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SÄKERHETSSYMBOLER
OBS! Denna varningssymbol hittar Du överallt i denna instruktionsbok och ska göra Dig
uppmärksam på säkerhetsinstruktioner för dig själv, dina anställda och övriga personer som
kommer i beröring med maskinen. Försummelse av dessa instruktioner kan förorsaka allvarliga
skador och även dödsfall.

Denna symbol betyder följande:

VARNING!
SE UPP!
DIN SÄKERHET ÄR I FARA!

Varningsord
Var uppmärksam för varningsorden VARNING! och OBS! (OBSERVERA!) i säkerhetstexter.
Orden har valts utifrån följande riktlinjer:

Varning!:
Markera farliga situationer som, om de inte undviks, skulle kunna resultera i allvarliga skador
och även dödsfall. Dessa innefattar också faror som kan hända när skyddsutrustning och/eller
skyddsskärmar är borttagna. Varningsorden kan också användas för att varna för vådlig
användning.

OBS!
Markera riskabla situationer där lätt eller lindriga personskador kan resultera om de inte undviks.
Används även för att varna för att maskinskada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
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Bäste kund,
Vi tackar Dig för att Du valde en TREJON produkt och hoppas Du blir nöjd.
Genom att läsa manualen och följa dess rekommendationer försäkrar Ni Er om att få längsta
möjliga livslängd och en effektiv användning av maskinen.
Vi har gjort denna manual för att ni ska kunna få en god överblick över hur maskinen fungerar
och vilka säkerhets och underhållsföreskrifter som måste följas vid arbete med maskinen.
Om några frågor uppstår vid bruk av maskinen eller vid läsning av denna bok är Ni alltid
välkomna att kontakta oss.

TREJON AB
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Sweden
Tel: + 46 (0)935 399 00
Fax: + 46 (0)935 399 19
Fax reservdelar. +46 (0)935 202 41
e-mail: info@trejon.se
Hemsida: www.trejon.se
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Ärade återförsäljare.
För att garantin ska träda i kraft och alla lagliga krav uppfyllas, ber vi Er fylla i garantibeviset
tillsammans med kunden och återsända det till TREJON.
Garantin träder i kraft samma dag som maskinen överlåtes till kunden.

Checklista vid leveranskontroll:

Kontrollera om eventuella transportskador. Anmäl till transportföretaget
Se över redskapet noga innan användning och kolla att all emballagematerial
har tagits bort. Gör dig av med emballagematerialet på ett miljövänligt sätt.
Kontrollera att leveransen är komplett enligt maskinorder/följsedel.
Kontrollera att maskinen är smord, smörjfett NLGI 2. Se avsnitt ”Underhåll”
Kontrollera lufttryck i däcken.
Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna, dessa skall även efterdras av användaren
efter de första arbetstimmarna.
Ge anvisningar angående rätt kraftuttagsvarvtal.
Med hjälp av instruktionsboken gått igenom och förklarat idrifttagande, användande
samt underhåll av maskinen respektive tillbehör för kunden
Utför funktionskontroll.
Instruktionsbok överlämnat till kunden.
Fyll Garantibeviset tillsammans med kunden och skicka till TREJON AB. Finns som
bilaga till denna manual och som kopia längst bak.

Fyll i serienummer på maskinen i fältet till höger

trejon.se
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1 Inledning
1.1

Information till köparen

Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig vid underhåll och drift av maskinen, samt vid
utförandet av inställningar.
Kombinationsmaskinen har konstruerats för att ge bästa möjliga prestation under de flesta
skördeförhållanden och för att uppfylla de högsta säkerhetskraven.
Läs instruktionsboken noga och se till att du förstår hur maskinen fungerar innan den tas i bruk.
Begreppen "vänster" och "höger" i denna instruktionsbok gäller utifrån körriktningen.
Vi vill även påpeka att denna instruktionsbok innehåller bilder på andra inplastare. Funktionerna
som beskrivs är identiska med funktionerna hos denna inplastare.
Eftersom inplastarens maskinversion är mycket omfattande beskrivs alla varianter i denna
instruktionsbok.

1.2

Avsedd användning

Maskinen får endast användas för inplastning av färdigpressade rundbalar med halm/hö/gräs
med elastisk folie.
Plastarbordet får INTE vara lastat med en bal vid körning på väg eller vid upptagning.
All övrig användning skall anses vara ej avsedd användning och tillverkaren är inte ansvarig för
skador eller olyckor som förorsakats av en sådan användning. Ägaren är ensam ansvarig för
risker i samband med sådan användning.
Avsedd användning innebär också att maskinen används enligt tillverkarens instruktioner
gällande drift, underhåll och reparationer.

1.3

Typskylt

Typskylten är placerad vid maskinens kontrollenhet.
Vid förfrågningar eller vid beställning av reservdelar, ange alltid maskintyp, modell,
artikelnummer, serienummer och tillverkningsår.
Notera maskinuppgifterna här om det inte finns någon typskylt.

1.4

Garanti

Denna instruktion skall läsas och efterföljas av alla personer som arbetar med maskinen.
Maskinen får endast användas för det ändamål som anges under 1.2.
Arbeten får endast utföras på det sätt som beskrivs i denna dokumentation.
Endast tillverkarens original reservdelar, eller delar som åtminstone uppfyller samma krav som
tillverkarens originaldelar, får användas.
Otillbörliga förändringar på maskinen som utförts utan att tillverkaren tillfrågats, leder till att
garantianspråket inte gäller för skador som förorsakats av sådana förändringar.
Vi ersätter endast garantiarbeten om vi har utfärdat ett vederbörligt reparationsuppdrag för en
sådan reparation.

trejon.se
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På grund ständiga ansträngningar att förbättra produkterna, reserverar tillverkaren sig rätten att
utföra berättigade och möjliga förbättringar och förändringar utan att garantera omarbetning av
existerande maskiner.

1.5

Rengöring innan första användning

Innan maskinen lämnade fabriken har den behandlats med ett skyddande vax. Vi
rekommenderar därför att detta vax tvättas bort innan maskinen börjar användas.
Rengöra maskinen:

Inplastaren ska rengöras med en högtryckstvätt med en maximal vattentemperatur på
60° C. Högtrycksmunstycket ska hållas på ett avstånd på minst 50 cm.
Alternativt kan maskinen rengöras genom att man sprayar på ett handelsbrukligt kallt
rengöringsmedel. Rengör sedan maskinen med högtryckstvätten med ett maximalt tryck
på 80 bar och håll högtrycksmunstycket hållas på ett avstånd på minst 50 cm.
OBSERVERA: Inga förorenande ämnen får läcka ut i jorden eller i grundvattnet vid
rengöring av maskinen.
Rikta inte högtrycksstrålen mot elektroniska komponenter och lagringar.
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2 Säkerhet
2.1

Allmänt om säkerhet
¾ Läs instruktionsboken noga innan motorn startas, innan drift, underhåll och service och
innan maskinspecifika arbeten påbörjas.
¾ Läs och följ noggrant instruktionerna för all installerad utrustning som elmotor,
dieselmotor eller kraftuttagsdrift innan du påbörjar arbetet med utrustningen.
¾ Kontrollera innan användning att maskinen och traktorn befinner sig i trafiksäkert skick
för användning på väg och för drift.
¾ Vid körning på väg ska försiktighet iakttas när det gäller byggnader och hinder och
hänsyn tas mot andra trafikanter. På grund av maskinens längd rekommenderas extra
försiktighet vid arbete med maskinen.
¾ Förutom informationen i denna instruktion måsta allmänna säkerhetsföreskrifter och
skyddsinstruktioner iakttas och efterföljas.
¾ Varningar och skyltar på maskiner ger viktig information om säker användning. Genom
att följa dessa varningar och observera skyltarna ökar du din egen säkerhet.
¾ Vid körning på allmän väg ska gällande trafikregler efterföljas!
¾ Se till att maskinutrustningen uppfyller alla speciella nationella krav.
¾ Kör sakta vid hög trafik och mycket folk.
¾ Inplastaren får INTE vara lastad med en bal vid körning på allmän väg.
¾ Kontrollera all transportutrustning som ljus, varningssystem och eventuella
skyddsanordningar och reparera dessa vid behov.
¾ Lär och praktisera hur all utrustning och alla reglage används och fungerar innan
maskinen används. Se till att alla säkerhetsanordningar är ordentligt installerade. Under
arbetets gång är det för sent.
¾ Håll maskinen ren för att förebygga tekniska problem.
¾ Bär inte löst sittande kläder som kan fasta i rörliga delar när du arbetar med inplastaren.
¾ Kontrollera omgivningen innan maskinen startas. Se till att du har god sikt.
¾ Det är förbjudet att som passagerare åka med maskinen under arbete och under
transport.
¾ Var mycket försiktig när maskinen kopplas till och från traktorn.
¾ Se till att släpvagnskopplingen mellan traktorn och inplastaren är spärrad så att
kopplingen inte kan lossna.

