuttaget kopplats på byggs momentet upp igen så att 

maskinen kan börja köra. 
 
Undvik ofta förekommande överbelastning. Säkerställ att endast 
tillhörande kraftuttagsaxel används. 
 
 

 
Bild 108 

 
Bild 109 
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Denna sida har lämnats tom med avsikt! 
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10 Drift/bindning 
Följande bindningstyper kan – beroende på maskinens typ och 
utförande – väljas: 
• Manuell garnbindning 
• Manuell nätbindning 
• Automatisk garnbindning 
• Automatisk nätbindning 
• Kombibindning 
 

 Varning! Skaderisk!  
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i bakluckans svängningsområde eller i det 
område där balarna lastas av. 
 
 
10.1 RP 415 / RP 445 BALERCONTROL E 
Manöverapparaten BALERCONTROL E har följande funktioner 
och meddelanden (Bild 110): 
 

Pos. Komponent Betydelse 

1 LED, grön Strömförsörjning korrekt 

2 LED, röd Förinställd baldiameter har uppnåtts eller 
överskridits 

3 LED, gul Automatisk nätbindning har valts. (Blinkar 
om nätkopplingen är i drift) 

4 LED, gul Automatisk garnbindning har valts. (Blinkar 
om garnmotorn är i drift) 

5 Tryck på  Omkoppling mellan manuell och 
automatisk bindning (se Kapitel 10.1.1 
Utlösa bindning (BALERCONTROL E)) 
Håll nedtryckt i 5 sekunder:  Radering av 
balräknaren (TAZ) 

6 Tryck på  Utlösning av nätbindningen för hand 

7 Tryck på  Utlösning av garnbindningen för hand 

8 Display, belyst Övre raden: 
icke raderbar livslängdsräknare (LDZ) 
Undre raden: 
raderbar dagsräknare (TAZ) 

9 akustisk 
signalgivare 
(baksidan) 

Förinställd baldiameter har uppnåtts 

 

 
Bild 110 
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10.1.1 Utlösa bindning (BALERCONTROL E) 
(Bild 111) Om fövald baldiameter uppnåtts, visas detta för 
traktorförare genom den röda LED-lampan [2] och den 
akustiska signalsändaren [9]. 
 
Beroende på vald bindningstyp utlöses bindningen manuellt 
eller automatiskt: 
• Manuellt, dvs. operatören aktiverar motsvarande knapp 

(knappen "Nät" [6] eller knappen "Garn" [7]). 
• Automatiskt, dvs. utlöses av styrningen. 
 
Manuell nätbindning 
 Välja manuell nätbindning: Aktivera knapp [5] flera gånger 

tills ingen av de båda gula lysdioderna lyser. 
 När förinställd baldiameter uppnåtts blinkar den röda 

lysdioden LED [2] först och lyser sedan kontinuerligt. En 
signal hörs. 
 Stanna traktorn och låt pickupen arbeta själv. 
 Håll knappen Nät [6] nedtryckt i ca 2 sekunder. Den gula 

lysdioden [3] blinkar samtidigt. 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 112) Kontrollera nätloppet på nätrullen. Så snart 

nätkniven slår ner (skrällande ljud) och nätrullen står stilla 
igen har bindningsprocessen avslutats. 
 Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 

balar). 
 

 Tips! 
Det går även att utlösa bindningen om den förvalda baldiameter 
ännu inte uppnåtts. Balräknaren tar inte hänsyn till en sådan 
bal. 
 

Automatisk nätbindning 
 Välja automatisk nätbindning: Tryck flera gånger på knapp 

[5] tills den gula lysdioden till vänster [3] lyser. 
 När förinställd baldiameter uppnåtts blinkar den röda 

lysdioden LED [2] först och lyser sedan kontinuerligt. En 
signal hörs. 
 Stanna traktorn och låt pickupen arbeta själv. 
 Ca 2,5 sekunder efter signalen kastas nätet automatiskt in i 

presskammaren. Den gula lysdioden [3] blinkar samtidigt. 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 112) Kontrollera nätloppet på nätrullen. Så snart 

nätkniven slår ner (skrällande ljud) och nätrullen står stilla 
igen har bindningsprocessen avslutats. 
 Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 

balar). 
 

 
Bild 111 

 
Bild 112 
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Manuell garnbindning 
 Välja manuell garnbindning: Aktivera knapp [5] flera gånger 

tills ingen av de båda gula lysdioderna lyser. 
 När förinställd baldiameter uppnåtts blinkar den röda 

lysdioden LED [2] först och lyser sedan kontinuerligt. En 
signal hörs. 
 Under körning: Tryck kort på knappen Garn [7]. Den gula 

lysdioden [4] blinkar samtidigt. 
 Ca 5 sekunder efter aktivering av knappen garn [7]: Stanna 

traktorn. 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 114) Kontrollera garnloppet vid garnets brytrullar. Så 

snart brytrullarna står stilla har bindningsprocessen 
avslutats. 
 Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 

balar). 
 
 
 

Automatisk garnbindning 
 Välja automatisk garnbindning: Aktivera knapp [5] tills den 

gula lysdioden till höger LED [4] lyser. 
 När förinställd baldiameter uppnåtts blinkar den röda 

lysdioden LED [2] först och lyser sedan kontinuerligt. 
 Garnet kastas automatiskt in i presskammaren. Den gula 

lysdioden [4] blinkar samtidigt. 
 Ca 2,5 sekund efter det att den garnbindningen utlösts 

automatiskt hörs en signal. Stanna traktorn. 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 114) Kontrollera garnloppet vid garnets brytrullar. Så 

snart båda brytrullarna står stilla har bindningsprocess 
avslutats. 
 Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 

balar). 
 
 

 Tips! 
I det fall sprött skördegods binds om med garn visar sig följande 
arbetssätt vara fördelaktigt: 
• För att binda in garnets hårt i början ska ytterliga halm 

tillföras bara en kort tid efter att bindningen påbörjats. 
• Efter avslutad bindningsprocess: Kasta ut balen vid normalt 

varvtal. 
 

