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Wij

Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
verklaren hiermee, als fabrikant van het hierna genoemde product, geheel in eigen verantwoordelijkheid,
dat de

machine:

Krone ronde balenpers

model/modellen:

Comprima F 125 / Comprima F 125 XC
Comprima F 155 / Comprima F 155 XC
Comprima V 150 / Comprima V 150 XC
Comprima V 180 / Comprima V 180 XC
Comprima V 210 / Comprima V 210 XC

waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met de overeenkomstige bepalingen van de

EG-richtlijn 2006/42/EG (machines) en EG-richtlijn 2004/108/EG (EMC)
In overeenstemming is.
Als gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documenten geldt de ondertekenende
directeur.
Spelle, 01.11.2011

Dr.-Ing. Josef Horstmann
(Directeur Constructie & Ontwikkeling)
Bouwjaar:

Machinenr:

Pos : 2 /BA/Vor wort/Sehr geehrter Kunde @ 0\mod_1195626300326_113.doc @ 910 @ @ 1

Geachte klant,
Geachte klant,
Dit is de handleiding voor het door u gekochte KRONE-product.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het correcte
gebruik en de veilige bediening van de machine.
Mocht deze handleiding geheel of gedeeltelijk onbruikbaar
geworden zijn, kunt u onder vermelding van het op de omslag
aangegeven nummer een nieuw vervangend exemplaar van deze
handleiding bestellen.
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Voorwoord
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Geachte klant!
Door de aankoop van de ronde balenpers heeft u een professioneel kwaliteitswerktuig van het
merk KRONE aangeschaft.
Wij danken u voor het vertrouwen, dat u ons schenkt met het kopen van deze machine.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de ronde balenpers gebruikt, zodat u de
machine optimaal kunt gebruiken.
De handleiding is zo opgebouwd dat u uitgebreid van informatie wordt voorzien over alle
werkzaamheden volgens het arbeidstechnische verloop. Het geheel bevat uitvoerige
aanwijzingen en instructies over onderhoud, het veilige gebruik van de machine, de veilige
werkwijzen, de bijzondere veiligheidsinstructies en de verkrijgbare uitrustingen. De
inachtneming van deze aanwijzingen en informatie is noodzakelijk, belangrijk en nuttig voor de
juiste werking, betrouwbaarheid en het waardebehoud van de ronde balenpers
Pos : 4.3 /BA/Vor wort/Rundballenpr ess en/Weiterer Verlauf R undball enpresse @ 27\mod_1246526537241_113.doc @ 267811 @ @ 1

Aanwijzing
Verder in deze handleiding wordt de ronde balenpers ook aangeduid met het begrip "machine".
Pos : 4.4 /BA/Vor wort/Beachten Sie für Masc hi ne @ 0\mod_1195626904076_113.doc @ 949 @ @ 1

Let op:
Deze handleiding is onderdeel van de machine.
Bedien de machine uitsluitend nadat u bent geïnstrueerd en met in achtneming van deze
handleiding.
Volg absoluut de veiligheidsinstructies op!
Volg tevens de geldende voorschriften op ter voorkoming van ongevallen en de algemeen
erkende veiligheidsvoorschriften, alsmede de voorschriften van de arbeids- en
veiligheidsinspectie en het wegen-verkeersreglement.
Alle informaties, afbeeldingen en technische gegevens in deze handleiding komen overeen met
de stand ten tijde van publicatie.
Wijzigingen aan de constructie blijven altijd en zonder kennisgeving of opgave van redenen
voorbehouden. Mocht deze handleiding geheel of gedeeltelijk onbruikbaar geworden zijn, dan
kunt u onder vermelding van het op de omslag aangegeven nummer een nieuw vervangend
exemplaar van deze handleiding bestellen.
Wij wensen u veel succes met uw KRONE-machine.
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Spelle
Pos : 5 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Introductie
Pos : 10.1 /BA/Einl eitung/Einl eitung @ 0\mod_1195562498677_113.doc @ 421 @ 1 @ 1

3

Introductie
De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen die bij gebruik en onderhoud in acht
moeten worden genomen. Daarom moet deze gebruiksaanwijzing beslist voor de
ingebruikneming door het personeel worden gelezen en moet deze voor het personeel
beschikbaar zijn.
Niet alleen in het hoofdstuk veiligheid zijn punten genoemd die opgevolgd moeten worden,
maar ook in de andere hoofdstukken staan specifieke voorschriften die gelezen en opgevolgd
moeten worden.

Pos : 10.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Ver wendungsz wec k @ 1\mod_1201707246738_113.doc @ 54060 @ 2 @ 1

3.1

Gebruiksdoel

Pos : 10.3 /BA/Einl eitung/M asc hinenübersic ht/Rundballenpr ess en/Ver wendungsz wec k C ompri ma @ 38\mod_1265187956373_113.doc @ 345224 @ @ 1

De ronde balenpers Comprima is een verzamelpers met variabele perskamer. Ze verdicht
agrarisch persmateriaal zoals hooi, stro en grassilage tot ronde balen. De ronde balenpers
Comprima is standaard uitgerust met een netbindvoorziening.
Pos : 10.4 /BA/Einl eitung/M asc hinenübersic ht/Großpac kenpressen/Aufnahme und Pr ess ung nic ht g enannter Pressg üter @ 17\mod_1236170563105_113.doc @ 201600 @ @ 1

WAARSCHUWING! – Opname en persen van niet genoemd persmateriaal !
Uitwerking: Schade aan de machine
Het oprapen en persen van andere materialen is uitsluitend toegelaten na overeenstemming
met de fabrikant. Als belangrijkste voorwaarde geldt hierbij, dat het materiaal zwadvormig
aangeboden wordt en dat de pers dit zwad zelfstandig kan opnemen met de pick-up tijdens het
met de pers over dit zwad rijden.
Pos : 10.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Ans prec hpartner @ 0\mod_1195569394286_113.doc @ 844 @ 3 @ 1

3.1.1

Contactpersonen

Pos : 10.6 /Adressen/Adress e M asc hinenfabri k KRON E Spelle @ 0\mod_1195568531083_113.doc @ 739 @ @ 1

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Duitsland)
Telefoon: + 49 (0) 59 77/935-0 (centrale)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-339 (centrale)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (Magazijn reserveonderdelen binnenland)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (Magazijn reserveonderdelen export)
E-mail: info.ldm@krone.de
Pos : 10.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Introductie
Pos : 10.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/Kennz eic hnung @ 0\mod_1195564622099_113.doc @ 501 @ 2 @ 1

3.2

Aanduiding

Pos : 10.9 /BA/Einl eitung/Kennzeic hnung/Bil d M asc hinendaten Rundballenpr ess e @ 27\mod_1246532767116_113.doc @ 267980 @ @ 1

KR004020
Afb. 1
De kenmerken van het werktuig bevinden zich op een typeplaatje (1) . Deze bevindt zich aan de
rechterkant van het werktuig onder de touwkast.
Pos : 10.10 /BA/Ei nlei tung/Angaben für Anfrag e und Bestellung en_F ahrz eugident-Nr. @ 0\mod_1195565119708_113.doc @ 520 @ 2 @ 1

3.3

Gegevens voor aanvragen en bestellingen
Type
Bouwjaar
Voertuigidentificatienummer
Aanwijzing
Het typeplaatje is een officieel document en mag niet worden veranderd of onleesbaar worden
gemaakt.

Bij vragen over het werktuig en bij het bestellen van onderdelen moeten het type, het
voertuigidentificatienummer en het bouwjaar van het werktuig worden opgegeven. Om de
gegevens altijd ter beschikking te hebben, adviseren wij om deze in de velden boven te
vermelden.
Aanwijzing
Originele KRONE-vervangingsonderdelen en goedgekeurd toebehoren dragen bij aan de
veiligheid. Het gebruik van niet door KRONE vervaardigde, gekeurde of toegelaten
reserveonderdelen, toebehoren en aanvullende apparaten heeft het opheffen van de
aansprakelijkheid voor daaruit resulterende schade tot gevolg
Pos : 10.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

13

Introductie
Pos : 10.12.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Besti mmungsgemäßer Gebr auc h ( alt) @ 0\mod_1196401545090_113.doc @ 7733 @ 2 @ 1

3.4

Reglementaire toepassing

Pos : 10.12.2 /BA/Ei nlei tung/Besti mmungsgemäß er Gebrauch/Rundballenpress e/Besti mmungsgemäßer Gebr auc h R undball enpresse @ 32\mod_1253019678915_113.doc @ 308296 @ @ 1

De ronde balenpers is uitsluitend bestemd voor het normale gebruik bij
landbouwwerkzaamheden (reglementair gebruik).
Pos : 10.12.3 /BA/Ei nlei tung/Besti mmungsgemäß er Gebrauch/Nicht besti mmungs gemäss ( 2012-03-19 16:41:15) @ 0\mod_1196401324340_113.doc @ 7695 @ @ 1

Elke toepassing die buiten voornoemde beschrijving valt, geldt als niet doelmatig. Voor de
hieruit voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het risico hiervoor ligt uitsluitend
bij de gebruiker.
Tot de reglementaire toepassing behoort tevens het opvolgen van de door de fabrikant
voorgeschreven gebruiks-, verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden.
Eigenmachtige veranderingen aan de machine kunnen de eigenschappen van de machine
negatief beïnvloeden of de reglementaire functie storen. Eigenmachtige veranderingen
ontbinden de fabrikant daarom van alle hieruit resulterende schadeclaims.
Pos : 10.13 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Introductie
Pos : 10.14 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten @ 0\mod_1195566374865_113.doc @ 599 @ 2 @ 1

3.5

Technische gegevens
Alle informaties, afbeeldingen en technische gegevens in deze handleiding komen overeen met
de stand ten tijde van publicatie. Wijzigingen aan de constructie blijven altijd en zonder
kennisgeving of opgave van redenen voorbehouden.

Pos : 10.15 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/R undball enpresse/Technisc he Daten C ompri ma F 125 @ 38\mod_1265188510030_113.doc @ 345249 @ 3 @ 1

3.5.1

Technische gegevens Comprima F 125 / Comprima F 125 XC
Comprima F125
(zonder
snijinrichting)

Comprima F125
(met snijinrichting)

As
Pick-up (breedte)
Breedte ca.
15.0/55-17
500/50-17
500/55-20

Enkele as
2150
2620
2650
--

Enkele as

Tandemas

2620
2650
2660

2790
2900

Toegestane gewichten

zie gegevens op het typeplaatje
Spoorbreedte
15.0/55-17/10 PR
2150
500/50-17/10 PR
2200
500/55-20/12 PR
2200

Banden

Lengte ca.
Hoogte ca.
Afmetingen
Diameter ca.
baal
Breedte ca.
Benodigd vermogen ca.
Aandrijftoerental (aftakas)
Bedrijfsdruk van hydraulische
installatie
Minimale kwaliteit olie
Max. olietemperatuur
Transporthoeveelheid hydraulisch
systeem
Elektrische Verlichting
aansluiBediening
tingen
Touw
Opslag buitenshuis
Opslag binnenshuis
Net
Breedte
Hulslengte
Hulsdiameter
Roldiameter
OverbeWrijfkoppeling
lastings(540 o.p.m.)
beveiliging Nokkenschakel(scharnier- koppeling (540
as)
o.p.m.)

Spoorbreedte
2400

4700
2650 met standaardbanden
1250
1200
36 kW (50 PK)
540 o.p.m.
max. 200 bar
min. 150 bar
Olie ISO VG 46
80 °C
max. 60 l/min
min. 30 l/min
12 volt - 7-polige stekker
12 volt - 3-polige stekker
Kunststof touw 400 - 600 m/kg
Sisaltouw 150 - 300 m/kg
max. 1300 mm
1250 - 1330 mm
ø 75 - 80 mm
max. 310 mm
1450 Nm
–
1500 Nm

1950 Nm (17 messen)
2300 Nm (26 Messen)

Pos : 10.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Introductie
Pos : 10.17 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/R undball enpresse/Technisc he Daten C ompri ma F 155 @ 38\mod_1265192006264_113.doc @ 345424 @ 3 @ 1

3.5.2

Technische gegevens Comprima F 155 / Comprima F 155 XC
Comprima F155
(zonder
snijinrichting)
As
Pick-up (breedte)
Breedte ca.
15.0/55-17
500/50-17
500/55-20

Enkele as
2150
2620
2650
–

Toegestane gewichten

zie gegevens op het typeplaatje
Spoorbreedte
15.0/55-17/10 PR
2150
500/50-17/10 PR
2200
500/55-20/12 PR
2200

Banden

Lengte ca.
Hoogte ca.
Afmetingen
Diameter ca.
baal
Breedte ca.
Benodigd vermogen ca.
Aandrijftoerental (aftakas)
Bedrijfsdruk van hydraulische
installatie
Minimale kwaliteit olie
Max. olietemperatuur
Transporthoeveelheid hydraulisch
systeem
Elektrische Verlichting
aansluiBediening
tingen
Touw
Opslag buitenshuis
Opslag binnenshuis
Net
Breedte
Hulslengte
Hulsdiameter
Roldiameter
OverbeWrijfkoppeling
lastings(540 o.p.m.)
beveiliging Nokkenschakel(scharnier- koppeling 540 o.p.m.
as)
Pos : 10.18 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Comprima F155
(met snijinrichting)
Enkele as
2620
2650
2660 loopwielen
2800 remwielen

Tandemas
2790
2900
–

Spoorbreedte
2400

4700
3150 met standaardbanden
1250 - 1500
1200
40 kW (55 pk)
540 o.p.m.
max. 200 bar
min. 150 bar
Olie ISO VG 46
80 °C
max. 60 l/min
min. 30 l/min
12 volt - 7-polige stekker
12 volt - 3-polige stekker
Kunststof touw 400 - 600 m/kg
Sisaltouw 150 - 300 m/kg
max. 1300 mm
1250 - 1330 mm
ø 75 - 80 mm
max. 310 mm
1450 Nm
–
1500 Nm

1950 Nm (17 messen)
2300 Nm (26 Messen)

Introductie
Pos : 10.19 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/R undball enpresse/Technisc he Daten C ompri ma V 150 @ 104\mod_1332319166609_113.doc @ 942653 @ 3 @ 1

3.5.3

Technische gegevens Comprima V 150 / Comprima V 150 XC
Comprima V 150
(zonder
snijinrichting)
As
Pick-up (breedte)
Breedte ca.
15.0/55-17
500/50-17
500/55-20
600/50-22,5
Toegestane gewichten
Banden

Lengte ca.
Lengte met baaluitwerper
Hoogte ca.
Afmetingen
Diameter ca.
baal
Breedte ca.
Benodigd vermogen ca.
Aandrijftoerental (aftakas)
Bedrijfsdruk van hydraulische
installatie
Minimale kwaliteit olie
max. olietemperatuur
Transporthoeveelheid hydraulisch
systeem
Elektrische Verlichting
aansluiting Bediening
en
Touw
Opslag buitenshuis
Opslag binnenshuis
Net
Breedte
Hulslengte
Hulsdiameter
Roldiameter
OverbeWrijfkoppeling
lastings(540 o.p.m.)
beveiliging Nokkenschakel(scharnier- koppeling 540
as)
(o.p.m.)

Comprima V 150 XC
(met snijinrichting)

Enkele as
Enkele as
2150
2610
2610
2660
2660
2660 Loopas
2800 Remas
–
2930
zie gegevens op het typeplaatje
Spoorbreedte
15.0/55-17/10 PR
2150
500/50-17/10 PR
2200
500/55-20/12 PR
2200

Tandemas
2790
2895
–
–
Spoorbreedte
2400

4995
5600
2990 Met standaardbanden
1000 - 1500
1200
36 kW (50 pk)
540 o.p.m.
max. 200 bar
min. 165 bar
Olie ISO VG 46
80°C
max. 60 l/min
min. 30 l/min
12 Volt - 7-polige stekker
12 Volt - 3-polige stekker
Kunststof touw 400 - 600 m/kg
Sisaltouw 150 - 300 m/kg
max. 1300 mm
1250 - 1330 mm
ø 75 - 80 mm
max. 310 mm
1450 Nm
–
1500 Nm

1950 Nm (17 messen)
2300 Nm (26 Messen)

Pos : 10.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 10.21 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/R undball enpresse/Technisc he Daten C ompri ma V 180 @ 38\mod_1265194153201_113.doc @ 345499 @ 3 @ 1

3.5.4

Technische gegevens Comprima V 180 / Comprima V 180 XC
Comprima V 180
(zonder
snijinrichting)
As
Pick-up (breedte)
Breedte ca.
15.0/55-17
500/50-17
500/55-20
600/55-22,5
Toegestane gewichten
Banden

Lengte ca.
Lengte met baaluitwerper
Hoogte ca.
Afmetingen
Diameter ca.
baal
Breedte ca.
Benodigd vermogen ca.
Aandrijftoerental (aftakas)
Bedrijfsdruk van hydraulische
installatie
Minimale kwaliteit olie
Max. olietemperatuur
Transporthoeveelheid hydraulisch
systeem
Elektrische Verlichting
aansluiBediening
tingen
Touw
Opslag buitenshuis
Opslag binnenshuis
Net
Breedte
Hulslengte
Hulsdiameter
Roldiameter
OverbeWrijfkoppeling
lastings(540 o.p.m.)
beveiliging Nokkenschakel(scharnier- koppeling 540 o.p.m.
as)
Pos : 10.22 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Comprima V 180 XC
(met snijinrichting)

Enkele as
Enkele as
2150
2610
2610
2660
2660
2660 loopwielen
2660 loopwielen
2800 remwielen
2800 remwielen
–
2930
zie gegevens op het typeplaatje
Spoorbreedte
15.0/55-17/10 PR
2150
500/50-17/10 PR
2200
500/55-20/12 PR
2200

Tandemas
2790
2895
–
–
Spoorbreedte
2400

5295
5750
3150 met standaardbanden
1000 - 1800
1200
40 kW (55 pk)
540 o.p.m.
max. 200 bar
min. 165 bar
Olie ISO VG 46
80 °C
max. 60 l/min
min. 30 l/min
12 volt - 7-polige stekker
12 volt - 3-polige stekker
Kunststof touw 400 - 600 m/kg
Sisaltouw 150 - 300 m/kg
max. 1300 mm
1250 - 1330 mm
ø 75 - 80 mm
max. 310 mm
1450 Nm
–
1500 Nm

1950 Nm (17 messen)
2300 Nm (26 Messen)

Introductie
Pos : 10.23 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/T echnisc he Daten V210 @ 84\mod_1319023911900_113.doc @ 736753 @ 3 @ 1

3.5.5

Technische gegevens Comprima V 210 / Comprima V 210 XC

Pos : 10.24 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/R undball enpresse/Technisc he Daten C ompri ma V 210 MC @ 57\mod_1295439313843_113.doc @ 543557 @ @ 1

As
Pick-up (breedte)
Breedte
15.0/55-17
ca.
500/50-17
500/55-20

600/50-22,5
Toegestane gewichten

Banden

Lengte ca.
Lengte met baaluitwerper
Hoogte ca.
BaalafDiameter ca.
metingen Breedte ca.
Benodigd vermogen ca.
Aandrijftoerental (aftakas)
Max. toeg. bedrijfsdruk van
hydraulische installatie
Minimale kwaliteit olie
Olietemperatuur max.
Transporthoeveelheid hydraulisch
systeem
ElektriVerlichting
sche
Bediening
aansluitingen
Net
Breedte
Hulslengte
Hulsdiameter
Roldiameter
Veiligheidskoppeling (tussenas)
Wrijfkoppeling 540 o.p.m.
Nokkenschakelkoppeling
(540 o.p.m.)

Comprima V210
(zonder snijinrichting)

Comprima V210 MC
(met snijinrichting)

Enkele as
2150
2610
2660
2660 loopwielen
2800 remwielen

Enkele as

2610
2660
2660
loopwielen
2800
remwielen
-2930
zie gegevens op het typeplaatje
Spoorbreedt
e
15.0/55-17/10 PR
2150
500/50-17/10 PR
2200
500/55-20/12 PR
2200
5529
5865
3150 met standaardbanden
1000 - 2050
1200
51 kW (70 pk)
540 o.p.m.
200 bar

Tandemas
2790
2895
--

-Spoorbreedte

2400

Olie ISO VG 46
80 °C
min. 30 l/min
max. 60 l/min
12 volt - 7-polige stekker
12 volt - 3-polige stekker (DIN 9680)

max. 1300 mm
1250 - 1330 mm
ø 75 - 80 mm
max. 310 mm (3000 m rol)
-2300 Nm
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Veiligheid
Pos : 13.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/P-T/Sicherheit @ 0\mod_1195566748646_113.doc @ 640 @ 1 @ 1

4

Veiligheid

Pos : 13.2 /BA/Sicher heit/Überar bei tete Warnhinweis eKennz eic hnung von Hi nweis en in der Betriebsanlei tung Ei nführ ungs text ( 2012-07-27 09:59:06) @ 0\mod_1195637804826_113.doc @ 1103 @ 2 @ 1

4.1

Herkenning van aanwijzingen in de handleiding
De in deze handleiding opgenomen veiligheidsaanwijzingen, die bij niet inachtname gevaar
voor personen kunnen veroorzaken, zijn aangegeven met het algemeen bekende symbolen
voor gevaar:

Pos : 13.3 /BA/Sicher heit/Überar bei tete Warnhinweis eKennz eic hnung der Gefahrenhi nweis e ( 2012-07-26 15:10:30) @ 28\mod_1250244370070_113.doc @ 274719 @ 2 @ 1

4.2

Aanduiding van de gevarenaanwijzingen
Gevaar!
GEVAAR! – Soort en bron van het gevaar!
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•
Maatregelen voor het voorkomen van gevaar
Waarschuwing
WAARSCHUWING! – Soort en bron van het gevaar!
Uitwerking: Letsel, ernstige materiële schade.
•
Maatregelen voor het voorkomen van gevaar
Let op!
LET OP! – Soort en bron van het gevaar!
Uitwerking: Materiële schade
•

Maatregelen voor het vermijden van schade.

Pos : 13.4 /BA/Sicher heit/Überar bei tete Warnhinweis eAllgemeine F unkti ons hi nweis e ( 2012-07-26 15:24:39) @ 0\mod_1196869714452_113.doc @ 15190 @ @ 1

Algemene aanwijzingen van gebruik zijn als volgt gemerkt:
Aanwijzing!
Aanwijzing - Soort en bron van de aanwijzing
Uitwerking: Rendement van de machine
•
Uit te voeren maatregelen
Op de machine aangebrachte aanwijzingen moeten absoluut opgevolgd worden en altijd in
volledig en goed leesbare toestand gehouden worden.
Pos : 13.5 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Veiligheid
Pos : 13.6.1 /BA/Sicherheit/Personalqualifi kati on und-Sc hul ung @ 0\mod_1195639383185_113.doc @ 1141 @ 3 @ 1

4.2.1

Kwalificatie en scholing van personeel
De machine mag uitsluitend door personen worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd, die
hiermee vertrouwd zijn en die over de hiermee verbonden gevaren geïnstrueerd zijn.
Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en begeleiding van het personeel moeten door de eigenaar
goed geregeld zijn. Indien het personeel niet over de juiste kennis beschikt, moet het personeel
geschoold en geïnformeerd worden. Bovendien moet de eigenaar zich ervan overtuigen dat het
personeel de inhoud van de handleiding heeft gelezen en goed begrijpt.
Werkzaamheden die niet in deze handleiding worden omschreven, mogen uitsluitend door
erkende werkplaatsen worden uitgevoerd.

Pos : 13.6.2 /BA/Sicherheit/Gefahr en bei Nic htbeac htung der Sic her heitshi nweise @ 0\mod_1195639434013_113.doc @ 1160 @ 3 @ 1

4.2.2

Gevaren bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften
Indien de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit gevaren voor personen,
het milieu en de machine tot gevolg hebben. Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften
kan het verlies van alle rechten op schadevergoeding tot gevolg hebben.
Het niet in acht nemen van de voorschriften kan bijvoorbeeld de volgende gevaren
veroorzaken:
•
•
•
•
•

Gevaar voor persoonlijk letsel door een onveilige werkomgeving
Niet werken van belangrijke functies van de machine
Niet functioneren van voorgeschreven onderhoudsmethoden
Gevaar voor personen door mechanische en chemische inwerking
Gevaar voor het milieu door lekkage van hydraulische olie

Pos : 13.6.3 /BA/Sicherheit/Sic her hei tsbewußtes Arbeiten @ 0\mod_1195639792576_113.doc @ 1179 @ 3 @ 1

4.2.3

Veiligheidsbewuste werkzaamheden
De in deze handleiding vermelde veiligheidsvoorschriften, de bestaande voorschriften ter
voorkoming van ongevallen en eventuele arbeids-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften van de
gebruiker moeten in acht worden genomen.
De wettelijke bepalingen en de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de
arbeidsinspectie zijn bindend.
Volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig op.
Bij deelname aan het verkeer op de openbare weg moeten de daar geldende wettelijke
voorschriften (zoals het wegenverkeersreglement) worden opgevolgd.
Wees voorbereid op noodgevallen. Daarbij brandblusser en verbandsdoos in binnen handbereik
bewaren. Alarmnummers voor artsen en brandweer bij de telefoon gereed houden.

Pos : 13.6.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.6.5 /BA/Sicherheit/Sic her hei ts- und U nfall ver hütungs-Vorschriften Swadro_Ladewagen_Eas yC ut @ 73\mod_1308298589597_113.doc @ 655498 @ 2 @ 1

4.3

Veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen
1
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3
4
5
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Volg naast de hier genoemde veiligheidsvoorschriften ook de algemene veiligheids- en
ongevalpreventievoorschriften op.
De aangebrachte waarschuwings- en instructieplaatjes geven aanwijzingen voor een
veilig gebruik. Neem deze voor uw eigen veiligheid in acht!
Bij het gebruik van de openbare weg altijd de desbetreffende voorschriften in acht
nemen.
Maak uzelf voor het begin van de werkzaamheden vertrouwd met alle inrichtingen en
bedieningsorganen en hun functies. Tijdens het werk is het daarvoor te laat!
De kleding van de gebruiker dient nauwsluitend te zijn. Draag geen losse kleding.
Ter voorkoming van brandgevaar dient de machine schoon te zijn.
Controleer de omgeving voordat u gaat rijden of werken! (Let vooral op kinderen!) Zorg
voor voldoende zicht rondom!
Het meerijden op het werkgereedschap tijdens het werk en transport is niet toegestaan.
Koppel werktuigen altijd volgens de voorschriften aan de daarvoor bestemde delen en
beveilig deze goed.
Zet bij het opbouwen en demonteren de steunelementen in de juiste stand.
Bij het aanzetten of afhaken van werktuigen aan of van de trekker is altijd bijzondere
voorzichtigheid geboden!
Monteer ballastgewichten altijd volgens voorschrift aan de daarvoor bestemde punten.
Neem de toegestane asbelasting, het totale gewicht en de transportafmetingen in acht!
Controleer en monteer de transportuitrusting, zoals verlichting, waarschuwingsborden en
eventuele beschermingen!
Bedieningsinrichtingen (koorden, kettingen, stangen etc.) dienen zodanig aangebracht te
zijn, dat deze alle in werk- en transportstanden geen onbedoelde bewegingen kunnen
veroorzaken.
Breng de werktuigen voor rijden op de weg in de voorgeschreven staat en borg deze
volgens voorschrift van de fabrikant!
Tijdens het rijden nooit de bestuurdersplaats verlaten.
De rijsnelheid moet altijd worden aangepast aan de omstandigheden! Bij bergop, bergaf,
en dwars op een helling moeten plotselinge bochten worden vermeden!
Wegligging, bestuurbaarheid en remwerking worden beïnvloed door aangebouwde en
aangekoppelde werktuigen en ballastgewichten. Let dus op voldoende bestuurbaarheid
en remvermogen!
Let bij bochten op voldoende ruimte en op de rotatiemassa van het werktuig!
Neem werktuigen pas in gebruik nadat alle beschermingsvoorzieningen in de goede
stand staan en werken.
Houd veiligheidsvoorzieningen in een correcte toestand. Vervang ontbrekende of
beschadigde onderdelen.
Kom nooit binnen de invloedssfeer van het werktuig!
Begeef u nooit binnen de draai- en zwenkcirkel van het werktuig.
Hydraulische beweegbare delen mogen uitsluitend worden bediend als niemand zich
binnen het zwenkbereik bevindt.