trejon.se
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¾ Tänk på centrifugalkraften och maskinens längd vid körning i kurvor.
¾ Manövreringsorgan för fjärrstyrda system (elektriska fjärkontroller m.m.) måste vara
installerade på ett sådant sätt att de inte kan aktiveras oavsiktligt i någon transport- eller
arbetsposition.
¾ Traktorns köregenskaper, styrning och bromsegenskaper påverkas av den tillkopplade
maskinen. Se alltid till att traktorn har tillräcklig styr- och bromskapacitet.
¾ Maskinen får endast startas om alla skydd och säkerhetsanordningar är monterade och
fungerar fullgott.
¾ Håll ett säkert avstånd till inplastaren under drift eftersom absolut säkerhet inte är möjligt
på grund av dess särskilda funktion.
¾ Hastigheten måste alltid anpassas till de aktuella förhållandena. Undvik tvära svängar
vid körning i upp- eller nerförsbackar eller tvärs över en sluttning.
¾ I lutande terräng, placera balarna på ett sådant sätt att de inte kan rulla iväg.
Observera: Lägg endast ner balarna manuellt och alltid i lutningens tvärriktning.
¾ Inga personer vår vistas i området mellan traktorn och inplastaren så länge maskinen
inte är säkrad så att den inte kan rulla iväg.

2.2

Maskinförare
¾ Maskinen får endast användas och skötas av ansvarsfulla personer med tillräcklig
kunskap och erfarenhet för att arbeta med denna maskin.
¾ Personer under 16 år får inte arbeta med maskinen.
¾ Maskinens ägare måste se till att maskinens bruksanvisning finns tillgängligt för
maskinföraren, och ägaren ska se till att maskinföraren har läst och förstått
instruktionerna. Endast om detta är krav är uppfyllt får maskinföraren starta maskinen.
Inplastaren får endast skötas av en person.

2.3

Hydraulsystem
¾ Kontrollera svängradien mellan traktor och inplastaren och dra alla slangar så att de inte
kläms i något läge.
¾ Se till att tanken alltid ät tillräckligt full med hydraulolja.
¾ Observera! Hydraulsystemet står under högt tryck!
¾ Kontrollera hydraulikslangarna med jämna mellanrum och byt ut dem om de är skadade
eller gamla! Nya slangar måste uppfylla tillverkarens tekniska krav.
¾ Sänk ner maskinen och kopplingsanordningarna till marken innan arbeten på
hydraulsystemet påbörjas. Gör systemet trycklöst och stäng av motorn.
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¾ Se till att hydralikslangarna ansluts på rätt sätt när hydraulcylindrarna kopplas in. Se till
att hydraulsystemet är trycklöst på traktorn och på maskinsidan innan hydraulslangarna
ansluts till traktorn. Anslut endast hydraulanslutningar som är kompatibla.
¾ Hydraulolja som läcker ut under högt tryck kan tränga igenom huden och orsaka
allvarliga skador. Uppsök läkare omedelbart om du har skadats.
¾ Iakttag strikt renlighet vid reparationer så att hydraulkretsen inte kontamineras vid nästa
start.
¾ Placera handenheten på ett torrt och säkert ställe.

2.4

Däck & hjul
¾ Se till att maskinen är ordentligt avstängd och säkrad så den inte kan rulla innan arbeten
på däck utförs.
¾ Montering av däck och hjul kräver tillräcklig kunskap och lämpliga monteringsverktyg.
¾ Reparationer och montering av däck och hjul får endast utföras av utbildad personal
med lämpliga verktyg.
¾ Däckens livslängd och prestanda beror huvudsakligen av rätt lufttryck.
¾ Efter däcksmontering ska hjulmuttrarna efterdras efter 10 timmars drift. Kontrollera
därefter hjulmuttrarna var 50 drifttimme.
¾ Kontrollera däckens tillstånd och lufttryck innan körning. Om en skada upptäcks ska den
repareras omedelbart.

2.5

Elsystem
¾ Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter vilkas funktion kan påverkas av
elektromagnetisk strålning från andra komponenter. En sådan påverkan kan leda till fara
för personer.
¾ Om elektrisk utrustning och/eller komponenter monteras på maskinen i efterhand är
användaren ansvarig för att kontrollera om installationen förorsaka felfunktioner hos
fordonselektroniken eller andra komponenter. Användaren är ansvarig för alla typer av
felfunktioner.
¾ Hela det elektriska systemet på maskinen är konstruerat för 12 V drift.
¾ Se till att en god kontakt finns vid anslutningspunkterna mellan traktor och maskin.
¾ Avlägsna all smuts från belysningssystemet.
¾ Kontrollera belysningssystemets funktion innan användning. Byt ut trasiga lampor eller
glödlampor omedelbart.
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Säkerhet vid stillestånd eller parkering
¾ Parkera maskinen på en säker plats.
¾ Tillåt aldrig barn att leka på maskinen eller i dess närhet.
¾ Koppla alltid ifrån maskinen på ett stadigt, torrt och plant underlag. Säkra maskinen så
att den inte kan rulla.
¾ Förslut alltid bortkopplade hydraulikslangar med lämpliga skyddskåpor.
¾ Säkra inplastaren mot användning av obehöriga personer (ta ur tändningsnyckeln ur
traktorn).

2.7

Säkerhetsinstruktioner för inplastaren
¾ Kontrollera under driftsättning alla enskilda delar ordentlig genom att följa
bruksanvisningen.
¾ Lär känna maskinens funktioner och delar. Under pågående arbete är det för sent.
¾ Klättra aldrig på plastarbordet! Använd lämpliga hjälpmedel (stegar) vid alla arbeten på
inplastarens överbyggnad.
¾ Se till att inga personer befinner sig i riskområdet när balarna kastas ut.
¾ Se till att balarna inte kan rulla iväg i backig terräng. Placera alltid balarna tvärs över en
sluttning och använd aldrig tippmekanismen, lasta av balarna manuellt.
¾ Det är förbjudet att visats i arbets- och riskområdet.
¾ Var extremt försiktig vid underhålls- och reparationsarbeten söm kräver att man går in i
maskinen. (Varning: HALKRISK). Inplastarens kraftförsörjning måsta vara avstängd och
säkrad mot återinkoppling.
¾ Observera: Dessa instruktioner visar vissa maskindelar utan skyddskåpor! (för bättre
åskådliggörning). Samtliga skyddskåpor måste vara monterade innan maskinen
används.

2.8

Säkerhetsinstruktioner för kraftöverföringen
¾ Se alltid till att alla skydd för kraftuttagsaxeln och PTO-axeln är monterade och i gott
skick.
¾ Se till att skydden täcker kraftuttagen ordentligt, både i transport- och arbetsposition.
¾ Koppla alltid ur PTO-axeln, stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln innan
kraftuttagsaxeln kopplas in eller ur.
¾ Se till att kraftuttagsaxeln är korrekt monterad och sitter säkert.
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¾ Förhindra att kraftuttagsaxelns skydd roterar tillsammans med kraftuttagsaxeln genom
att montera fast dess kedjor.
¾ Se till att den valda hastigheten och rotationsriktningen hos traktorns PTO-axel stämmer
överrens med den tillåtna hastigheten och riktningen hos maskinens drivenhet.
¾ Se till att ingen människa befinner sig i närheten av maskinen innan PTO-axeln startas.
Alla personer måste befinna sig på ett säkert avstånd.
¾ Starta aldrig PTO-axeln när traktorns motor står still.
¾ När PTO-axeln arbetar får ingen person befinna sig i närheten av den roterande PTOaxeln eller i närheten av kraftuttagsaxeln.
¾ Koppla ifrån PTO-axeln om vridningsvinkeln är för skarp eller om PTO-axeln inte
används.
¾ Redskap som skapa ett högt tröghetsmoment rörs efter att PTO-axeln har kopplats ur.
SÄKERHETSRISK! Ge dessa redskap tillräcklig tid för att sakta ner och stanna. Gå inte
nära maskinen förrän alla delar står stilla.
¾ Försök aldrig att rengöra, smörja, reparera eller justera den PTO-drivna maskinen eller
kraftuttagsaxeln, om inte PTO-axeln har kopplats ur, motorn har stängts av och
tändningsnyckeln har dragits ur tändningslåset.
Viktigt: Observera PTO-axelns driftanvisningar och säkerhetsdekaler!

2.9

Säkerhetsdekaler och varningsskyltar

Läs och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar innan
maskinen tas i drift.

Innan underhåll och reparationer utförs på maskinen, stäng av motorn
och ta ur nyckeln ur tändningslåset.
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Var försiktig om hydraulolja läcker ut.
Observera anvisningar i den tekniska manualen.

Gå aldrig in på plastarbordet.

Öppna inte och ta inte bort skyddsanordningar under drift.