 
Bild 113 

 
Bild 114 
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Kombibindning (nät- och garnbindning) 

 Tips! 
För att minska Bröckelverluste och hålla nätförbrukningen liten, 
går det att binda balar efter varandra med båda 
bindningstyperna! 
 
Steg 1: Automatisk garnbindning 
 Köra maskin med automatisk garnbindning: Se kapitlet 

Automatisk garnbindning, sid. 98. 
 Låta garnbindningen utlösas automatiskt. 
 Bakluckan ännu inte öppen. Kasta inte ut balen ännu. 

 
Steg 2: Manuell nätbindning 
 Så snart den gula LED-lampan slutar blinka LED [4], ska 

knappen [6] till den manuella nätbindningen aktiveras: Se 
kapitlet Manuell nätbindning, sid. 97. 
 (Bild 112) Kontrollera nätloppet på nätrullen. Så snart 

nätkniven slår ner (skrällande ljud) och nätrullen står stilla 
igen har bindningsprocessen avslutats. 
 (Bild 114) Kontrollera garnloppet vid garnets brytrullar. Så 

snart båda brytrullarna står stilla har garnbindningens 
bindningsprocess avslutats. 
 Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 

balar). 
 

 Tips! 
Vid kombibindning (nät- och garnbindning) är det tillräckligt att 
välja ett litet antal nätlager och ett stort vindningsavstånd för 
garnet. 
 
 
 

 
Bild 115 
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10.2 RP 445 E-LINK 

 Tips!  Se separat bruksanvisning "E-LINK für LELY 
WELGER RP 445". 
 

10.2.1 Välja bindningstyp 
 Tryck flera gånger på vänster funktionsknapp tills symbolen 

som motsvarar önskad bindningstyp visas i 
manöverapparatens meddelandefält: 

 
• "Nätbindning automatisk" (Bild 116) eller 

 
 
 
 
 
 
 

• "Nätbindning manuell" (Bild 117) eller 
 
 
 
 
 
 
 

• "Garnbindning automatisk" (Bild 118) eller 
 
 
 
 
 
 
 

• "Garnbindning manuell" (Bild 119). 
 
 
 
 
 
 
 

• Kombibindning (Bild 120). 
 
 

 
Bild 116 

 
Bild 117 

 
Bild 118 

 
Bild 119 

 
Bild 120 
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10.2.2 Aktivera bindning  
 
Manuell nätbindning 
 Akustisk och optisk signal när förvald baldiameter uppnås: 

Pilsymbolen på stapeldiagrammet klättar upp till förinställt 
värde (Bild 121). 
 Stanna traktorn och låt upptagaren arbeta själv. 
 Håll knappen START/STOP nedtryckt i ca tre (3) sekunder. 

På displayen visas symbolen för "Bindning pågår (Bild 122). 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 Om nätrullen skulle bli stående när knappen START/STOP 

släppts: Håll ännu en gång knappen START/STOP nedtryckt 
i ca tre (3) sekunder. 
 (Bild 123) Akustisk signal när bindningen avslutats. Därefter: 

Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 
balar). 

 

 Tips! Vid löpande tappaxel går det alltid att starta 
bindningen manuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisk nätbindning 
 Start av bindningen utan att föraren gör något när förvald 

baldiameter uppnås. 
 Föraren uppmanas med en tre (3) sekunder lång, oavbruten 

signal att stanna traktorn. (Denna signal börjar valfritt 0 eller 
2,5 eller 5 sekunder innan nätbindningen påbörjas. 
Fördröjningen kan ställas in i "Setup"). 
 När bindningen utlösts visas symbolen för "Bindning löper" 

på displayen(Bild 122). 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 123) Akustisk signal när bindningen avslutats. Därefter: 

Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 
balar). 

 
Bild 121 

 
Bild 122 

 
Bild 123 
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Manuell garnbindning 
 Akustisk och optisk signal när förvald baldiameter uppnås: 

Pilsymbolen på stapeldiagrammet klättar upp till förinställt 
värde (Bild 124). 
 Tryck kort på knappen START/STOP: Garnmotorn startar. 

På displayen visas symbolen för "Bindning pågår (Bild 125). 
 Stanna traktorn ca fem (5) sekunder efter det att du tryckt på 

knappen START/STOP. 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 126) Akustisk signal när bindningen avslutats. Därefter: 

Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 Kasta ut 
balar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisk garnbindning 
 Start av bindningen utan att föraren gör något när förvald 

baldiameter uppnås. 
 Föraren uppmanas genom en akustisk signal att stanna 

traktorn. (Denna signal börjar valfritt 0 eller 2,5 eller  
5 sekunder efter det att bindningen påbörjats. Fördröjningen 
kan ställas in i "Setup"). 
 När bindningen utlösts visas symbolen för "Bindning löper" 

på displayen (Bild 125). 
 Låt bindningen löpa vid normvarvtal för tappaxeln (540 min-1). 
 (Bild 126) Akustisk signal när bindningen avslutats. Därefter: 

Öppna baklucka och kasta ut balen. (Se 10.3 Kasta ut 
balar.) 

 

 
Bild 124 

 
Bild 125 

 
Bild 126 
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Kombibindning (nät- och garnbindning) 

 Tips! 
För att minska Bröckelverluste och hålla nätförbrukningen liten, 
går det att binda balar efter varandra med båda 
bindningstyperna! 
 
Den automatiska garnbindningen och den automatiska 
nätbindningen startas inom ett avstånd på 3 sekunder: 
 
Steg 1: Automatisk garnbindning 
 Köra maskin med automatisk garnbindning: Se kapitlet 

Automatisk garnbindning, sid. 102. 
 Låta garnbindningen utlösas automatiskt. 
 Bakluckan ännu inte öppen. Kasta inte ut balen ännu. 

 
Steg 2: Automatisk nätbindning 
 Köra maskin med automatisk nätbindning: Se kapitlet 

Automatisk nätbindning, sid. 101. 
 Så snart nätkniven slår ner (skrällande ljud) och nätrullen 

står stilla igen har bindningsprocessen avslutats. 
 (Bild 123) Akustisk signal när garnbindningen avslutats. 