Veiligheid
26
27

Aan en bij door een externe (bijvoorbeeld hydraulische) kracht bediende delen bevinden
zich gevaarlijke punten, scherp of knellend.
Voordat men de trekker verlaat altijd het werktuig op een stevige ondergrond afsteunen,
parkeerrem bedienen, motor uitzetten en contactsleutel verwijderen!

Pos : 13.6.6 /BA/Sicherheit/Angehängte Geräte/Geräte angehängt @ 0\mod_1199699679381_113.doc @ 33250 @ 2 @ 1

4.4

Aangekoppelde werktuigen
1
2
3

Werktuigen tegen wegrollen beveiligen.
Let op de max. toelaatbare oplegdruk van de aanhangerkoppeling, ondertrekhaak of
hitch!
Bij aankoppeling met een dissel moet er op voldoende vrije ruimte worden gelet!

Pos : 13.6.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.6.8 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetri eb Traktor @ 0\mod_1199699899350_113.doc @ 33269 @ 2 @ 1

4.5

Gebruik van de aftakas
1
2
3
4
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Gebruik uitsluitend de door de fabrikant voorgeschreven tussenassen.
Veiligheidsbuis en veiligheidstrechter van de tussenas, alsmede aftakasbescherming ook aan de werktuigkant - moeten zijn aangebracht en zich in goede staat bevinden!
Bij tussenassen goed letten op de voorgeschreven buisoverkappingen in transport- en
werkstand!
De tussenassen mogen uitsluitend worden gedemonteerd en gemonteerd nadat de
aftakas is uitgeschakeld, de motor stilstaat en de contactsleutel uit het contactslot is
verwijderd!
Bij het gebruik van tussenassen met overbelasting- of vrijloopkoppelingen, die niet door
een bescherming aan de kant van de tractor worden afgedekt, dient men aan de
werktuigkant een overbelasting- of vrijloopkoppeling aan te brengen.
Let altijd op een juiste montage en bevestiging van de tussenas!
Voorkom meelopen van de tussenasbescherming door het vastmaken van de kettingen.
Voordat de aftakas wordt ingeschakeld, dient u zich ervan te overtuigen dat het gekozen
toerental op de trekker overeenstemt met het benodigde toerental van het werktuig.
Voordat de aftakas wordt ingeschakeld dient u zich ervan te overtuigen, dat niemand zich
bevindt binnen de gevaarlijke invloedssfeer van het werktuig.
Schakel de aftakas nooit in als de motor is uitgeschakeld!
Bij het werken met de aftakas mag zich niemand in het bereik van de draaiende aftakas
of de tussenas bevinden.
De aftakas altijd uitschakelen indien te grote hoeken optreden en indien de as niet hoeft
te werken.
Let op! Na het uitschakelen van de aftakas bestaat gevaar voor nalopende rotatiemassa.!
Kom in deze tijd niet in de buurt van het werktuig. Er mag pas aan de machine worden
gewerkt als deze helemaal stilstaat en de rotatiemassa door de parkeerrem tot stilstand
is gebracht.
Aftakasaangedreven werktuigen en tussenassen mogen uitsluitend worden gereinigd,
gesmeerd of ingesteld als de aftakas is uitgeschakeld, de motor is stilgezet en de sleutel
uit het contactslot is getrokken! Trek de vastzetrem aan, ook van draaiende delen.
Leg de losgekoppelde tussenas op de daarvoor bedoelde houder.
Na demontage van de tussenas aan het werktuig werken de beschermende huls
plaatsen op de aftakas-stomp.
Bij schade deze altijd eerst verhelpen voordat verder gewerkt wordt.

Pos : 13.6.9 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetri eb Zusatz Schwungradbrems e l ös en @ 17\mod_1236238119019_113.doc @ 203220 @ @ 1

Pos : 13.6.10 /BA/Sic herheit/Z apfwellenbetrieb Z us atz @ 2\mod_1203524761314_113.doc @ 66518 @ @ 1

18.

Rem op het vliegwiel loszetten voordat de aftakas wordt ingeschakeld.

Aanwijzing
Met betrekking tot de tussenas moeten de aanwijzingen van de fabrikant van de tussenas in
acht worden genomen. (Aparte handleiding!)
Pos : 13.6.11 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.6.12 /BA/Sic herheit/H ydrauli kanl age @ 2\mod_1203503691986_113.doc @ 66230 @ 2 @ 1

4.6

Hydraulische installatie
1
2

Het hydraulische installatie staat onder druk!
Bij het aansluiten van hydraulische cilinders en -motoren moet op de voorgeschreven
aansluiting van de slangen worden gelet!
3
Bij het aansluiten van de hydraulische slangen aan de tractorhydraulica dient men ervoor
te zorgen dat er zowel aan de kant van de tractor als het werktuig geen druk staat op de
hydraulica!
4
Bij functionele hydraulische verbindingen tussen trekker en machine dienen
koppelingsmoffen - en stekkers te worden gemerkt zodat foute bediening wordt
uitgesloten! Bij verwisselen van de aansluitingen de omgekeerde functie (bijv.
heffen/zakken) - Gevaar voor ongevallen!
5
Bij het zoeken naar lekkages daarvoor geëigende hulpmiddelen toepassen!
6
Onder hoge druk uittredende vloeistoffen (hydraulische olie) kunnen door de huid dringen
en zware verwondingen veroorzaken! Bij verwondingen altijd meteen een arts
waarschuwen! Infectiegevaar!
7
Maak voor werkzaamheden aan het hydraulische installatie eerste het systeem drukloos
en zet de motor uit!
8Hydraulische slangen regelmatig controleren en bij beschadiging en veroudering vervangen!
De vervangende leidingen moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant van het
werktuig!

Pos : 13.6.13 /BA/Sic herheit/H ydrauli kanl age Z us atz Alterung der H ydr auli ksc hlauc hlei tungen @ 3\mod_1204552944856_113.doc @ 70777 @ @ 1

Pos : 13.6.14 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Rei fen @ 0\mod_1197357995667_113.doc @ 18080 @ 2 @ 1

4.7

Banden

Pos : 13.6.15 /BA/Sic herheit/R eifen @ 0\mod_1195646435716_113.doc @ 1351 @ @ 1

1
2
3
4
5
Pos : 13.6.16 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

Bij werkzaamheden aan de banden moet erop worden gelet, dat het werktuig stabiel
staat en tegen wegrollen is beveiligd (wielwiggen).
Het monteren van wielen en banden vereist voldoende gespecialiseerde kennis en het
gebruik van voorgeschreven gereedschap!
Reparatiewerk aan banden en wielen mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel met
de daarvoor bestemde gereedschappen worden uitgevoerd!
De bandenspanning regelmatig controleren! Zorg voor de voorgeschreven
bandenspanning!
Controleer de wielmoeren regelmatig! Als dat niet gebeurt, kunnen wielen los raken en
daardoor kan de machine omvallen.
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Veiligheid
Pos : 13.6.17 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Wartung @ 33\mod_1254222340957_113.doc @ 318604 @ 2 @ 1

4.8

Onderhoud

Pos : 13.6.18 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Pos.1 mi t Schwung mass/F es tstellbremse anziehen @ 17\mod_1236239859956_113.doc @ 203300 @ @ 1

1
Pos : 13.6.19 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Pos.2 bis 8 mit El ektr oni k @ 17\mod_1236239099566_113.doc @ 203250 @ @ 1
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8
Pos : 13.6.20 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Z usatz Bei Gass peicherung/Schnei dwekz euge @ 2\mod_1203504102830_113.doc @ 66270 @ @ 1

9
10

Reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en het verhelpen van storingen
uitsluitend uitvoeren bij uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor! - Trek de sleutel
uit het contactslot! Remmen vastzetten, ook die van een vliegwiel.
Bouten en moeren regelmatig op speling controleren en in voorkomende gevallen
aandraaien!
Bij onderhouds- en reparatiewerk aan een verhoogde machine of deel daarvan altijd
zorgen voor een deugdelijke ondersteuning.
Afgewerkte olie, vet en filters milieuvriendelijk verwerken!
Alvorens te werken aan de elektrische installatie dient men de stroomtoevoer te stoppen!
Indien beschermende delen aan slijtage onderhevig zijn, dan dienen deze regelmatig te
worden gecontroleerd en tijdig te worden vervangen!
Bij het uitvoeren van elektrisch laswerk aan het voertuig en aangekoppelde werktuigen,
de stroomvoorziening via de hoofdschakelaar van de accu losmaken c.q. kabel op de
generator en de accu losklemmen!
Vervangende onderdelen moeten minstens voldoen aan de door de fabrikant opgestelde
technische normen! Originele KRONE-vervangingsonderdelen voldoen aan deze eisen!
Bij gasopslag uitsluitend navullen met stikstof - Explosiegevaar !
Bij het vervangen van werktuigen met scherpe delen dient men daarvoor geschikte
gereedschappen en handschoenen te gebruiken!

Pos : 13.6.21 /BA/Sic herheit/Eigenmäc htiger U mbau und Ers atz teil hers tell ung @ 1\mod_1201937705539_113.doc @ 55750 @ 2 @ 1

4.9

Eigenmachtige ombouw en productie van vervangingsonderdelen
Het ombouwen en veranderen van het werktuig is uitsluitend toegestaan na overleg met de
fabrikant. Originele onderdelen en door de fabrikant goedgekeurde toebehoren dienen de
veiligheid. Het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de daardoor
ontstane gevolgen doen vervallen.

Pos : 13.6.22 /BA/Sic herheit/U nz ulässig e Betri ebs weis en @ 11\mod_1223357699923_113.doc @ 145532 @ 2 @ 1

4.10

Ongeoorloofd gebruik
De bedrijfsveiligheid is uitsluitend gewaarborgd bij het gebruik volgens bestemming gebruik
zoals in het hoofdstuk Introductie "Bestemming gebruik" in de handleiding omschreven. De op
de gegevensbladen aangegeven grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

Pos : 13.6.23 /BA/Sic herheit/Sicherheits hi nweis e an der M asc hine @ 1\mod_1201937861961_113.doc @ 55788 @ 2 @ 1

4.11

Veiligheidsvoorschriften op de machine
De veiligheidsvoorschriften op de machine waarschuwen voor restgevaren aan de machine.
Deze bestaan uit een waarschuwingspictogram en een arbeidsveiligheidssymbool Alle
veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen. Houd de veiligheidsvoorschriften
altijd schoon en in goed leesbare toestand. Vraag beschadigde of ontbrekende
veiligheidsvoorschriften aan bij de leverancier en breng deze aan op de daarvoor bedoelde
plaatsen. De plaats en de betekenis worden in het onderstaande beschreven.

Pos : 13.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.8 /BA/Sicher heit/Rundballenpr ess e/Sicherheit Einführung R undball enpres se @ 32\mod_1253083631830_113.doc @ 308407 @ 2 @ 1

4.12

Inleiding
De KRONE ronde balenpers is met alle veiligheidsvoorzieningen (beschermingen) uitgerust.
Niet alle gevaarlijke delen aan dit werktuig kunnen echter, gelet op het behoud van de werking,
volledig beveiligd worden. Op de machine vindt u aanduidingen voor gevaar die betrekking
hebben op deze overblijvende gevaarlijke punten. Deze verwijzingen zijn uitgevoerd als
waarschuwingspictogrammen. Nadere aanwijzingen over de plaats en betekenis/aanvulling van
deze waarschuwingsborden vindt u hierna!

Pos : 13.9 /BA/Sicher heit/Überar bei tete Warnhinweis eGefahr - Besc hädigte oder unl esbare Aufkl eber ( 2012- 07-26 14:29:51) @ 0\mod_1195567214115_113.doc @ 679 @ @ 1

Gevaar! - Gevarenzone van de machine
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•
Beschadigde of onleesbare stickers onmiddellijk vervangen.
•
Na reparatiewerkzaamheden de betreffende veiligheidsstickers op alle vervangen,
gewijzigde of gerepareerde componenten aanbrengen.
•
Gebieden die van een veiligheidssticker zijn voorzien, nooit met hogedrukreinigers
reinigen.
•
Maak u met de betekenis van de waarschuwingen goed vertrouwd. De hiernaast staande
tekst en de plaats op het werktuig geven aan waar gevaar te verwachten is.
Pos : 13.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.11 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/Lage der Sic her hei tsaufkl eber an der M asc hine @ 0\mod_1195634967326_113.doc @ 1025 @ 2 @ 1

4.13

Plaats van de veiligheidsstickers op de machine

Pos : 13.12 /BA/Sic herheit/Aufkleber/Rundballenpress e/Sicherheits aufkl eber C ompri ma F XC @ 38\mod_1265194958764_113.doc @ 345549 @ @ 1
GL
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RPN00040_2

Veiligheid
1)

2)

Lees voor de ingebruikneming
de handleiding en de
veiligheidsvoorschriften en
neem deze in acht.

Het aftakastoerental mag absoluut niet meer zijn
dan de 540 o.p.m.! De bedrijfsdruk van de
hydraulische installatie mag niet hoger zijn dan
200 bar!
939 100-4

540/min
MAX. 200 bar

939 471 1 (1x)

MAX.

939 100 4 (1x)
3)

4)

Grijp nooit in het gebied waar
verwondingsgevaar bestaat,
zolang zich daar nog delen
kunnen bewegen.

Grijp nooit in het werkbereik van
de pick-up zolang de machine
loopt.

939 407 1 (2x)
942 196 1 (6x)
Comprima XC (+2x)

942 196 -1

5)

6)

Grijp niet in de gevarenzone
onder het wikkel- en
knopermechanisme. Gevaar
door scherpe messen!

Ga niet onder de omhoog
gezette achterklep staan. Sluit
vóór
onderhoudswerkzaamheden in
dit gedeelte de afsluitkraan aan
de cilinder.

Bedieningsvoorschriften Let op!

939 125 1 (1x)

939 407 1 (2x)

7)

8)

Gevaar van draaiend vijzel.

Voor ingebruikname de afschermingen plaatsen,
kleppen sluiten !

939 520 1 (2x)

939 520-1

942 002 4 (4x)
9)
De achterklep mag alleen
worden bediend wanneer de
pers correct aan de tractor is
vastgekoppeld.

942 360 3 (1x)

Pos : 13.13 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.14 /BA/Sic herheit/Aufkleber/Rundballenpress e/Sicherheits aufkl eber C ompri ma V XC @ 38\mod_1265200844154_113.doc @ 345702 @ @ 1
GL
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Veiligheid
1)

2)

Lees voor de ingebruikneming
de handleiding en de
veiligheidsvoorschriften en neem
deze in acht.

Het aftakastoerental mag absoluut niet meer zijn
dan de 540 o.p.m.! De bedrijfsdruk van de
hydraulische installatie mag niet hoger zijn dan
200 bar!
939 100-4

540/min
MAX. 200 bar

939 471 1 (1x)

MAX.

939 100 4 (1x)
3)

4)

Grijp nooit in het werkbereik van
de pick-up zolang de machine
loopt.

Grijp niet in de gevarenzone
onder het wikkel- en
knopermechanisme. Gevaar
door scherpe messen!
Bedieningsvoorschriften Let op!

939 407 1 (2x)

939 125 1 (1x)

5)

6)

Ga niet onder de omhoog
gezette achterklep staan. Sluit
vóór
onderhoudswerkzaamheden in
dit gedeelte de afsluitkraan aan
de cilinder.

Gevaar van draaiend vijzel.

939 520 1 (2x)

939 520-1

939 521 1 (2x)
7)

8)

Voor ingebruikname de afschermingen plaatsen,
kleppen sluiten !

Het drukreservoir staat onder gas- en oliedruk.
Demontage en reparatie alleen volgens
aanwijzingen in technische handleiding
uitvoeren

942 002 4 (3x)
9)

939 529 0 (2x)
10)

De achterklep mag alleen
worden bediend wanneer de
pers correct aan de tractor is
vastgekoppeld.

Grijp nooit in het gebied waar
verwondingsgevaar bestaat,
zolang zich daar nog delen
kunnen bewegen.

942 360 3 (1x)

942 196 1 (2x)
942 196 -1

Pos : 13.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 13.16 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete WarnhinweiseN ac hbes tell ung/ Anbri ngung Aufkl eber (2012- 07- 26 14:46:05) @ 0\mod_1195637337107_113.doc @ 1084 @ 33 @ 1

4.13.1

Nabestelling van de veiligheids- en aanwijzingsstickers
Aanwijzing
Elke veiligheids- en aanwijzingssticker is van een bestelnummer voorzien en kan direct bij de
fabrikant c.q. bij de geautoriseerde vakhandel (zie hoofdstuk "Contactpersonen") worden
besteld.

4.13.2

Aanbrengen van de veiligheids- en aanwijzingsstickers
Aanwijzing - Aanbrengen van een sticker
Uitwerking: Hechting van de sticker
•
Het aanbrengvlak moet schoon en vrij van vuil, olie en vet zijn.

Pos : 14 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

32

KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 15 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 1/K-O/KR ONE Bedi entermi nal Al pha @ 51\mod_1288788599828_113.doc @ 497447 @ 1 @ 1

5

KRONE bedieningsterminal Alpha

Pos : 16.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/KR ONE Bedi enter mi nal Alpha (Ü bersic ht) @ 78\mod_1312872399342_113.doc @ 671358 @ 2 @ 1

5.1

KRONE bedieningsterminal Alpha (overzicht)

Pos : 16.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Achtung - Bedieneinhei t sc hütz en @ 0\mod_1200308247867_113.doc @ 39603 @ @ 1

Let op! - Bedieningseenheid beschermen
Uitwerking: Schade aan de bedieningseenheid
•
•

De bedieningseenheid moet tegen water beschermd worden.
Als de machine langere tijd (bijv. ’s winters) niet wordt gebruikt, moet de
bedieningseenheid in een droge ruimte worden bewaard.
Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische
verbindingen naar de bedieningseenheid onderbreken. Door overspanning kan de
elektronica van de bedieningseenheid worden beschadigd.

•

Pos : 16.3 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-EAllgemei ne Besc hrei bung @ 55\mod_1294737886734_113.doc @ 531773 @ 3 @ 1

5.1.1

Algemene beschrijving

Pos : 16.4 /WHB/El ektri k/R undball enpresse/Al pha (M edi um)/Allgemeine Beschr eibung - Al pha @ 78\mod_1312872706661_113.doc @ 671385 @ @ 1
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RPM00013

RPM00011_1

Afb. 6
De elektronische uitrusting van de machine bestaat in hoofdzaak uit de boordcomputer, de
bedieningseenheid en de besturings- en functie-elementen.
De boordcomputer (1) bevindt zich rechtsvoor op de machine onder de zijkap.

De functies zijn:
•

Besturing van de op de machine gemonteerde actoren

•

Diagnose sensoren/actoren

Via de bedieningseenheid (2) krijgt de bestuurder informatie en kan hij instellingen voor het
gebruik van de machine veranderen die door de boordcomputer worden opgenomen en verder
worden verwerkt.
Pos : 16.5 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-EBedi eneinheit montier en @ 83\mod_1317114999419_113.doc @ 726898 @ 3 @ 1

5.1.2

Bedieningseenheid monteren

Pos : 16.7 /WHB/El ektri k/R undball enpresse/Al pha (M edi um)/Bedienei nheit monti eren @ 78\mod_1312878761653_113.doc @ 671555 @ @ 1

2

3
4
1

1
BPM50390_1

Afb. 7
Monteer de bedieningseenheid met de houder (1) in het zicht van de bestuurder.

Rechtstreekse bevestiging

Pos : 16.8 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Bevestig de houder (1) met gebruikmaking van de aanwezige boorgaten (2).

•

De bedieningseenheid (3) wordt door de magneetplaat (4) op de houder (1) gefixeerd.

KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.9 /WHB/El ektri k/R undball enpresse/Al pha (M edi um)/Spannungs versorgung @ 78\mod_1312879689257_113.doc @ 671582 @ @ 1

Spanningsverzorging
GEVAAR! – Uitval van de bedieningseenheid
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Let er bij de montage op dat de verbindingskabels niet gespannen worden of met de
trekkerwielen in aanraking komen.
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RPM00013

RPM00012_2

Afb. 8
•

Sluit de voedingskabel (12 V) aan de trekker- en machinezijde op het 3-polige
stopcontact
(DIN 9680) aan.

Bedieningseenheid
•

Sluit de meegeleverde kabel aan de bus (3) van de bedieningseenheid aan.

Pos : 16.10 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.11 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-EBedieneinhei t @ 64\mod_1300173967609_113.doc @ 580763 @ 3 @ 1

5.1.3

Bedieningseenheid

Pos : 16.12 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Bedi eneinheit - Alpha @ 78\mod_1312881664219_113.doc @ 672005 @ @ 1

Overzicht
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RPM00001

Afb. 9

2

Toets Aan/Uit

1

Controlelampje

ON/OFF

„-„-toets (2)

4

Controlelampje

Bindsoort (net)

"+" -toets (3)

5

Controlelampje

Bindsoort (touw)

Toets bindsoort (net) (4)

6

Controlelampje

Automatische modus

Toets bindsoort (touw) (5)

7

Controlelampje

Handmatig bedrijf

9

Controlelamp aan

Pick-up is gekozen

9

Controlelamp uit

Mesbodemverstelling

vrij (8)

10

Controlelampje

Binding starten

Pick-up selecteren
(controlelampje uit)
mesbodemverstelling
selecteren (controlelampje
aan)

11

Weergave

Staafdiagram

Toets binding starten (10)

12

Controlelamp

vulling

3

4

5

Toets automatische functie
(6)
Toets handmatige modus
(7)

6

7

8

10
A

Pos : 16.13 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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B

C

D

E

F

G

H

Staafdiagram (11)

KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.14 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-EBetriebsbereitschaft @ 64\mod_1300174903968_113.doc @ 580843 @ 3 @ 1

5.1.4

Gereed voor gebruik

Pos : 16.15 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Betriebs ber eitsc haft @ 82\mod_1317026811213_113.doc @ 724695 @ @ 1

Inschakelen
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Afb. 10
1.
Toets
bedienen.
Bij correcte voedingsspanning wordt een korte zelftest uitgevoerd.
– alle controlelampjes lichten kort op
– er klinkt een geluidssignaal
– alle controlelampjes gaan uit

Na korte tijd lichten de volgende controlelampjes op:
•
•
•

Controlelampje (1) brandt
Controlelampje (7) brandt
Controlelampje (4) brandt (bij vooraf gekozen netbinding) of controlelampje (5) brandt (bij
vooraf gekozen touwbinding)
•
Controlelampje (9) brandt
De bedieningseenheid is nu gereed voor gebruik.
Aanwijzing
Na het inschakelen van de bedieningseenheid is altijd eerst de handmatige modus geactiveerd
en de pick-up vooraf gekozen. Tegelijkertijd loopt programma-intern de vooraf ingestelde
automatische blokkeertijd (zie hoofdstuk "Instelling automatische blokkeertijd") af. Tijdens de
automatische blokkeertijd is het geluidssignaal voor "Perskamer vol" niet geactiveerd.

Pos : 16.16 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.17 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EEins tell en der Netz wic kl ung en @ 82\mod_1317028244320_113.doc @ 724779 @ 4 @ 1

5.1.4.1

Instellen van de netwikkelingen

Pos : 16.18 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Einstellen der N etz wic kl ungen @ 82\mod_1317028122637_113.doc @ 724722 @ @ 1
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RPM00003

Afb. 11
1.
Met de toets
resp.
het aantal netwikkelingen verhogen of verlagen.
Lees de ingestelde waarde op het staafdiagram (11) af.
Zie voor de toewijzing baalgrootte, ingestelde stand en aantal netwikkelingen de volgende tabel.
Stand

Pos : 16.19 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Baalgrootte

A

B

C

D

E

F

G

H

900

1,7

2,6

3,5

4,4

5,3

6,2

7,1

8,0

1000

1,5

2,3

3,1

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

1100

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5,1

5,8

6,5

1200

1,3

1,9

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

6,0

1300

1,2

1,8

2,4

3,0

3,7

4,3

4,9

5,5

1400

1,1

1,7

2,2

2,8

3,4

4,0

4,6

5,1

1500

1,0

1,5

2,1

2,6

3,2

3,7

4,3

4,8

1600

0,9

1,4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1700

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,3

3,8

4,2

1800

0,8

1,3

1,7

2,2

2,6

3,1

3,5

4,0

KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.20 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-TPr essdr uc keinstell ung (C OMPRIM A F 125 / F 155 Medium) @ 55\mod_1292489389942_113.doc @ 519461 @ 3 @ 1

5.1.5

Persdrukinstelling (Comprima F125 / F155 Medium) resp.
baaldiameter (Comprima V 150 / V 180)

Pos : 16.21 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Pressdr uc kanzeige (Comprima F 125/F 155) bz w. Ballendurc hmess er (C ompri ma V 150 / V 180) @ 82\mod_1317028947729_113.doc @ 724816 @ @ 1

De instelling gebeurt aan de machine (zie hoofdstuk persdrukinstelling (Comprima F125; F155)
resp. baaldiameter (Comprima V150; V180)).
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RPM00010

Afb. 12
De gewenste persdruk (Comprima F125; F155) of baaldiameter
(Comprima V150; V 180) is bereikt:
•
•
•

wordt door aanwijzer op de machine aangegeven.
controlelampjes voor vulling (12) branden en
er klinkt een geluidssignaal

Pos : 16.22 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.23 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EBetätig ung der Bi ndung (H andbetrieb) @ 82\mod_1317030153480_113.doc @ 724871 @ 4 @ 1

5.1.5.1

Bevestiging van de binding (handmatige modus)

Pos : 16.24 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Betätigung der Bi ndung (Handbetrieb) @ 82\mod_1317029343382_113.doc @ 724843 @ @ 1

In de handmatige modus moet de binding telkens handmatig worden gestart.
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RPM00006

Afb. 13
1.
Toets
bedienen.
Het controlelampje voor handmatig bedrijf (7) brandt.
Het controlelampje voor bindtype "net" (4) resp. het controlelampje voor bindtype "touw" (5)
brandt.
Zodra de ronde baal de op de voorkeuzeaanwijzer van de ronde balenpers de vooraf gekozen
persdruk (Comprima F 125/F 155) of baaldiameter (Comprima V150/V 180) heeft bereikt, klinkt
een geluidssignaal en gaan de controlelampen (12) branden. De ronde baal kan vervolgens
gewikkeld worden.
2.
Toets
bedienen.
Het binden of wikkelen geschiedt automatisch.
3.
4.
Pos : 16.25 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

40

Na beëindiging van het binden of wikkelen de achterklep met het tweede stuurventiel
vanaf de trekker openen.
Baal uitwerpen.

KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.26 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EBetätig ung der Bi ndung ( Automati kbetrieb) @ 82\mod_1317030628350_113.doc @ 724926 @ 4 @ 1

5.1.5.2

Bevestiging van de binding (automatisch bedrijf)

Pos : 16.27 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Betätigung der Bi ndung (Automati kbetrieb) @ 82\mod_1317030279892_113.doc @ 724898 @ @ 1
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Afb. 14
Zodra de ronde baal de op de voorkeuzeaanwijzer van de ronde balenpers de vooraf gekozen
persdruk (Comprima F125/F155) of baaldiameter (Comprima V150/V 180) heeft bereikt en de
vooraf gekozen blokkeertijd is verstreken, wordt het binden automatisch gestart (stelmotor
beweegt naar buiten).
1.
Toets
bedienen.
Het controlelampje voor automatisch bedrijf (6) brandt.
Aanwijzing
Het binden kan op elk moment door het indrukken van de toets
gestart.

handmatig worden

Pos : 16.28 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.29 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-EEins tell ungen und Diagnos e @ 82\mod_1317031594057_113.doc @ 725071 @ 3 @ 1

5.1.6

Instellingen en diagnose

Pos : 16.30 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EEins tell en der Automati k-Sperrz eit @ 82\mod_1317031781459_113.doc @ 725098 @ 4 @ 1

5.1.6.1

Instellen van de automatische blokkeertijd

Pos : 16.31 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Einstellungen und Diag nose @ 82\mod_1317031393670_113.doc @ 725043 @ @ 1

De automatische blokkeertijd bepaalt de tijd waarin het starten van het automatisch binden
geblokkeerd is. De automatische blokkeertijd begint voor het eerst wanneer de bediening wordt
ingeschakeld. Vervolgens begint de automatische blokkeertijd steeds bij het einde van de
laatste binding en eindigt met de vooraf gekozen blokkeerperiode.
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Afb. 15
1.
Houd bij het inschakelen van de bediening de toets
Het controlelampje voor bindtype "net" (4) brandt.

ingedrukt.