Sträck dig inte i områden där det finns riks att klämmas fast så länge
delar är i rörelse i dessa områden.
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Maskindelar får endast vidröras när de står helt stilla.

Uppehåll dig inte inom släpvagnskopplingens svängradie medan
motorn är igång.

Uppehåll dig inte i närheten av PTO-axeln.

Håll ett tillräckligt avstånd till maskinens svängradie.
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Det är förbjudet att stå och åka på trappsteg eller plattformar.

Hävarmen är fjäderinspänd.

Uppehåll dig inte inom maskinens svängradie.

Under drift stannar vinschverket utanför lyftområdet.
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Innan maskinen kopplas till eller när den är parkerad ska den säkras
med klossar så den inte kan rulla iväg.

3 Driftsättning och inställningar
Definitioner:

3.1

Drift G5020:
Drift G5020 Inliner:

Inplastaren är kopplad till traktor
Inplastaren är kopplad till balpress

Anslutningar på traktorn
En enkel eller dubbelverkande kontrollenhet med obegränsat återflöde
till tanken för försörjningen av inplastaren.
RÖD:
Tryckoljeförsörjning
BLÅ:
Returledning
Stickkontakt med 7 skift för hela ljussystemet, utom strålkastare.
Matarspänning: 12 Volt

Stickkontakt med 3 stift för elektronikmatningen till inplastaren.
Matarspänning: 12 Volt
Observera: Anslut kontakten direkt till traktorbatteriet!
Kabeltvärsnitt: 2 x 6 mm²
Säkring: 25 Ampere

På begäran: Anslutning för tryckluftssystem med två ledningar

På begäran: Maskinen kan levereras med ett hydrauliskt bromssystem.

Viktigt:

För ytterligare anslutningar (för balpress) se instruktionerna för respektive
balpress.

Det rekommenderas att respektive anslutning skyddas mot nedsmutsning.
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Ställa in försträckaren (foliehöjd)

Försträckaren måste ställas in på ett sådant sätt att folien löper centriskt runt balen. Folien
måste ha bredden 750 mm och samma längd.

Balens mitt

Försträckaren kan ställas in på lämplig höjd med hjälp av två
klämskruvar.

Observera: Om försträckaren är monterad i den lägsta positionen måste
försiktighet iakttas så att den inte kolliderar med skärmarna.

För in folien ordentligt i försträckaren.
Använd inte skadade folier. Detta kan leda till felfunktioner.
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Folielager och försträckaren

Folien lindas rund balen med ungefär 50 % överlappning.
(2+2+2 metod = 6 lager)
2 lager = 0,5 rotation av balen
4 lager = 1,0 rotation av balen
6 lager = 1,5 rotation av balen
VIKTIGT: Dessa uppgifter är endast referensvärden.
Bal ∅ i cm

Rotation sveparm
4-lager

Rotation sveparm
6-lager

16
20

24
30

Rundbalar ∅ 120
Rundbalar ∅ 150

Hur man ändrar folielager beskrivs i kapitel 4.2.
Försträckningen är 65 %.
3.4

Foliebroms

För att undvika efterrotation av folierullen är der nedre folielagret
på försträckaren inmonterad med ett friktionsbelägg mellan
stödskivan och lagerbanan. Detta friktionsbelägg täcks utifrån av
lagerbanan och skyddas mot smuts, vilket gör att den inte är
synlig. Folierullens vikt mot lagerbanan förhindrar att folien
efterroterar. För att ändra friktionsbelägget, måste plastskyddet,
låsringen och lagerbanan tas isär.

3.5

Folieklipp
Observera: Försök inte att gripa ta i knivbladet uppifrån när det justeras,
rengörs eller repareras!
Skaderisk!

1.
2.
3.
4.

Öppna folieklippen hydrauliskt.
Lossa skruvarna. (4 st.)
Flytta bladet uppåt eller nedåt.
Skruva fast skruvarna. (4 st.)
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Följande problem kan uppstå om klivbladen inte är riktigt inställda:

Folien skärs av innan den är fastspänd
Folien skärs inte av efter att den fästs.

Knivbladet sitter för högt.
Knivbladet sitter för lågt.

Folieklippen måste fästa folien i mitten.
Se foto.
Om filmen fasts på ett felaktigt sätt kan detta korrigeras genom
att vrida på kontrollkonsolen på sveparmen.

3.6

Avstängningsanordning på sveparmen
(NÖDSTOPP)

Vid alla arbeten på inplastarens överbyggnad måste traktorns motor vara
avstängd!
Använd lämpliga hjälpmedel (stegar) vid alla arbeten på inplastarens
överbyggnad och säkra dessa så de inte kan halka iväg!
När någon av de två avstängningskonsolerna som är monterade på sveparmen trycks in,
aktiveras en avstängningsanordning (vippkontakt och stag) via en kontrollkabel som i sin tur
kopplar om en hydraulventil och en sensor så att inplastningen stoppas. (NÖDSTOPP på
sveparm)
Inplastningen stoppas hydrauliskt och elektroniskt.
Displayen visar texten "NÖDSTOPP på sveparm"
Avstängningskonsol

Vippkontakt

Sensor för NÖDSTOPP på sveparm
Avstängningsstift på hydraulventilen
Avstängningsstag

För att slå ifrån avstängningsanordningen måste inplastarens oljekrets göras trycklös.
Avstängningskonsolen måste sedan föras tillbaka till utgångsläget. Allmänna tips om hur
sensorerna justeras, se kapitel 3,9.
Observera: Maskinens oljekrets måste vara trycklös när
avstängningsanordningen reglas upp!
Observera: Arbetet får ej fortsättas om säkerhetsanordningen är defekt!
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Ställa in sveparmens NÖDSTOPP

Observera: Innan arbeten utförs på avstängningsanordningen (sveparmens
NÖDSTOPP) måste traktorn vara avstängd och säkrad så att den inte kan
startas.
Avstängningsstaget får inte trycka in avstängningskolven på hydraulventilen helt eftersom detta
kan skada ventilen.
Avstängningskolvens återstående väg måste vara 1-2 mm!
1-2 mm
Avstängningsstift

Robalon stift
Reglerstag

Dessutom måste man se till att vippkontakterna alltid befinner sig i ett horisontellt läge under
drift! (Avståndet mellan fästet och vippkontakten måste vara lika stort på höger och vänster
sida).
Fäste

Vippkontakt

Endast inställningsmuttern på avstängningskonsolen får användas för att ställa in
avstängningsanordningen (sveparmens NÖDSTOPP).
Fjäderns förspänning på avstängningskonsolen kan andras om det behövs.
Om avstängningsanordningen löser ut av sig själv måste fjädern spännas.
Inställningsmutter till
avstängningsanordning
Inställningsmutter
till fjäderns förspänning

3.8

Folieövervakning (tillval)

Sensorn får en regelbunden signal från styrdonet (styrdonet sitter på bromsrullen). Signalen
sänds vidare till kopplingsdosan. Om folien går av eller är slut, roterar inte bromsrullen längre
och kopplingsdosan får inga nya signaler och på så sätt stoppas inplastningen elektroniskt.
Ett folie fel ("Foil torn") visas på handenheten.
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Sensor
Styrdon

3.9

Sensorinställning
Observera: För att kunna ställa in och kontrollera alla sensorer måste
traktorns motor vara avstängd. Endast strömkretsen behövs!

Allmänt:

Avståndet mellan sensor och sändare måste vara 5 mm, om inget annat värde
anges.
När strömkretsen är tillslagen och sensorn är rätt inställd lyser en diod på
sensorns baksida.

Sensor för sveparmsposition
Om sveparmen inte stannar ovanför det markerade läget (dekal på folieklippen) måste
sveparmens position justeras via omkopplingskonsolen på den övre delen.
Sveparm

Korrekt läge för sveparmen
Följande steg måste utföras för att ställa in sveparmens position.
1. Flytta sveparmen hydrauliskt till rätt position.
2. Lossa båda skruvarna på kontrollkonsolen på undersidan av det cylindriska kugghjulet
och rotera konsolen till överlappningen (kontrollkonsol mot sensor) som visas nedan.
3. Skruva åt de lossade skruvarna.

Vrid omkopplingskonsolen till den
visade positionen.
trejon.se
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Sensor till sveparmens NÖDSTOPP
I driftläge (avstängningskonsolen urkopplad) måste sensorn befinna sig 5 mm från
avstängningsstaget!
Sensor till
(sveparmens NÖDSTOPP)

(avstängningsanordning)

Sensorer för folieövervakning
Sensorn måste befinna sig 5 mm från styrdonet
Styrdon
Sensor

Foliesträckare

Sensorer för positioner på plastarbordet
Dess tre sensorer avgör om plastarbordet befinner sig i någon av tre olika positioner.
Kontrollkonsolerna är standardmuttrar.