Därefter: Öppna bakluckan och kasta ut balen (se 10.3 
Kasta ut balar). 

 

 Tips! 
Vid kombibindning (nät- och garnbindning) är det tillräckligt att 
välja ett litet antal nätlager och ett stort vindningsavstånd för 
garnet. 
 
 

 Tips! 
Om mängden halmgods som återstår att samla upp inte räcker 
för att förinställd baltjocklek ska erhållas kan ingen automatisk 
kombibindning äga rum. I sådana fall går det att starta 
kombibindningen manuellt. 
Ca fem meter innan strängen tar slut: Tryck på knappen 
<START-STOP>. 
 
Stata kombibindning manuellt: 
 Ca fem meter innan strängen tar slut: Tryck på knappen 

<START-STOP>. 
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10.3  Kasta ut balar 

 Varning! Skaderisk! 
Var särskilt försiktig när bakluckan öppnas och stängs. Inga 
personer får vistas i bakluckans svängningsområde eller i det 
område där balarna lastas av. 
När du öppnar bakluckan ska det vara minst två meters 
säkerhetsavstånd till elektriska högspänningsledningar. 
Vid hängande lager: Lägg balarna på sådant sätt att de inte kan 
komma i rullning. 
 

10.3.1 RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 

 När bindningsprocessen avslutats: Öppna bakluckan 
hydrauliskt med hjälp av traktorns styrventil så att balen 
rullar ut. Håll traktorns styrventil på "Lyft" tills bakluckan 
öppnats helt. 

(Bild 128) Den övre vita lampan [3] lyser så länge bakluckan 
inte är förreglad. 
(Bild 128) Den vita lampan [4] lyser till balen rullar över 
balutkastaren. 
 När den vita lmapan [4] har slocknat (inte tidigare för då 

ligger balen fortfarande inom bakluckans aktionsradie): 
Stäng bakluckan hydrauliskt med hjälp av traktorns 
styrventil. Håll traktorns styrventil på "Sänk" tills bakluckan 
är säkert förreglad. 

Så snart bakluckan är förreglad slocknar den vita lampan [3] 
och och det går att börja med halmupptagning för nästa bal. 
 Efter aktivering traktorns styrventil ska du föra den till flytläge 

("Neutral"). 

 
Bild 127 

 
Bild 128 
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10.3.2 RP 445 E-LINK 
 När bindningsprocessen avslutats: Öppna bakluckan 

hydrauliskt med hjälp av traktorns styrventil så att balen 
rullar ut. Håll traktorns styrventil på "Lyft" tills bakluckan 
öppnats helt. 

När balen har rullat iväg över balutkastaren visas på displayen 
en uppmaning om att stänga baklucka (Bild 129). 
 Stäng bakluckan hydrauliskt med hjälp av traktorns 

styrventil. Håll traktorns styrventil på "Sänk" tills bakluckan 
är säkert förreglad. 

Så snart bakluckan är förreglad på båda sidor visas den 
normala displayen "Pressa" (Bild 130) och och det går bra att 
börja med halmupptagning för nästa bal. 
 Efter aktivering ska du föra traktorns styrventil i flytläge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 129 

 
Bild 130 
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10.4 Nöddrift 
De viktigaste maskinfunktionerna kan utföras även sedan den 
elektroniska styrningen fallit bort. 
 

 Tips! Nöddrift får inte användas för daglig produktion. 
Den är uteslutande till för att avsluta påbörjade arbeten. 
 

10.4.1 Nöddrift: Avläsa baldiameter 
Det går att hela tiden följa aktuell baldiameter genom att iaktta 
diametervisningarna [2] (Bild 131) på maskinens framsida. För 
utlösning av bindningen: se följande kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.2 Nöddrift: Nätbindning 
RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 
Nätbindning kan utlösas med hjälp av den elektriska 
belysningsanläggningen. Till detta tjänar anslutningen[1] som 
kommer ut ur kabelstammen på höger maskinsida (Bild 132). 
  
 Den svarta anslutningskontakten [2] till den elektriska 

nätkopplingen sätts helt enkelt in i det lediga vita uttaget [1]. 
 För att utlösa nätbindningen aktiveras traktorns 

parkeringsljus tills nätet omfattar balen. 
 

 Tips! Om fordonsbelysningen är påkopplad kontinuerligt 
(t. ex. för körning på väg) ska ovillkorligen nätbindningens 
provisoriska anslutning brytas. 
 
 

 
Bild 131 

 
Bild 132 
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10.4.3 Nöddrift: Nätbindning 
RP 445 E-LINK 
Nätbindning kan utlösas med hjälp av den elektriska 
belysningsanläggningen. 
  
 Bryt den elektriska anslutningen mellan traktor och maskin. 
 (Bild 133) För nätkniven för hand till avslagsläge: Dra 

knivhållaren något framåt mot fjäderspänningen så att 
segmentet inte längre ligger på rullen. Tryck segmentet 
bakåt och lägg långsamt knivhållaren på städet. 

 
 
 
 
 
 (Bild 134) Justera nätlagersensorn uppåt så långt det är 

möjligt eftersom i annat fall vevstakshuvudet skadar 
sensorn. (se även punkt 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Montera av vevstaken [1] (längd 105 mm) från fyrkanthålet 

på styrspaken [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Montera av vevstaken [1] (längd 105 mm) från 

gummivalsens excenter [3]. 
 
 
 

 
Bild 133 

 
Bild 134 

 
Bild 135 

 
Bild 136 
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 (Bild 138 och Bild 137) Montarea av den lilla anslagsplåten. 
 
 

 
 Bild 137 

 
 
 
 (Bild 139) Montera den medlevererade längre vevstaken [1] 

(längd 145 mm) i styrspakens avlånga hål [2] och på 
gummivalsens excenter [3]. 
 Inställning av nätlagren (+/-): Skjut på vevstakens vingmutter 

[1] i det avlånga hålet. 
 