2.
Met de toets
resp.
de automatische blokkeertijd verhogen of verlagen.
De ingestelde waarde is aan het staafdiagram af te lezen.

Seconden

3. Met de toets

A

B

C

D

E

F

G

H

10

20
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60

70

80

wordt de waarde opgeslagen.

Het controlelampje voor "binding starten" (10) licht kort op.
Pos : 16.32 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EEins tell ung der M otorpositi on (Netz) @ 83\mod_1317115834574_113.doc @ 726955 @ 4 @ 1

5.1.6.2

Instelling van de motorpositie (net)

Pos : 16.33 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Einstellung der Motor position (N etz) @ 82\mod_1317031936802_113.doc @ 725125 @ @ 1

Hier wordt er naar de toevoer- en afsnijdpositie gereden en wordt deze opgeslagen.
1.
Houd bij het inschakelen van de bediening de toets
ingedrukt.
Het controlelampje voor bindtype "touw" (5) knippert langzaam.
Het controlelampje voor bindtype "net" (4) brandt.
Pos : 16.34 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.35 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EEins tell ung der Zuführpositi on @ 55\mod_1294751304875_113.doc @ 533955 @ 4 @ 1

5.1.6.3

Instelling van de toevoerpositie

Pos : 16.36 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Einstellung der Z uführ posi tion @ 83\mod_1317103833880_113.doc @ 726410 @ @ 1

12

A

11

RPM00014_2

Afb. 16
1.

Met de toets
wordt de motor tot aan de toevoerpositie gereden, d.w.z.:
•
Motor met de bedieningseenheid slechts zover uitschuiven dat nog een kleine
spleet tussen invoerplaat (8) en transportwals (9) voorhanden is. De maat A tussen
draaipunt van de klink (1) en stelhendel (2) moet A = 285 mm bedragen.
Hierbij moet de rechter LED van de vulindicatie (12) branden. Is de maat A bereikt
en brandt de rechter LED van de vulindicatie (12), dan de toevoerpositie opslaan.

2.
Met de toets
de waarde opslaan.
Lees de ingestelde waarde op het staafdiagram (11) af.
Pos : 16.37 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EEins tell ung der Absc hneideposi tion @ 55\mod_1294751579125_113.doc @ 534007 @ 4 @ 1

5.1.6.4

Instelling van de afsnijdpositie

Pos : 16.38 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Einstellung der Absc hnei deposition @ 83\mod_1317105156120_113.doc @ 726498 @ @ 1

De instelling vindt plaats op de machine (zie hoofdstuk Basisinstellingen en bediening "Instelling
afsnijdpositie").
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Afb. 17
1.

Met de toets
wordt de motor tot aan de afsnijpositie ingereden, d.w.z.:
•
Motor via de bedieningseenheid zo ver naar binnen bewegen tot de maat A tussen
draaipunt van de klink (1) en stelhendel (2) A = 410 mm bedraagt en het linker
controlelampje van de vulindicatie (12a) brandt.

2.
Met de toets
de waarde opslaan.
Lees de ingestelde waarde op het staafdiagram (11) af.
Pos : 16.39 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/A-EAnfahren Bindepositi on @ 55\mod_1294751889406_113.doc @ 534059 @ 4 @ 1

43

KRONE bedieningsterminal Alpha
5.1.6.5

Aanlopen bindpositie

Pos : 16.40 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Anfahr en der Bi ndeposition @ 83\mod_1317106171654_113.doc @ 726616 @ @ 1

De motor mag pas naar de bindpositie worden verplaatst nadat de waarden voor de toevoer- en
afsnijdpositie zijn bepaald.
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Afb. 18
1.

Met de toets

de motor in bindpositie brengen.

Aanwijzing
Er kunnen geen andere instellingen aan de toevoer- en afsnijdpositie meer worden uitgevoerd.
Het controlelampje voor bindtype "touw" (5) knippert snel.
Het controlelampje voor bindtype "net" (4) resp. het controlelampje voor bindtype "handmatige
modus" (7) brandt.
Pos : 16.41 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.42 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-TSensortest digital @ 55\mod_1294752559156_113.doc @ 534111 @ 3 @ 1

5.1.7

Sensortest digitaal

Pos : 16.43 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Sens ortest digital @ 83\mod_1317108532724_113.doc @ 726784 @ @ 1

In de sensortest worden de op de machine gemonteerde sensoren op hun digitale toestand
gecontroleerd.
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Afb. 19
1.
Houd bij het inschakelen van de bediening de toets
Het controlelampje (6) knippert langzaam.

ingedrukt.

Of de sensoren contact hebben (ijzer voor de sensor) wordt aangegeven door de LED's van het
staafdiagram (11).
•
•
•

LED aan:
LED uit:
LED knipperend:

Ijzer voor de sensor
Geen ijzer voor de sensor
kabelbreuk op sensor

Zie de volgende tabel voor de toewijzing van de sensoren.
LED-staafdiagram

Sensor

A

vrij

B

vrij

C

vrij

D

Slip

E

Vulling links

F

Vulling rechts

G

Netlengte

H

Netrol

Aanwijzing

Door het indrukken van de toetsen
,
kan tussen "Sensortest/analoog" en
"Sensortest/digitaal" heen en weer worden geschakeld.
Pos : 16.44 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.45 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-TSensortest analog @ 55\mod_1294752688031_113.doc @ 534163 @ 3 @ 1

5.1.8

Sensortest analoog

Pos : 16.46 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Sens ortest anal og @ 83\mod_1317108790120_113.doc @ 726812 @ @ 1

In de analoge sensortest wordt de functie van de draaipotentiometer gecontroleerd.
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Afb. 20
1.
Houd bij het inschakelen van de bediening de toets
Het controlelampje (6) knippert snel.

ingedrukt.

Het controlelampje (7) brandt.
2.

Toets

3.

Met de toets

bedienen.
resp.

wordt de motor verplaatst.

In het staafdiagram (11) wordt de actuele waarde van de draaipotentiometer weergegeven.
Deze moet bij het verplaatsen van de motor veranderen.
Aanwijzing

Door het indrukken van de toetsen
,
kan tussen "Sensortest/analoog" en
"Sensortest/digitaal" heen en weer worden geschakeld.
Pos : 16.47 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.48 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-EAnz eigen der " Versionsnummer" @ 55\mod_1294753104812_113.doc @ 534215 @ 3 @ 1

5.1.9

Indicaties "versienummer"

Pos : 16.49 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Alpha (Medium)/Anzeig en der Versions nummer @ 83\mod_1317109948175_113.doc @ 726840 @ @ 1

AB

CD

2

6

EF

GH

3

7

10

8

RPM00050

Afb. 21
•

Houd bij het inschakelen van de bediening de toets

ingedrukt.

In het staafdiagram (11) wordt het versienummer weergegeven.
Pos : 16.50 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Alpha
Pos : 16.51 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-EAkustisc he und optis che Signal e s owi e der en Bedeutung @ 55\mod_1294753278531_113.doc @ 534267 @ 3 @ 1

5.1.10

Akoestische en optische signalen en de betekenis ervan

Pos : 16.52 /WH B/Elektri k/R undballenpress e/Akustisc he und optisc he Signale sowi e der en Bedeutung @ 55\mod_1294753471984_113.doc @ 534319 @ @ 1

akoestisch

optisch

Perskamer vol
Net schiet in
Binding gereed
Net niet getrokken

LED A van het
staafdiagram knippert
kortdurend

Net staat stil

LED C van het
staafdiagram knippert
kortdurend

Net niet afgesneden

LED E van het
staafdiagram knippert
kortdurend

Nieuwe instellingen
vereist
Sensorfout
(kabelbreuk)
Slip

Pos : 17 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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LED H van het
staafdiagram knippert
permanent

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/K-O/KR ONE Bedi enter mi nal Beta @ 54\mod_1291734038125_113.doc @ 514475 @ 1 @ 1

6

KRONE bedieningsterminal Beta

Pos : 18.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Achtung - Bedieneinhei t sc hütz en @ 0\mod_1200308247867_113.doc @ 39603 @ @ 1

Let op! - Bedieningseenheid beschermen
Uitwerking: Schade aan de bedieningseenheid
•
•
•

De bedieningseenheid moet tegen water beschermd worden.
Als de machine langere tijd (bijv. ’s winters) niet wordt gebruikt, moet de
bedieningseenheid in een droge ruimte worden bewaard.
Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische
verbindingen naar de bedieningseenheid onderbreken. Door overspanning kan de
elektronica van de bedieningseenheid worden beschadigd.

Pos : 18.3.1 /BA/Info-C enter/Ladewag en/Anbau/Allgemei ne Besc hrei bung (Die elektronisc he Auss tattung der M asc hine ........) F orti ma V 1500 MC @ 33\mod_1254830287863_113.doc @ 320202 @ @ 1

2

1
FOR00016
Afb. 22
De elektronische uitrusting van de machine bestaat in hoofdzaak uit de boordcomputer (1), de
bedieningseenheid (3) en de besturings- en functie-elementen.
De boordcomputer (1) bevindt zich vooraan links op de pers onder de zijkap.
De functies zijn:
•
Regeling van de persdichtheid
•
Balenteller
•
Besturing van de op de machine gemonteerde actoren
•
Overbrengen van alarmmeldingen
•
Diagnose sensoren/actoren
Via de bedieningseenheid (3) krijgt de bestuurder informatie en kan hij instellingen voor het
gebruik van de machine veranderen die door de boordcomputer worden opgenomen en verder
worden verwerkt.
Pos : 18.3.2 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.3.3 /BA/Info-C enter/Ladewag en/Anbau/Anbau Bedi eneinheit @ 33\mod_1254829965082_113.doc @ 320177 @ 2 @ 1

6.1

Aanbouw bedieningseenheid

2

3
4
1

1
BPM50390_1

Afb. 23
Monteer de bedieningseenheid met de houder (1) in het zicht van de bestuurder.
Rechtstreekse bevestiging
•
Bevestig de houder (1) met gebruikmaking van de aanwezige boorgaten (2).
De bedieningseenheid (3) wordt door de magneetplaat (4) op de houder (1) gefixeerd.
Pos : 18.3.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/P-T/Spannungs vers orgung @ 6\mod_1215061768540_113.doc @ 98179 @ 3 @ 1

6.1.1

Spanningsverzorging

Pos : 18.3.5 /BA/Sicherheit/Gefahr enhinweis e/Gefahr - Aus fall der Bedi enei nheit @ 6\mod_1215061997306_113.doc @ 98201 @ @ 1

Gevaar! - Uitval van de bedieningseenheid
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Let er bij de montage op dat de verbindingskabels niet spannen of met de wielen van de trekker
in aanraking komen.
Pos : 18.3.6 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Anbau Bedieneinhei t/Bil d Spannungs vers orgung C ompri maF/V @ 82\mod_1316593068959_113.doc @ 719683 @ @ 1

5

2

4
3
COM00328

Afb. 24
Pos : 18.3.7 /BA/Info-C enter/Ladewag en/Anbau/Spannungs vers orgung F orti ma V 1500 MC @ 54\mod_1291734542171_113.doc @ 514557 @ @ 1

•
•

Voedingsspanningskabel (12 V) aan de trekkerzijde op de 3-polige contactdoos (DIN
9680) aansluiten en aan de machinezijde met de Delphi-stekker verbinden.
De Delphi-stekker bevindt zich aan de machinezijde in het bereik van de rechter
disselopname/reservoiraansluitblok.

Pos : 18.3.8 /BA/Info-C enter/Ladewag en/Anbau/Spannungs vers orgung Bedieneinhei t F orti ma V 1500 MC @ 54\mod_1291734293265_113.doc @ 514530 @ @ 1

Bedieningseenheid
•
Pos : 18.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

50

Sluit de meegeleverde kabel aan de bus (4) in het bereik van de rechter
disselopname/reservoiraansluitblok (5) aan de bus (3) van de bedieningseenheid (2) aan.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.5.1 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Übersic ht/Ü bersic ht Forti ma V 1500 MC @ 33\mod_1254834466145_113.doc @ 320353 @ 2 @ 1

6.2

Overzicht

2

3
5
4

6
8
7

1
RPK50010_2

Afb. 25

Pos : 18.5.2 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toets aan/uit
Display
Toetsen (1 - 3)
Menutoets (4)
"+"-toets (5)
Esc-toets (6)
"-"-toets (7)
OK-toets (8)
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.5.3 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Besc hrei bung der T asten @ 6\mod_1215069821134_113.doc @ 98450 @ 2 @ 1

6.3

Beschrijving van de toetsen

Pos : 18.5.4 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Übersic ht/Bild Besc hreibung der T asten 1- 8 @ 33\mod_1254835047441_113.doc @ 320378 @ @ 1
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3
5
4

6
8
7

1
RPK50010_2

Afb. 26
Pos : 18.5.5 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.5.6 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Übersic ht/Beschr eibung der T asten 1- 8 VP @ 54\mod_1291735442953_113.doc @ 514611 @ @ 1

Toetsen 1-3
De toetsen 1-3 dienen voor de bediening van de softkeys in de regel daarboven. De toewijzing
vindt u in de afbeelding. Als zich geen softkey boven de toets bevindt, heeft de toets geen
functie.
Toets 4
Met de toets

wordt het menuniveau opgeroepen.

Toetsen 5 en 7
Met de toetsen
en
gewenste menu gekozen.

worden instellingen veranderd en wordt in het menuniveau het

Toets 6
Met de toets
gaat u naar het vorige scherm of het vorige menuniveau. Als u de toets lang
indrukt, gaat u naar het basisscherm.
Toets 8
Met de toets

worden instellingen opgeslagen, resp. worden gekozen menu's opgevraagd.

Aanwijzing
Door toets

in te drukken, gaat u naar menu 2-1 "Klantenteller".

Pos : 18.5.7 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Übersic ht/Eins chalten Bedi enei nheit F orti ma V 1500 MC @ 54\mod_1291735589156_113.doc @ 514637 @ 2 @ 1

6.4

Gereed voor gebruik
Inschakelen
•
Toets
bedienen.
Na het inschakelen wordt de verbinding met de boordcomputer tot stand gebracht. Als de
verbinding niet mogelijk is, wordt de hierboven weergegeven melding in het display
weergegeven.
De CAN-verbindingen met de boordcomputer moeten worden gecontroleerd.
Als de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt na korte tijd in het display het basisscherm
weergegeven (zie hoofdstuk "Basisscherm").

Pos : 18.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/Mel dungen @ 33\mod_1255007717750_113.doc @ 321473 @ 2 @ 1

6.5

Meldingen

Pos : 18.7 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Mel dungen/Infomeldung @ 33\mod_1255007589312_113.doc @ 321448 @ @ 1

Informatiemelding
De informatiemelding verschijnt alleen in het basisscherm van de bediening. Deze verdwijnt
automatisch wanneer de oorzaken voor de informatiemelding verholpen zijn.
Pos : 18.8 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Mel dungen/M eldung Ballenkammer offen @ 33\mod_1255007801546_113.doc @ 321498 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta

1

Afb. 27
Melding Perskamer niet gesloten
De softkeys in de onderste regel zijn tijdens het weergeven van de informatiemelding nog
steeds actief.
Pos : 18.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.10 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Vorwahl Hand- oder Automati kbetri eb @ 80\mod_1315473760242_113.doc @ 705243 @ 2 @ 1

6.6

Voorkeuze handmatige of automatische modus

Pos : 18.11.1 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Grundbild Handbetrieb VP @ 54\mod_1291793370671_113.doc @ 515344 @ @ 1

1

160
120
80
122/122 cm

Afb. 28
Softkey's
In de onderste regel bevinden zich de volgende softkeys:
•

Toets

voor softkeys
Handmatig bedrijf voorselecteren
Automatisch bedrijf voorselecteren

De geactiveerde modus wordt getoond.

In de automatische modus wordt bij het bereiken van de ingestelde vulling het net automatisch
toegevoerd. Het toevoeren kan met een instelbare tijdsduur (instelling zie menugeleiding
paragraaf bindstartvertraging) worden vertraagd.
Als in de automatische modus de toets voor softkey net toevoeren wordt ingedrukt, wordt er
zonder vertraging toegevoerd.
•

Toets

voor softkey
Net toevoeren indrukken

•

Toets

voor softkeys:
Pick-up vooraf kiezen
Mes vooraf kiezen indrukken.

De geactiveerde instelling wordt getoond.
Pos : 18.11.2 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.11.3 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Grundbild Autobetri eb VP @ 33\mod_1255004977265_113.doc @ 321396 @ 23 @ 1

6.7

Automatische modus

6.7.1

Beeld automatische bediening

160
120

1

80
122/122 cm
Afb. 29
Softkey's
In de onderste regel bevinden zich de volgende softkeys:
•

Toets voor softkey Net toevoeren indrukken.

•

Toets voor softkeys:
•

Pick-up vooraf kiezen

•

Mes vooraf kiezen indrukken.

•

Omschakeling handmatige/automatische bediening
De geactiveerde modus wordt weergegeven.

Omschakelen naar handmatige modus
•

Toets

voor softkey

indrukken

In de normale automatische bediening is er een vertraging (instelling zie menubesturing
gedeelte Bindstartvertraging) voordat het net wordt toegevoerd.
Als in de automatische modus de toets
er zonder vertraging toegevoerd.
Pos : 18.11.4 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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voor softkey net toevoeren wordt ingedrukt, wordt

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.11.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Anzeigen i m H auptfens ter @ 69\mod_1305104621940_113.doc @ 633850 @ 3 @ 1

6.7.2

Indicaties in hoofdvenster

Pos : 18.11.6 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Anz eige im Hauptfenster Beta C ompri ma F/V @ 82\mod_1316594911278_113.doc @ 719797 @ @ 1

(afhankelijk van de uitvoering van de machine)

160
120

1
1

50%

80

Afb. 30
Aanduiding van de rijrichting:
•
Aanduiding van de rijrichting
Pijlen links-/rechtsboven in de indicatie.
De pijlen hebben drie verschillende grootten, genummerd 1 - 3. Ze laten de bestuurder zien aan
welke zijde en hoe sterk hij bij het rijden over het zwad zijn richting moet corrigeren om een
gelijkmatige vulling van de perskamer te bereiken.
Aanwijzing
Bij het bereiken van een gelijkmatige vulling gaan alle signalen uit
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KRONE bedieningsterminal Beta

160
120

1
1

50%

80

Afb. 31
In het indicatieveld van de bindanalyse (1) zijn de volgende weergaven mogelijk:
Waarde baaldiameter/baalsterkte bereikt (knipperend)
Net wordt toegevoerd
Net binding niet aangetrokken
Net binding bezig
Net binding staat stil
Net binding afgesneden
Net binding niet afgesneden
/ Net/touwbinding gereed
Messen zijn aangezwenkt
Messen zijn niet aangezwenkt
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KRONE bedieningsterminal Beta
Aanwijzing
Bij alle machines wordt bij overvulling van de perskamer een automatische netinvoer
geactiveerd.

Weergave baaldiameter:
Comprima V150 (XC)

150

2

115
1

80
122/122 cm

2

Afb. 32
•

Met de toetsen
en
kunt u de gewenste baaldiameter instellen op de mechanisch
ingestelde waarde van minimaal 90 cm tot maximaal 150 cm.
Comprima V180 (XC)

180

2

130
1

80
130/130 cm

2

Afb. 33
De eerste waarde (1) onder de balkindicatie en de hoogte van de balk (1) geven de actuele
werkelijke baaldiameter in cm aan.
De tweede waarde (2) onder de balkindicatie en de pijlen in de balkindicatie (2) geven de
ingestelde gewenste baaldiameter in cm aan.
Met de toetsen
waarde van:

en

kunt u de gewenste baaldiameter op de mechanische ingesteld

•
minimaal 90 cm zonder instelling van de zachte kern
•
minimaal 100 cm bij elke trap van de instelling van de zachte kern
tot maximaal 180 cm worden ingesteld.
Pos : 18.11.7 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.11.8 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr essen/C omprima V210 XC @ 84\mod_1319031579512_113.doc @ 736808 @ @ 1

Comprima V210 (XC)
Pos : 18.11.9 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Bild Ballendurchmess er V210 @ 57\mod_1295443469156_113.doc @ 543924 @ @ 1

220

2

130
1

80
130/130 cm

2

Afb. 34
Pos : 18.11.10 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H and-/Automati kbetrieb/Text Anzeige Ballendurc hmes ser V210 @ 57\mod_1295443384203_113.doc @ 543897 @ @ 1

Baaldiameter
De eerste waarde (1) onder de balkindicatie en de hoogte van de balk (1) geven de actuele
werkelijke baaldiameter in cm aan.
De tweede waarde (2) onder de balkindicatie en de pijlen in de balkindicatie (2) geven de
ingestelde gewenste baaldiameter in cm aan.
Met de toetsen

en

kan de gewenste baaldiameter op de mechanische waarde van:

•
minimaal 90 cm zonder instelling van de zachte kern
•
minimaal 100 cm bij elke trap van de instelling van de zachte kern
tot maximaal 205 cm worden ingesteld.
Pos : 18.11.11 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

60

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.11.12 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undballenpress en/C ompri ma F 155XC @ 79\mod_1314690325737_113.doc @ 697645 @ @ 1

Comprima F155 (XC)
Pos : 18.11.13 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H and-/Automati kbetrieb/Anz eige Ball endurchmess er/ballenfestig keit F 155 @ 82\mod_1316599278819_113.doc @ 719875 @ @ 1

Indicatie baaldiameter/baalsterkte:

100
50
1

3

0
50/ 50 130cm
2

Afb. 35
De eerste waarde (1) onder de balkindicatie en de hoogte van de balk (1) geven de actuele
werkelijke baalsterkte in % aan.
De tweede waarde (2) onder de balkindicatie en de pijlen in de balkindicatie (2) geven de
ingestelde gewenste baalsterkte in % aan.
•

Met de toetsen
en
kunt u de gewenste baalsterkte van minimaal 10% tot
maximaal 100% instellen.
De derde waarde (3) onder de balkindicatie moet worden ingesteld op de mechanisch op de
machine ingestelde baaldiameter in cm.
De baaldiameter kan worden ingesteld in het menu Instellingen deel "1-2 baaldiameter".
Pos : 18.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.13 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M enüebene Kurzüberblic k @ 33\mod_1255074316915_113.doc @ 321530 @ 23 @ 1

6.8

Menuniveau

6.8.1

Beknopt overzicht

Pos : 18.14 /BA/Info-Center/R undballenpress e/M enuführung/Menüebene Kurz über blic k C ompri ma F/V @ 115\mod_1339487433386_113.doc @ 1010640 @ @ 1

1

2-1

2

2-2
1-3

3

n

1-4
4-2

4
1-5
4-4

5

1-6

+
-

4-7
1-9

6

0 0
RPK50470

Afb. 36

Pos : 18.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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1

Instellingen

2

Tellers

1-1

Contrast

2-1

Klantenteller

1-2

Baaldiameter / perskracht

2-2

Totaalteller

1-3

Aantal netwikkelingen

3

Handmatige bediening

1-4

Gevoeligheid-richtingindicatie
(alleen Comprima F155)

4

Service

1-5

Voorsignalering

4-2

Handmatige sensortest

1-6

Correctie vullen

4-4

Handmatige actortest

1-9

Bindstartvertraging

4-7

Positie motor (alleen netbinding: passieve binding)

5

Info

6

Monteur

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.16 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/K-O/M enüebene aufr ufen @ 33\mod_1255076738228_113.doc @ 321580 @ 3 @ 1

6.8.2

Menuniveau oproepen

Pos : 18.17 /BA/Info-Center/R undballenpress e/M enuführung/Menüebene aufrufen F orti ma V 1500 MC @ 54\mod_1291798471187_113.doc @ 515671 @ @ 1

160
1

120
80
122/122 cm

2

1

RPK50013_2

Afb. 37
Toets

(1) bedienen.

In het display wordt het menuniveau weergegeven.
Met de toets

(2) kunt u het menuniveau weer verlaten.

Pos : 18.18 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.19 /BA/Info-Center/R undballenpress e/M enuführung/Menüebene Ü ber blic k H auptmenüs Forti ma V 1500 MC @ 54\mod_1291798756015_113.doc @ 515718 @ @ 1

Het menuniveau bestaat uit 6 hoofdmenu's:

Afb. 38

= Hoofdmenu 1 "Instellingen"

= Hoofdmenu 2 "Teller"
= Hoofdmenu 3 " Handmatige bediening"

= Hoofdmenu 4 "Service"

= Hoofdmenu 5 "Info"

= Hoofdmenu 6 "Monteur"

Pos : 18.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Kies met de toetsen
en
tegengesteld weergegeven.

•

Door op de toets
opgevraagd.

•

Met de toets

de hoofdmenu's. Het gekozen symbool wordt

te drukken, wordt het menuniveau van het gekozen hoofdmenu

sluit u het opgevraagde menu.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.1 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/H auptmenü „Einstellungen“ Beta F/V @ 82\mod_1317020464802_113.doc @ 723814 @ 2 @ 1

6.9

Hoofdmenu 1 "Instellingen"

1-1

Afb. 39
•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 1

selecteren. Het symbool wordt

•
Toets
indrukken.
Het display geeft menuniveau 1 "Instellingen" aan. Menuniveau 1 "Instellingen" bestaat
afhankelijk van de uitvoering van de machine uit 7 menu's:
= Menu 1-1 "Contrast
= Menu 1-2 "Baaldiameter" (bij Comprima F125/F155 (XC))
= Menu 1-3 "Aantal netwikkelingen"
= Menu 1-4 "Gevoeligheid richtingindicatie"
= Menu 1-5 "Voorsignalering"
= Menu 1-6 "Correctie vulling"
= Menu 1-9 "Bindstartvertraging"

Pos : 18.21.2 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.3 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/M enü 1-1 Kontras t @ 33\mod_1255085869290_113.doc @ 321681 @ 3 @ 1

6.9.1

Menu 1-1 "Contrast"

1-1

1-1

Afb. 40
In het menu wordt het displaycontrast ingesteld.
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
en
menu 1-1
weergegeven.
•
Druk op de draaipotentiometer.
Het display toont menu 1-1 "Contrast".

kiezen. Het symbool wordt invers

De balkindicatie geeft de ingestelde contrastwaarde aan. Het symbool
geeft aan dat de weergegeven status is opgeslagen.

in de bovenste regel

Contrast instellen en opslaan
Hoe hoger de balk, hoe sterker het contrast van het display.
•

Met de toetsen
gaat uit.

en

contrast instellen, het symbool

in de bovenste regel

•

Toets
indrukken, de ingestelde contrastwaarde wordt opgeslagen, het symbool
in de bovenste regel verschijnt.

Pos : 18.21.4 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/M enü sc hließen @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets
Pos : 18.21.5 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.6 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/M enü 1-3 „ Anzahl der Wic kl ungen“ @ 33\mod_1255086922118_113.doc @ 321706 @ 3 @ 1

6.9.2

Menu 1-3 "Aantal netwikkelingen"

1-3

n
5,0
2,5
2,2

Afb. 41
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-3

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-3 "Aantal netwikkelingen".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

Instellen van het aantal netwikkelingen
Het aantal netwikkelingen wordt in omwikkelingen aangegeven.
•

Stel met de toetsen
en
in de bovenste regel gaat uit.

•

Druk op de toets
. Het ingestelde aantal wordt opgeslagen en het symbool
bovenste regel wordt weergegeven.

Pos : 18.21.7 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/M enü sc hließen @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

het gewenste aantal netwikkelingen in. Het symbool
in de

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

Pos : 18.21.8 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.9 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 1 Ei nstellungen/M enü 1-2 „ Ball endurchmess er“ F125/155 @ 82\mod_1317022601476_113.doc @ 724042 @ 3 @ 1

6.9.3

Menu 1-3 "Baaldiameter" (bij Comprima F125/F155 (XC)) "

1-2

1-2
150
135 cm

n

120

Afb. 42
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-2

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-2 "Baaldiameter".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

Instellen van de baaldiameter
•

Stel met de toetsen
in. Het symbool

•

en

de mechanisch op de machine ingestelde baaldiameter

in de bovenste regel gaat uit.