Bord i position för upptagning
Bord i position för inplastning

Bord i position för avlastning
kontrollkonsoler
Justeringen kan göras genom att lossa och justera muttrarna.
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Sensorer för att ta upp en bal

Systemet består av en lastningsarm och en tippanordning.
Sensorer för lastgaffel

Med dessa två sensorer kan lastgaffelns tre positionen bestämmas. Båda sensorerna
formar en enhet för en lyckad sekvens.
Inställningsinstruktion:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Flytta lastgaffel till dess lägsta position (Bild 1).
Vrid kopplingskammen 2 (två kontrollkonsoler) tills sensor 2 är aktiv.
Flytta lastgaffeln till läget motsvarande Bild 2.
Vrid kopplingskammen 1 tills sensor 1 är aktiv (Bild 3).
Flytta lastgaffeln till dess högsta position.
Sensor 2 måste aktiveras av kopplingskam 2 (andra kontrollkonsol)

Bild 1

Bild 2
Gaffelns mitt = stagets övre kant
Kopplingskam 2

Kopplingskam 1
Sensor 1
Sensor 2

Bild 3

Bild 3 visar kopplingskammarnas positioner när lastgaffeln är positionen motsvarande
Bild 2.
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Sensor för bakre tippning
Med dessa sensorer registreras öppningsvidden hos den bakre tippningen.
Om den bakre tippningen är helt öppen eller stängd aktivera respektive sensor.

Sensor för bakre
tippning öppen

Sensor för bakre
tippning stängd

Sensor för dragstång
Denna sensor signalerar dragstångens läge till styrenheten. Om dragstången befinner sig i
lastgaffelns arbetsområde stoppas inplastningssekvensen.
G-5020: Sensorn aktiveras om avståndet mellan lastgaffeln och stången är mindre än ungefär
230 mm.

230 mm

G-5020 Inliner: Sensorn aktiveras om avståndet mellan lastgaffeln och stången är mindre än
ungefär 50 mm.

50 mm
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Sensor för övervakning av bal
Växelkontakten vid lastgaffeln trycks in av balen. Detta aktiverar sensorn.

Observera: Skruva åt alla skruvar och muttrar efter inställningen.

Justera lastgaffeln
För att kunna arbeta med olika balstorlekar måste lastgaffeln justeras till rätt balstorlek.

Låstbult

Teleskoparm

Lossa först bulten och flytta teleskoparmen till önskad position. Låsbulten måste säkras
ordentligt.
Observera: För att underhåll och rengöring måste inplastarens drivenhet
alltid vara avstängd och säkrad mot obehörig start.
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3.10 Justera dragstången (endast G-5020 Inliner)
Eftersom alla rundbalspressar är olika finns ett flertal sätt att fästa stången hos G-5020 Inliner.
Dragögla
Dragöglan måste justeras så att dragstången befinner sig I horisontellt läge när balpressen är
tillkopplad.

Dragöglan kan justeras horisontellt.

Dragstång
Om inplastaren kopplas in efter en balpress måste stångens längd väljas så att lastgaffelns
maximala svängvinkel inte krockar med balpressen.

Dragstångens längd kan justeras.

Observera: Skruva åt alla skruvar och muttrar efter inställningen.

Balstyrning (G-5020 Inliner)
G-5020 Inliner har en extra balstyrning. Efter att balen släppts ur från balpressen styrs balen i
rätt position för upptagning.
Balstyrningen måste sticka ut ca 40 mm längre än lastgaffelns ram.
Borrhål för olika inställningar.

Spindel: För exakt inställning kan även spindelns
längd ändras.
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4 Drift
Observera: Läs instruktionsboken noga och se till att du förstår hur
maskinens alla delar fungerar innan du arbetar med inplastarkombinationen!

4.1

Reglage

MANUELL DRIFT – maskinsida
Brytare för strålkastare
NÖDSTOPP Inplastare

Sveparm

FRAMÅT– BAKÅT

Plastarbord
Lastgaffel

FRAMÅT – BAKÅT
UPP – NER

Tippanordning
Folieklipp
Stång

ÖPPEN – STÄNGD
ÖPPNA - STÄNG
INNÅT – UTÅT

4.2

AUTOMATISK och MANUELL DRIFT på handenheten

Handenheten

Matarkabel med 6-stifts kontakt (kontrollkabel)
(monterad på inplastaren)

Driftanvisningar för helautomatisk elektronisk programstyrning V01.18
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Reglage

Nödstoppsknapp:
Aktiveras genom att den trycks in,
återställs genom att den vrids

Display med fyra rader:
Här visas instruktioner för drift.

Knappsats 1
Lyftaxel, stöd, tippbord och upptagning
kan styras med dessa knappar.

Knappsats 2 (kontrolldel):
Dessa knappar används för att styra
den automatiska sekvensen.

Knappsats 1
Lyftaxel, stöd, tippbord och upptagning kan
förflyttas genom att trycka på motsvarande
knappar. Vissa funktioner är ej tillgängliga
vid automatisk drift.
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Knappsats 2
Inplastarens drift är indelad fyra sektioner:
•
•
•
•

Automatisk sekvenskontroll
Inställning av programfunktioner (t.ex. antal folielager eller armrotationer per bal)
Manuell styrning (behövs vid foliebyte)
Hantering av kundkonton

Följande knappar används för att använda dessa möjligheter. Det finns i Knappsats 2:
Om en fråga visas på displayen, tryck på denna knapp för att svara
med "JA".

Om maskinen arbetar automatiskt kommer inplastaren att stanna
omedelbart. I annat fall, genom att trycka på denna knapp svarar man
"Nej" eller man kommer till "Program Start".
Med denna knapp kan olika sekvenser startas.

"Programfunktioner" kan ändras (t.ex. antal rotationer per bal),
beroende på sekvens kan denna knapp även ha andra funktioner.
Med denna knapp kommer man till "Manuell drift".

Med denna knapp kommer man till "Hantering av kundkonto".

Dessa knappars betydelser varierar beroende på aktivitet och beskrivs
detaljerat i respektive avsnitt,

Alla tillåtna knappar visas inom hakparentes: t.ex. [OK/STOP] innebär att endast knapparna

leder till en reaktion. En giltig knappoperation indikeras med en kort ljudsignal, alla andra
knappoperationer på Knappsats 2 ignoreras.
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Huvudbrytare (handenhetens undersida)
Huvudbrytaren, akustisk sensor och anslutningskontakt för kontrollkabeln till kopplingsboxen
finns på handenhetens undersida.

Genom att trycka in huvudbrytaren slås kontrollen
på (brytaren trycks in). Kontrollen stängs av
genom att man trycker in brytaren igen.

När vissa knappar trycks in, eller vid felindikering,
ljuder en kort ljudsignal.

Anslutningskontakt för kontroll och matarkabel.
Sätt i kabeln och säkra den genom att vrida på
spärren.

Detta var den allmänna beskrivningen. Nu följer den detaljerade beskrivningen:
Automatisk drift
Efter att handenheten slagits på med huvudbrytaren visas handenhetens och kontrollens
versions- och serienummer ett kort ögonblick,
Göweil
V01.18
G-5020 Wrapper
Handterm.:SN 01 0000
Maschine :SN 01 0001

följt av meddelandet "Electronic Start":
c01:
3
rot:24
Electronic Start
[OK]

Strömkretsen är ansluten. Elsystemet är nu funktionellt och man kan komma till
"Program Start".
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Program start
Displayen visar antalet inplastade balar.
Kund konto (c01)

Antal plastade balar (3)

Antal folielager/
armrotationer (24)

c01:

3
rot:24
Göweil
bale wrapper
[START/PROG/MAN./b]

Om inställningen "only wrapping" är satt till "yes" visas denna display:
c01:

3
rot:24
Göweil
only wrapping?
[START/PROG/MAN./b]

Automatisk drift startas. Om inställningen "only wrapping" är satt till "yes" kommer
man till “Sekvensdisplay inplastning”, i annat fall till “Sekvensdisplay förberedelse
upptagning “.
"Programfunktionerna" kan ändras (t.ex. antal rotationer per bal).

Manuell drift: Sveparmen och skräningen kan flyttas manuellt (se kapitel Manuell
drift).

Hantering av kundkonton: Inställningar av kundkonton kan göras
(se kapitel Hantering av kundkonton).
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Sekvensdisplay förberedelse upptagning
Beroende av den automatiska sekvensens förlopp kan följande meddelande visas:
c01:
3
rot:24
load arm down
[STOP]
c01:
3
rot:24
end tip opening
c01:
3
rot:24
[STOP]
c01:
3
rot:24
tail gate open
[STOP]
c01:
3
rot:24
tail gate close
[STOP]

Om den bakre tippningen är öppen kommer man till "Fråga balupptagning" såvida detta inte är
förberedelse för upptagning av en andra bal. I det andra fallet visas "Fråga balutkastning".
Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".