 Observera! 
Styrspaken [2] måste peka nedåt så att inte vevstaken [1] 
släpar på motorn eller sensorhållaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild 140) Ingrepp i anslutningen [11] (kommer ut ur 
kabelstammen på maskinsidan): 
 Den svarta anslutningskontakten [10] till den elektriska 

nätkopplingen sätts helt enkelt in i det lediga vita uttaget 
[11]. 
 För att utlösa nätbindningen aktiveras traktorns 

parkeringsljus tills nätet omfattar balen. 
 

 Tips! Om fordonsbelysningen är påkopplad kontinuerligt 
(t. ex. för körning på väg) ska ovillkorligen nätbindningens 
provisoriska anslutning brytas. 
 

 
Bild 138 

 
Bild 139 

 
Bild 140 
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10.4.4 Avsluta nöddrift: Nätbindning 
RP 445 E-LINK 
 Återställ ursprungligt tillstånd (montera kort vevstake). 
 (Bild 134) Den uppåt justerade nätlagersensorn ska ställas 

in på 1–2 mm avstånd till excentern (gummivals). 
 (Bild 138) Montera anslagsplåten på vinkelprofilen och ställ 

in den på 2 mm avstånd till räffelhjulet. 
 I menyn "Diagnos": Kontrollera 

nätkopplingens/knivutlösningens funktion och även den för 
nätloppssensorn (nätlager). (Se separat bruksanvisning "E-
LINK für LELY WELGER RP 445".) 

 
 
 

10.4.5 Nöddrift: Garnbindning 
RP 415 BALERCONTROL E 
RP 445 BALERCONTROL E 
 
Det finns ingen nöddrift. 
 
 
 
 
  
RP 445 E-LINK 
Denna nöddrift förutsätter intakt huvudströmförsörjning mellan 
traktor och maskin. 
 (Bild 141) Dra ut båda kontakterna [5] och [6] från 

manöverapparaterna [7] och fäst dem så att de inte 
kolliderar med den löpande maskinen. 
 (Bild 132) Bryt den röda kontaktens anslutning. Sätt därefter 

helt enkelt den röd anslutningskontakten i den lediga 
anslutningen [1]. 
 För att utlösa garnbindningen ska traktorns parkeringsljus 

kopplas på (eller halvljus eller helljus) en kort stund tills 
garnet omfattar balen. 

 

 Tips! Om fordonsbelysningen är påkopplad kontinuerligt 
(t. ex. för körning på väg) ska ovillkorligen nätbindningens 
provisoriska anslutning brytas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 141 
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10.4.6 Nöddrift: Baltäthet 
RP 445 E-LINK 
 (Bild 142) På maskinens baksida finns det ett hydrauliskt 

block. För spaken till lodrätt läge. 
 (Bild 143) Ratten som sitter på sidan ska vridas in helt 

medurs tills det tar emot. I detta läge ställs det högsta 
presstrycket (den högsta baltätheten) in. Om du önskar en 
lägre baltäthet kan du vrida tillbaka ratten moturs. 

(Bild 131) Förinställd baltäthet (alltså presstryck) kan avläsas på 
manometern [1]. 
 
 
 
 

 
Bild 142 

 
Bild 143 
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11 Undanröja 
materialanhopning 

 

 Varning! Skaderisk! 
Funktionsfel på indragselementen (t. ex. upptagare, 
indragssnäckor och zinkrotor) får inte åtgärdas förrän maskinen 
står stilla: Koppla från kraftuttagsaxel och koppla från 
traktormotorn, dra ut tändningsnyckeln och bryt den elektriska 
anslutningen mellan traktor och maskin. 
 
Skaderisk vid arbeten på knivfästenas magneter! Funktionen 
hos pacemakers kan äventyras 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 underhålls- och monteringsarbeten med öppnad baklucka 
ska av säkerhetsskäl bakluckan säkras mot nedsänkning (se 
kapitel 2.10 Bakluckespärr, sid. 22). 
 
 



 

112 LELY WELGER RP 415  RP 445 

11.1 Maskiner utan knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL* 

11.1.1 Undanröja materialanhopning: Vrida tillbaka 
huvuddrevet  

 Tips! 
Detta kapitlet gäller endast för maskiner UTAN knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL: 
• RP 415 BALERCONTROL E 
• RP 445 BALERCONTROL E 
 

 Varning! Skaderisk!  
För att förhindra att vridhjälpen (Bild 144 och Bild 145) rivs med 
av eb maskin som fortsätter att löpa, slår om eller glider bort, 
ska maskinen stå stilla innan vridhjälpen används: Koppla från 
kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 
Om indragningskanalen på en maskiner utan knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL täpps till, går det att vrida huvuddrevet 
bakåt för hand: 
 Koppla från kraftuttagsaxel och koppla från traktormotorn, 

dra ut tändningsnyckeln och bryt den elektriska anslutningen 
mellan traktor och maskin. 
 RP 445 BALERCONTROL E: (Bild 144) Sätt upp vridhjälp 

(nyckelbredd 46 mm) och vrid tillbaka maskinen så pass 
mycket att indragningsområdet kan frigöras. 
 RP 415 BALERCONTROL E: (Bild 145) Sätt upp vridhjälpen 

(haknyckel) och vrid maskinen bakåt tills 
indragningsområdet kan frigöras. 
 Ta bort vridhjälpen. 

 Varning! Skaderisk! Innan du åter tar maskinen i drift: 
Dra ut vridhjälpen och stäng alla skyddsbeklädningar! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 144 

 
Bild 145 
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11.2 Maskiner utan knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL* 

11.2.1 Undanröja materialanhopningÖppna knivgolvet* 
HYDROFLEXCONTROL 

 Tips! 
Detta kapitlet gäller endast för maskiner UTAN knivgolvet 
HYDROFLEXCONTROL: 
•  RP 445 E-LINK 
• RP 445 BALERCONTROL E  
 
Knivgolvet HYDROFLEXCONTROLkan öppnas hydrauliskt. Det 
fria utrymmet under rotorn förstoras därmed avsevärt. En 
materialanhopning dra på så vis igenom lättare, grips från den 
undre pressvalsen och transporteras till presskammaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RP 445 E-LINK 
 Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
 I menyn MONITOR: Tryck på knappen tills symbolen 

"Knivgolv" visas på displayen (över mittknappen). 
 Aktivera traktorns styrventil tills: 

• knivgolvet öppnas helt. 
• tills knivarna (om de bafann sig i arbetsläge) kört helt och 

hållet i viloläge (alltså tills knivarna kört in helt och hållet i 
knivgolvet). 