Druk op de toets
. De ingestelde baaldiameter wordt opgeslagen en het symbool
in de bovenste regel wordt weergegeven.

Pos : 18.21.10 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets
Pos : 18.21.11 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

68

wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.12 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü 1- 3 „Anz ahl der Wic kl ungen“ @ 33\mod_1255086922118_113.doc @ 321706 @ 3 @ 1

6.9.4

Menu 1-3 "Aantal netwikkelingen"

1-3

n
5,0
2,5
2,2

Afb. 43
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-3

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-3 "Aantal netwikkelingen".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

Instellen van het aantal netwikkelingen
Het aantal netwikkelingen wordt in omwikkelingen aangegeven.
•

Stel met de toetsen
en
in de bovenste regel gaat uit.

•

Druk op de toets
. Het ingestelde aantal wordt opgeslagen en het symbool
bovenste regel wordt weergegeven.

Pos : 18.21.13 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

het gewenste aantal netwikkelingen in. Het symbool
in de

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

Pos : 18.21.14 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.15 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü 1- 4 „Empfi ndlic hkeit-Richtungsanz eige“ Beta C omprima F /V @ 115\mod_1339487740241_113.doc @ 1010669 @ 3 @ 1

6.9.5

Menu 1-4 "Gevoeligheid-richtingindicatie" (alleen Comprima F155)

1-4

1-4

n

Afb. 44
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-4

kiezen. Het symbool wordt tegengesteld

•
Toets
indrukken.
Het display geeft het menu 1- 4 "Gevoeligheid-richtingindicatie" aan.
De balkindicatie geeft de ingestelde gevoeligheid aan. Hoe hoger de balk, hoe gevoeliger de
richtingindicatie. Het symbool
is opgeslagen.

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde

Pos : 18.21.16 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Empfi ndlic hkei t-Richtungsanz eige eins tell en und speic her n Beta Comprima F @ 82\mod_1317024348444_113.doc @ 724304 @ @ 1

Gevoeligheid-richtingindicatie instellen en opslaan
Hoe hoger de gevoeligheid van de richtingindicatie is ingesteld, hoe sterker de rij-aanwijzingen
in de vorm van de pijlen zijn (1).
•

Met de toetsen
regel gaat uit.

en

de gevoeligheid instellen, het symbool

in de bovenste

•

Druk op de toets
. De ingestelde gevoeligheid wordt opgeslagen en het symbool
in de bovenste regel wordt weergegeven.

Pos : 18.21.17 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets
Pos : 18.21.18 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.19 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü 1- 5 „Vorsignalisier ung“ C ompri ma F/V @ 82\mod_1317025456343_113.doc @ 724440 @ 3 @ 1

6.9.6

Menu 1-5 "Voorsignalering"

1-5

+
-

Afb. 45
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-5

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-5 "Voorsignalering".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.
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KRONE bedieningsterminal Beta
Instellen van de gevoeligheid van de voorsignalering
Comprima V150/V180/V210 (XC)

Comprima F125/F155 (XC)

De tijdsvoorsprong wordt in cm
weergegeven.

De tijdsvoorsprong wordt in procenten
weergegeven.

Afb. 46
Aanwijzing
Voorsignalering geeft aan hoe ver vooruit wordt gesignaleerd dat de baal de "einddiameter"
Comprima V150/V180/V210 (XC) resp. de "baalsterkte" Comprima F125/F155 (XC) heeft
bereikt.
•

Met de toetsen
en
bovenste regel gaat uit.

de gewenste vertraging instellen, het symbool

•

Druk op de toets
. De ingestelde vertraging wordt opgeslagen en het symbool
de bovenste regel verschijnt.

Pos : 18.21.20 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets
Pos : 18.21.21 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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wordt het basisscherm weergegeven.

in de
in

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.22 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü 1- 6 „Korrektur Befüllung“ Beta F/V @ 82\mod_1317036104921_113.doc @ 725218 @ 3 @ 1

6.9.7

Menu 1-6 "Correctie vulling"

1-6

Afb. 47
Als de baalgrootte of de baalsterkte niet wordt bereikt of te hoog is, kan via menu 1-6 "Correctie
vullen" de baalgrootte of baalsterkte in een vooraf gedefinieerd bereik worden gecorrigeerd.
Baalsterkte:
+10 tot -10
Comprima F125/F155 (XC)
Baalgrootte:
+10 cm tot -10 cm
Comprima V150/V180/V210 (XC)
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-5

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-6 "Correctie vulling".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.
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KRONE bedieningsterminal Beta
Waarde voor baalgrootte resp. baalsterkte wijzigen
Comprima V150/V180(XC)

Comprima F125/F155 (XC)

+
-

1-6

+
-

1-6

+10cm

+10
100 %

0cm
-10cm

-10

Afb. 48
•

Verhoog of verlaag met de toetsen
in de bovenste regel gaat uit.

en

de gewenste waarde. Het symbool

•

Druk op de toets
. De ingestelde positie wordt opgeslagen en het symbool
bovenste regel verschijnt.

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display geeft menuniveau 1 "Instellingen" aan.
•
Pos : 18.21.23 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

in de

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.21.24 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü 1- 9 „Bi ndes tartverz ögerung“ @ 33\mod_1255327171741_113.doc @ 321835 @ 3 @ 1

6.9.8

Menu 1-9 "Bindstartvertraging"

1-9

+
-

1-9

5,0
2,5 s
0,0
Afb. 49
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 1-9

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 1-9 "Bindstartvertraging".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

Instellen van de bindstartvertraging
De tijdvertraging wordt in seconden aangegeven.

Aanwijzing
Bindstartvertraging geeft aan hoeveel tijd er tussen "Baaldiameter bereikt" en "Activeren van
bindproces" ligt (in automatische modus).

•

Met de toetsen
en
bovenste regel gaat uit.

de gewenste tijdvertraging instellen, het symbool

•

Druk op de toets
. De ingestelde tijd wordt opgeslagen en het symbool
bovenste regel verschijnt.

in de
in de

Pos : 18.21.25 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 1 Eins tell ung en/Menü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

Pos : 18.21.26 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.22.1 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Hauptmenü 2 Z ähl er Beta Bild @ 83\mod_1317039772762_113.doc @ 725588 @ 2 @ 1

6.10

Hoofdmenu 2 "Teller"

2

2-1

Afb. 50
Pos : 18.22.2 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Hauptmenü 2 Z ähl er @ 33\mod_1255332388835_113.doc @ 321911 @ @ 1

Hoofdmenu oproepen
•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 2

•
Toets
indrukken.
Het display geeft het menuniveau 2 "Teller" aan.
Menuniveau 2 "Teller" bestaat uit twee menu's:
= Menu 2-1 "Klantenteller"
= Menu 2-2 "Totaalteller"
Pos : 18.22.3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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selecteren. Het symbool wordt

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.22.4 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/K-O/M enü 2-1 Kundenzähler @ 34\mod_1255338699351_113.doc @ 322240 @ 3 @ 1

6.10.1

Menu 2-1 "Klantenteller"

Pos : 18.22.5 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Bild Menü 2-1 Kundenz ähl er @ 33\mod_1255333033288_113.doc @ 322011 @ @ 1

2-1

Afb. 51
Pos : 18.22.6 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Menü 2- 1 Kundenz ähl er @ 33\mod_1255332992695_113.doc @ 321986 @ @ 1

Menu oproepen
Hoofdmenu 2 "Teller" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 2-1

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 2-1 "Klantenteller".
Betekenis van symbolen:

10

= Actieve klantenteller (1 - 20)
= Totaal aantal balen

h

= Bedrijfsurenteller (telt alleen als aftakas draait)

Pos : 18.22.7 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.22.8 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Menü 2- 1 Kundenz ähl er akti vier en @ 33\mod_1255334579523_113.doc @ 322036 @ @ 1

Afb. 52
Klantenteller activeren
•

Vraag met de toetsen
bovenste regel.

•

Toets

en

de gewenste klantenteller op. Deze verschijnt in de

indrukken.

10 (hier klantenteller 10) wordt tegengesteld weergegeven.

De gewenste klantenteller
Aantal balen veranderen
•

Druk op toets

voor softkey

om het aantal balen te verlagen.

•

Druk op toets

voor softkey

om het aantal balen te verhogen.

Klantenteller op nul zetten
•

Vraag met de toetsen
bovenste regel.

en

de gewenste klantenteller op. Deze verschijnt in de

•
Toets
voor softkey
indrukken.
De gekozen klantenteller wordt op nul gezet.
Pos : 18.22.9 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 2 Zähler /Menü sc hließ en @ 33\mod_1255337300851_113.doc @ 322071 @ @ 1

•

Met de toets

sluit men het opgeroepen menu.

Het display geeft het menuniveau 2 "Teller" aan.
•
Pos : 18.22.10 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.22.11 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Menü 2-2 Gesamtballenz ähl er @ 33\mod_1255337780148_113.doc @ 322140 @ 3 @ 1

6.10.2

Menu 2-2 "Balentotaalteller"

Pos : 18.22.12 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 2 Z ähler/Bild M enü 2- 2 Ges amtball enz ähler @ 33\mod_1255337554304_113.doc @ 322115 @ @ 1

Afb. 53
Pos : 18.22.13 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 2 Z ähler/M enü 2-2 Ges amtballenz ähler @ 34\mod_1255337923226_113.doc @ 322165 @ @ 1

Menu oproepen
Hoofdmenu 2 "Teller" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 2-2

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 2-2 "Balentotaalteller". Het balentotaal is het totaal van alle geperste
balen. Deze zijn niet aan een klantenteller toegewezen.

Betekenis van symbolen:
= Balenteller (kan niet op nul worden gezet)

h

= Bedrijfsurenteller (kan niet op nul worden gezet)
= Seizoenteller 1 (kan op nul worden gezet)

1
Pos : 18.22.14 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.22.15 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 2 Z ähler/Bild Saisonz ähl er löschen @ 34\mod_1255338614304_113.doc @ 322215 @ @ 1

Afb. 54
Pos : 18.22.16 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 2 Z ähler/Sais onzähl er 1 lösc hen @ 34\mod_1255338373398_113.doc @ 322190 @ @ 1

Seizoenteller 1 op nul zetten
•
Druk op toets
voor softkey
Seizoenteller 1 wordt op nul gezet.

.

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display geeft het menuniveau 2 "Teller" aan.

Pos : 18.23 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.24.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H auptmenü 3 Handbedienung @ 55\mod_1292224852765_113.doc @ 517689 @ 2 @ 1

6.11

Hoofdmenu 3 "Handmatige bediening"

Pos : 18.24.2 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Gr undbild H andbedi enung @ 54\mod_1292224035640_113.doc @ 517608 @ @ 1

Afb. 55
Pos : 18.24.3 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Handbedienung @ 55\mod_1292225510781_113.doc @ 517716 @ @ 1

•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

•

Toets

hoofdmenu 3

selecteren. Het symbool wordt

indrukken.

Pos : 18.24.4 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.24.5 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Bil d U ntermenü Handbedi enung Beta F /V @ 83\mod_1317124888155_113.doc @ 727208 @ @ 1

Afb. 56
Pos : 18.24.6 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Kaktuelle Z us tände Beta F/V @ 83\mod_1317125308328_113.doc @ 727264 @ @ 1

Het display toont menuniveau 3

"Handmatige bediening".

In het display worden de volgende toestanden van de machine (naar gelang de uitvoering )
weergegeven:
= Bindpositie bereikt

= Invoerpositie bereikt

= Afsnijdpositie bereikt

?

= Posities niet gedefinieerd

Pos : 18.24.7 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Ei nführ pos @ 55\mod_1292230844640_113.doc @ 517999 @ @ 1

Motor naar buiten zetten
Druk op toets
voor softkey . Het symbool
beweegt naar buiten.

wordt invers weergegeven. De motor

Pos : 18.24.8 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Absc hnei depos @ 55\mod_1292231814265_113.doc @ 518165 @ @ 1

Motor inrijden
Druk op toets
voor softkey . Het symbool
beweegt naar binnen.

wordt invers weergegeven. De motor

Pos : 18.24.9 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 3 Handbedi enung/Bi ndeposition @ 55\mod_1292232111359_113.doc @ 518192 @ @ 1

Motor naar bindpositie bewegen
Druk op toets
voor softkey . Het symbool
beweegt naar de bindpositie.

wordt invers weergegeven. De motor

Pos : 18.24.10 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 3 H andbedi enung/M enü sc hließ en @ 55\mod_1292232401046_113.doc @ 518219 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont menuniveau 3 "Handmatige bediening".

Pos : 18.25 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.26.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H auptmenü 4 Ser vic e @ 34\mod_1255339497523_113.doc @ 322341 @ 2 @ 1

6.12

Hoofdmenu 4 "Service"

Pos : 18.26.2 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 4 Ser vice/Hauptmenü 4 Ser vic e Bild @ 34\mod_1255339598616_113.doc @ 322366 @ @ 1

4-2

4

Afb. 57
Pos : 18.26.3 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 4 Ser vice/Hauptmenü 4 Ser vic e @ 34\mod_1255339635320_113.doc @ 322391 @ @ 1

Hoofdmenu oproepen
•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 4

selecteren. Het symbool wordt

•
Toets
indrukken.
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
Menuniveau 4 "Service" bestaat uit drie menu's:
= Menu 4-2 "Handmatige sensortest"
= Menu 4-4 "Handmatige actortest"
= Menu 4-7 "Positie motor"
Pos : 18.26.4 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/K-O/M enü 4-2 Sensortes t H and @ 34\mod_1255414500878_113.doc @ 322866 @ 3 @ 1

6.12.1

Menu 4-2 "Handmatige sensortest"

Pos : 18.26.6 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 4 Ser vice/Bil d M enü 4-2 Sens ortest Hand @ 34\mod_1255414560800_113.doc @ 322891 @ @ 1

4-2

Afb. 58
Pos : 18.26.7 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/H auptmenü 4 Ser vice/Menü 4-2 Sens ortest H and @ 34\mod_1255414462222_113.doc @ 322841 @ @ 1

Bij de handmatige sensortest worden de op de machine gemonteerde sensoren op fouten
gecontroleerd. Ook kunnen hier de sensoren correct worden afgesteld. Pas na een correcte
afstelling van de sensoren kan de pers goed werken.
Let op!
Tijdens de sensortest mag de aftakas niet draaien.
Menu oproepen
Hoofdmenu 4 "Service" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 1

selecteren. Het symbool wordt

•
Toets
indrukken.
Het display toont menu 4-2 "Handmatige sensortest" .
Sensor kiezen
•
of
de sensor selecteren.
De gekozen sensor wordt tegengesteld weergegeven en getest.
Pos : 18.26.8 /BA/Info-Center/Sensor en/Ei nstell werte Sens ortest Hand @ 19\mod_1238069756191_113.doc @ 213850 @ @ 1

Instelwaarden:
In het bovenste bereik van de balkindicatie wordt de minimale en maximale instelwaarde bij
contact (metaal voor de sensor) weergegeven. De actuele instelwaarde (werkelijke waarde)
wordt onder de balkindicatie weergegeven.
De afstand van de sensor tot metaal moet zo worden ingesteld, dat bij contact de balk in de
bovenste markering ligt. Vervolgens controleren of de balk zich in de toestand zonder contact in
het onderste gemarkeerde bereik bevindt.
Pos : 18.26.9 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.10 /BA/Info-C enter/Sens or en/Di agnos e N amurs ensor en @ 19\mod_1238072125300_113.doc @ 214104 @ @ 1

Diagnose Namur-sensoren
Pos : 18.26.11 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Bild Diagnos e N amurs ensor en @ 84\mod_1318339931717_113.doc @ 734102 @ @ 1

Afb. 59
Pos : 18.26.12 /BA/Info-C enter/Sens or en/Status anzeigen Sens or (1,2,3,4) @ 0\mod_1200910680947_113.doc @ 47753 @ @ 1

Status (state):
contact (ijzer)

Kabelbreuk

geen contact (geen ijzer)

Kortsluiting

Pos : 18.26.13 /BA/Info-C enter/Sens or en/M ögliche Sens oren (je nac h Aus stattung der Mas chi ne) @ 19\mod_1238071336628_113.doc @ 214019 @ @ 1

Mogelijke sensoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Pos : 18.26.14 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflistung der möglichen Sens oren Beta F /V @ 83\mod_1317127760108_113.doc @ 727527 @ @ 1

Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

B1

Netlengte

B2

Net loopt

B5

Slip

B8

Mesbodempositie

B11

Perskamer te veel links

B12

Perskamer te veel rechts

Pos : 18.26.15 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.16 /BA/Info-C enter/Sens or en/Di agnos e analog e Sens oren @ 19\mod_1238132263369_113.doc @ 214974 @ @ 1

Diagnose analoge sensoren
Pos : 18.26.17 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Bild Diagnos e analog e Sens oren @ 84\mod_1318340603895_113.doc @ 734130 @ @ 1

RPK50510

Afb. 60
Pos : 18.26.18 /BA/Info-C enter/Sens or en/Einstellwerte analog e Sens oren H and @ 19\mod_1238132357119_113.doc @ 214999 @ @ 1

Instelwaarden:
De balk moet zich in het gemarkeerde gedeelte van de balkindicatie bevinden.
Pos : 18.26.19 /BA/Info-C enter/Sens or en/Status anzeige anal oge Sensor en (7,8) @ 19\mod_1238133054056_113.doc @ 215100 @ @ 1

Status (state):

Kabelbreuk of kortsluiting
Defect aan sensor of boordcomputer
Pos : 18.26.20 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflistung der möglichen analog en Sens or en C/V @ 84\mod_1318405664685_113.doc @ 734430 @ @ 1

Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

B9

Positie netmotor

B9

Baaldiameter links
Comprima V150 (XC)/V180 (XC)/V210 (XC)
Baalsterkte links (Comprima F125 (XC)/F155 (XC))
Baaldiameter rechts
Comprima V150 (XC)/V180 (XC)/V210 (XC)

B10

Baalsterkte rechts (Comprima F125 (XC)/F155 (XC))
Pos : 18.26.21 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Sens or B9/B10 Ballenfestig keit _ C ompri ma F125/F 155 @ 84\mod_1318406695123_113.doc @ 734458 @ @ 1

Sensor B9/B10 baalsterkte (Comprima F125 (XC)/F155 (XC)) instellen:

F155 (XC)

F125 (XC)

7
RPN00077_1

Afb. 61
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Comprima F125 (XC)

Comprima F155 (XC)

2

2

1

1

RPK50601

COM00334

Afb. 62
Let op!
De perskamer moet gesloten en leeg zijn.
Als bij gesloten en leeggemaakte perskamer de balk (1) niet in de rechthoek (2) is, moet de
betreffende sensor (7) mechanisch worden ingesteld.
alleen Comprima F125 (XC):
Aanwijzing
Voordat u instellingen aan de sensor (7) uitvoert, dient u te controleren of de rolbodem correct
ingesteld is. (zie hoofdstuk "Rolbodem spannen").
Ga als volgt te werk:
• Sensor (7) losmaken en zover in het langgat verdraaien tot de balk (1) in het display zich in de
rechthoek (2) van de balkindicatie bevindt.
Aanwijzing
Er klinkt een akoestisch signaal als de balk (1) zich in de rechthoek (2) bevindt.
• Sensor (7) vastdraaien.
Aanwijzing
Er kan alleen worden opgeslagen als de balk (1) zich in de rechthoek (2) van de balkindicatie
bevindt.
Pos : 18.26.22 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Wert abspeic her n @ 34\mod_1255417023613_113.doc @ 322991 @ @ 1

•

Druk op de toets
. De ingestelde positie wordt opgeslagen en het symbool
verschijnt in de display.

Pos : 18.26.23 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.24 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Sens or B9/B10 Ballendurc hmes ser _Comprima V150/V180 @ 84\mod_1318409031892_113.doc @ 734622 @ @ 1

Sensor B9/B10 baaldiameter (Comprima V150 (XC)/V180 (XC)/V210 (XC)) instellen:

4

6

4
III

X

5
6
7
COM00011_1

VPN00012_4

Afb. 63
Voor u de instelling van de sensor (7) "B9/B10 balendiameter" opnieuw instelt, c.q. corrigeert,
dient u te controleren of de aanslag (6) voor de instelling van de zachte kern zich in pos. III
(zachte binnenkern van de baal) bevindt. Alleen in deze positie mag een instelling aan de
sensor (7) worden uitgevoerd.
Instelling zachte kern:
•
•
•
•
•

Perskamer openen.
Schroef (5) demonteren.
Aanslag (6) in Pos. III (zachte binnenkern van de baal) verplaatsen.
Schroef (5) monteren en aanhalen.
Perskamer sluiten.

Aanwijzing
Controleer of de naaldvleugel (4) op de aanslag (6) ligt (evt. rolbodem ontspannen). De
perskamer moet gesloten en leeg zijn.
De maat X moet na de instelling 105 mm bedragen.
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2
1

COM00335

Afb. 64
•

Sensor (7) losmaken en zover in het langgat verdraaien tot de balk (1) in het display zich
in de rechthoek (2) van de balkindicatie bevindt.
Aanwijzing
Er klinkt een akoestisch signaal als de balk (1) zich in de rechthoek (2) bevindt.

•
Sensor (7) vastdraaien
Aanwijzing
Er kan alleen worden opgeslagen als de balk (1) zich in de rechthoek (2) van de balkindicatie
bevindt.
Pos : 18.26.25 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Wert abspeic her n @ 34\mod_1255417023613_113.doc @ 322991 @ @ 1

•
Pos : 18.26.26 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

Druk op de toets
. De ingestelde positie wordt opgeslagen en het symbool
verschijnt in de display.
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Pos : 18.26.27 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Bild Diagnos e Vers orgungsspannung en @ 34\mod_1255419287566_113.doc @ 323041 @ @ 1

Diagnose voedingsspanningen

BPM50490

Afb. 65
Pos : 18.26.28 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Di agnos e Vers orgungss pannungen @ 34\mod_1255419249097_113.doc @ 323016 @ @ 1

Nr.
U1

Sensorsymbool
U1

Beschrijving
Voedingsspanning

Gewenste spanningen:
•
•
•
•
•
•
•

12V Ges: 12 -14,5 V
12V Term: 12 -14,5 V
SS_5 V: 4,5 -5,5 V
8V ana: 8,5 -9,1 V
8V dig: 8,5 -9,1 V
12V Pow2: 12 -14,5 V
12V Pow3: 12 -14,5 V

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
•
Pos : 18.26.29 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

90

Door langer indrukken van de toets

wordt het basisscherm opgeroepen.
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Pos : 18.26.30 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Gefahr - Aktortest @ 47\mod_1285134152781_113.doc @ 455734 @ @ 1

Gevaar! - Onvoorziene acties van de machine.
Uitwerking: levensgevaar of ernstig letsel.
•
Alleen personen die met de machine vertrouwd zijn, mogen de actortest uitvoeren.
•
De uitvoerende persoon moet ermee vertrouwd zijn, welke machinedelen door het
aansturen van de actoren worden bediend. Eventueel moeten de aangestuurde
machinecomponenten tegen onbedoeld omlaag brengen worden beveiligd.
•
De actortest alleen vanaf een veilige positie buiten het werkingsgebied van de door de
actoren bewogen machinedelen uitvoeren.
•
Erop letten dat er geen personen, dieren of voorwerpen in de gevarenzone aanwezig
zijn.
Pos : 18.26.31 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Bild Menü 4- 4 Aktortest H and C/V @ 83\mod_1317289496152_113.doc @ 728650 @ 3 @ 1

6.12.2

Menu 4-4 "Handmatige actortest"
De actortest dient voor het testen van de op de machine toegepaste actoren. Een actor kan
alleen worden getest als deze van stroom is voorzien. In de handmatige actortest moet de actor
daarom kort handmatig worden aangestuurd om zo eventuele fouten in de actoren te kunnen
vaststellen.
ATTENTIE!
Onbedoelde acties van de machine.
Tijdens de actortest mag de aftakas niet draaien. De trekkerhydraulica moet uitgeschakeld zijn.

4-4

Afb.66
Pos : 18.26.32 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/M enü 4- 4 Aktortes t H and VP @ 34\mod_1255419519878_113.doc @ 323066 @ @ 1

Menu oproepen
Hoofdmenu 4 "Service" is opgevraagd.
•

Met de toetsen
weergegeven.

en

menu 4-4

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display geeft menu 4-4 "Handmatige actortest" aan.
Actor kiezen
•
Kies met de toetsen
resp.
de actor.
De gekozen actor wordt tegengesteld weergegeven.
Pos : 18.26.33 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.34 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Bild Diagnos e digitale Aktor en @ 34\mod_1255420082081_113.doc @ 323116 @ @ 1

Diagnose digitale actoren

Afb. 67
Pos : 18.26.35 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/Di agnos e digitale Aktor en @ 34\mod_1255420229050_113.doc @ 323141 @ @ 1

Fouten worden alleen weergegeven als de actor ingeschakeld is en voor de actor een test
mogelijk is (zie tabel "mogelijke digitale actoren"). Eventueel kan ook rechtstreeks op de actor
de LED aan de stekker worden gecontroleerd.
•

Toets

indrukken voor softkey ON.

•

Toets

indrukken voor softkey OFF.

Pos : 18.26.36 /BA/Info-C enter/Sens or en/M ögliche digitale Aktor en (je nach Auss tattung der M asc hine) @ 19\mod_1238420935128_113.doc @ 217978 @ @ 1

Mogelijke digitale actoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Pos : 18.26.37 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/ Auflistung der möglichen digital e Aktoren C/V @ 79\mod_1315227633557_113.doc @ 701551 @ @ 1

Nr.

Symbool

Beschrijving

Y1

Ventiel pick-up

Y5

Ventiel mesbodempositie

Pos : 18.26.38 /BA/Info-C enter/Sens or en/Status anzeige digital er Aktoren (1,2,3,4) @ 19\mod_1238477852587_113.doc @ 218664 @ @ 1

Status (state):
Actor aan
Actor uit
Algemene actorfout
geen stroomtoevoer, waarschijnlijk zekering door
Pos : 18.26.39 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.26.40 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/mögliche M otoren @ 34\mod_1255422731331_113.doc @ 323341 @ @ 1

Mogelijke motoren (afhankelijk van de uitvoering van machine)
Pos : 18.26.41 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/H auptmenü 4 Ser vic e/mögliche M otoren je nac h Aus stattung VP @ 34\mod_1255422833706_113.doc @ 323366 @ @ 1

Afb. 68
•

Toets

indrukken voor softkey

(motor naar buiten) de functie is alleen tastend.

•

Toets

indrukken voor softkey

(motor naar binnen) de functie is alleen tastend.

Nr.
M1

Symbool

Beschrijving
Stelmotor netbinding

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
Pos : 18.26.42 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.
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Pos : 18.26.43 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Menü 4-7 " Position M otor" @ 55\mod_1294820430171_113.doc @ 535582 @ 3 @ 1

6.12.3

Menu 4-7 "Positie motor"

Pos : 18.26.44 /WHB/El ektri k/R undballenpr ess e/Menü 4-7 " Position M otor" @ 55\mod_1294822266062_113.doc @ 535608 @ @ 1

WHBCP179

Afb. 69
Menu oproepen
1.

Met de toets

2.

Met de toetsen
weergegeven.

3.

Toets

het menuniveau oproepen.
en

menu 4-7

kiezen, het symbool wordt invers

indrukken.

Het display toont menu 4-7 "Positie motor".
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

Motor naar binnen/buiten bewegen en posities opslaan
ATTENTIE!
Er moet naar de invoer- en afsnijdposities worden bewogen en deze moeten worden
opgeslagen.
Motor naar buiten bewegen en opslaan
1.
Druk op toets
voor softkey
.
Het symbool wordt invers weergegeven. De motor beweegt naar buiten. Als de motor tot aan de
invoerpositie naar buiten is verplaatst:
2.

Toets

indrukken.