Fråga balupptagning
C01:
3
rot:24
pick up bale ?
[OK/STOP]

Om brytaren som är monterad på lastgaffeln trycks in medan denna fråga visas, innebär det
samma sak som om man trycker på knappen "OK".
Upptagningen stratas och man kan komma till "Sekvensdisplay balupptagning".

Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".
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Sekvens balupptagning
Beroende av den automatiska sekvensens förlopp kan följande meddelande visas:
c01:
3
rot:24
end tip closing
[STOP]
c01:
3
rot:24
load arm up
c01:
3
rot:24
[STOP]

Om en andra bal tas upp fortsätts sekvensen med "Fråga balutkastning"
c01:
3
rot:24
table back
[STOP]
c01:
3
rot:24
load arm down
[STOP]

Om lastgaffeln har nått sin position visas "Sekvensdisplay inplastning".
Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".
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Sekvensdisplay inplastning
Beroende av den automatiska sekvensens förlopp kan följande meddelande visas:
c01:
3
rot:24
wrapping start
[+/PROG/STOP]
c01:
3
rot:24
wrapping process
[+/PROG/STOP]
c01:
3
rot: 0
wrapping finish
[+/PROG/STOP]

Under inplastningen minskas det antal rotationer som visas på displayen med varje utförd
rotation.
När inplastningen är avslutad kan man komma till "Fråga balutkastning". Om den automatiska
sekvensen fortsätts tills inplastningen är avslutad ökas balnumret, detta sker inte om sekvensen
avbryts tidigare.
Varje knapptryckning ökar antal rotationer med ett.

Inplastningen avslutas även om antalet armrotationer inte har uppnåtts.

Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".

Fråga om balutkastning
Detta meddelande visas i slutet av inplastningen.
c01:
3
rot: 0
pick up bale ?
drop? [table^]
[START/STOP]

Balutkastning startas och "Sekvensdisplayen balutkastning" visas.

Upptagningen startas och man kan komma till "Sekvensdisplay förberedelse
upptagning".
Detta för att kunna ta upp en andra bal när lastgaffeln måste flyttas till dess lägsta
position.
Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".
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Fråga balutkastning andra bal
Detta meddelande visas efter att en andra bal har tagits upp:
c01:

3

rot: 0

drop? [table^]
[STOP]

Balutkastning startas och "Sekvensdisplayen balutkastning" visas.

Upptagningen startas och man kan komma till "Sekvensdisplay balupptagning".
Detta för att kunna ta upp en andra bal när lastgaffeln redan har flyttats till dess
lägsta position.
Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".

Sekvensdisplay balutkastning
Balen kastas ut.
c01:
3
rot: 0
table back
[STOP]
c01:
3
rot: 0
table forward
[STOP]

Om en andra bal förs till bordet och "Sekvensdisplayen balupptagning" visas, i annat fall är
sekvensen avslutad.
Automatisk drift av inplastaren avbryts och man kan komma åt displayen "Avbryt".
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Väntar på balpress
Denna display visas när en sekvens är avslutad och programfunktionen "Autostart" = "Yes" och
"combination" = "on" är inställd. Sekvensen startas nu automatiskt efter att balpressen har
avslutat pressningen och bindningen. Om problem uppstår under bindningen kan sekvensen
även startas manuellt.
c01:
3
rot: 0
waiting for baler
wrapper + baler
[START/STOP]

Sekvensen startas igen och "Sekvensdisplay förberedelse
upptagning" visas.
Den automatiska starten avbryts. Nästa sekvens måste startas manuellt.
Man kommer till displayen "Program Start".

Displayen Avbryt
Följande fråga visas efter att den automatiska driften har avbrutits:
c01:

3
rot:17
go on ?

[OK/STOP/MAN.]

Driften fortsätts.

Driften kan avbrytas:

Med denna knapp kommer man till "Manuell drift". Sveparmen och klipp kan
flyttas manuellt (se kapitel Manuell drift).

Stoppsekvens
Efter att displayen "Avbryt" avbrutits visas följande fråga:
c01:
3
rot:17
program abort ?
[OK/STOP]

Driften kommer att avbrytas. Displayen "Program start" visas.

Displayen "Avbryt" visas.
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Meddelanden

Nödstopp intryckt på tangentbordet
Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:24
Emerg.Stop Keyboard
[OK]

har nödstoppen på handenheten tryckts in. Styrningen stoppar driften omedelbart och
strömkretsen till ventilerna avbryts.
Detta tillstånd kan återställas genom att återställa nödstoppen.
Om nödstoppen på handstationen redan har återställts kommer systemet att växla
till "Abort display" och driften kan återupptas därifrån.

Nödstopp på maskinen utlöst
Om följande text visas på displayen
c01:
rot:24
Emerg.Stop

3
Machine

[OK]

har nödstoppen på maskinen tryckts in. Styrningen stoppar driften omedelbart och strömkretsen
till ventilerna avbryts.
Detta tillstånd kan återställas genom att återställa nödstoppen.
Om nödstoppen på maskinen redan har återställts kommer systemet att växla till
displayen "Avbryt" och driften kan återupptas därifrån.

Nödstopp på sveparm
Om följande text visas på displayen

c01:
3
rot:24
Emergency Stop Arm
[OK]

har avstängningsanordningen på sveparmen aktiverats. Styrningen stoppar driften omedelbart
och strömkretsen till ventilerna avbryts.
Detta tillstånd kan återställas genom att återställa avstängningsanordningen på sveparmen.
Om nödstoppen på maskinen redan har återställts kommer systemet att växla till
displayen "Avbryt" och driften kan återupptas därifrån.

Folieavbrott
trejon.se
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Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
film torn!
[OK/PROG/STOP]

har inplastaren stoppats på grund av att folie gått av eller är slut.
Driften fortsätts.

"Val för folietest" visas.

Displayen "Avbryt" visas.

Val för folietest
Denna display visas endast om ett "Foliefel" har rapporterats.
c01:
3
rot:12
film check: no [-]
[Table^/OK]

Folietestet är avstängt för denna bal. (Minustecknet visas).

Balen kastas ut och driften fortsätts vid statusen "Balutkastning".

Displayen "Avbryt" visas.

Sveparmsposition
trejon.se
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Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
arm position!!
[OK]

befinner sig sveparmen i en felaktig position. Sveparmen måste flyttas till rätt position i "Manuell
drift".
Plastarbordets position
Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
table position !!
[OK]

befinner sig inplastarbordet inte i den främre positionen. Inplastarbordet måste flyttas med
knapparna i Knappsats 1, tills det befinner sig i den främre positionen.
Displayen "Avbryt" visas.

Lastgaffelns position
Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
load arm position !!
[OK]

är lastgaffeln i en för hög position. Lastgaffeln måste sänkas med knapparna i Knappsats 1.
Detta meddelande visas också om stången förflyttas inåt och lastgaffeln inte befinner sig i dess
högsta position. I detta fall måste lastgaffeln flyttas till sitt högsta läge.
Displayen "Avbryt" visas.

Tippanordningens läge
Om följande text visas på displayen
c01:

3

rot:12

end tip position!!
[OK]

är den bakre tippanordningen öppen. Tippanordningen måste stängas med knapparna i
Knappsats 1.
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Displayen "Avbryt" visas.

Stångens position
Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
pole position !!
[OK]

befinner sig stångens inre position. Stången måste flyttas till den yttre positionen med hjälp av
knapparna i Knappsats 1.
Displayen "Avbryt" visas.

Bal på lastgaffel
Om följande text visas på displayen
c01:
3
rot:12
bale on load arm!
[OK]

Balen kan inte flyttas från lastgaffeln till plastarbordet. Detta kan endast inträffa i mycket backig
terräng.
Displayen "Avbryt" visas.

Huvudsäkring
Om följande text visas på displayen
C01:

3
rot:12
main fuse!
[OK]

måste huvudsäkringen i kopplingsboxen bytas ut efter att en kortslutning har åtgärdats. Om
säkringen är intakt ligger felet (glappkontakt) hos traktorns strömförsörjning.
Displayen "Avbryt" visas.

4.4

Manuell drift

Om "MAN" visas på displayen inom hakparenteser [ ], kan manuell drift väljas genom att denna
knapp trycks in.
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Armstyrning
c01:
arm

3
rot:12
forward [+]
back [-]
[STOP/MAN.]

Inplastningen roterar framåt så länge knappen hålls intryckt.

Inplastningen roterar bakåt så länge knappen hålls intryckt.

Displayen ändras till "Program Start" eller displayen "Avbryt".

Följande display visas för att styra skärningen:

Skärningsstyrning
c01:
cutter

3

rot:12
open[+]
close[-]
[STOP/MAN.]

Skärenheten öppnas så länge knappen är intryckt.

Skärenheten stänger så länge knappen är intryckt.

Displayen ändras till "Program Start" eller displayen "Avbryt".