 
 
 
Om knivgolvet är öppet, visas fönstret "Knivgolv öppet" (med 
blinkande utropstecken, Bild 147). 
När knivarna har åkt in i knivgolvet försvinner symbolen 
"Snittaggregat (på Bild 147 har den inte försvunnit). 
 
 Koppla åter in kraftuttagsaxeln. 

 
 
När materialanhopningen har undanröjts av sig självt: 
 I menyn MONITOR: Tryck på den mellersta knappen tills 

symbolen snittaggregat (med önskat antal knivar) visas på 
displayen (över den mellersta knappen). 
 Vid löpande kardanaxel: Aktivera traktorns styrventil tills 

snittaggregatet helt och hållet kört till snittläge (alltså till 
knivarna kört ut helt och hållet ur knivgolvet) och tills 
knivgolvet stängst fullständigt (Fönstret "Knivgolv öppet" 
försvinner). 
 Så här gör du för att kunna fylla vattenbehållaren: Aktivera 

traktorns regleringsventil i ytterligare ca 5 sekunder. 

 
Bild 146 

Bild 147 
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RP 445 E-LINK 
 Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
 Aktivera traktorns styrventil tills: 

• knivgolvet öppnas helt. 
• tills knivarna (om de bafann sig i arbetsläge) kört helt och 

hållet i viloläge (alltså tills knivarna kört in helt och hållet i 
knivgolvet). 

 
 Koppla åter in kraftuttagsaxeln. Materialansamlingen 

undanröjs av sig självt tack vare de löpande 
transportorganen. 

 
När materialanhopningen har undanröjts av sig självt: 
 Vid löpande kardanaxel: Aktivera traktorns styrventil tills 

snittaggregatet helt och hållet kört till snittläge (alltså till 
knivarna kört ut helt och hållet ur knivgolvet) och tills 
knivgolvet stängst fullständigt. 
 Så här gör du för att kunna fylla vattenbehållaren: Aktivera 

styrventilen i ytterligare ca fem sekunder efter 
insvängningen. 

 
 

 
Bild 148 
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RP 445 BALERCONTROL E 
Specialfall: Undanröj materialanhopning, när de arbetats 
med SPÄRRAT knivgolv HYDROFLEXCONTROL 
 
Se Kapitel 8.4 Spärra knivgolvet*. 
 Stanna maskinen och koppla bort kraftuttaget. 
 Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills knivarna har 

åkt helt och hållet till viloläge (alltså tills knivarna har åkt in 
helt och hållet i knivgolvet). 
 Koppla åter in kraftuttagsaxeln. Materialanhopningen 

undanröjs av sig själv genom de löpande transportorganen. 
 
Om materialstockningen har undanröjts av sig själv: 
 Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills knivarna åkt till 

snittläge (alltså tills knivarn åkt ut helt och hållet ur 
knivgolvet). 
 Så här gör du för att kunna fylla vattenbehållaren: Aktivera 

styrventilen i ytterligare ca fem sekunder efter 
insvängningen. 

 
Om materialstockningen inte har undanröjts av sig själv: 
 Koppla från kraftuttagsaxeln. 
 (Vänster maskinsida, Bild 150): Justera höger kulvred med 

90° moturs. Det hydrauliska blockets kulvred ska peka mot 
maskinens bakre del. Det hydrauliska blockets vänstra 
kulvred måste peka bort från maskinen. 
 Aktivera den anslutna traktorns styrventil tills knivgolvet 

öppnas helt. 
 Koppla åter in kraftuttagsaxeln. Materialanhopningen 

undanröjs av sig själv genom de löpande transportorganen. 
 Stäng knivgolvet. Aktivera traktorns styrventil tills 

snittaggregatet helt och hållet kört till snittläge (alltså till 
knivarna kört ut helt och hållet ur knivgolvet) och tills 
knivgolvet stängst fullständigt. 
 Så här gör du för att kunna fylla vattenbehållaren: Aktivera 

styrventilen i ytterligare ca fem sekunder sedan 
svängbottnen stängts. 
 (Vänster maskinsida, Bild 151): Justera höger kulvred med 

90° medurs. Det hydrauliska blockets högra kulvred måste 
åter peka bort från maskinen. Det hydrauliska blockets 
vänstra kulvred måste peka bort från maskinen. 

 

 Se upp! När knivgolvet stängs åker knivarna automatiskt 
i arbetsläge. Om du ska arbeta utan knivar måste dessa åter 
köras till viloläge: se kapitel 8 Snittaggregat! 

 
Bild 149 

 
Bild 150 

 
Bild 151 
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12 Underhåll/inställning 

 Varning! Skaderisk! 
Endast personer som är förtrogna med driftinstruktioner och 
säkerhetsanvisningar får utföra service på maskinen. Endast 
utbildade elektriker får utföra service och reparation på 
maskinens elektriska utrustning. Reparationer och service på 
maskinens hydraulik får endast utföras av fackmän. Underhåll- 
och reparation på maskinens bromsanläggning får endast 
utföras av utbildade fackmän. 
 
Inställningar och reparationer såväl som underhållsarbetn på 
maskinen ska aldrig utföras med löpande drivanordningar. 
Koppla från karftuttagsaxeln och traktormotorn, dra ut 
tändningsnyckeln och dra också ut kardanxel från 
kraftuttagsaxeln samt avbryt den elektriska anslutningen mellan 
traktor och maskin. 
 
Vid arbeten på öppen baklucka: Lägg in bakluckans säkring se 
kapitel 2.10 Bakluckespärr, sid. 22. 
 
Vid arbeten i närheten av nätkniven: Lägg i nätknivssäkringen, 
se kapitel 2.14 Nätknivssäkring, sid. 25. 
 