De ingestelde positie wordt opgeslagen. Het symbool
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Motor naar binnen bewegen en opslaan
1.
Druk op toets
voor softkey
.
Het symbool wordt invers weergegeven. De motor beweegt naar binnen. Als de motor tot aan
de invoerpositie naar binnen is verplaatst:
2.

Toets

indrukken.

De ingestelde positie wordt opgeslagen. Het symbool

in de bovenste regel verschijnt.

Aanlopen van de bindpositie motor
1.
Druk op toets
voor softkey
.
De motor beweegt eerst naar de invoerpositie en vervolgens terug naar de bindpositie.
2.
Met de toets
wordt het opgevraagde menu gesloten.
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
3.

Toets

tweemaal indrukken om het basisscherm op te vragen.

Pos : 18.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.28 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H auptmenü 5 Info/ H auptmenü 5 Info Bil d @ 79\mod_1315230754330_113.doc @ 701804 @ 2 @ 1

6.13

Hoofdmenu 5 "Info"

5-1

SW: 200 812 113
1:150200369-03
ISO: 150 200 463-00
FOR10106

Afb. 70
Pos : 18.29 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H auptmenü 5 Info/H auptmenü 5 Info @ 79\mod_1315230506158_113.doc @ 701776 @ @ 1

Hoofdmenu oproepen
•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 5

selecteren. Het symbool wordt

•
Toets
indrukken.
Het display geeft menu 5 "Info" aan.
•
•
•
•

SW

= Versie van de totale software van de machine
= Versie van de boordcomputer

ISO

Met de toets

= ISO-softwareversie van de boordcomputer
sluit men het opgeroepen menu.

Het display geeft het hoofdmenu 5 "Info" aan.
•
Pos : 18.30 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.
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Pos : 18.31 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H auptmenü 6 Monteur /Hauptmenü 6 Monteur Bil d @ 34\mod_1255438996941_113.doc @ 323519 @ 2 @ 1

6

6

0000
12345
BPM50370

BPM50380

Afb. 71
Pos : 18.32 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H auptmenü 6 Monteur /Hauptmenü 6 Monteur @ 34\mod_1255438908347_113.doc @ 323494 @ @ 1

Hoofdmenu oproepen
•

Met de toets

het menuniveau oproepen.

•

Met de toetsen
resp.
tegengesteld weergegeven.

hoofdmenu 6

selecteren. Het symbool wordt

•
Toets
indrukken.
Het hoofdmenu 6 "Monteur" is met een wachtwoord beschermd.
In het display wordt een wachtwoord gevraagd.
Pos : 18.33.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Alar mmeldung en @ 19\mod_1238572457463_113.doc @ 221087 @ 2 @ 1

6.14

Alarmmeldingen

Pos : 18.33.2 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/Alar mmeldung en/Akustis che Signale @ 34\mod_1255441647925_113.doc @ 323620 @ @ 1

Geluidssignalen

Continu geluidssignaal

Kort interval

Gemiddeld interval

Lang interval

Binding wordt geactiveerd
Vulling bereikt, vooraf signaal bereikt,
binding klaar, perskamer dicht

Pos : 18.33.3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.33.4 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Hi nweise und Mel dungen @ 34\mod_1255441383706_113.doc @ 323596 @ 3 @ 1

6.14.1

Aanwijzing en meldingen

Pos : 18.33.5 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/Alar mmeldung en/1) Hi nweis e und Mel dungen Beta @ 84\mod_1318420881217_113.doc @ 734828 @ @ 1

Nr.

Scherm

Geluidssignaal

Beschrijving

2

De maximale vulling werd bereikt

5

Net werd niet aangetrokken

6

Net staat stil

7

Net loopt

8

Fout bij het invoeren van het net

9

Geen netafscheiding plaatsgevonden

10

Perskamer niet dicht

14

Mes onder

16

Slip

22

Netlengte sensor verkeerd ingesteld
De voorste netwals staat stil

23

Touw is niet aangetrokken

24

Vulprobleem – links te klein

25

Vulprobleem – rechts te klein

Pos : 18.33.6 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Pos : 18.33.7 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/Physi kalisc he Mel dungen @ 34\mod_1255442189285_113.doc @ 323669 @ 3 @ 1

6.14.2

Fysische meldingen

Pos : 18.33.8 /BA/Info-Center/Rundballenpress e/Alar mmeldung en/2) Physi kalis che M eldung en Beta C/V @ 84\mod_1318421567416_113.doc @ 734856 @ @ 1

Nr.

Scherm

Geluidssignaal

Beschrijving

101

Sensor netlengte defect

102

Sensor net loopt defect

103

Sensor positie net motor
defect

105

Sensor slip defect

108

Sensor mesbodemcontrole
defect

109

110

111

112

Sensor baaldiameter
links defect
Sensor baaldiameter
rechts defect
Sensor perskamer dicht
links defect
Sensor perskamer dicht
rechts defect

Pos : 18.33.9 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE bedieningsterminal Beta
Pos : 18.33.10 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Allgemeine M el dungen @ 34\mod_1255443656238_113.doc @ 323719 @ 3 @ 1

6.14.3

Algemene meldingen

Pos : 18.33.11 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/Al ar mmel dungen/3) Allgemei ne M el dungen @ 34\mod_1255443585941_113.doc @ 323694 @ @ 1

Nr.

Scherm

Geluidssignaal

Beschrijving

A01

Zekering 2 defect (in boordcomputer)

A02

Zekering 3 defect (zelfreparerend)

A03

een verbinding naar
bedieningseenheid

A04

EEPROM defect

A14

Voedingsspanning te laag

A15

Voedingsspanning te hoog

Pos : 18.33.12 /BA/Info-C enter/R undballenpr ess e/Al ar mmel dungen/3) Allgemei ne M el dungen Z us atz @ 84\mod_1318422222582_113.doc @ 734884 @ @ 1

A16

Toegang tot beschermde
geheugencel 0

A17

Toegang tot beschermde
geheugencellen 0-6

Pos : 19 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/K-O/KR ONE ISOBUS-T ermi nal CCI @ 43\mod_1274786526625_113.doc @ 387490 @ 1 @ 1

7

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100

Pos : 20.2 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/Hi nweis Im weiteren Verl auf T ermi nal auc h als Bedieneinheit bez eic hnet @ 46\mod_1281680416671_113.doc @ 445470 @ @ 1

Aanwijzing
In het verdere verloop van deze bedrijfshandleiding wordt het terminal ook omschreven met het
begrip "Bedieningseenheid".
Pos : 20.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Achtung - Bedieneinhei t sc hütz en @ 0\mod_1200308247867_113.doc @ 39603 @ @ 1

Let op! - Bedieningseenheid beschermen
Uitwerking: Schade aan de bedieningseenheid
•
•
•

De bedieningseenheid moet tegen water beschermd worden.
Als de machine langere tijd (bijv. ’s winters) niet wordt gebruikt, moet de
bedieningseenheid in een droge ruimte worden bewaard.
Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische
verbindingen naar de bedieningseenheid onderbreken. Door overspanning kan de
elektronica van de bedieningseenheid worden beschadigd.

Pos : 20.4 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/CC I-Rundballenpr ess en/Allgemeine Bes chr eibung (Di e elektronische Ausstattung der M asc hine ........) Text/Bild @ 50\mod_1287479272578_113.doc @ 470878 @ @ 1

1
RPK50610_1

Afb. 72
De elektronische uitrusting van de machine bestaat in hoofdzaak uit de boordcomputer (1), het
terminal (3) en de besturings- en functie-elementen.
De boordcomputer (1) bevindt zich vooraan links op de pers onder de zijkap.
De functies zijn:
•
Besturing van de op de machine gemonteerde actoren
•
Diagnose sensoren/actoren
•
Balenteller
•
Overbrengen van alarmmeldingen
Via de bedieningseenheid (3) krijgt de bestuurder informatie en kan hij instellingen voor het
gebruik van de machine veranderen die door de boordcomputer worden opgenomen en verder
worden verwerkt.
Pos : 20.5 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/T er minal in Kabine einbauen @ 47\mod_1285163419265_113.doc @ 455860 @ 2 @ 1

7.1

Terminal in de cabine inbouwen

Pos : 20.7 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/Hi nweis für den Anbau des T er minals, i n die Traktor kabi ne... @ 47\mod_1285163596984_113.doc @ 455886 @ @ 1

Aanwijzing
Voor de aanbouw van het terminal in de tractorcabine a.u.b. de meegeleverde
bedrijfshandleiding van het terminal in acht nemen.

Betriebsanleitung
Version: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Afb.73
Pos : 20.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.9.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/F-J/ISOBUS Shor t Cut Button @ 47\mod_1285564773000_113.doc @ 456415 @ 2 @ 1

7.2

ISOBUS Short Cut Button

Pos : 20.9.2 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBUS Short C ut ButtonISOBU S Short C ut Button_2 Gefahr @ 46\mod_1282643782875_113.doc @ 447381 @ @ 1

GEVAAR! – Gevaar voor letsel door de lopende machine!
Uw machine ondersteunt de ISOBUS Short Cut Button.
•

Bij de bediening van de ISOBUS Short Cut Button (1) worden machinefuncties
uitgeschakeld om in gevaarlijke situaties een veilige toestand van de machine in te
leiden. Procesgeoriënteerde aflopen lopen tot het einde door. Daarom kunnen
machinecomponenten na de bediening van de ISOBUS Short Cut Button verder nalopen.
Dit kan letsel tot gevolg hebben.
In geen geval grijpt de ISOBUS Short Cut Button in tractorfuncties in, d.w.z. noch
tussenassen noch hydraulische functies worden belemmerd! Daarom kan de machine na
de bediening van de ISOBUS Short Cut Button verder nalopen. Dit kan letsel tot gevolg
hebben.

•

Pos : 20.9.3 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBUS Short C ut ButtonISOBU S s hort C ut Button_wird betätigt_Comprima @ 50\mod_1287480317937_113.doc @ 470998 @ @ 1

Bij de bediening van de ISOBUS Short Cut Button (1) van het terminal die als slagtoets is
uitgevoerd, wordt een stopcommando op de ISOBUS gezonden. Dit commando wordt door de
aangesloten ISOBUS- machine geëvalueerd om in een gevaarlijke situatie evt.
overeenkomstige automatische maatregelen te activeren.
Wanneer de ISOBUS Short Cut Button wordt bediend, wordt er een overeenkomstig
alarmmasker in het display weergegeven:

ESC

F7

1

F8

F1

ISB

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC000070

Afb. 74
Door de boordcomputer worden de hierna vermelde functies van machinezijde uit
geblokkeerd.
Pos : 20.9.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

•

Netbinding
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.9.5 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBUS Short C ut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird g elös t @ 120\mod_1342516466580_113.doc @ 1088229 @ @ 1

Wanneer de ISOBUS Short Cut Button weer wordt losgelaten, verschijnt de volgende melding
op het display van het terminal:

ESC

F7
F8

1

ISB

F1
F2

F9

F3

F10

F4

F11
F12

OK

2

F5
F6

CC000071

Afb.75
Door het indrukken van de functietoets
functies van de machine beschikbaar.
Pos : 20.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

104

wordt het alarmmasker verlaten. Nu pas zijn alle

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minalTer mi nal ansc hließ en ( vorger üsteteter ISO Sc hlepper) @ 43\mod_1274879690796_113.doc @ 387879 @ 3 @ 1

7.2.1

Terminal aansluiten (bij tractors met geïntegreerd ISOBUS systeem)

6

7
1
4
7

3
6
9

9
5
8
1

3

2

4

14
10
12

11 13
5

CC00014

Afb.76
Verbinding terminal met tractor
Aanwijzing
De aansluiting van terminal naar tractor vindt plaats via de speciale kabelset (5) , die met
vermelding van Krone Artikelnummer 20 081 223 0 besteld kan worden.
•

Verbind de stekker (2) van de kabelset (5) met de contactdoos (1) (CAN1-IN) van het
terminal
•
Verbind de stekker (4) van de kabelset (5) met de contactdoos (3) (CAN1-out) van het
terminal
•
Verbind de ISO-stekker (6) (9-polig) van de kabelset (5) met de ISO-contactdoos (7) (9polig) die zich in de tractorcabine bevindt.
Verbinding tractor naar machine
Aanwijzing
De aansluiting van tractor naar machine vindt plaats via de meegeleverde kabelset (14)
(Artikelnr. 20 080 384 0)
•
•
•

Verbind de ISO-stekker (9) (9-polig) van de kabelset (14) met de buitenste ISOcontactdoos (8) (9-polig) aan tractorzijde.
Verbind de stekker (10) (7-polig) van de kabelset (14) met de contactdoos (11) (7-polig)
van de machine
Verbind de stekker (12) (2-polig) van de kabelset (14) met de contactdoos (13) (2-polig)
van de machine

Pos : 20.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/T ermi nal ansc hließ en (ohne ISO Sc hlepper) @ 43\mod_1274882231640_113.doc @ 387930 @ 3 @ 1

7.2.2

Terminal aansluiten (bij tractors zonder ISOBUS systeem)

Afb.77
Verbinding terminal naar machine
Aanwijzing
De aansluiting van terminal naar machine vindt plaats via de meegeleverde kabelset (5)
(Artikelnr. 20 081 224 0)
•

Verbind de stekker (2) van de kabelset (5) met de contactdoos (1) (CAN1-IN) van het
terminal
•
Verbind de stekker (6) (7-polig) van de kabelset (5) met de contactdoos (7) (7-polig) van
de machine
•
Verbind de afsluitende stekker (4) (Artikelnr. 00 302 300 0 in levering inbegrepen) met de
contactdoos (3) (CAN1-out) van het terminal
Verbinding tractor naar machine
Aanwijzing
De aansluiting van tractor naar machine vindt plaats via de meegeleverde stroomvoorzieningskabel (8) (Artikelnr. 20 080 601 0)
•
•
Pos : 20.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Verbind de stekker (9) van de stroomvoorzieningskabel (8) met de permanente
contactdoos (10) van de tractor
Verbind de stekker (11) (2-polig) van de stroomvoorzieningskabel (8) met de contactdoos
(12)
(2-polig) van de machine

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.15 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Ein- Aussc hal ten des T ermi nals bei nic ht ang esc hloss ener M asc hine @ 43\mod_1275290766562_113.doc @ 389840 @ 3 @ 1

7.2.3

Aan- uitschakelen van het terminal bij niet aangesloten machine

Pos : 20.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Ein- Aussc halten Bild mit nic ht angesc hl ossener Maschi ne @ 43\mod_1275291241781_113.doc @ 389865 @ @ 1

Afb.78
Pos : 20.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sHinweis Bevor Si e das Ter mi nal z um ersten Mal ... @ 43\mod_1273657536203_113.doc @ 384013 @ @ 1

Aanwijzing
Voordat u het terminal voor de eerste keer inschakelt, controleert u of de aansluitingen op het
apparaat correct en vast zitten.
Door indrukken en vasthouden (ca. 2 seconden) van de toets (1)
terminal aan resp. uitgeschakeld.

(AAN/UIT) wordt het

Pos : 20.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sHinweis F ür weitere Angaben z ur F unktions weise Handbuc h beac hten @ 47\mod_1285155240781_113.doc @ 455824 @ @ 1

Aanwijzing
Voor verdere gegevens over de functiewijze van het ISOBUS-terminal CCI raadpleegt u s.v.p.
de meegeleverde terminal-bedrijfshandleiding.

Betriebsanleitung
Version: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Afb.79
Pos : 20.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.20 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Ein- Aussc hal ten des T ermi nals bei angesc hlos sener Masc hi ne @ 43\mod_1274866210140_113.doc @ 387729 @ 3 @ 1

7.2.4

Aan- uitschakelen van het terminal bij aangesloten machine

Pos : 20.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Ein- Aussc halten Bild bei anges chl oss ener M asc hine @ 50\mod_1287481325359_113.doc @ 471128 @ @ 1

ESC

F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

1

F12

F6

CC000200

Afb. 80
Pos : 20.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sHinweis Bevor Si e das Ter mi nal z um ersten Mal ... @ 43\mod_1273657536203_113.doc @ 384013 @ @ 1

Aanwijzing
Voordat u het terminal voor de eerste keer inschakelt, controleert u of de aansluitingen op het
apparaat correct en vast zitten.
Door indrukken en vasthouden (ca. 2 seconden) van de toets (1)
terminal aan resp. uitgeschakeld.

(AAN/UIT) wordt het

Pos : 20.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sHinweis Vor der Erstbenutzung @ 43\mod_1274852823031_113.doc @ 387620 @ @ 1

Aanwijzing – Voor het eerste gebruik
Bij het eerste inschakelen wordt de configuratie van de specifieke menu's van de machine in
het terminal geladen. Het laadproces kan enkele minuten duren. De configuratie wordt in het
geheugen van het terminal opgeslagen.
Pos : 20.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sHinweis F ür weitere Angaben z ur F unktions weise Handbuc h beac hten @ 47\mod_1285155240781_113.doc @ 455824 @ @ 1

Aanwijzing
Voor verdere gegevens over de functiewijze van het ISOBUS-terminal CCI raadpleegt u s.v.p.
de meegeleverde terminal-bedrijfshandleiding.

Betriebsanleitung
Version: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Afb.81
Pos : 20.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´s/Ein- Aussc halten nach dem Ladevorgang wird im Displ ay das „Straß enbild“ angez eigt. @ 43\mod_1274853526062_113.doc @ 387644 @ @ 1
Het

•
Na het laadproces wordt in het display het „Startscherm“ weergegeven.
Het terminal is nu bedrijfsklaar.
Pos : 20.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aus schalten des Ter minal´sU msc hal ten Str aßenbil d auf Grundbild R undballenprss en @ 50\mod_1287481740390_113.doc @ 471153 @ @ 1

•
Pos : 20.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door bedienen van de functietoets

komt men in het basisscherm.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.28 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Grundbil d @ 50\mod_1287483189546_113.doc @ 471284 @ 2 @ 1

7.3

Basisscherm

Pos : 20.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Gr undbil d @ 50\mod_1287482211765_113.doc @ 471179 @ @ 1
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CC000201

Afb. 82
Pos : 20.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Statusz eile (I) oberste Z eile @ 50\mod_1287482314484_113.doc @ 471204 @ @ 1

Statusregel (I)
Op de bovenste regel van het display worden actuele toestanden van de machine (afhankelijk
van de uitrusting) weergegeven:
Alarmmelding aanwezig
De messen zijn aangezwenkt
Messen zijn niet ingedraaid

Pos : 20.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Besc hrei bung der Grafi ken (II) für Funkti onstasten(F 1 bis F 6) @ 50\mod_1287482628656_113.doc @ 471229 @ @ 1

Beschrijving van de grafieken (II) voor de functietoetsen (F1 tot F6)
Nettoevoer handmatig bedrijf

Bij bediening van de functietoets wordt er net
toegevoerd

Ventiel pick-up voorselecteren
De geactiveerde instelling wordt getoond.
Ventiel mesbodemverstelling
voorselecteren
Handmatig bedrijf
voorselecteren
Automatisch bedrijf
voorselecteren

Klantenteller instellen

Menuniveau van de machine
Pos : 20.33 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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De geactiveerde modus wordt getoond.

Bij de bediening van de functietoets wordt het
menu 2-1 "Klantenteller" weergegeven
(Instellingen zie Menu 2-1 “Klantenteller").

Door het bedienen van de functietoets wordt
het menuniveau van de machine opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Gr undbil d @ 50\mod_1287482211765_113.doc @ 471179 @ @ 1
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CC000201

Afb. 83
Pos : 20.35 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Anz eigen im Hauptfenster (III) je nach Auss tattung @ 50\mod_1287483331343_113.doc @ 471309 @ @ 1

Indicaties in het hoofdvenster (III) (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Klantenteller
Waarde baaldiameter/baalsterkte bereikt (knipperend)
Net wordt toegevoerd
4

Net binding loopt

6

Net binding afgesneden

3

Net binding niet aangetrokken
Net binding niet afgesneden
Net binding gereed

Pos : 20.36 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.37 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Hinweis F ahr hinweis e z u s tar k oder schwac h @ 50\mod_1287483756671_113.doc @ 471334 @ @ 1

Aanwijzing
Wanneer de rij-aanwijzingen te sterk of te zwak zijn, kunnen ze nog worden aangepast (zie
hoofdstuk Menu 1-3 „Gevoeligheid-richtingindicatie“).
Pos : 20.38 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Hinweis bei Erreic hen ei ner gleic hmäßigen Befüllung erlösc hen alle Signale @ 50\mod_1287484081687_113.doc @ 471359 @ @ 1

Aanwijzing
Bij het bereiken van een gelijkmatige vulling gaan alle signalen uit.
Pos : 20.39 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Fahrtric htungs anz eige F 125/F155 @ 50\mod_1287484164546_113.doc @ 471384 @ @ 1

Alleen bij Comprima F125/F155

2

Aanduiding van de rijrichting
Pijlen (1) links/rechts van de indicatie. De pijlen (1) hebben drie verschillende
groottes, genummerd met 1-3.
Deze tonen de bestuurder, op welk moment hij bij het rijden over het zwad zijn
rijrichting iets moet corrigeren, om een gelijkmatige vulling van de perskamer te
verkrijgen.

Pos : 20.40 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.41 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Ei nstellen des Soll-Ballendurchmess ers @ 50\mod_1287485457203_113.doc @ 471434 @ 3 @ 1

7.3.1

Instellen van de gewenste baaldiameter

Afb. 84
Weergave baaldiameter
De waarde (1) onder de balkindicatie en de hoogte van de balk (1) geven de actuele werkelijke
baaldiameter aan.
De waarde (2) onder de balkindicatie (2) geven de ingestelde gewenste baaldiameter in cm
aan.
In het basisscherm wordt de baaldiameter door de gebruiker ingesteld.
•
•
•
•
Pos : 20.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

Met behulp van het scrollwieltje de gewenste waarde selecteren (Het selectieveld wordt
in kleur geaccentueerd)
Door het indrukken van het scrollwieltje in het selectieveld springen (Het selectieveld
wordt in kleur geaccentueerd)
Door het draaien van het scrollwieltje de waarde verhogen of verlagen.
Door het scrollwieltje in te drukken wordt de instelling overgenomen en het selectieveld
verlaten.

113

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.43 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M eldungen @ 33\mod_1255007717750_113.doc @ 321473 @ 2 @ 1

7.4

Meldingen

Pos : 20.44 /BA/Info-Center/R undballenpress e/M eldungen/Infomel dung @ 33\mod_1255007589312_113.doc @ 321448 @ @ 1

Informatiemelding
De informatiemelding verschijnt alleen in het basisscherm van de bediening. Deze verdwijnt
automatisch wanneer de oorzaken voor de informatiemelding verholpen zijn.
Pos : 20.45 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/Grundbild/Mel dung Ballenkammer nic ht g esc hloss en @ 50\mod_1287486219687_113.doc @ 471489 @ @ 1

Melding Perskamer niet gesloten

Afb. 85
De softkeys in de onderste regel zijn tijdens het weergeven van de informatiemelding nog
steeds actief.
Pos : 20.46 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.47 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/M enüebene Kurzüberblic k M asc hine @ 115\mod_1339488091138_113.doc @ 1010698 @ 23 @ 1

7.5

Menuniveau

7.5.1

Beknopt overzicht

2-1
1
1-2

2-2
2

1-3

n

1-4

3

4-2
1-5

4

4-4

1-6

+
-

5
1-9

6

CC000205

Afb. 86
1

Instelling

3

Handmatige bediening

1-2

Baaldiameter/perskracht

4

Service

1-3

Aantal net wikkelingen

4-2

Handmatige sensortest

1-4

Gevoeligheid-richtingindicatie
(alleen Comprima F155)

4-4

Handmatige actortest

1-5

Voorsignalering

5

Info

1-6

Correctie vullen

6

Monteur

1-9

Bindstart vertraging

2

Tellers

2-1

Klantenteller

2-2

Totaalteller
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.49 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M enüebene aufr ufen @ 44\mod_1275977054046_113.doc @ 394181 @ 3 @ 1

7.5.2

Menuniveau oproepen

Pos : 20.50 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/M enüebene aufr ufen Bild @ 50\mod_1287554961625_113.doc @ 472215 @ @ 1

1

CC000207

Afb.87
Pos : 20.51 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/M enüebene aufrufen CC I @ 43\mod_1275299708140_113.doc @ 390711 @ @ 1

Door het indrukken van de functietoets
vanuit het basisscherm komt men in het
menuniveau van de machine.
In het display wordt het menuniveau weergegeven.
Pos : 20.52 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/M enüebene Überblic k Hauptmenüs @ 50\mod_1287555261375_113.doc @ 472325 @ @ 1

Het menuniveau bestaat uit 6 hoofdmenu's:
= Hoofdmenu 1 "Instellingen"
= Hoofdmenu 2 "Teller"
= Hoofdmenu 3 "Handmatige bediening"
= Hoofdmenu 4 "Service"
= Hoofdmenu 5 "Info"
= Hoofdmenu 6 "Monteur"

Door indrukken van de functietoets
resp.
het gewenste hoofdmenu selecteren. Het
geselecteerde symbool wordt tegengesteld weergegeven.
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•

Door op de functietoets
hoofdmenu opgeroepen.

te drukken wordt het menuniveau van het gekozen

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu.
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.54 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/H auptmenü 1 "Ei nstellungen" @ 50\mod_1287557062859_113.doc @ 472457 @ 2 @ 1

7.6

Hoofdmenu 1 "Instellingen"
1

CC000207

Afb. 88
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt tegengesteld weergegeven

het hoofdmenu 1 (

) selecteren, het

• Druk op de functietoets
Het display geeft het menuniveau 1 "Instellingen" aan. Menuniveau 1 "Instellingen" bestaat
afhankelijk van de uitvoering van de machine uit max. 5 menu's:

Menu 1-2 „Baaldiameter" (Comprima F125/F155)
Menu 1-3 "Aantal netwikkelingen"
Menu 1-4 "Gevoeligheid richtingsindicatie"
Menu 1-5 „Centrale smering“
+
-

Menu 1-6 "Correctie vulling"
Menu 1-9 "Bindstart vertraging"
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Pos : 20.56 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 2 Ballendurc hmesser @ 50\mod_1287557365343_113.doc @ 472563 @ 2 @ 1

7.7

Menu 1-2 „Baaldiameter" (alleen bij Comprima F125/F155)
1-2

150

n

125

CC000236

CC000237

Afb. 89

Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt tegengesteld weergegeven

het menu 1-2

selecteren, het

•
Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 1-2 "Baaldiameter" aan.
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven status is opgeslagen.

Instellen van de baaldiameter
•

Via de functietoets

resp.

instellen, het symbool
•

Druk op de functietoets
symbool
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de mechanisch op de machine ingestelde baaldiameter

in de bovenste regel gaat uit
, de ingestelde baaldiameter wordt opgeslagen en het

in de bovenste regel wordt weergegeven.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.58 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 3 Anz ahl Netz Wic kl ung en @ 50\mod_1287559160734_113.doc @ 472638 @ 3 @ 1

7.7.1

Menu 1-3 "Aantal netwikkelingen"
1-3

n

CC000208

CC000209

Afb. 90
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt tegengesteld weergegeven

het menu 1-3

n selecteren, het

•
Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 1-3 "Aantal netwikkelingen" aan.
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven status is opgeslagen.

Instellen van aantal netwikkelingen
Het aantal netwikkelingen wordt in omwikkelingen aangegeven (bijv. 7n).
•

Via de functietoets
symbool

resp.

het gewenste aantal netwikkelingen instellen, het

in de bovenste regel gaat uit

•

Druk op de functietoets
, de ingestelde status wordt opgeslagen en het symbool
in de bovenste regel wordt weergegeven.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.60 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 4 Empfi ndlichkeit-Richtungsanz eige @ 115\mod_1339488195088_113.doc @ 1010727 @ 3 @ 1

7.7.2

Menu 1-4 "Gevoeligheid-richtingindicatie" (alleen Comprima F155)
1-4

n

+
-

CC000211

Afb. 91
Instellen van de gevoeligheid van de richtingsindicatie
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgevraagd.
•

Door indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt tegengesteld weergegeven

het menu 1-4

selecteren, het

•
Functietoets
indrukken
Het display geeft het menu 1- 4 "Gevoeligheid-richtingindicatie" aan.
De balkindicatie geeft de ingestelde gevoeligheid aan. Hoe hoger de balk, hoe gevoeliger de
richtingindicatie. Het symbool
is opgeslagen.