Om "operation combination" är aktiv kommer "Styrning bakre port" att visas, i
annat fall visas "Armstyrning.
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Styrning baklucka
c01:
3
tailgate

rot:12
open[+]
close[-]
[STOP/MAN.]

Den bakluckan öppnas så länge knappen är intryckt.

Den bakluckan stängs så länge knappen är intryckt.

Displayen ändras till "Program Start" eller displayen "Avbryt".

Följande display visas för att styra armarna:

4.5

Programfunktioner

Armrotationer
Antalet rotationer (antal folielager per bal) kan ändras först.
c01:
3
20 rotations

rot:20

[±/OK/PROG/STOP]

Antal rotationer ökas. Maximalt värde: 50

Antal rotationer minskas. Minsta värde: 5

Ändringarna aktiveras.
"Endast inplastning" kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte.
"Endast inplastning" kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Endast inplastning
Om plastarbordet redan är lastat med en bal kan upptagningssekvensen hoppas över med
sekvensen "Endast inplastning". Detta gäller endast under en sekvens!
Om inställningen"Baltransport" är satt till "yes" visas inte denna fråga.
c01:
3
rot:12
Only wrapping: no
[+/OK/PROG/STOP]

"Endast inplastning" ändras från yes till no eller från no till yes.

Ändringarna aktiveras.
I "Operation combination" kan du komma till "Baltransport" annars "Automatisk
balsläpp".
Ändringarna aktiveras inte.
I "Operation combination" kan du komma till "Baltransport" annars "Automatisk
balsläpp".
Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Baltransport
Vid pressning av hö eller halm behövs ingen inplastning. Om denna inställning är satt till "Yes"
utförs inte någon inplastning och balen kan kastas ut direkt efter pressningen.
Denna fråga visas endast i "operation combination".
c01:
3
rot:12
bale transport: no
[+/OK/PROG/STOP]

"baltransport“ ändras från yes till no eller från no till yes.

Ändringarna aktiveras.
"Automatisk balsläpp" kan väljas.

Ändringarna aktiveras inte.
"Automatisk balsläpp" kan väljas.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Automatisk balsläpp
Om inställningen "drop" är inställd på "automatic" släpps balen omedelbart efter att
inplastningen avslutats. Om den är satt till "manual" visas en fråga istället .
c01:
3
rot:12
drop: automatic
[+/OK/PROG/STOP]

Funktionen "släpp" kopplas om från automatic till manual eller från manual till
automatic.

Ändringarna aktiveras.
Om "Operation combination" är möjlig kan man komma till "Operation
combination", i annat fall "Automatic start".
Ändringarna aktiveras inte.
Om "Operation combination" är möjlig kan man komma till "Operation
combination", i annat fall "Automatic start".
Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Operation combination
Om maskinen är utrustad för drift i kombination med en balpress kan man koppla denna
anordning här.
c01:
3
combination

rot:12
: on

[+/OK/PROG/STOP]

Funktionen “combination “ ändras från on till off eller från off till on.

Ändringarna aktiveras.
"Automatisk start" kan väljas.

Ändringarna aktiveras inte.
"Automatisk start" kan väljas.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Automatisk start
Denna inställning bestämmer om driftsättet "Automatisk start" är aktiverad.
Om inställningen "Automatisk start" är satt till "yes" i "operation combination, tas balen upp och
plastas in automatiskt efter att balpressen är färdig. Utan "operation combination" placeras
lastgaffeln i position för att plocka upp balen efter att den släppts.
c01:
3
rot:12
automatic start: yes
[+/OK/PROG/STOP]

Funktionen "Automatisk start" ändras från yes till no eller från no till yes.

Ändringarna aktiveras.
Folieövervakningen kan ställas in.

Ändringarna aktiveras inte.
Folieövervakningen kan ställas in.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Foliekontroll
Denna inställning bestämmer om folieövervakningen är aktiv.
c01:
3
film check:

rot:20
no

[+/OK/PROG/STOP]

Folietestet ändras från yes till no eller från no till yes.

Ändringarna aktiveras.
Det totala antalet balar kan läsas av.

Ändringarna aktiveras inte.
Det totala antalet balar kan läsas av.

Ändringarna aktiveras inte.
Systemet ställs om till "Program Start".
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Totalt antal balar
Antal balar som plastats in av denna styrning visas.
c01:
tot.b:

3

rot:20
1234

[PROG/STOP]

Språk kan väljas.

Systemet ställs om till "Program Start".

Val av språk
Följande språk finns tillgängliga:
tyska, engelska, holländska, franska, tjeckiska.
c01:
3
language :

rot:20
English

[±/OK/PROG/STOP]

Bläddra genom språken från vänster till höger.

Bläddra genom språken från höger till vänster.

Ändringarna aktiveras.
Displayens kontrast kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte.
Displayens kontrast kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Displayens kontrast
Displayens kontrast kan ändras.
c01:
3
rot:20
11 LCD contrast
[±/OK/PROG/STOP]

Kontrasten ökas. Maximalt värde: 30

Kontrasten minskas. Minsta värde: 4

Ändringarna aktiveras.
Displayens ljusstyrka kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte.
Displayens ljusstyrka kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Displayens ljusstyrka
Displayens ljusstyrka kan ändras.
c01:
3
rot:20
30 LCD brightness
[±/OK/PROG/STOP]

Ljusstyrkan ökas. Maximalt värde: 30

Ljusstyrkan minskas. Minsta värde: 0

Ändringarna aktiveras.
Volymen kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte.
Volymen kan ändras.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Volym
Sensorsignalens volym i handenheten kan ändras.
c01:
3
10 volume

rot:20

[±/OK/PROG/STOP]

Volymen ökas. Maximalt värde: 11

Volymen minskas. Minsta värde: 0

Ändringarna aktiveras och systemet kopplar om till "Program Start".

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".
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Hantering av kundkonton

För att förenkla hanteringen av de balar som kunden plastar in, finns 10 kundkonton (c01 till
c10) tillgängliga. Innan inplastningen påbörjas måste ett kundkonto väljas, till vilket balen
bokförs efter inplastningen. Dessa konton kan raderas.
Välja kundkonto
c01:
3
rot:20
1 customer account
[±/OK/STOP/b]

Antal kundkonton ökas. Maximalt värde: 10

Antal kundkonton minskas. Minsta värde: 1

Ändringarna aktiveras.
Antal balar (kontostatus) kan raderas.

Ändringarna aktiveras inte och systemet kopplar om till "Program Start".

Ändringarna aktiveras inte.
Antal balar (kontostatus) kan raderas.

Radera ett kundkonto
c01:
3
rot:20
bale cancel ?
c01:
3
rot:20
[OK/STOP]

Antal balar (kontostatus) raderas.

Antal balar (kontostatus) raderas inte.
Systemet ställs om till "Program Start".
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5 Drift
5.1

Elektriskt och elektroniskt system

Kopplingsbox med säkringar

Elektronisk styrning
5 A säkring

Elektronisk matning
25 A säkring
(huvudsäkring)

Observera: Byt säkringar endast när strömkretsen är frånslagen!

Observera: Var försiktig vid byte av säkringar så att inga elektroniska
komponenter skadas.

5.2

Foliebyte

Se till att båda folierullarna har samma längd
när nya rullar sätts in i inplastaren.
Se till att folien leds in på rätt sätt i försträckaren
vid foliebyte.
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Folieklipp
a) Använd endast spakarna för handmanövrering på
maskinen för att öppna de två klipparmarna för att
föra in de två folieändarna i folieklippen.
b) Folieänden nådd under pågående inplastning.
Öppna inte klipparmarna utan fixera folieändarna säkert på balen och avsluta sedan
inplastningen.
Observera: Vid arbeten inom sveparmens räckvidd måste inplastarens
drivenhet kopplas ifrån och säkras mot start av annan person.
Observera: Försök inte att gripa tag i knivbladet uppifrån när det justeras,
rengörs eller repareras!
Skaderisk!

5.4

Foliemagasin

Foliemagasinet har plats för 6 folierullar.
Observera: Se till att inga sönderrivna packlådor skjuter ut utanför maskinen
eller att rester av förpackningar tappas under transporten, eller att lösa
folieändar hänger ner från maskinen och som kan hindra eller skada andra
personer!

5.5

Vägtransport
Innan körning på allmän väg påbörjas, se till att maskinen är utrustade med
all den belysning som är föreskrivna och att denna belysning fungerar.
Plastarbordet får INTE vara lastat med en bal vid körning på väg.
Alla maskindelar (upptagning, skyddsgaller etc.) som sticker ut utanför
maskinen måste fällas upp innan transport. Försiktighet: Fäll inte ut dessa
delar innan arbetet med maskinen påbörjas!
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Fixering av lastgaffel
Före transport, lyft upp lastgaffeln manuellt och lås fast den med en bult och spärra den med en
axelsprint.