Innan arbeten inleds på den hydrauliska eller pneumatiska 
utrustningen: Gör systemet trycklöst. 
 
Före svetsningsarbeten: Avskilj spänningsförsörjningen mellan 
traktor och maskin på alla poler. 
 
Låt inte fett eller olja hamna på delar som inte ska smörjas. 
Rengör i så fall. 
 
 
12.1 Allmänna anvisningar 
 Efter de 20 första drifttimmarna: Efterdra samtliga 

fästskruvar, hjulmuttrar, draggaffelskruvar och  
muttrar – också i maskinens inre. Undantag: Ändra inte 
justerskruvarna på t.ex. garnstyrning eller nätbroms. 
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12.2 E-LINK och BALERCONTROL 
 Före monterings-, justerings- och underhålslarbeten på den 

elektroniska styrningen: Gör den elektroniska styrningan 
strömlös. 
 För att undvika felfunktioner får inte den elektroniska 

styrningen och kontrollenheten E-LINK och 
BALERCONTROL E utsättas för omåttllig fuktighet  
(t. ex. starkt regn, nedsänkning, ångstrålerengörare eller 
högtrycksapparat). 
 Befintlig kabeldragning till den elektroniska styrningen och 

kontrollenheten E-LINK och BALERCONTROL E får endast 
användas för de från fabriken monterade och godkända 
elektriska förbrukarna. 
 Den korrekta polningen av spänningsförsörjningen på 

traktorn får inte förändras eftersom den elektroniska 
styrningen då kan skadas. 

 
Före svetsningsarbeten: 
 Låt inte svetsström flyta genom den elektroniska styrningen 

och kontrollenheterna E-LINK och BALERCONTROL E. 
 Avskilj spänningsförsörjningen mellan traktor och maskin på 

alla poler. 
 Observera värmeutvecklingen på svetspunkterna. Montera 

av känsliga komponenter (kabel, sensorer, plastdelar) före 
svetsning. 

 
 
12.3 Smörja knivspaken 
Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 17 och XtraCut 25: 
 En gång var tredje vecka efter första idrifttagande: Smörj 

knivspaken [1] (smörjnippel finns på undersidan av varje 
knivspak). 
 En gång var tredje vecka efter första idrifttagande: Smörj 

knivspaken [2] (smörjnippel finns på undersidan av varje 
knivspak). 
 Eftersmörj därefter en gång per säsong. 

 
  

Bild 152 



 

118 LELY WELGER RP 415  RP 445 

12.4  Spännelement 

 Observera! 
(Bild 153) Kugghjulen [2] på huvuddrevets vals [1] har 
monterats med spännelement på valsens ände. Arbeten på 
spännelementen får endast utföras [3] av utbildade fackmän. 
 
 
 
 
 
 
 
12.5 Underhåll av nätbindningen* 
12.5.1 Ställa in nätbindningens skivbroms 
 (Bild 154 och Bild 155) För att frhindra att nätrullen efterlöper 

måste skivbromsen ställas in på så sätt att det vid lodrätt 
stående spak [1] inte längre går att vrida bromsskivan för 
hand. 
 Lossa skruven [2] vid spaken[1], dra åt den räfflade muttern 

[3] tills bromsbeläggningarna ligger tätt mot skivan. Dra åt 
skruven [2] igen. 
 Vid enkelsidig förslitning av skivbromsbelägget [4] ska du 

lossa kontramuttern [5] och vrida in skruven [6] något, tills 
bromsbeläggen åter står parallellt, kontra åter skruven [6]. 

 
 
 

 
Bild 153 

 
Bild 154 

 
Bild 155 
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12.5.2 Inställning av vibrationsdämpare 
(Bild 156) Nätspännarnas rörelser [12] bromsas på den vänstra 
maskinsidan av en svängningsdämpare. 
Två vingmuttrar (pilar på Bild 156) trycker järnbeläggen från 
båda sidor mot nätsträckaren. 
 För att ställa in nätsträckaren ska du först flytta till övre 

slutställning och dra åt vingmuttern "kraftigt". 
 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  
 

 Varning! Risk för skärskador!  
Grip inte tag i området för nätknivarna!  
Använd skyddshandskar. 
 
 
 
12.6 Spänna rullkedjor 
 Kedjespänningen ska alltid kontrolleras och efterjusteras 

efter 500 balar. 
 På pick-upens resp. snittaggregatets drivmekanism: Lossa 

kedjespänningens klotsar och sätt dem sedan i det avlånga 
hålet nachsetzen. Spänn sedan spännklossarna ordentligt. 
 De övriga drivkedjorna spänns elastiskt med fjädrar (pilar på 

Bild 157). Kontra muttern igen efter justeringen. Om 
kedjespänningsvägen är uttömd kan du korta kedjan genom 
att ta bort en länk på den. Sätt vid behov i en böjd kedjelänk. 

 

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

Bild 156 

 
Bild 157 

12 
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12.7 Hydrauliska ritningar 
12.7.1 Hydrauliska ritningar 
 maskiner  med E-LINK 
    med HYDROFLEXCONTROL-svänggolv 
    med snittaggregat på 13, 17 eller 25 knivar 

Bild 158 

 
Bild 159 
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12.7.2 Hydraulisk ritning BALERCONTROL E* 
maskiner   med fast knivgolv* 
   med snittaggregat* 

 

 

 
Bild 160 
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12.7.3 Hydraulisk ritning BALERCONTROL E* 
maskiner   med knivgolv HYDROFLEXCONTROL* 
   med snittaggregat* 

 

12.7.4 Översyn av 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. 

 
 

 

 
Bild 161 
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12.8 Hjul 

 Se upp! 
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 omnämns 
enbart konstruktionsbetingade högsta hastigheter. Observera 
eventuellt avvikande föreskrifter för enskilda länder. 
 
Åtdragningsmoment för hjulmuttrar: 330 Nm 
 Efter de 20 första drifttimmarna: Kontrollera 

åtdragningsmomen. 
 Om nödvändigt: Efterspänn hjulmuttrarna. 