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde

Gevoeligheid-richtingindicatie instellen en opslaan (Comprima F125/F155).
Hoe hoger de gevoeligheid van de richtingindicatie is ingesteld, hoe sterke de rij-aanwijzingen
in de vorm van de pijlen zijn (1) (
•

Via de functietoets

resp.

).
de gevoeligheid overeenkomstig instellen, het symbool

in de bovenste regel gaat uit
•

Functietoets
symbool
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indrukken, de ingestelde gevoeligheid wordt opgeslagen en het
in de bovenste regel wordt weergegeven.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgevraagde menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.62 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 5 Vorsignalisier ung @ 50\mod_1287560791390_113.doc @ 472823 @ 3 @ 1

7.7.3

Menu 1-5 "Voorsignalering"

n

+
-

CC000212

CC000213

25

0

CC000234

Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt teengesteld weergegeven

het menu 1-5

selecteren, het

•
Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 1 – 5 "Voorsignalering“ aan.
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

121

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Instellen van de voorsignalering:
Comprima F 125/F155:
• De tijdsvoorsprong wordt in procenten weergegeven.
Comprima V150/V180:
• De tijdsvoorsprong wordt in cm weergegeven.

Aanwijzing
Voorsignalering geeft aan hoe ver vooruit wordt gesignaleerd dat de baal "de einddiameter (bij
Comprima V150/V180)" resp "de baalsterkte (bij Comprima F125/F155)" heeft bereikt.
•

Via de functietoets
resp.
de bovenste regel gaat uit

•

Druk op de functietoets
symbool
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de gewenste tijdvertraging instellen, het symbool
, de ingestelde tijdvertraging wordt opgeslagen en het

in de bovenste regel wordt weergegeven.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

in

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.64 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 6 Korrektur Befüllung @ 50\mod_1287561043406_113.doc @ 472908 @ 3 @ 1

7.7.4

Menu 1-6 "Correctie vulling"
1-6

+
-

CC000214

CC000215

Afb. 92
Aanwijzing
Als de baalgrootte of de baalsterkte niet wordt bereikt of te hoog is, kan via menu 1-6 "Correctie
vullen" de baalgrootte of baalsterkte in een vooraf gedefinieerd bereik worden gecorrigeerd.
In de volgende bereiken kunnen de waarden worden gecorrigeerd:
Comprima F125/F155
Baalsterkte:

-10% tot +10%

Comprima V150/V180
Baalgrootte:

-10cm tot +10 cm

Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt teengesteld weergegeven

•

Via de functietoets
symbool

resp.

het menu 1-6

selecteren,

de gewenste waarde verhogen resp. verlagen, het

in de bovenste regel gaat uit

•
Druk op de functietoets
Het display geeft menu 1-6 "Correctie vulling" weer.
Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.
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Pos : 20.66 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü 1- 9 Bindes tartverz öger ung @ 50\mod_1287561373562_113.doc @ 472933 @ 3 @ 1

7.7.5

Menu 1-9 „Bindstartvertraging“
1-9

+
-

CC000216

CC000217

Afb. 93
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 "Instellingen" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt teengesteld weergegeven

het menu 1-9

selecteren, het

•
Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 1-9 "Bindstartvertraging" aan.

Instellen van de bindstartvertraging
De tijdvertraging wordt in seconden aangegeven.
Aanwijzing
Bindstartvertraging geeft aan hoeveel tijd er tussen „Druk / Baaldiameter bereikt“ en „Activeren
van het bindproces“ ligt (de automatische modus.).

•

Via de functietoets
resp.
de bovenste regel gaat uit

•

Druk op de functietoets

Het symbool
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de gewenste tijdvertraging instellen, het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

in

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.68 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähl er/H auptmenü 2 Z ähler @ 50\mod_1287561670062_113.doc @ 472979 @ 2 @ 1

7.8

Hoofdmenu 2 "Teller"
2

2-1

CC000218

CC000219

Afb. 94
Hoofdmenu oproepen
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt tegengesteld weergegeven

het hoofdmenu 2 (

) selecteren,

• Druk op de functietoets
Het display geeft het menuniveau 2 "Teller" aan.
Menuniveau 2 "Teller" bestaat uit twee menu's:
= Menu 2-1 "Klantenteller"
= Menu 2-2 "Totaalteller"
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.70 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähl er/M enü 2-1 Kundenz ähler @ 50\mod_1287562135281_113.doc @ 473034 @ 3 @ 1

7.8.1

Menu 2-1 „Klantenteller“
2-1

CC000219

Afb. 95
Menu oproepen
Hoofdmenu 2 "Teller" is opgeroepen
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt teengesteld weergegeven

het menu 2-1

• Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 2- 1 "Klantenteller" aan.
Betekenis van de symbolen:
= Totaal aantal balen

Σ
1

= Actieve klantenteller (1 - 20)
= Bedrijfsurenteller (telt alleen als aftakas draait)
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selecteren,

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.72 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähl er/Kundenz ähl er akti vier en @ 50\mod_1287562757875_113.doc @ 473079 @ @ 1

Klantenteller activeren

Afb. 96
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
de gewenste klantenteller selecteren
en door indrukken van de functietoets
activeren. De gewenste klantenteller (hier
klantenteller 1) wordt tegengesteld weergegeven

Aantal balen veranderen
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
(de klantenteller hoeft niet geactiveerd te zijn)

de gewenste klantenteller selecteren

•

Door het indrukken van de functietoets

het aantal balen verhogen

•

Door het indrukken van de functietoets

het aantal balen verlagen

Klantenteller op nul zetten
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
(de klantenteller hoeft niet geactiveerd te zijn)

•

Door indrukken van de functietoets
gezet.

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

de gewenste klantenteller selecteren

wordt de geselecteerde klantenteller op f nul
sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.74 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähl er/M enü 2-2 Gesamtballenz ähl er @ 50\mod_1287563005593_113.doc @ 473134 @ 3 @ 1

7.8.2

Menu 2-2 "Balentotaalteller"

CC000222

Afb. 97
Menu oproepen
Hoofdmenu 2 "Teller" is opgeroepen
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt teengesteld weergegeven

het menu 2-2

selecteren,

• Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 2 – 2 "Balentotaalteller" aan. Het balentotaal is het totaal van alle
geperste balen. Deze zijn niet aan een klantenteller toegewezen.
Betekenis van de symbolen:
= Balenteller (kan niet op nul worden gezet)
= Bedrijfsurenteller (telt alleen als aftakas draait)
1

= Seizoenteller 1 (kan op nul worden gezet)

2

= Seizoenteller 2 (kan op nul worden gezet)

Seizoenteller 1, resp. dagteller 2 op nul zetten
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•

Door indrukken van de functietoets

1 wordt de seizoenteller 1 op nul gezet

•

Door indrukken van de functietoets

2 wordt de seizoenteller 2 op nul gezet

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.76 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 3 H andbedienung/H auptmenü 3 Handbedi enung @ 50\mod_1287563629171_113.doc @ 473223 @ 2 @ 1

7.9

Hoofdmenu 3 "Handmatige bediening"
3

CC000223

Afb. 98
Menu oproepen
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het hoofdmenu 3 (
selecteren, het symbool wordt tegengesteld weergegeven

)

• Druk op de functietoets
Het display geeft menuniveau 3 "Handmatige bediening" aan.
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.78 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 3 H andbedienung/M enü 3-2 Positi on Netz motor @ 50\mod_1287563901500_113.doc @ 473298 @ 3 @ 1

7.9.1

Menu 3-2 „Positie netmotor"

CC000224

Afb. 99
Menu oproepen
Hoofdmenu 3 "Handmatige bediening" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt tegengesteld weergegeven

het menu 3-2(

)selecteren, het

• Druk op de functietoets
In het display worden de volgende toestanden van de machine weergegeven:
= Bindpositie bereikt
= Invoerpositie bereikt

= Afsnijdpositie bereikt

?

= Posities niet gedefinieerd

Motor starten
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•

Door het indrukken van de functietoets

de motor in de invoerpositie brengen.

•

Door het indrukken van de functietoets

de motor in de afsnijdpositie brengen.

•

Door het indrukken van de functietoets

•

Door indrukken van de functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

0

de motor in de bindpositie brengen.

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.80 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/H auptmenü 4 Ser vice @ 50\mod_1287564420703_113.doc @ 473323 @ 2 @ 1

7.10

Hoofdmenu 4 "Service"
4

4-2

CC000225

CC000226

Afb.100
Hoofdmenu oproepen
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt tegengesteld weergegeven

het hoofdmenu 4 (

) selecteren,

• Druk op de functietoets
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
Menuniveau 4 "Service" bestaat uit twee menu's:
= Menu 4-2 "Handmatige sensortest"
= Menu 4-4 "Handmatige actortest"
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7.10.1

Menu 4-2 "Handmatige sensortest"
4-2

CC000226

CC000227

Afb.101
Bij de handmatige sensortest worden de sensoren die aan de machine zijn gemonteerd op
fouten gecontroleerd, en bovendien kunnen hier de sensoren correct worden afgesteld. Pas na
een correcte afstelling van de sensoren, kan de pers goed werken.
Let op!
Tijdens de sensortest mag de aftakas niet draaien.
Menu oproepen
Hoofdmenu 4 "Service" is opgeroepen.
•
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
symbool wordt teengesteld weergegeven.
Druk op de draaipotentiometer.

het menu 4-2

selecteren, het

•
Druk op de functietoets
Sensor kiezen
•
Door indrukken van de functietoets
resp.
de sensor selecteren.
De gekozen sensor wordt tegengesteld weergegeven en getest.
Instelwaarden:
In het bovenste bereik van de balkindicatie wordt de minimale en maximale instelwaarde bij
contact (metaal voor de sensor) weergegeven. De actuele instelwaarde (werkelijke waarde)
wordt onder de balkindicatie weergegeven.
De afstand van de sensor tot metaal moet zo worden ingesteld, dat bij contact de balk in de
bovenste markering ligt. Vervolgens controleren of de balk zich in de toestand zonder contact in
het onderste gemarkeerde bereik bevindt.
Pos : 20.83 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.84 /BA/Info-Center/Sens oren/Diag nos e N amursens oren @ 19\mod_1238072125300_113.doc @ 214104 @ @ 1

Diagnose Namur-sensoren
Pos : 20.85 /BA/Info-Center/Sens oren/Möglic he Sensor en (je nach Ausstattung der M asc hine) @ 19\mod_1238071336628_113.doc @ 214019 @ @ 1

Mogelijke sensoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Pos : 20.86 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/Auflistung der möglichen Sensor en Namurs ens oren @ 50\mod_1287565067218_113.doc @ 473403 @ @ 1

Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

B1

Netlengte

B2

Net loopt

B5

Slip

B8

Mesbodempositie

B11

Perskamer te veel links

B12

Perskamer te veel rechts

Pos : 20.87 /BA/Info-Center/Sens oren/Status anz eigen Sensor ( 1,2,3,4) @ 0\mod_1200910680947_113.doc @ 47753 @ @ 1

Status (state):
contact (ijzer)

Kabelbreuk

geen contact (geen ijzer)

Kortsluiting

Pos : 20.88 /BA/Info-Center/Sens oren/Diag nos e anal oge Sens oren @ 19\mod_1238132263369_113.doc @ 214974 @ @ 1

Diagnose analoge sensoren
Pos : 20.89 /BA/Info-Center/Sens oren/Ei nstell werte anal oge Sens oren H and @ 19\mod_1238132357119_113.doc @ 214999 @ @ 1

Instelwaarden:
De balk moet zich in het gemarkeerde gedeelte van de balkindicatie bevinden.
Pos : 20.90 /BA/Info-Center/Sens oren/Möglic he anal oge Sens or en (j e nac h Ausstattung der M asc hine) @ 19\mod_1238132689353_113.doc @ 215050 @ @ 1

Mogelijke analoge sensoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Pos : 20.91 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/Auflistung der möglichen analogen Sens oren @ 50\mod_1287565853906_113.doc @ 473478 @ @ 1

Nr.

Sensorsymbool

B3

Beschrijving
Positie netmotor
Baaldiameter links (Comprima V150/V180)

B9

Baalsterkte links (Comprima F125/F155)
Baaldiameter rechts (Comprima V150/V180)

B10

Baalsterkte rechts (Comprima F125/F155)
Pos : 20.92 /BA/Info-Center/Sens oren/Status anz eige analog e Sens oren (7,8) @ 19\mod_1238133054056_113.doc @ 215100 @ @ 1

Status (state):

Kabelbreuk of kortsluiting
Defect aan sensor of boordcomputer
Pos : 20.93 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.94 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/Sens or B9/B10 Ballenfestig kei t eins tellen _ C omprima F 125/F 155 @ 50\mod_1287566391234_113.doc @ 473554 @ @ 1

Sensor B9/B10 Baalsterkte (Comprima F125/F155) instellen:

F155 (XC)

F125 (XC)

7
RPN00077_1

CC000235

Afb. 102
Let op!
De perskamer moet gesloten en leeg zijn.
Als bij gesloten en leeggemaakte perskamer de balk (1) niet in de rechthoek (2) is, moet de
betreffende sensor (7) mechanisch worden ingesteld.
alleen COMPRIMA F125:
Aanwijzing
Voordat u instellingen aan de sensor (7) uitvoert, dient u te controleren of de rolbodem correct
ingesteld is. (zie hoofdstuk „Rolbodem spannen“).
Ga als volgt te werk:
• Sensor (7) losmaken en zover in het langgat verdraaien tot de balk (1) in het display zich in de
rechthoek (2) van de balkindicatie bevindt.
Aanwijzing
Er klinkt een akoestisch signaal als de balk (1) zich in de rechthoek (2) bevindt.
• Sensor (7) vastdraaien.
Aanwijzing
Er kan alleen worden opgeslagen als de balk (1) zich in de rechthoek (2) van de balkindicatie
bevindt.
Waarde opslaan:
•

Druk op de functietoets

Het symbool
Pos : 20.95 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.96 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/Sens or B9/B10 Ballendurc hmess er eins tell en_C ompri ma V150/V180 @ 50\mod_1287567191468_113.doc @ 473579 @ @ 1

Sensor B9/B10 Baaldiameter (Comprima V150/V180) instellen:

4

6

4
III

X

5
6
7
COM00011_1

VPN00012_4

Afb. 103

Voor u de instelling van de sensor (7) "B9/B10 balendiameter" opnieuw instelt, c.q. corrigeert,
dient u te controleren of de aanslag (6) voor de instelling van de zachte kern zich in pos. III
(zachte binnenkern van de baal) bevindt. Alleen in deze positie mag een instelling aan de
sensor (7) worden uitgevoerd.
Instelling zachte kern:
• Perskamer openen.
• Schroef (5) demonteren.
• Aanslag (6) in Pos. III (zachte binnenkern van de baal) verplaatsen.
• Schroef (5) monteren en aanhalen.
• Perskamer sluiten.
Aanwijzing
Controleer of de naaldvleugel (4) op de aanslag (6) ligt (Evt. rolbodem ontspannen) De
perskamer moet gesloten en leeg zijn.
De maat X moet na de instelling 105 mm bedragen.
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Comprima V150/Comprima V180

Afb. 104
• Sensor (7) losmaken en zover in het langgat verdraaien tot de balk (1) in het display zich in de
rechthoek (2) van de balkindicatie bevindt.
Aanwijzing
Er klinkt een akoestisch signaal als de balk (1) zich in de rechthoek (2) bevindt.
• Sensor (7) vastdraaien
Aanwijzing
Er kan alleen worden opgeslagen als de balk (1) zich in de rechthoek (2) van de balkindicatie
bevindt.

Waarde opslaan:
•

Druk op de functietoets

Het symbool

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven waarde is opgeslagen.

• Druk op de toets $$$, de ingestelde positie wordt opgeslagen en het symbool $$$ verschijnt
in de display.
Pos : 20.97 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /ESC drüc ken um M enü Ser vic e 4 z u s chli eßen bz w. z um Gr undbild z ugel ang en @ 44\mod_1275893530687_113.doc @ 393692 @ @ 1

•
Door indrukken van de functietoets
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
•
Pos : 20.98 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.99 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI-R undball enpres sen/H auptmenüs /Hauptmenü 4 Ser vic e/Di agnose Versorg ungss pannung @ 50\mod_1287568818750_113.doc @ 473605 @ @ 1

Diagnose voedingsspanningen

Afb. 105
Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

U1

B1

Voedingsspanning

Gewenste spanningen:
12V Ges:

12 -14,5 V

12V Ter:

12 -14,5 V

SS_5 V:

4,5 -5,5 V

8V ana:

8,5 -9,1 V

8V dig:

8,5 -9,1 V

12V P2:

12 -14,5 V

Pos : 20.100 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/ESC dr üc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugelangen @ 44\mod_1275893530687_113.doc @ 393692 @ @ 1

•
Door indrukken van de functietoets
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

Pos : 20.101 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.102 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Aktortest @ 0\mod_1200916990791_113.doc @ 47838 @ 3 @ 1

7.10.2

Actortest

Pos : 20.103 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Gefahr - Aktortest @ 47\mod_1285134152781_113.doc @ 455734 @ @ 1

Gevaar! - Onvoorziene acties van de machine.
Uitwerking: levensgevaar of ernstig letsel.
•
Alleen personen die met de machine vertrouwd zijn, mogen de actortest uitvoeren.
•
De uitvoerende persoon moet ermee vertrouwd zijn, welke machinedelen door het
aansturen van de actoren worden bediend. Eventueel moeten de aangestuurde
machinecomponenten tegen onbedoeld omlaag brengen worden beveiligd.
•
De actortest alleen vanaf een veilige positie buiten het werkingsgebied van de door de
actoren bewogen machinedelen uitvoeren.
•
Erop letten dat er geen personen, dieren of voorwerpen in de gevarenzone aanwezig
zijn.
Pos : 20.104 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Menü 4-4 Aktortest Hand @ 44\mod_1275637010843_113.doc @ 393385 @ 3 @ 1

7.10.3

Menu 4-4 "Handmatige actortest"

Pos : 20.105 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Menü 4- 4 Aktortest H and Ei nführ ungstext @ 44\mod_1275637366437_113.doc @ 393410 @ @ 1

De actortest dient voor het testen van de op de machine toegepaste actoren. Een actor kan
alleen worden getest als deze van stroom is voorzien. In de handmatige actortest moet de actor
daarom kort handmatig worden aangestuurd om zo eventuele fouten in de actoren te kunnen
vaststellen.
Pos : 20.106 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Menü 4- 4 Aktortest H and Ac htung @ 44\mod_1275637929203_113.doc @ 393460 @ @ 1

LET OP! - Onbedoelde acties van de machine.
Tijdens de actortest mag de aftakas niet draaien. De trekkerhydraulica moet uitgeschakeld zijn.
Pos : 20.107 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Menü 4-4 Aktortest Bild @ 50\mod_1287569285796_113.doc @ 473710 @ @ 1

4-4

CC000228

Afb.106
Pos : 20.108 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Menü 4-4 Aktortest Hand - Menü aufrufen/Aktor wählen @ 50\mod_1287570586750_113.doc @ 473740 @ @ 1

Menu oproepen
Hoofdmenu 4 "Service" is opgeroepen.
•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt teengesteld weergegeven

het menu 4-4

• Druk op de functietoets
Het display geeft het menu 4-4 "Handmatige actortest" aan.
Actor kiezen
•
Door indrukken van de functietoets
resp.
de actor selecteren.
De gekozen actor wordt tegengesteld weergegeven.
Pos : 20.109 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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selecteren,

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.110 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Diag nos e digital e Aktoren @ 44\mod_1275889088109_113.doc @ 393615 @ @ 1

Diagnose digitale actoren
Fouten worden alleen weergegeven als de actor ingeschakeld is en voor de actor een test
mogelijk is (zie tabel "mogelijke digitale actoren"). Eventueel kan ook rechtstreeks op de actor
de LED aan de stekker worden gecontroleerd.
• Druk op de functietoets
Pos : 20.111 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche digital e Aktoren (je nac h Auss tattung der Masc hi ne) @ 19\mod_1238420935128_113.doc @ 217978 @ @ 1

Mogelijke digitale actoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)
Pos : 20.112 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen digital en Aktor en @ 50\mod_1287570983546_113.doc @ 473765 @ @ 1

Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

Y01

Ventiel pick-up

Y05

Ventiel mesbodempositie

Pos : 20.113 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeige digitaler Aktoren ( 1,2,3,4) @ 19\mod_1238477852587_113.doc @ 218664 @ @ 1

Status (state):
Actor aan
Actor uit
Algemene actorfout
geen stroomtoevoer, waarschijnlijk zekering door
Pos : 20.114 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/ESC dr üc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugelangen @ 44\mod_1275893530687_113.doc @ 393692 @ @ 1

•
Door indrukken van de functietoets
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

Pos : 20.115 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.116 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Möglic he M otoren @ 50\mod_1287571097343_113.doc @ 473790 @ @ 1

Mogelijke motoren (afhankelijk van de uitvoering van de machine)

Afb. 107
•

Door het indrukken van de functietoets
tastend.

(motor uitschuiven) de functie is alleen

•

Door het indrukken van de functietoets
tastend.

(motor inschuiven) de functie is alleen

Nr.

Sensorsymbool

M1

Beschrijving
Stelmotor netbinding

Pos : 20.117 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/ESC dr üc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugelangen @ 44\mod_1275893530687_113.doc @ 393692 @ @ 1

•
Door indrukken van de functietoets
Het display geeft menuniveau 4 "Service" aan.
•
Pos : 20.118 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.119 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/H auptmenü 5 Info/H auptmenü 5 Info @ 50\mod_1287571352984_113.doc @ 473815 @ 2 @ 1

7.11

Hoofdmenu 5 „Info“
5

CC000231

Afb.108
Hoofdmenu oproepen
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt tegengesteld weergegeven

het hoofdmenu 5 (

)selecteren,

• Druk op de functietoets
Het display geeft menu 5 "Info" aan.
Versie van de totale software van de machine
SW
ISO

= Versie van de totale software van de machine
= Software van de boordcomputer
= ISO-softwareversie van de boordcomputer

Pos : 20.120 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/ESC dr üc ken um Menü Info 5 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275908986375_113.doc @ 393967 @ @ 1

•
Door indrukken van de functietoets
Het display geeft het menuniveau 5 "Info" aan.
•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgeroepen menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

Pos : 20.121 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.122 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Hauptmenüs/H auptmenü 6 Monteur /Hauptmenü 6 Monteur @ 44\mod_1275911522500_113.doc @ 394047 @ 2 @ 1

7.12

Hoofdmenu 6 "Monteur"
Hoofdmenu oproepen
5

6

0000
054536
CC000051

CC000052

Afb.109
•

Door indrukken van de functietoets
oproepen

vanuit het basisscherm het menuniveau

•

Door het indrukken van de functietoets
resp.
het symbool wordt tegengesteld weergegeven

het hoofdmenu 6 (

• Druk op de functietoets
Het hoofdmenu 6 "Monteur" is met een wachtwoord beschermd.
In het display wordt een wachtwoord gevraagd.
Pos : 20.123 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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)selecteren,

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.124 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Alar mmel dungen @ 34\mod_1255441373066_113.doc @ 323571 @ 3 @ 1

7.12.1

Alarmmeldingen

Pos : 20.125 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/Al armmel dungen allgemei n @ 50\mod_1287572411031_113.doc @ 473946 @ @ 1

F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC000240

Afb.110
Alarmmelding
Als aan de machine een storing optreedt, wordt op het display een alarmmelding weergegeven.
Tegelijkertijd klinkt er een akoestisch signaal (permanent geluidssignaal). In hoofdstuk
"Alarmmeldingen" vindt u beschrijvingen van mogelijke oorzaken en oplossingen.
Aanwijzing
Alle functies van het afgedekte menu zijn nog steeds actief. De door de alarmmelding
afgedekte softkeys zijn niet meer actief.
Akoestisch signaal stoppen:
•
Druk op de functietoets
Alarm bevestigen:
• Druk kort op toets
,Het alarm wordt bevestigd en het akoestische signaal wordt gestopt
Als de storing weer optreedt, wordt de alarmmelding opnieuw weergegeven.
Pos : 20.126 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Akus tisc he Hinweise @ 50\mod_1287572164250_113.doc @ 473890 @ 3 @ 1

7.12.2

Akoestische aanwijzingen

Pos : 20.127 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/Akus tische Hi nweis e @ 50\mod_1287572618250_113.doc @ 473971 @ @ 1

Binding wordt geactiveerd
Vulling bereikt, vooraf signaal bereikt,
binding klaar, perskamer dicht
Continu geluidssignaal
Snel interval
Gemiddeld interval

Lang interval
Pos : 20.128 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.129 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/F-J/Hi nweis e und M eldungen @ 34\mod_1255441383706_113.doc @ 323596 @ 3 @ 1

7.12.3

Aanwijzing en meldingen

Pos : 20.130 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/Hinweise und M eldung en Comprima F /V @ 115\mod_1339392148445_113.doc @ 1009610 @ @ 1

Nr.

Pos : 20.131 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Symbool

Geluidssignaal

Beschrijving

2

De maximale vulling werd bereikt

5

Net werd niet aangetrokken

6

Net staat stil

7

Net loopt

8

Fout bij het invoeren van het net

9

Geen netafscheiding plaatsgevonden

10

Perskamer niet dicht

14

Mes onder

16

Slip

22

Netlengtesensor verkeerd ingesteld
Voorste netwals staat stil

24

Vulprobleem - links te klein

25

Vulprobleem - rechts te klein

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.132 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/P-T /Physi kalische M eldungen @ 34\mod_1255442189285_113.doc @ 323669 @ 3 @ 1

7.12.4

Fysische meldingen

Pos : 20.133 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/Physi kalisc he M el dungen @ 50\mod_1287572721468_113.doc @ 474181 @ @ 1

Nr.

Symbool

Geluidssignaal

Beschrijving

101

Sensor netlengte defect

102

Sensor net loopt defect

103

Sensor positie netmotor defect

105

Sensor slip defect

108

Sensor mesbodemcontrole defect

109

Sensor baaldiameter links defect

110

Sensor baaldiameter rechts defect

111

Sensor perskamer dicht links defect

112

Sensor perskamer dicht rechts defect

Pos : 20.134 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100
Pos : 20.135 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Allgemei ne M el dungen @ 34\mod_1255443656238_113.doc @ 323719 @ 3 @ 1

7.12.5

Algemene meldingen

Pos : 20.136 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/Allgemeine M eldungen @ 50\mod_1287572766734_113.doc @ 474226 @ @ 1

Nr.