Hål för drift

Rätt fixering och säkring av lastgaffeln för
transport.
Stödfot på G-5020
Stödfoten måste vara i det högsta läget och vara ordentligt säkrad under drift och vid transport.
(fotot visar stödfoten när inplastaren är nedsänkt).
Hål för parkering

Hål för transport och drift.

Stödfot på G-5020 Inliner
Stödfoten måste vara i det högsta läget och vara ordentligt säkrad under drift och vid transport.
(fotot visar stödfoten när inplastaren är nedsänkt).

Låstbult

Axelvev för vertikal inställning av stången
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Fixering av dragstången

Låstbult

Drag in dragstångens cylinder helt, placera spindeln vid låsbulten vid ramen och säkra
med axelsprint.
Efter transport, ta loss spindeln från låsbulten
och placera den i den därför avsedda hållaren.
Sätt i axelsprinten i låsbultens hål och fixera den.

Hållare till spindel
Observera: Fäll först upp lastgaffeln och lås fast den och förflytta sedan
stången inåt och fixera den.

5.6

Användning på fält
Se till att inga personer befinner sig i riskområdet när balarna plastas in och
kastas ut!
Se till att balar inte kan rulla iväg i backig terräng! Placera alltid balarna tvärs
över en sluttning och använd aldrig tippmekanismen, lasta av balarna
manuellt!
Beakta även alla andra hänvisningar som nämns i driftinstruktionen under 2
Säkerhet.
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6 Underhåll & rengöring
Observera: För att underhåll och rengöring måste inplastarens drivenhet
alltid vara avstängd och säkrad mot obehörig start.

6.1

Däck & hjul

Däckens livslängd och prestanda beror huvudsakligen av rätt lufttryck.
Fyll däcken enligt följande:
15.0/55 – 17 (10 ply): 1 bar
Åtdragningsmomentet för hjulmuttrarna är 230 Nm.
Kontrollera hjulmuttrarna var 50 drifttimme.
Kontrollera alltid innan körning däckens tillstånd samt lufttrycket. Om en skada upptäcks ska
den repareras omedelbart.
Observera: Däcksdimensionen som nämns ovan har valts för denna inplastare.
Använd därför endas reservdäck med samma storlek och av samma kvalitet.
Kontrollera om hjullagret glappar.

Hissa upp hjulaxeln så att hjulen kan rotera fritt för att kontrollera om hjullagret glappar.
Placera en hävstång mellan däck och underlag och kontrollera avståndet.
Vid märkbart glapp i hjullagret:
Ställa in glapp i hjullagret

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ta bort dammkåpan.
Ta loss saxpinnen från navmuttern.
Skruva åt navmuttern och rotera samtidigt hjulet tills hjulrotationen gör att
hjulnavet bromsas in något.
Vrid tillbaka navmuttern till närmast passande hål. Om detta redan är på plats,
rotera framåt till nästa hål (max. 30°).
Sätt i saxpinnen och böj den något.
Fyll på dammkåpan med lite lithium baserat fett, knacka eller vrid fast den i
hjulnavet.
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Kontrollera kedjedrift

Definition: Spel i höjdled = maximalt avstånd som kedjans kan röras uppåt och nedåt.
Ställa in rullkedjedrivningen på plastarbordet

Klämskruvar
Spel i höjdled max 4 mm
Spännskruv

Kedjespänning:
1. Lossa klämskruvar
2. Spänn kedja med spännskruv
3. Dra åt klämskruvarna igen
Observera: Använd lämpliga hjälpmedel (stegar) vid alla arbeten på
inplastarens överbyggnad och säkra dessa så de inte kan halka iväg!
Ställa in rullkedjedrivningen till försträckaren

Spänn kedjan genom att använda
öppningarna i ramen

Spel i höjdled max 3 mm
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Sveparmsbroms (jämnviktsbroms)

Avtappning

Nivåplugg olja

Se alltid till att jämnviktsbromsen har en tillräcklig oljenivå. Oljenivåpluggen måste vara till
hälften fylld med olja.

Viktigt: När oljenivån kontrolleras måste maskinen stå horisontellt.
Påfyllning av olja: Vid påfyllning av olja måste motorn vara frånslagen.
Skruva inte loss hydraulslangar.
Transmissionsoljan måste uppfylla specifikationen API GL-5 (SAE 80W-90).
Observera: Kontrollera åtdragningsmomentet på samtliga skruvar på
jämnviktsbromsarna efter ca 1000 balar.

6.4

Rengöring av försträckarens rullar

Använd en trasa fuktad med förtunningsmedel för att avlägsna rester som sitter fast och torka
av förspännarens rullar i längdriktningen.
Observera: Använd lämplig skyddsklädsel vid hantering av förtunningsmedel
eller starka rengöringsmedel!
Hantera avfallet på ett miljövänligt sätt!

6.5

Underhåll av hydraulsystemet
Observera: Hydraulsystemet ska göras trycklöst innan underhållsarbeten
påbörjas!
Observera instruktionerna i kapitel 2 Säkerhet
Observera: Hydraulolja som läcker ut under högt tryck kan tränga igenom
huden och orsaka allvarliga skador!
Kontakta omedelbart läkare om du skadats!
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Smörjschema
Observera: Följande smörjintervaller gäller för normala driftsförhållanden.
Om inplastaren arbetar under tuffa förhållanden, med mycket och konstant
damm, fuktiga förhållanden eller används mycket, måste intervallen kortas
ner i enlighet därmed.

Teckenförklaring:
Litium baserat universalfett EP2

Kedjeolja med rapsolja som bas eller kedjespray

Tillsammans med timglaset och värdet hundra betyder denna symbol att
respektive kedja efter 100 drifttimmar ska behandlas med en kedjeolja med
rapsolja som bas, eller med kedjespray.

Samtliga smörjställens placering

Kedja för inplastarbord
(1 st.)

Kedja vid försträckaren
(2 st.)

Spindelgäng
(2 st.)
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Flänsat lager vid försträckaren
(6 st. per enhet)

Låsbult vid lastgaffel
(1 st.)

Foliehållare
( 2 st.)

Bult vid tippanordning
(1 st.)

Alla kulleder vid cylindrarna
(2 st/cylinder = 12 st.)

Upphängning plastarbord
(2 st.)
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Upphängning lastgaffel
(2 st.)

Stång
(1 st.)

Stång bultar
(2 st.)

Kugghjulsdrivning för
överbyggnad
(1 st.)

Folieskärarstång
(1 st.)

Observera: Mineraloljor, fetter bränsle, filter och packningar får inte brännas
eller kastas på ett otillåtet sätt.
De måste lämnas till särskilt inrättade uppsamlingsdepåer.
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Vinterlagring
¾ Rengör inplastaren noggrant från all smuts, både under och efter säsongen.
¾ Innan maskinen stalls under för vinterförvaring ska den smörjas enligt
smörjschemat.
¾ Kontrollera om kedjor och kedjehjul är slitna. Byt även kedjehjulen om en ny
kedja sätts in.
¾ Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt åtdragna.
¾ Kontrollera att cylindrar och hydraulslangar är täta.
¾ Kontrollera att belysningen fungerar ordentligt.
¾ Se till att däcken har rätt lufttryck och loss hjulen under vinterlagring.
¾ Ta loss handenheten från traktorn och förvara den på en torr plats skyddad från
väder och vind.
¾ Kontrollera innan säsongsstart att maskinen fungerar ordentligt. Det är för sent
när säsongen har börjat.
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7 Felsökning
Problem
Handenheten fungerar inte.
(Manuell drift arbetar via
kontrollblocket)

Möjlig orsak
Åtgärd
Handenheten är ej påslagen. Slå på huvudströmbrytaren.
Se kapitel 4
Kraftförsörjningen är ej
ansluten.

Anslut matarkabeln till
traktorn med en 3-stifts
kontakt.
Se kapitel 3

Styrkomponentens säkring
defekt.

Byt säkring (5A) i
säkringskåpan
Se kapitel 4

Anslutningskabel trasig.

Anslut en ny
anslutningskabel.

Traktorn saknar ström

Handenheten fungerar men
maskinen kan inte styras.
(Manuell drift arbetar inte via
kontrollblocket)

Instickskopplingarna inte
ordentligt isatta.

En eller båda
instickskopplingarna defekt.
NÖDSTOPPEN på aktiveras
automatiskt.

Fjädern på
avstängningsarmen är inte
tillräckligt hårt spänd.
Reducerventilen läcker eller
är smutsig

Folien sitter inte fast efter
avskärningen till nästa
inplastning påbörjas.
Sveparmen stannar inte i rätt Jämnviktsbromsen är trasig
position.
eller mottrycket från traktorn
är för högt.
(Sveparmen kan sakta
roteras vidare för hand.)

Display:

Huvudsäkring (25A) defekt.
Se kapitel 4.3

c01: 3 rot:12
Main fuse!
[OK]

trejon.se

Glappkontakt i
kraftförsörjningen.