12.8.1 RP 415 

Däckstorlek max. Geschwind. Tryck 

15.0/55-17 40 km/h 2,75 bar 

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

380/55-17 40 km/h 2,0 bar 

425/55-R17 40 km/h 3,0 bar 

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

500/45-22.5 40 km/h 2,7 bar 

460/65-20 40 km/h 2,8 bar 

12.8.2 RP 445 

Däckstorlek max. Geschwind. Tryck 

15.0/55-17 40 km/h 3,0 bar 

19.0/45-17 40 km/h 2,0 bar 

380/55-17 40 km/h 2,4 bar 

425/55-R17 40 km/h 3,5 bar 

480/45-17 40 km/h 2,0 bar 

500/50-R17 40 km/h 1,75 bar 

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

500/45-22.5 40 km/h 2,7 bar 

460/65-20 40 km/h 2,8 bar 

12.8.3 Stödhjul till upptagare 

Däckstorlek max. Geschwind. Tryck 

170/60-8 – 2,0 bar 
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12.9 Kedjesmörjning (oljesmörjning) 
(Bild 162) Den mekaniska kedjesmörjningen med 
smörjoljebehållaren [1] försörjer maskinens drivkedjormed 
oljesmörjning. 
 

 Observera! 
Kontrollera oljenivån dagligen. Smörjoljebehållaren [1] får aldrig 
bli helt tom! I sådant fall kan det inträffa skador på 
smörjpumpen [3] och på rullkedjorna. 
 
 Kontrollera dagligen oljenivån i smörjmedelsbehållaren 

(genom att se efter). Smörjoljebehållare får aldrig bli helt 
tom. 

 

12.9.1 Om smörjoljebehållaren trots allt skulle bli tom 
 Påfyllning av olja  

(se kapitel 12.9.2 Fylla på olja). 
 Ventilation av anlggning 

(se kapitel 12.9.3 Ventilera anläggningen). 
 

12.9.2 Fylla på olja 
 (Bild 162) För att inte smuts ska tränga in i 

smörjanläggningen ska följad göras inna behållarens lock 
öppnas: Noga rengöra runtomkring. Skruva av locket till 
behållaren. 
 Fyll på smörjoljebehållaren med ren olja via påfyllningsfiltret! 
 Beakta maskintillverkarens uppgifter beträffande 

smörjmedel! Beakta också smörjmedelstillverkarens 
säkerhetsdatablad! Smörkmedlets viskositetsområde ändras 
med driftstemperaturen. 
 Under de första driftstimmarana ska du kontrollera oljenivån 

flera gångar med jämna mellanrum. 
 Fyll vid behov på med ren olja. 
 Fyll på olja upp till max-markeringen. 

Oljesorter: se Kapitel 12.12 Smörjschema. 

 Observera! 
För att undvika skador på smörjpumpen och på rullkedjorna 
resp. själva maskinen: Använd uteslutanhde ren och oanvänd 
olja. 

 Kontrollera om det finns smuts eller är stopp i behållarens 
filter (se efter). 
 Skruva på locket på behållaren. 

 

 
Bild 162 

1 
2 

3 
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12.9.3 Ventilera anläggningen 
Vid första idrifttagande och varje gång smörjoljebehållaren 
tömts fullständigt ska anläggninegn ventileras! Ventilering sker 
genom trycklös drift med öppnade utgångar i systemet. 
 Lossa smörjledningaran från smörjställena. 
 Sätt igång pumpen tills oljan flyter fritt utan luftblåsor från 

alla smörjledningar. 
 Fånga upp olja i lämpliga fat som placeras vid ledningarnas 

ändar (miljöskydd; arbetssäkerhet). 
 Avfallshantera den uppfångade oljan på rätt sätt. 
 Anslut åter smörjledningaran till smörjställena. 
 Genomnför visuell kontroll av anslutningarna. 
 Fyll vid behov på med ren olja. 

 

12.9.4 Om så krävs: Rengör silen i behållaren 
 (Bild 163) Skruva av locket till behållaren [2]. 
 Ta ut filtret. 
 Rengör filtret grundligt endast med bensin eller petroleum. 
 Sätt tillbaka filtret och skruva på locket igen. 

Därefter: 
 Kontrollera oljenivån i oljebehållaren. 

 

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

 
Bild 163 
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12.9.5 En gång om året: Rengör hela smörjpumpen 
reinigen 

 (Bild 164) Töm smörjpump och smörjoljebehållare helt. 
 Avfallshantera restmängder av oljan! 
 Dra bort alla smörjledningar från anslutningarna. 

 

 Tips! Se till att inte tappa bort o-ring på locket [5] till 
smörjpumpen [3]. 
 
 Montera av smörjpumpen [3] från maskinen. 
 Montera av smörjoljebehållaren [1] från maskinen.  
 Tvätta ut och spola smörjpumpen [3] grundligt med bensin, 

petroleum eller lämpligt rengöringsmedel. 
 Tvätta ut smörjoljebehållaren [1] grundligt med bensin, 

petroleum eller lämpligt rengöringsmedel. 
 Montera ihop smörjpumpen [3] och montera den på 

maskinen. Kontrollera: Tätar locket och [5] smörjpumpen 
fullständigt? 
 Montera smörjoljebehållaren [1] på maskinen. 
 Sätt på smörjledningarna på anslutningarna. 
 Påfyllning av olja (se kapitel 12.9.2 Fylla på olja). 
 Ventilation av anläggning (se kapitel 12.9.3 Ventilera 

anläggningen). 
 

12.9.6 Reglera transportmängder 

 Observera! 
För att undvika skador på smörjpumpen och på rullkedjorna 
resp. 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. 
 