Pos : 21 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Symbool

Geluidssignaal

Beschrijving

A01

Zekering 2 defect (in boordcomputer)

A02

Zekering 3 defect (zelfreparerend)

A03

Geen verbinding naar
bedieningseenheid

A04

Toegang tot beschermde geheugencel

A14

Voedingsspanning te laag

A15

Voedingsspanning te hoog

A16

Toegang tot beschermde
geheugencel 0

A17

Toegang tot beschermde
geheugencellen 0-6

ISOBUS-bediening
Pos : 22.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/ISOBUS- Bedienung @ 33\mod_1254285737011_113.doc @ 318710 @ 1 @ 1

8

ISOBUS-bediening

Pos : 22.2 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Allgemei nes z u ISOBU S Systemen @ 48\mod_1286197286984_113.doc @ 459746 @ @ 1

Algemeen
Het ISOBUS-systeem is een internationaal genormd communicatiesysteem voor agrarische
machines en systemen. De aanduiding van de bijbehorende normenserie luidt: ISO 11783. Het
agrarische ISOBUS-systeem maakt de informatie- en gegevensuitwisseling tussen tractor en
apparaten van verschillende fabrikanten mogelijk. Voor dit doel zijn zowel de noodzakelijke
steekverbindingen als ook de signalen genormd die voor de overdracht van communicatie en
commando's noodzakelijk zijn. Met het systeem is ook de bediening van machines met
bedieningseenheden (terminals) mogelijk die al op de tractor aanwezig zijn resp. in de
tractorcabine werden aangebracht. De overeenkomstige gegevens vindt u in de technische
documentatie van de bediening resp. op de apparaten zelf.
KRONE - machines, die een ISOBUS-uitrusting hebben, zijn afgestemd op dit systeem.
Aanwijzing
KRONE - ISOBUS- systemen ondergaan regelmatig de ISOBUS COMPATIBILITEITSTEST
(DLG/VDMA -Test). De bediening van deze machine vereist minstens het toepassingsniveau
(Implementation Level) 3 van het ISOBUS- systeem.
Pos : 22.3 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Gefahr durc h nic ht von KR ON E gelieferte Ter minals / Bedieneinheiten @ 48\mod_1286197403750_113.doc @ 459771 @ @ 1

GEVAAR!
Bij toepassing van terminals en andere bedieningseenheden die niet door KRONE werden
geleverd, moet erop worden gelet dat de gebruiker:
•
de verantwoording voor het gebruik van KRONE-machines bij toepassing van machines
aan niet door KRONE geleverde bedieningseenheden (Terminal /overige
bedieningselementen) over moet nemen.
•
voor gebruik van de machine moet controleren of alle machinefuncties werden
uitgevoerd zoals in de bijbehorende bedrijfshandleiding beschreven.
•
indien mogelijk alleen systemen aan elkaar koppelt die van tevoren een DLG /VDMA test (de zogenaamde ISOBUS COMPATIBILITEITSTEST) hebben ondergaan.
•
de bedienings- en veiligheidsaanwijzingen van de leverancier van de ISOBUSbedieningseenheid (bijv. terminal) in acht neemt.
•
moet controleren dat de gebruikte bedieningselementen en machinebesturingen met
betrekking tot het IL (IL = Implementations Level; beschrijft compatibiliteitsniveaus van de
verschillende softwarestanden) bij elkaar passen (voorwaarde: IL gelijk of groter).
Pos : 22.4 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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ISOBUS-bediening
Pos : 22.5 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/BigPac k/ISO-Bedi enung_Anbau @ 48\mod_1286438957000_113.doc @ 461358 @ 233 @ 1

8.1

Aanbouw ISOBUS terminal

1

6

3
4

2

5

7

Afb.111
LET OP!
Uitval van de bedieningseenheid.
Let er bij de montage op dat de verbindingskabels niet gespannen worden of met de
trekkerwielen in aanraking komen.
8.1.1

Verbinding terminal met tractor
Aanwijzing
Voor verdere gegevens over de aanbouw, a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van
het ISOBUS terminal raadplegen.

8.1.2

Verbinding tractor naar machine
•

•
•

Verbind de ISO-stekker (3) (9-polig) van de kabelset (1) met de buitenste ISOcontactdoos (2)
(9-polig) aan tractorzijde.
Verbind de stekker (4) (7-polig) van de kabelset (1) met de contactdoos (5) (7-polig) van
de machine
Verbind de stekker (6) (2-polig) van de kabelset (1) met de contactdoos (7) (2-polig) van
de machine

Pos : 22.6 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/BigPac k/Abweic hende Funkti onen z um KRON E ISOBU S-Ter mina CC I @ 47\mod_1285223499328_113.doc @ 455998 @ 2 @ 1

8.2

Afwijkende functies van het KRONE ISOBUS- terminal CCI
Via de ISO-bedieningseenheid worden informatie en besturingsfuncties op het display van het
ISO-terminal via het aanbouwtoestel beschikbaar gesteld. De bediening met een ISO-terminal
is analoog aan de KRONE-ISOBUS- Terminal CCI. Voor de inbedrijfstelling moet de werkwijze
van de KRONE-ISOBUS- Terminal CCI in de bedrijfshandleiding worden nagelezen.
Een belangrijk verschil met de KRONE-ISOBUS- Terminal CCI ligt in de rangschikking van de
softkeys die door het geselecteerde ISO-terminal worden bepaald.
Hieronder zijn alleen die functies beschreven, die afwijken van de KRONE-ISOBUS- Terminal
CCI.

Pos : 22.7 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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ISOBUS-bediening
Pos : 22.8 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/R undball enpressen/Abweic hende Funktionen CC I_T er minal_Ball engröße @ 51\mod_1288780458921_113.doc @ 480467 @ @ 1

Aanwijzing
De waarde voor „Baalgrootte (Comprima V150/180) en „Baalsterkte (Comprima F125/155) die
bij het KRONE ISOBUS- Terminal CCI via het scrollwieltje worden ingesteld, vinden bij het ISOterminal plaats via de door het ISO-Terminal ingestelde selectietoetsen (zie bedrijfshandleiding
van de ISO-Terminal fabrikant).
Pos : 22.9 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Abweic hende Funkti onen CC I_T er m Menüpunkt 1-4 „Kontras t“ @ 48\mod_1286276672656_113.doc @ 460463 @ @ 1

Aanwijzing
Het menupunt 1-4 "Contrast" van de KRONE-bediening wordt bij de ISO-terminal niet geopend.
Een instelling vindt direct via het ISO-terminal plaats (indien aanwezig) (zie bedrijfshandleiding
van de fabrikant van het ISO-terminal).
Akoestische signalen moeten evt. door het terminal worden vrijgeschakeld (zie
bedrijfshandleiding van de fabrikant van het ISO-terminal).
Pos : 23 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Pos : 24.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Bedienung der hydraulischen M esser nullschaltung ( Komfortmess erschaltung) Option @ 83\mod_1317816177044_113.doc @ 731550 @ 1 @ 1

9

Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)

Pos : 24.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Gefahr - U nvor hergesehene Akti onen an der Maschi ne_3 @ 0\mod_1197353885870_113.doc @ 17925 @ @ 1

Gevaar! - Onbedoelde acties van de machine.
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
Reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en het verhelpen van storingen
principieel alleen uitvoeren bij uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor –
contactsleutel verwijderen!
Pos : 24.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/R undball enpres se/H ydr auli kanlage steht unter Dr uc k (M ess erschaltung) @ 82\mod_1316605432263_113.doc @ 720197 @ @ 1

GEVAAR! - Hydraulische installatie staat onder druk!
Gevaar voor letsel door naar buiten spuitende hydraulische olie.
•

Voor onderhoudswerkzaamheden aan de Komfort messenschakeling of de mesbodem
moet het hydraulische systeem zowel aan trekkerzijde als aan machinezijde drukloos
worden geschakeld.

Pos : 24.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/KR ONE Bedi enter mi nal Beta @ 82\mod_1316608830339_113.doc @ 720308 @ 2 @ 1

9.1

KRONE bedieningsterminal Beta

Pos : 24.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/Gr undbild bei hydr. Mess ernullsc hal tung (Option) @ 82\mod_1316609023251_113.doc @ 720336 @ 3 @ 1

9.1.1

Basisscherm bij aangesloten messen-nul-schakeling (optie)

Pos : 24.6 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Hand-/Automati kbetri eb/Grundbil d bei M ess ernullsc haltung Beta @ 82\mod_1316603039901_113.doc @ 719932 @ @ 1

1

2
Afb. 112
In het basisscherm kan via de toets
tussen de verschillende Komfort messenschakelingen
worden gekozen. Hierbij is de selectievolgorde vastgelegd zoals weergegeven in de tabel.
De gekozen messengroepschakeling wordt in het display via de toets

weergegeven (2).

De status van de Komfort messenschakeling wordt in het display in de weergave (1)
weergegeven.
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Selectiemogelijkheden Komfort messenschakelingen

A

Messengroep A aanzwenken (activeren)

AB

Messengroep A en B aanzwenken (activeren)

B

Messengroep B aanzwenken (activeren)

Messengroep A en B uitdraaien (deactiveren)

Na de selectie van de gewenste messengroepschakeling verschijnt met ca. 2 seconden
vertraging een verzoek de messen via het hydraulisch systeem van de trekker aan te zwenken
resp. uit te draaien:
•

Opvraag tot het bedienen van het hydraulisch systeem van de trekker
Mes aanzwenken (activeren)

Mes uidraaien (deactiveren)

De actuele status van de Komfort messenschakeling wordt in het basisscherm
weergegeven.
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Statusindicaties van de Komfort messenschakeling

Messengroep A aangezwenkt (geactiveerd)

A
Messengroep A en B aangezwenkt (geactiveerd)

AB
Messengroep B aangezwenkt (geactiveerd)

B
Messengroep A en B uitgedraaid (gedeactiveerd)

Messengroep A en B uitgedraaid en mesbodem onder (onderhoudspositie)
(gedeactiveerd)

Aanwijzing
Om een ophoping van het oogstgoed in het gebied van de messen zo snel mogelijk te kunnen
tegenwerken worden bij het uidraaien van de messen altijd beide messengroepen en de
mesbodem neergelaten. Daardoor kan het oogstgoed zonder weerstand in de perskamer
worden getransporteerd.
Pos : 24.7 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Pos : 24.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/KR ONE ISOBUS-T ermi nal CCI 100 @ 82\mod_1316611240489_113.doc @ 720451 @ 2 @ 1

9.2

KRONE ISOBUS Terminal CCI 100

Pos : 24.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/Gr undbild bei hydr. Mess ernullsc hal tung (Option) @ 82\mod_1316609023251_113.doc @ 720336 @ 3 @ 1

9.2.1

Basisscherm bij aangesloten messen-nul-schakeling (optie)

Pos : 24.10 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Grundbild bei M ess ernullschaltung CC I @ 82\mod_1316611584362_113.doc @ 720479 @ @ 1

1
2

Afb. 113
F2

In het basisscherm kan via de toets
tussen de verschillende Komfort messenschakelingen
worden gekozen. Hierbij is de selectievolgorde vastgelegd zoals weergegeven in de tabel.
De gekozen messenschakeling wordt in het display naast de toets

F2

weergegeven (2).

De status van de Komfort messenschakeling wordt in het display in de weergave (1)
weergegeven.
Selectiemogelijkheden Komfort messenschakelingen
Messengroep A aanzwenken (activeren)

Messengroep A en B aanzwenken (activeren)

Messengroep B aanzwenken (activeren)

Messengroep A en B uitdraaien (deactiveren)
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Na de selectie van de gewenste messengroepschakeling verschijnt met ca. 2 seconden
vertraging een verzoek de messen via het hydraulisch systeem van de trekker aan te zwenken
resp. uit te draaien:
•

Opvraag tot het bedienen van het hydraulisch systeem van de trekker

Mes aanzwenken (activeren)

Mes uidraaien (deactiveren)

De actuele status van de Komfort messenschakeling wordt in het basisscherm
weergegeven.
Statusindicaties van de Komfort messenschakeling
Messengroep A aangezwenkt (geactiveerd)

Messengroep A en B aangezwenkt (geactiveerd)

Messengroep B aangezwenkt (geactiveerd)

Messengroep A en B uitgedraaid (gedeactiveerd)

Messengroep A en B uitgedraaid en mesbodem onder (onderhoudspositie)
(gedeactiveerd)

Aanwijzing
Om een ophoping van het oogstgoed in het gebied van de messen zo snel mogelijk te kunnen
tegenwerken worden bij het uidraaien van de messen altijd beide messengroepen en de
mesbodem neergelaten. Daardoor kan het oogstgoed zonder weerstand in de perskamer
worden getransporteerd.
Pos : 24.11 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Pos : 24.12 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Sens or_Aktortest bei Messer nullsc haltung CCI @ 82\mod_1316613987060_113.doc @ 720566 @ 4 @ 1

9.2.1.1

Sensor-/actortest
Extra sensoren in de sensortest bij Komfort messenschakeling
Nr.

Sensorsymbool

Beschrijving

B40

Messengroep B uitgedraaid

B41

Messengroep B aangezwenkt

B42

Messengroep A uitgedraaid

B43

Messengroep A aangezwenkt

Extra sensoren in de actortest bij Komfort messenschakeling
Nr.

Actorsymbool

Beschrijving

Y20

Ventiel messengroep B

Y21

Ventiel messengroep A

Pos : 24.13 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Pos : 24.14 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Alar mmeldung en bei Messer nulls chaltung CC I @ 82\mod_1316615622231_113.doc @ 720594 @ 4 @ 1

9.2.1.2

Alarmmeldingen bij messenschakeling Komfort
Aanwijzingen en meldingen
Nr.

Symbool

Geluidssignaal

Beschrijving

14
Mesbodem open

32
Mes aanzwenken

33
Mes uitdraaien

34

Sensor messenschakeling A
verkeerd ingesteld
Sensoren B42 en B43 zelfde
signaal

35

Sensor messenschakeling B
verkeerd ingesteld
Sensoren B40 en B41 zelfde
signaal

Fysische meldingen
Nr.

Symbool

Geluidssignaal

Beschrijving

108
Sensor mesbodemcontrole
defect
140
Sensor messengroep B
uitgedraaid defect
141
Sensor messengroep B
aangezwenkt defect
142
Sensor messengroep A
uitgedraaid defect
143
Sensor messengroep A
aangezwenkt defect

Pos : 24.15 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van hydraulische messennulschakeling (optie)
Pos : 24.16 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H ydr auli ks chaltplan mit hydraulisc her M ess ernullsc haltung @ 85\mod_1319525718261_113.doc @ 739020 @ 2 @ 1

9.3

Hydraulisch schakelschema met hydraulische messennulschakeling

Pos : 24.17 /Beipac ks /Rundballenpr ess en/H ydraulische M ess ernullschaltung/Bild H ydr auli kplan @ 83\mod_1317286494937_113.doc @ 728267 @ @ 1

Afb. 114
Pos : 25 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)
Pos : 26.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Bedienung der Elektronisc hen Press dr uc kverstellung ( Option) @ 102\mod_1330962101298_113.doc @ 901041 @ 1 @ 1

10

Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)

Pos : 26.2 /Bei pac ks/R undballenpress en/Elektronische Pressdr uc kverstellung/Richtwerte Dr uc k BA el ktr. Pres sdr uc kverstellung @ 102\mod_1330962335054_113.doc @ 901070 @ @ 1

Voor de volgende instellingen van de persdruk in de bedieningsterminal gelden als
richtwaarden:
100%

ca. 180 ± 10 bar

0%

ca. 60 ± 5 bar

Aanwijzing
De maximale druk mag niet meer dan 190 bar bedragen.
De minimumdruk bij het gebruik van de machine mag niet meer dan 50 bar bedragen. Bij een
persdruk onder 50 bar de machine niet in werking laten komen.
Pos : 26.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)
Pos : 26.4 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Hand-/Automati kbetri eb/Grundbil d _el ektr. Druc kverstellung_Beta @ 86\mod_1319786722418_113.doc @ 739980 @ 23 @ 1

10.1

KRONE bedieningsterminal Beta

Pos : 62 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/Gr undbild bei hydr. Mes ser nullsc hal tung (Opti on) @ 82\mod_1316609023251_6.doc @ 720325

10.1.1

Basisscherm bij elektronische persdrukinstelling

ZBBP0098

ZBBP0097

Afb. 115
Pos : 63 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Hand-/Automati kbetri eb/Grundbil d bei M ess ernullsc hal tung Beta @ 82\mod_1316603039901_6.doc @ 719921

Menu oproepen
Hoofdmenu 1 „Instellingen“ is opgevraagd.

•

Met de toetsen
weergegeven.

resp.

het menu 1-2

kiezen. Het symbool wordt invers

•
Toets
indrukken.
Het display geeft het menu 1-2 "elektronische persdrukverstelling" weer.
Instellen van de persdruk

ZBBP0234

Afb. 116
•

Met de toetsen
resp.
bovenste regel gaat uit.

de persdruk verhogen of verlagen, het symbool

•

Toets
indrukken, de ingestelde persdruk wordt opgeslagen en het symbool
bovenste regel verschijnt.

in de
in de

Pos : 26.5 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Hauptmenü 1 Eins tell ungen/M enü sc hließ en @ 33\mod_1255329527851_113.doc @ 321860 @ @ 1

•
Met de toets
sluit men het opgeroepen menu.
Het display toont hoofdmenu 1 "Instellingen".
Door tweemaal indrukken van de toets

wordt het basisscherm weergegeven.

Pos : 26.6 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)
Pos : 26.7 /BA/Info-C enter/R undball enpresse/Hand-/Automati kbetri eb/Grundbil d _el ektr. Druc kverstellung_ CCI F /V @ 102\mod_1331133339540_113.doc @ 903408 @ 23 @ 1

10.2

KRONE ISOBUS-Terminal CCI 100

10.2.1

Basisscherm bij elektronische persdrukinstelling

Pos : 62 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/Gr undbild bei hydr. Mes ser nullsc hal tung (Opti on) @ 82\mod_1316609023251_6.doc @ 720325

Comprima V 150/180/210 (XC)

ZBBP0247

ZBBP0237

Afb. 117
Menu oproepen
Hoofdmenu 1 „Instellingen“ is opgevraagd.

•

Door het indrukken van de functietoets
het symbool wordt invers weergegeven

resp.

het menu 1-2

selecteren,

•
Functietoets
indrukken
Het display geeft het menu 1-2 "elektronische persdrukinstelling" weer.
Het symbool

160

in de bovenste regel geeft aan dat de weergegeven status is opgeslagen.

Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)
Instellen van de persdruk
Comprima V 150/180/210 (XC)

ZBBP0245

Afb. 118
•

Via de functietoets
resp.
in de bovenste regel gaat uit

•

Druk op de functietoets

de persdruk verhogen resp. verlagen, het symbool
, de ingestelde persdruk wordt opgeslagen en het symbool

in de bovenste regel wordt weergegeven.
•

Door indrukken van functietoets

sluit men het opgevraagde menu

•

Door langer indrukken van de functietoets

wordt het basisscherm opgeroepen.

De persdruk kan ook via een invoervenster, die bij het aanraken van de blauwe indicaties
op het touchscreen verschijnt, veranderd worden.
Pos : 26.8 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/CC I-Rundballenpr ess en/Hauptmenüs/H auptmenü 1 Ei nstellungen/Ei ngabemas ke F orti ma @ 79\mod_1315298460661_113.doc @ 702204 @ @ 1

Bij aanraking van het touchscreen verschijnt het volgende invoervenster:

CC000476

Afb. 119
•
•

De gewenste waarde invoeren en met OK bevestigen.
Met ESC het invoervenster verlaten.

•

Door indrukken van functietoets

•

Door langer indrukken van de functietoets

sluit men het opgevraagde menu
wordt het basisscherm opgeroepen.

Pos : 26.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening van de elektronische persdrukverstelling (optie)
Pos : 26.10 /BA/Info-Center/R undballenpress e/H and-/Automati kbetrieb/Sens or_Aktortest bei El ektr. Pr ess druc kventil @ 86\mod_1319799218763_113.doc @ 740723 @ 4 @ 1

10.2.1.1 Actortest
Aanwijzing
De uitvoering van de actortest is in de gebruiksaanwijzing van de machine beschreven.
Extra actoren in de actortest bij elektronisch drukbegrenzingsventiel
Nr.
Y30

Pos : 27 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Actorsymbool

Beschrijving
Ventiel elektronisch drukbegrenzingsventiel

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ers tinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_113.doc @ 5860 @ 1 @ 1

11

Eerste ingebruikneming

Pos : 28.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Inbetriebnahme/U nvorherges ehene Inbetriebnahme Forti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253598378312_113.doc @ 314895 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwachte ingebruikneming, bewegende machinedelen en/of
onverwachte bewegingen van de machine!
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
Bij het aan- en afkoppelen van de machine aan en van de trekker is bijzondere aandacht
vereist. Niemand mag zich bevinden tussen trekker en machine. Nadat de pers
aangekoppeld is, de motor uitzetten en contactsleutel verwijderen. Trek de vliegwielrem
aan.
•
Bij reinigings-, onderhouds-, afstel- en reparatiewerkzaamheden aan de machine altijd
eerst de aftakas uitschakelen, de motor uitzetten en de contactsleutel verwijderen.
•
Machine uitsluitend in gebruik nemen indien alle beschermingen en beveiligingen
deugdelijk aangebracht zijn en zich in de beveiligingsstand bevinden.
•
De machine mag worden aangedreven met een aftakas met een maximaal toerental van
540 toeren per minuut.
•
De pers mag uitsluitend worden gebruikt met de door de fabrikant voorgeschreven
tussenassen met bijbehorende veiligheidskoppelingen en vrijlopen.
•
Het aan- en afkoppelen van de tussenas aan en van de trekker mag pas plaatsvinden
nadat de aftakas uitgeschakeld is, de motor uitgezet en de contactsleutel verwijderd.
•
Slangen en kabels zo geleiden, dat deze bij bochten niet strak trekken of met de
trekkerwielen in aanraking kunnen komen.
•
Hydraulische slangen regelmatig controleren en bij beschadiging of veroudering
vervangen.
•
Bij het aan- en afkoppelen van de hydraulische slangen aan en van de trekkerhydrauliek
er goed op letten dat het hydraulieksysteem aan de kant van de trekker en aan de kant
van de pers drukloos is.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
Pos : 28.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Vorbereitungen für die Ersti nbetri ebnahme @ 32\mod_1253109404174_113.doc @ 312143 @ 2 @ 1

11.1

Voor de eerste inbedrijfstelling

Pos : 28.5 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/R undball enpres se/Vorbereitungen Ers tinbetriebnahme @ 32\mod_1253109553315_113.doc @ 312168 @ @ 1

In verband met het transport wordt de machine zonder gemonteerde tussenas en baaluitwerper
geleverd. Voor de eerste inbedrijfstelling moet de machine volledig worden gemonteerd en aan
de trekker worden aangepast.
De volgende delen worden gedeeltelijk los meegeleverd. De informatie tussen haakjes geeft de
plaats aan de machine aan waar het deel tijdens het transport wordt bewaard.
Pos : 28.6 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/R undball enpres se/Comprima F /V Teil e Ers tinbetriebnahme @ 81\mod_1316512480273_113.doc @ 718442 @ @ 1
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COM00004_2

Afb. 120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Baaluitwerper
Afstandhouder
Comprima V180 (XC)
Kleine onderdelen
Beschermpot
Verlengingskabel
(zonder afb.)
Oogschroeven
Veren
Veren met spanbouten
Lijst
Bouten
Comprima V150 (XC)
Moeren
Comprima V150 (XC)
Veiligheidsfolie

Pos : 28.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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(onder de machine)
(touwkast)

13
14

Verfspuitbus
Tussenas

(touwkast)
(perskamer)

(touwkast)
(perskamer)
(touwkast)

15
16
17

Tussenassteun
Slang- en kabelhouder
Bevestigingsmateriaal

(touwkast)
(perskamer)
(touwkast)

(touwkast)
(touwkast)
(touwkast)
(touwkast)

18
19
20
21

(touwkast)
(touwkast)
(touwkast)
(touwkast)

(touwkast)

22

(touwkast)

23

Tussenashouder
Meeneemlijsten
Stangen
Ringsleutel 13
(zonder afb.)
Houder voor
bedieningseenheid
Bedieningseenheid

(touwkast)

24

Spanningsvoorziening op
de trekker

(touwkast)

(touwkast)
(touwkast)

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.8 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/R undball enpres se/Arbeits schritte Ersti nbetri ebnahme @ 32\mod_1253176922910_113.doc @ 312510 @ @ 1

1

KR-1-081

Afb. 121
•
•

Zet de machine op een vlakke en stevige ondergrond neer.
Voorkom wegrollen met twee wielwiggen (1).

1

VP800016

Afb. 122
•

Neem de zak met kleine delen (1) uit de touwkast.

165

Eerste ingebruikneming

1
2

3

RBV01170

Afb. 123
•
•

Maak het hydraulische systeem van de trekker drukloos.
Sluit de hydraulische slangen (1), (2) en (3) volgens de kleurmarkeringen aan het
hydraulisch systeem van de trekker aan.

2
1

RBV0116A

Afb. 124
•

Zet het stuurventiel (1) voor "Achterklep (2) openen" op "Omhoog".

Pos : 28.9 /BA/Sicher heit/Modul e Ac htung/Geöffnete H ec kkl appe @ 32\mod_1253180791300_113.doc @ 312635 @ @ 1

GEVAAR! – Onbedoeld sluiten van de achterklep!
Uitwerking: Ernstige verwondingen.
•
Beveilig de geopende achterklep tegen ongewenst sluiten.
Pos : 28.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.11 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/C ompri ma H ec kklappe s perren @ 103\mod_1332165161046_113.doc @ 939820 @ @ 1

1

1
a

1
a

b

1
b
CPK00230_3

Afb. 125
•

Afsluitkraan (1) van de linker hefcilinder van positie (a) in positie (b) zwenken. Achterklep
is hydraulisch geblokkeerd.

Pos : 28.12 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Anbauanteil e aus Ballenkammer entnehmen @ 72\mod_1306392448657_113.doc @ 645198 @ @ 1

1

2

RBV01150

Afb. 126
•
Neem de opbouwdelen (1) en (2) uit de perskamer.
Achterklep sluiten:
•
•
•

Draai de afsluitkraan (1) in de retourleiding van de linker hefcilinder in stand (a).
Schakel het hydraulische systeem van de trekker aan.
Zet het stuurventiel voor "Achterklep sluiten" op "Omlaag".

Pos : 28.13 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.14 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/D emontage Allgemein-R und-Spannvorrichtung @ 66\mod_1302006647031_113.doc @ 593513 @ 2 @ 1

11.2

Demontage algemeen ronde spanvoorziening

Pos : 28.15 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 155XC @ 79\mod_1314690325737_113.doc @ 697645 @ @ 1

Comprima F155 (XC)
Pos : 28.16 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Hi nweis Spannar me her unter ziehen @ 66\mod_1302006118603_113.doc @ 593459 @ @ 1

Aanwijzing
Wanneer de spanarmen van de machine voor het transport met de spanvoorziening omlaag
werden getrokken en bevestigd (niet bij alle soorten trucks), moet de spanvoorziening voor de
inbedrijfstelling van de machine worden gedemonteerd.
Pos : 28.17 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/D emontage der Spannvorrichtung @ 66\mod_1302007156365_113.doc @ 593675 @ @ 1

Demontage van de spanvoorziening aan de rechter en linker machinekant:
GEVAAR! – De spancoulisse en de gemonteerde spanvoorziening staan onder druk!
Uitwerking: Letsel van personen of beschadigingen aan de machine
•

Er mogen zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

1

2

COM00309

Afb.127
LET OP!
Door het losdraaien van de schroeven (1) wordt de rolbodem gespannen.
•
Niet in de gevarenzone verblijven!
1.
2.

De schroef (2) verwijderen door de schroef (1) licht aan te halen of los te draaien.
De schroeven 1 (links en rechts) gelijkmatig aan beide kanten losdraaien en verwijderen.

1
3
4
COM00310

Afb.128
3.

168

Klapsplint en bout (4) demonteren en opsteekbus (3) er omlaag aftrekken. Bout (4) weer
monteren en met klapsplint borgen.

Eerste ingebruikneming

7
5
6
COM00311

Afb.129
4.
5.

Schroefverbinding (5) demonteren.
Verbindingspijp (6) en lip (7) verwijderen.

Aanwijzing
Alle gedemonteerde delen volgens de voorschriften als afval verwijderen.

8
9

COM00312

Afb.130
6.
7.

De steekverbinding (8) van de sensor aan de linker machinekant maken.
De meegeleverde plaat (9) op de bovenste omkeerrol van de riem monteren.

Pos : 28.18 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.19 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M ontag e Ball enaus werfer @ 32\mod_1253182217691_113.doc @ 312685 @ 2 @ 1

11.3

Montage baaluitwerper

Pos : 28.20 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/C ompri ma Vorberei tung Montage Ballenaus werfer @ 38\mod_1265211521654_113.doc @ 346035 @ @ 1

Enkele as

Tandemas

2

2

1

1

3

3
COM00315

Afb. 131
1.

Schroefverbindingen (1) en (2) van de opnameplaten (3) rechts en links van de
perskamer losdraaien.
Opnameplaten (3) naar buiten duwen.

2.

2
3
4

1
5 6

COM00314

Afb. 132
3.
4.
5.

170

Baaluitwerper (4) tussen de opnameplaten (3) positioneren.
Bout met ring (5) en spanhuls (6) borgen.
Schroefverbindingen (1) en (2) van de opnameplaten (3) vastdraaien.

Eerste ingebruikneming

8
6
4 7

7

2
3 5
1 6

4
8

COM00316

Afb. 133
6.
7.

Monteer de lijst (1) voorlopig met de bouten (2, 3), ringen (4, 5), veren (6) en moeren (7)
rechts en links op de baaluitwerper.
Leg de baaluitwerper op de machine en monteer zoals in het onderstaande beschreven.