Kontrollera
strömförsörjningen från
traktorn.
Kontrollera om
instickskopplingarna är
ordentligt isatta.
Se kapitel 3.1
Kontrollera kopplingarnas
funktion och byt ut trasiga
kopplingar.
Skruva åt inställningsskruven
på avstängningsarmen.
Se kapitel 3
Rengör reducerventilen Om
funktionen inte förbättras,
sätt i en ny ventil.
Gör oljekretsen trycklös.
(Stäng av styrningen på
traktorn). Om sveparmens
fortfarande kan roteras för
hand, byt ur
jämnviktsbromsen.
Om sveparment inte längre
kan roteras för hand,
kontrollera återflödet till
tanken har för högt tryck.
Max 10 bar.
Åtgärda kortslutnigen – sätt i
en ny säkring (25A)
Se kapitel 4.3
Åtgärda glappkontakten.
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Problem
Display:
c01: 3 rot:12
Emergency Stop Arm
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
arm position!!
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
table position!!
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
load arm position!!
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
end tip position!!
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
pole position!!
[OK]
Display:
c01: 3 rot:12
bale on load arm!!

Instruktionsbok Göweil 5020 (0903)
Möjlig orsak
Se kapitel 4,2

Åtgärd
Koppla ur NÖDSTOPPEN på
sveparmen.

NÖDSTOPPEN på
sveparmen är inte rätt
inställd eller defekt.
Se kapitel 3
Se kapitel 4.2

Ställ in sensorn på
NÖDSTOPPEN eller byt ut
den.
Se kapitel 3
Positionera manuellt.

Sveparmens sensorer är
felinställda eller defekta.

Byt ut eller justera
sveparmens sensorer.
Se kapitel 3

Se kapitel 4.2

Positionera manuellt.

Tippbordets sensorer
felinställda eller defekta.

Byt ut eller justera bordets
positioner sensorer.
Se kapitel 3

Se kapitel 4.2

Positionera manuellt.

Lastgaffelns sensorer
felinställda eller defekta.

Byt ut eller justera
lastgaffelns sensorer.
Se kapitel 3

Se kapitel 4.2

Positionera manuellt.

Bakre tippningens sensorer
felinställda eller defekta.

Byt ut eller justera den bakre
tippningens sensorer.
Se kapitel 3

Se kapitel 4.2

Positionera manuellt.

Stångens sensorer
felinställda eller defekta

By ut eller justera stångens
sensorer.
Se kapitel 3

Se kapitel 4.2

Positionera manuellt.

Lastgaffelns sensorer
felinställda eller defekta.

Byt ut eller justera
lastgaffelns sensorer.
Se kapitel 3

[OK]

trejon.se
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8 Tekniska data
Längd G5020:
Längd G5020 Inliner:
Bredd:
Totalhöjd:
Arbetshöjd:
Vikt G5020:
Vikt G5020 Inliner:
Kopplingstyp G5020:

375 cm
435 cm
270 cm
290 cm
1 670 kg
1 695 kg
Hydraulisk pivåterande dragbom

Kopplingstyp G5020 Inliner:

Koppling till balpress, hydraulisk pivåterande dragbom

Hydraulik:

1 x enkelverkande kontrollenhet med fritt återflöde eller 1x
dubbelverkande kontrollenhet
från 20 liter per minut
200 bar
15.0/55-17AW 10 Ply

Max arbetstryck
Däck:
Baldiameter:
Foliebredd:
Foliemagasin:

90 - 150 cm

750 mm
6 rullar

Åtdragningsmoment
Hållfasthetsklassen är instämplad på skruvhuvudet

8.8
Gänga / NV
M6 / NV 10
M8 / NV 13
M10 / NV 17
M12 / NV 19
M14 / NV 22
M16 / NV 24
M18 / NV 27
M20 / NV 30
M22 / NV 32
M24 / NV 36
M27 / NV 41
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10
25
49
85
135
210
289
425
559
730
1100

Hållfasthetsklass
10.9
Åtdragningsmoment (Nm)
15
36
72
125
200
310
412
610
784
1050
1550

12.9
18
43
84
145
235
365
490
710
941
1220
1800
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9 Reservdelar
9.1

Använd original reservdelar

Du står inför valet mellan ”original” eller ”kopia”!
Valet avgörs ofta av priset. Ett ”billigt” köp kan i slutändan stå dig dyrt.
Några skäl för att välja TREJONs originaldelar:
•
Kvalitet och passform
•
Tillförlitlig funktion
•
Högre livslängd och därmed en bättre ekonomisk drift
•
Garanterad tillgänglighet genom TREJONs försäljningspartners
TREJONs originaldelar och tillbehör är konstruerade speciellt för dessa maskiner. Monteringen
och/eller användningen av icke originaldelar och tillbehör kan negativt förändra tekniska
egenskaper hos er maskin. Tillverkaren lämnar ingen garanti för skador som uppstår pga. att
inte originaldelar eller originaltillbehör har använts.
Garantin gäller inte för egenmäktiga förändringar som genomförts på maskinen.

Tag kontakt med den återförsäljare där du köpt maskinen, när du skall beställa reservdelar eller
behöver annan service.
Vid reservdelsbeställning, ta alltid reda på rätt modell, typ och serienummer se maskinskylt
placerad på chassiet.

trejon.se
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EG-konformitetsintyg
enligt EG-norm 98/37/EG

Vi

TREJON FÖRSÄLJNING AB

(anbudsgivarens namn).........................................................................................................................................

SE – 911 35 Vännäsby, Företagsvägen 9
............................................................................................................................................………..
(fullständig företagsadress – vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn och
adress)

intygar med ensamansvar att nedanstående produkt,
Inplastare Göweil 5020
............................................................................................................................................………..
(fabrikat, typ)

för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-norm 98/37/EG,
(om tillämpligt)

samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-normer.
———
............................................................................................................................................………..
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för övriga EG-normer)

(om tillämpligt)

Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt
införande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna:
EN ISO 12100-1 : 2003

EN ISO 12100-2 : 2003

............................................................................................................................................………..
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er))

Vännäsby, 01.01.2009
.........................................................
Utfärdat (ort/datum)

trejon.se

Håkan Johansson
Verkställande Direktör
..............................................................................
(Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)
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Garanti- / Överlåtelsebevis
Garantivillkor
Allmänt om garanti

-

Garantins giltighet

-

Garantin ersätter

-

Garantin ersätter inte

-

Förfarande

OBSERVERA!

-

För TREJON –garantin gäller nedan angivna villkor, samt de specifika garantivillkor
som ställs av respektive leverantör. Dessa finns bifogade i instruktionsboken för
respektive maskin i förekommande fall.
TREJON –garantin gäller 12 månader från inköpsdatum vid användning för eget bruk.
3 månader vid kommersiell användning.
Skadade delar som konstateras ha gått sönder vid normalt slitage på grund av
tillverknings- eller råvarufel.
Endast arbetskostnad för byte av skadad garantidel, ersätts enligt av TREJON
auktoriserad prislista. Avdrag kan förekomma för att nå en genomsnittlig kostnad för
liknande arbeten.
Kostnader för frakt av maskin eller delar.
Resekostnader.
Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
Skador som beror på normal förslitning av maskinen – ej hänförlig till fabrikationsfel,
bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reservdelar som inte är
original.
Onormal eller olämplig användning av maskinen.
Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor, batterier, remmar, knivar etc.
Garantitiden för utbytta delar under garantitiden upphör samtidigt som maskinens
garantitid.
TREJON AB skall kontaktas innan omfattande garantiarbeten påbörjas.
TREJONs reklamationsrapport skall sändas senast 3 veckor efter utfört arbete för att
gälla. Returnering av utbytta delar sker endast på begäran av TREJON.
Garantin träder i kraft förutsatt att maskinens GARANTI- / ÖVERLÅTELSEBEVIS har
återsänts vederbörligen ifyllda till TREJON inom 14 dagar från försäljningsdatum.

Överlåtelsebevis:
Maskinköparen bekräftar med sin underskrift att han mottagit handbok och studerat den samt fått erforderliga
förarinstruktioner och gjort leveranskontroll.

VÄNLIGEN TEXTA!

Produkt:

Serienr:

Säljare:

Företag:

Säljarens underskrift:

Inköpsdatum:

Köparens
namn:

Telefon:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

Ort & Datum:
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Köparens underskrift:
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TREJON AB reserverar sig rätten att ändra eller förbättra visade modeller med tekniska eller
kommersiella motiveringar, utan krav på att genomföra förändringarna på redan levererade
maskiner. Bilder i handboken visar inte nödvändigtvis maskinen som är levererad.
Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.
© 2009 Trejon AB, Sweden
Eftertryck, översättning samt utdrag får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av TREJON
AB, Företagsvägen 9, SE – 911 35 Vännäsby.
Alla rättigheter enligt upphovsrättslagen förbehålls.
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