 
 

 
Bild 164 

1 
2 

5 
3 
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12.10 Arretera remarmen 
 (Bild 165 och Bild 166) Dra tråden [1] för hand åt vänster 

och häng in kroken [2]. Se klisterlapp nr. 0385.94.00.00. 
 Öppna bakluckan helt. 
 Stäng bakluckan till hälften. 
 Säkra bakluckan hydrauliskt och mekanisk mot sänkning 

(Kapitel 2.10 Bakluckespärr, sid. 22). 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
12.11 Vintersäsong 
Före vintersäsongen: 
 Ställ ner maskinen på en jämn yta. 
 Trä av garn, trä av nät. 
 Avlägsna garnrester, nätrester och rester av halmgods från 

maskinen. 
 Skilj manöverenheten från maskinen (dra ut kontakten). 
 Torka manöverenheten och förvara den i rumstemperatur. 
 Montera av snittaggregatet, slipa det och montera det igen. 
 Smörj alla lager ordentligt. 
 Olja in presskammarens yta något med miljö- och 

djurfodertåligt smörjmedel (t. ex. rapsolja). 
 Kontrollera lufttrycket i däcken och – om så är nödvändigt – 

ställ in (12.8.1 RP 415 resp. 12.8.2 RP 445). 
 

 
Bild 165 

 
Bild 166 

1 

2 
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12.12 Smörjschema 
 
 

Tre (3) veckor efter första idrifttagande 

Pos in 
(Bild 167) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 2) Anmärkning 

14 Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 
17 och XtraCut 25: smörj knivspaken (se 12.3 
Smörja knivspaken) 

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

 
 
 

efter 250 balar (resp. dagligen) 

Pos in 
(Bild 167) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 2) Anmärkning 

4 Smörjmedelsfördelare (valssmörjning) A2) Vänster maskinsida 
 
 
 

Alltid efter 500 balar (resp. dagligen) 

Pos in 
(Bild 167) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 2) Anmärkning 

1 Kardanaxel A  

2 autom. kedjesmörjning B höger maskinsida (Bild 162) 
se 12.9 Kedjesmörjning 

3 Gångjärn på baklucka A1)  

5 Låshake A båda sidor 

6 Rulle vid låsanordningen A båda sidor 

7 Transportrotor A båda sidor 

8 Stödhjul för upptagare* A båda sidor 
1) försörjs beroende på utförande redan genom central smörjmedelsfördelare. 
2)  förse smörjmedelsfördelare med 2 tryck ur handfettspruta – använd inte fettspruta med högtryck. 
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Årligen efter säsongens slut (vid speciellt krävande förhållanden även en gång i veckan) 

Pos in 
(Bild 167) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 2) Anmärkning 

9 Huvuddrev 
 

C / 1,7 l Oljebyte 
Kontrollera nivån med pejlstav resp. 
spillhål 

10 rörliga delar på nätbindning resp. 
garnbindning 

D se till att de rör sig lätt 

11 Hydraulisk cylinder 
på bakluckans låsanordning 

A båda sidor 

12 Smatterkoppling i upptagarens drivmekanism A vänster maskinsida 

13 Öglor för garnstyrning* A Fetta in nötningsställen lätt 

14 Endast maskiner med snittaggregaten XtraCut 
17 och XtraCut 25: smörj knivspaken (se 12.3 
Smörja knivspaken) 

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

16 Lager på upptagare 
Gäller enadst för upptagare som inte styrs: 
se reservdelslistan "RP 415/445", sid. C21. 
Montera inte bort vänster och höger smörjnippel förrän 
sidopanelerna syns. 

A båda sidor 

 
 
 

En gång om året 

Pos in 
(Bild 167) Maskindel Smörjmedel 

(Tabell 2) Anmärkning 

15 Broms A båda sidor 
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12.13 Smörjställen 

 
 Smörjmedel Varumärke, t. ex. 

 
A Allfett Fuchs Renolit FEP 2 

  Bechem High-Lub LM 2 EP 

  BP Energrease LS-EP2 

  Elf Epexa 2 

  Esso Beacon EP 2 
 
B Kedjesmörjning Smörjolja motsvarande ISO VG 68 – ISO VG 220 (inte tjocknande) 

 
C Växellådsolja SAE 90 API –GL - 5 

 
D Maskinolja - - - 

 
E Allfett Gleitmo 810 

 
F Allfett Universalfett motsvarande NLGI-klass 2, 

med högtryckstillsats, utan fasta ämnen 

Tabell 2: Specifikation av smörjmedlen 

 
Bild 167 
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13 Tekniska specifikationer 
 RP 415 

BALERCONTROL E 
RP 445 

BALERCONTROL E 
E-LINK 

 

Presskammare (∅ x bredd) [m] ca 1,00 – 1,60 × 1,23 ca 1,00 – 1,60 × 1,23 
 

Nätbindning med rullbalnät av hög kvalitet Längd: 2000 eller 3000 m / Bredd: max: 1,30 m 
 

Bindemedelsförråd (nät) 1 rulle i arbetsläge + 
1 reservrullar 

1 rulle i arbetsläge + 
2 reservrullar 

 

Bindemedelsförråd (garn) 4 rullar i arbetsläge 4 rullar i arbetsläge 
 

Uppsamlare* 

Uppsamlarbredd [m] 2,00 2,00 2,25 

Räfsbredd [m] DIN 11220 1,60 1,60 1,86 
 

Varvtal för traktorns kraftuttag [min-1] 540 540 
 

Nödvändiga anslutningar  

Anslutning till belysning 
12 V (7-poligt stickuttag)    

Anslutning för styrning  
(„BALERCONTROL E resp. „E-LINK) 
12 V DIN 9680 

  

 

tillåten totalvikt [kg] se Typskylt på maskinen 

konstruktionsbetingad högsta tillåtna 
hastighet1) se Kapitel 2.16 Vid körning på allmänna vägar 

 
 

 
 

Dessa data gäller som ungefärliga och är inte bindande. Utförandet kan variera. 
1) Beakta avvikande giltig trafikrätt! 
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Denna sida har lämnats tom med avsikt! 
 



Translation (S)  

 
 

EU-konformitetsförklaring 
motsvarande EU-riktlinje 2006/42/EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi 
 
 Welger Maschinenfabrik GmbH 
 Gebrüder-Welger-Straße 3 
 D-38304 Wolfenbüttel 
 
 
 
förklarar att produkten 
 
 Rundbalspress 
 LELY WELGER RP 445  Serienummer från 1759.50.101 
 LELY WELGER RP 415  Serienummer från 1760.50.101 
 
 
 
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 
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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 
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