Pos : 28.21 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Arbeitssc hritte M ontag e Ballenaus werferComprima @ 73\mod_1308131359521_113.doc @ 655090 @ @ 1

Stappen voor de montage

1

2
VP700021_1

VP700009_1

Afb. 134
Aanwijzing
De lengte van de stangen is afhankelijk van het machinetype.
Comprima V150 (XC) = stangen X = 2266 mm
Comprima V180/V210 (XC) = stangen X = 2566 mm
1.

De stangen (1) op de staande bouten rechts en links op het frame (2) schuiven.

171

Eerste ingebruikneming

2
1
3

RBV03190

Afb. 135
2.

De stangen (2) met ring (1) en spanhuls (3) borgen.

2
4
3

1

RBV03210

Afb. 136
3.

172

Stangen (1) op de staande bout (2) van de achterklep schuiven en met ring (3) en
spanhuls (4) borgen.

Eerste ingebruikneming

5
1
3
2
4
Afb. 137
4.
5.
6.
7.

Hang de trekveer (1) op in de strip (5) van de opnameplaat.
Oogschroef (3) in de trekveer (1) vastmaken en door het boorgat (2) geleiden.
Met ring en moer (4) borgen.
Moer (4) zover vastdraaien dat de baaluitwerper na het neerleggen van de baal zeker
naar de basisstand beweegt.

1

2

VP700016

Afb. 138
8. Veiligheidsfolie (1) in het midden aan de achterste dwarshalm van de baaluitwerper (2)
aanbrengen.
Pos : 28.22 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Z ugstange versetzen @ 81\mod_1316516738368_113.doc @ 718498 @ @ 1

173

Eerste ingebruikneming

35 mm

1

2

COM00327

Afb. 139
Aanwijzing
Bij banden met kleine afmetingen (15.0/55-17 10 PR), machines met tandemas en de Comprima
V180 (XC) moet de trekstang boven (1) aan de baaluitwerper 35 mm verplaatst naar boven op de
trekstang onder (2) gemonteerd worden.
1.
2.
Pos : 28.23 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

174

De schroefverbinding tussen de trekstang boven (1) en de trekstang onder (2)
demonteren.
De trekstang boven (1) in de 35 mm verplaatste boorgaten op de trekstang onder (2)
monteren.

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.24 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V180XC @ 79\mod_1314685787205_113.doc @ 697443 @ @ 1

Comprima V180 (XC)
Pos : 28.25 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Abstandhalter montieren C omprima V180 @ 72\mod_1306389688224_113.doc @ 645000 @ @ 1

1

2
VP700017

Afb. 140
Pos : 28.26 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V210 XC @ 84\mod_1319031579512_113.doc @ 736808 @ @ 1

Comprima V210 (XC)
Pos : 28.27 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Abstandhalter montieren @ 57\mod_1295446352140_113.doc @ 544420 @ @ 1

V2100000

Afb. 141
Pos : 28.28 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Abs tands halter montieren V210 @ 57\mod_1295446381281_113.doc @ 544447 @ @ 1

•

Afstandshouder (1) met vlakke ronde schroeven, ringen en moeren op baaluitwerper (2)
monteren.

Pos : 28.29 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.30 /Ü berschriften/Bei Ei nz elac hs e @ 72\mod_1306389977797_113.doc @ 645056 @ @ 1

Bij enkele as
Pos : 28.31 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild bei Ei nz elac hs e C ompri ma @ 72\mod_1306390041232_113.doc @ 645084 @ @ 1

2

1
COM00317

Afb. 142
Pos : 28.32 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/U-Bl ec h @ 72\mod_1306391946320_113.doc @ 645170 @ @ 1

•

U-plaat (1) met schroeven en onderlegringen (2) monteren.

Pos : 28.33 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/C ompri ma H ec kklappe s perren @ 103\mod_1332165161046_113.doc @ 939820 @ @ 1

1

1
a

1

b

a

1
b
CPK00230_3

Afb. 143
•
Pos : 28.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

176

Afsluitkraan (1) van de linker hefcilinder van positie (a) in positie (b) zwenken. Achterklep
is hydraulisch geblokkeerd.

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.35 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H öhenanpass ung der D eic hs el @ 17\mod_1236255816988_113.doc @ 204066 @ 2 @ 1

11.4

Aanpassing van de hoogte van de dissel

Pos : 28.36 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Inbetri ebnahme/Gefahr - U nvorhergesehene Inbetriebnahme_2 Bi G Pac k @ 17\mod_1236255571519_113.doc @ 204041 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwachte beweging van de machine
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
De machine met wielwiggen en door het aantrekken van de parkeerrem tegen wegrollen
beveiligen.
•
Voor het afsteunen van de machine daarvoor geschikte veilige ondersteuningen
gebruiken.
•
Bij het naar beneden draaien van de neerzetsteun bestaat gevaar voor beknelling van de
voeten.
Pos : 28.37 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Anpass en des R eifenl uftdruc ks R undball enpressen @ 114\mod_1338881601674_113.doc @ 1006478 @ @ 1

Aanwijzing
Voor het richten van de machine en de hoogteaanpassing van de dissel moet de luchtdruk van
de banden worden gecontroleerd en indien nodig aan de aanbevolen waarde voor het
desbetreffende bandentype in de luchtdruktabel voor banden (zie hoofdstuk onderhoud)
worden aangepast.
Pos : 28.38 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild D eic hsel höhe anpass en F/V HD @ 104\mod_1332320327808_113.doc @ 942692 @ @ 1

HDC00046

Afb. 144
Pos : 28.39 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/T ext Deic hs elhöhe anpass en F/V Einz elachs e @ 104\mod_1332320411358_113.doc @ 942721 @ @ 1

•

•

Om een optimale werkwijze te garanderen, moet de machine zodanig worden
aangehangen dat de maat X ca. 700-750 mm bedraagt (bij strotoepassing en bij grote
zwaden tot maximaal 800 mm). In aangehangen toestand moet de maat X tussen het
midden van de snijwals en de bodem worden gemeten.
Bij machines met banden 600/50-22,5" in combinatie me een enkele as moet de maat "X"
ca. 780 mm bedragen.

Pos : 28.40 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 28.41 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/T ext Deic hs elhöhe anpass en F/V T andemachs e @ 104\mod_1332322076821_113.doc @ 942779 @ @ 1

•

Met banden 15,0/55-17" in combinatie met een tandemas moet de
maat "X" ca. 680 mm bedragen.

Pos : 28.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

177

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.43 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/D eichsel höhe eins tellen C F_C V @ 66\mod_1302004633503_113.doc @ 593378 @ @ 1

3

1
5

5
5

1

2

4
RPN00063

Afb.145
Aanwijzing
Voordat begonnen wordt met het instellen, de machine stabiel op de neerzetsteun plaatsen en
de trekker afkoppelen.
Instellen van de disselhoogte:
•
•

Draai de borgmoeren (3) los tot de dissel (1) in de tandschijfverbinding kan worden
gedraaid.
Pas de dissel (1) aan de hoogte van de trekkeraanhanger aan.

Aanpassen van de hoogte van het trekoog aan de hoogte van de trekker-ophanging
(instelling aan beide kanten uitvoeren):
•
•
•

Schroefverbinding (4) losdraaien.
Stel het trekoog (2) horizontaal (parallel aan de bodem) af.
Draai de schroefverbindingen (3) en (4) met het juiste draaimoment aan.

Aanwijzing
De tandschijven (5) moeten ineengrijpen.
Draai de schroefverbindingen na 10 bedrijfsuren vast!
Pos : 28.44 /BA/Wartung/Hinweis Anzugs momente beac hten (siehe Kapi tel Wartung „Drehmomente“). @ 26\mod_1245736259299_113.doc @ 263370 @ @ 1

Aanwijzing
Aanhaalmomenten in acht nemen (zie hoofdstuk Onderhoud „Draaimomenten“).
Pos : 28.45 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

178

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.46 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_113.doc @ 34547 @ 2 @ 1

11.5

Tussenas

Pos : 28.47 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/K-O/Längenanpass ung @ 1\mod_1201687632810_113.doc @ 53594 @ 3 @ 1

11.5.1

Aanpassing van de lengte

Pos : 28.48 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Gefahr - Sic h drehende Gelenkwelle_3 @ 17\mod_1236258086816_113.doc @ 204189 @ @ 1

GEVAAR! - Draaiende tussenas
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•

•
•

Schakel voor het opschuiven van de tussenas op de aftakas van de trekker altijd eerst de
aftakas uit, zet de motor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot. Trek de
vliegwielrem aan.
Beveilig de trekker en de machine tegen ongewenst wegrollen.
Tijdens het rijden van een scherpe bocht, zoals nodig is voor het bepalen van de lengte
van de tussenas, mag zich niemand bevinden tussen trekker en machine.

Pos : 28.49 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Gel enkwell e @ 32\mod_1253526913095_113.doc @ 314085 @ @ 1

1

2

3

FOR00015
Afb.146
Pos : 28.50 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gr oßpac kenpr ess en/Anpass en Gelenkwelle kürz este Stellung @ 17\mod_1236257834378_113.doc @ 204165 @ @ 1

Voor het aanpassen van de lengte van de tussenas de machine aan de trekker koppelen. Bij
een scherpe bocht wordt de kortste afstand tussen trekker en pers bereikt.
Pos : 28.51 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Gel enkwell e kürzen @ 32\mod_1253527097767_113.doc @ 314110 @ @ 1

2

3

VP-1-035
Afb.147
Pos : 28.52 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Eas yC ut/Läng enanpass ung / Anbau Gelenkwelle/Läng enanpass ung _ohne Pfahlsicherung @ 10\mod_1221813873039_113.doc @ 138065 @ @ 1

De tussenas (1) moet in de lengte worden aangepast.
•
•
•
•
•

De tussenas uit elkaar trekken.
Aan de machinezijde (1) en werktuigkant (2) een helft monteren.
Overlapping van de proefiel- en beschermhulzen controleren.
Profiel- en beschermhulzen zodanig inkorten dat de tussenassen in de kortste
bedrijfsstand vrij beweeglijk zijn.
De verdere handelswijze kunt u lezen in de handleiding bij de tussenas, meegeleverd
door de fabrikant van de tussenas.

Pos : 28.53 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.54 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/K-O/M asc hinensei tige M ontage der Gel enkwelle @ 32\mod_1253532604423_113.doc @ 314185 @ 3 @ 1

11.5.2

Montage van de tussenas aan de machinekant

Pos : 28.55 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Gefahr - Sic h drehende Gelenkwelle_2 @ 0\mod_1199781692950_113.doc @ 34528 @ @ 1

Gevaar! - Draaiende tussenas
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel
•
•
•
•
•
•
•

Montage en demontage alleen bij uitgechakelde motor en uitgetrokken contactsleutel.
Tractor tegen wegrollen beveiligen.
Ervoor zorgen dat de tussenas correct aangekoppeld is (de sluiting van de tussenas
moet vergrendeld zijn).
Ervoor zorgen dat de beschermingsvoorzieningen correct bevestigd zijn.
Gebruik nooit een tussenas waarvan de beschermingsvoorzieningen niet zijn
aangebracht.
Beschadigde beschermingsvoorzieningen moeten onmiddellijk worden vervangen
Bevestig de veiligheidsketting van de tussenas zodat de beschermpijp niet gelijktijdig met
de tussenas draait.

Pos : 28.56 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Gefahr - Antri ebs drehz ahl 540 beac hten @ 3\mod_1205316518245_113.doc @ 73600 @ @ 1

Gevaar! - Aandrijftoerental in acht nemen
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•
Deze machine wordt met een toerental van de aftakas van max. 540 RPM aangedreven.
Pos : 28.57 /BA/Inbetri ebnahme/Wender/Anbau Gel enkwelle/Hinweis M ontag e Gel enkwelle @ 20\mod_1239024536740_113.doc @ 227905 @ @ 1

Aanwijzing
Bij de montage van de tussenas erop letten dat de veiligheidskoppeling aan de machinezijde
wordt gemonteerd.
Pos : 28.58 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.59 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Bil d Anbau Gelenkwell enhalter @ 32\mod_1253533150220_113.doc @ 314211 @ @ 1

1
2

RP-99-012

Afb.148
Pos : 28.60 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Anbau Gel enkwell enhalter @ 32\mod_1253533341376_113.doc @ 314236 @ @ 1

•
•

Pos : 28.61 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Bil d Anbau Gelenkwell e @ 32\mod_1253534105814_113.doc @ 314286 @ @ 1

Motor uitzetten en contactsleutel verwijderen.
Monteer de tussenashouder (1) en bevestig de tussenassteun (2).

1

2
KR-1-080
Afb. 149
Pos : 28.62 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Anbau Gel enkwell e @ 32\mod_1253533634439_113.doc @ 314261 @ @ 1

•

•

Duw de tussenas (1) met de veiligheidskoppeling aan de machinezijde vast tot de
koppeling vastklikt of de tussenas kan worden vastgeschroefd (zie de handleiding van de
fabrikant van de tussenas).
Maak de bevestigingskettingen (2) van de tussenasbescherming aan de machinekant
vast.

Pos : 28.63 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.64 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Z ugös e drehen @ 77\mod_1310047904943_113.doc @ 667358 @ @ 1

3

1
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4
COM00321

Afb. 150
Aanwijzing
Om meer vrijheid voor de tussenas te krijgen, kan het trekoog in stand (1) of (2) op de dissel (3)
worden gemonteerd.

•
•

Schroefverbinding (4) met geschikt gereedschap losdraaien.
Trekoog in de gewenste stand draaien en met schroefverbinding (4) op de dissel (3)
monteren.

Pos : 28.65 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Bil d Gel enkwelle ableg en @ 32\mod_1253534197361_113.doc @ 314311 @ @ 1

2

1

RBV02240
Afb. 151
Pos : 28.66 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Gelenkwelle ableg en @ 32\mod_1253534329111_113.doc @ 314336 @ @ 1

Pos : 28.67 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Leg de tussenas (1) in de tussenassteun (2).

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.68 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Anbau des Sc hutztopfes für die Gelenkwell e @ 46\mod_1278501178484_113.doc @ 442640 @ 3 @ 1

11.5.3

Montage van de beschermpot voor de tussenas

Pos : 28.69 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Bil d Anbau Sc hutztopf C ompri ma C/V @ 81\mod_1316520279377_113.doc @ 718645 @ @ 1

3
2

1
RPN00100

Afb. 152
Pos : 28.70 /BA/Sic herheit/Z apfwellenbetrieb Z us atz Sc hutztopf @ 81\mod_1316522651583_113.doc @ 718849 @ @ 1

GEVAAR! – Gevaar voor intrekken bij de aftakas!
Gevaar voor letsel door naar binnen trekken van los lang haar, sieraden of losse kleding.
•
Machine mag alleen met gemonteerde beschermpot worden gebruikt.
Pos : 28.71 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Anbau Sc hutztopf Gel enkwelle compri ma F/V @ 81\mod_1316520300578_113.doc @ 718673 @ @ 1

1.
2.
3.

Beschermpot (1) uit de touwkast nemen.
De drie op de distributiekast voorgemonteerde schroeven en ringen (2) demonteren.
Beschermpot (1) over de aftakas (3) schuiven en met de drie schroeven en ringen (2)
zodanig op de distributiekast monteren dat de grote boring zich aan de bovenzijde op de
omtrek van de beschermpot (1) bevindt.

Pos : 28.72 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Eerste ingebruikneming
Pos : 28.73 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M ontag e Schl auchhalter @ 32\mod_1253538064080_113.doc @ 314643 @ 2 @ 1

11.6

Montage slanghouder

Pos : 28.74 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Befestigungsmaterial @ 32\mod_1253535577392_113.doc @ 314516 @ @ 1

1

2

RBV01080

Afb.153
Pos : 28.75 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/M ontag e Befestig ungs material @ 32\mod_1253535783611_113.doc @ 314543 @ @ 1

•

Pos : 28.76 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Bild Sc hlauc hhalter monti eren @ 32\mod_1253536463064_113.doc @ 314568 @ @ 1

De slanghouder (1) wordt met het bevestigingsmateriaal (2) op de dissel gemonteerd.
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RP-A-026

Afb.154
Pos : 28.77 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Schl auchhalter monti eren @ 32\mod_1253536529767_113.doc @ 314593 @ @ 1

•
•
•
Pos : 28.78 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Steek de slanghouder (5) door de langgaten op de dissel (6).
Bevestig de slanghouder met de klemmen (4), schroeven (1), ringen (2) en zelfborgende
moeren (3) aan de dissel.
Steek de slangen (7) door het oog van de slanghouder (5).

Eerste ingebruikneming
Pos : 28.79 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/N etz brems e F orti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253193714019_113.doc @ 313070 @ 3 @ 1

11.6.1

Netrem

1

2

Afb. 155
Voor de eerste ingebruikneming de folie van het remvlak (1) van de netremschijf (2) netjes
lostrekken.
Pos : 28.80 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Anbau Beleuc htungs anl age C omprima F/V @ 81\mod_1316523735423_113.doc @ 718877 @ 2 @ 1

11.7

Aanbouw van de verlichtingsinstallatie

2

1
RPN00066

Afb. 156
•

Monteer de uit drie kamers bestaande lampen (1) links en rechts op de achterzijde van
de ronde balenpers met de lichtkamer naar achteren en bevestig de leiding met
kabelband (2).

Pos : 29 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Ingebruikneming
Pos : 30.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/Inbetri ebnahme @ 0\mod_1196327075811_113.doc @ 6380 @ 1 @ 1

12

Ingebruikneming

Pos : 30.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Inbetriebnahme/U nvorherges ehene Inbetriebnahme Forti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253598378312_113.doc @ 314895 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwachte ingebruikneming, bewegende machinedelen en/of
onverwachte bewegingen van de machine!
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
Bij het aan- en afkoppelen van de machine aan en van de trekker is bijzondere aandacht
vereist. Niemand mag zich bevinden tussen trekker en machine. Nadat de pers
aangekoppeld is, de motor uitzetten en contactsleutel verwijderen. Trek de vliegwielrem
aan.
•
Bij reinigings-, onderhouds-, afstel- en reparatiewerkzaamheden aan de machine altijd
eerst de aftakas uitschakelen, de motor uitzetten en de contactsleutel verwijderen.
•
Machine uitsluitend in gebruik nemen indien alle beschermingen en beveiligingen
deugdelijk aangebracht zijn en zich in de beveiligingsstand bevinden.
•
De machine mag worden aangedreven met een aftakas met een maximaal toerental van
540 toeren per minuut.
•
De pers mag uitsluitend worden gebruikt met de door de fabrikant voorgeschreven
tussenassen met bijbehorende veiligheidskoppelingen en vrijlopen.
•
Het aan- en afkoppelen van de tussenas aan en van de trekker mag pas plaatsvinden
nadat de aftakas uitgeschakeld is, de motor uitgezet en de contactsleutel verwijderd.
•
Slangen en kabels zo geleiden, dat deze bij bochten niet strak trekken of met de
trekkerwielen in aanraking kunnen komen.
•
Hydraulische slangen regelmatig controleren en bij beschadiging of veroudering
vervangen.
•
Bij het aan- en afkoppelen van de hydraulische slangen aan en van de trekkerhydrauliek
er goed op letten dat het hydraulieksysteem aan de kant van de trekker en aan de kant
van de pers drukloos is.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
Pos : 30.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Ingebruikneming
Pos : 30.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_113.doc @ 34044 @ 2 @ 1

12.1

Aankoppelen aan de trekker

Pos : 30.5 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - An-/ Abau der Maschi ne Bi G Pac k @ 17\mod_1236256986675_113.doc @ 204116 @ @ 1

Gevaar! - Montage/demontage van de machine
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•
•
•

De machine mag alleen worden gekoppeld aan trekkers die zijn voorzien van de
passende aanhangvoorziening.
Bij het achteruitrijden van de trekker in de richting van de machine mag zich niemand
tussen trekker en machine bevinden.
Let op de maximaal toelaatbare oplegdruk van de koppeling of haak van de trekker.

Pos : 30.6 /BA/Inbetriebnahme/R undballenpr ess e/Anhängen an den Tr aktor Rundballenpress e @ 32\mod_1253539550486_113.doc @ 314718 @ @ 1

Standaard is de machine uitgerust met een trekoog Ø 40 mm (DIN 11 026). Afhankelijk van
specifieke eisen zijn ook de volgende aankoppelingen leverbaar:
•
•
•
•

kogelkopaankoppeling (K 80),
draaibaar trekoog,
hitchaankoppeling (alleen export).
Koppel de machine volgens voorschriften aan de koppeling of haak van de trekker en
borg de verbinding.

Pos : 30.7 /BA/Inbetriebnahme/R undballenpr ess e/Bil d Abstells tütze hoc h @ 32\mod_1253540047376_113.doc @ 314768 @ @ 1

CPB00101
Afb. 157
Pos : 30.8 /BA/Inbetriebnahme/R undballenpr ess e/Abs tellstütze hoc hdr ehen F ortima V 1500 MC @ 32\mod_1253540733033_113.doc @ 314793 @ @ 1

Neerzetsteun omhoogdraaien:
•
•
•
•
•

Zodra de machine aan de trekker is gekoppeld, moet de slinger (1) een aantal slagen met
de wijzers van de klok mee worden gedraaid tot de steunvoet (3) ontlast is.
Borgpen (5) aan onderste deel van neerzetsteun (2) uittrekken, neerzetsteun (2) naar
binnen duwen en positie met borgpen (5) borgen.
Neerzetsteun (2) vervolgens volledig omhoog draaien.
Machine met onderlegwiggen (4) in deze stand vastzetten.
Steunvoet (3) zo draaien dat de vlakke zijde naar de pick-up wijst.

Pos : 30.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

187

Ingebruikneming
Pos : 30.10 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H ydr auli k @ 0\mod_1199776034950_113.doc @ 34210 @ 2 @ 1

12.2

Hydraulisch systeem

Pos : 30.11 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/Speziell e Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1197301069931_113.doc @ 17667 @ 3 @ 1

12.2.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 30.12 /BA/Sic herheit/H ydrauli k/Warnung - Ansc hluss der H ydrauli klei tungen @ 0\mod_1199776548685_113.doc @ 34230 @ @ 1

Waarschuwing! - Aansluiting van de hydraulische leiding
Uitwerking: ernstig letsel door het binnendringen van hydraulische olie in de huid.
•
•
•
•
•

Bij het aansluiten van de hydraulische slangen aan het hydraulische systeem van de
tractor moet het systeem aan beide zijden drukloos zijn!
Gebruik bij het opsporen van lekkages geschikte hulpmiddelen en draag een
veiligheidsbril.
Bij verwondingen altijd meteen een arts waarschuwen! Infectiegevaar.
Laat de druk af voor het vastkoppelen van de slangen en voor werkzaamheden aan de
hydraulische installatie.
Hydraulische slangen regelmatig controleren en bij beschadiging en veroudering
vervangen! De vervangende leidingen moeten voldoen aan de specificaties van de
fabrikant van het werktuig.

Pos : 30.13 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Anschl uss der H ydrauli kleitungen @ 0\mod_1199777037794_113.doc @ 34249 @ 3 @ 1

12.2.2

Aansluiting van de hydraulische leidingen

Pos : 30.14 /BA/Sic herheit/H ydrauli k/Gefahr - H ydrauli ksc hlauc hleitungen unterliegen ei ner Alterung @ 2\mod_1202746238361_113.doc @ 61088 @ @ 1

Gevaar! - Hydraulische slangen zijn onderhevig aan veroudering
Uitwerking:
De eigenschappen van de leidingen worden gewijzigd op basis van de druk, de
warmtebelasting evenals de inwerking van UV-stralen.
Op de hydraulische slangen staat de productiedatum gedrukt. Zo kan hun leeftijd zonder lang
te zoeken worden bepaald.
Wettelijk wordt vereist dat hydraulische slangen na een levensduur van zes jaar dienen te
worden vervangen.
Als reserveslangen enkel originele reserveonderdelen gebruiken!
Pos : 30.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Ingebruikneming
Pos : 30.16 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 30.17 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/H ydr auli ks chl äuche ankuppel n F 125/F155 @ 81\mod_1316525489235_113.doc @ 719051 @ @ 1

Op de tractor zijn twee enkelwerkende besturingsapparaten nodig voor de werking van de
machine.
Stuurapparaat (1) enkelwerkend (rood 1):
•

Achterklep omhoog of omlaag

Stuurapparaat (2) enkelwerkend (rood 2):
De volgende functies van het stuurapparaat (2) zijn afhankelijk van de voorinstelling op de
bedieningseenheid:
•
•

Pick-up omhoog of omlaag of
Mesbodem heffen c.q. neerlaten

Pos : 30.18 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 30.19 /BA/Inbetri ebnahme/Schwader/Hi nweis H ydrauli kaufkl eber beac hten @ 9\mod_1219997531785_113.doc @ 124884 @ @ 1

Aanwijzing
Hydraulsiche leidingen correct aansluiten
•
De hydraulische slangen zijn door gekleurde slangclips gekenmerkt.
•
Let bij het aankoppelen van de hydraulische leidingen op de sticker van het hydraulisch
systeem van de trekker (zie hoofdstuk Veiligheid "Positie van de algemene
aanwijzingsstickers op de machine").
Pos : 30.20 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/H ydr auli ks chl äuche ankuppel n C ompri ma F/V @ 119\mod_1342164900827_113.doc @ 1071239 @ @ 1

Op de trekker is voor de werking van de machine een stuurapparaat dubbelwerkend met vrije
terugloop nodig.
270 039 960
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COM00326

Afb. 158
1.
2.
3.
4.
5.

Neem de hydraulische slangen uit de houder op de dissel.
Verwijder de afdekdoppen op de koppelingen van de slangen.
Reinig de insteekkoppelingen van de hydraulische slangen (1), (2), (3) en (4) voor het
insteken grondig.
Steek de hydraulische slangen door de slanghouders (5).
Sluit de hydraulische slangen (1), (2), (3) en (4) volgens de kleurmarkeringen op het
hydraulische systeem van de trekker aan:
•
Hydraulische slang (1) achterklep openen (rood 1)
•
Hydraulische slang (2) pick-up uitzetten/bij MultiCut omschakelbaar naar
mesbodem uitzetten (rood 2)
•
Hydraulische slang (3) vrije terugloop ventielblok (blauw 3)

Pos : 30.21 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

189

Ingebruikneming
Pos : 30.22 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H ydr aulisc he Brems e (Export) @ 17\mod_1236332990291_113.doc @ 204932 @ 2 @ 1

12.3

Hydraulische rem (export)

Pos : 30.23 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/Bild H ydraulische Brems e F orti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253192337285_113.doc @ 313020 @ @ 1

1
KR200032
Afb. 159
Pos : 30.24 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulisc he Brems e (Export) @ 17\mod_1236333662166_113.doc @ 204957 @ @ 1

Voor bepaalde exportlanden is een hydraulisch remsysteem leverbaar. Bij deze versie wordt de
bijbehorende hydraulische slang aangesloten op het stuurventiel van de trekker. Door het
bedienen van het stuurventiel van de trekker wordt de rem geactiveerd.
Pos : 30.25 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulisc he Brems e (Hilsbr ems e) @ 32\mod_1253192507269_113.doc @ 313045 @ 2 @ 1

12.4

Hydraulische rem (hulprem)
Voor bepaalde gebruiksomstandigheden kunnen machines die anders voor het transport over
de weg geen eigen rem nodig hebben met een hydraulische hulprem worden uitgebreid.
Bij deze versie is een extra enkel werkend stuurventiel op de trekker nodig. Door het bedienen
van het stuurventiel wordt de rem geactiveerd.
Op het drukbegrenzingsventiel van de machine kan de druk worden geregeld. Het
drukbegrenzingsventiel is ingesteld op ca. 50 bar.

Pos : 30.26 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Ingebruikneming
Pos : 30.27 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Gelenkwelle montier en @ 11\mod_1223358863095_113.doc @ 145576 @ 3 @ 1

12.4.1

Tussenas monteren

Pos : 30.28 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Gefahr - Sic h drehende Gelenkwelle_4 @ 17\mod_1236258545347_113.doc @ 204214 @ @ 1

GEVAAR! - Draaiende tussenas
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•

•

Schakel voor het opschuiven van de tussenas op de aftakas van de trekker altijd eerst de
aftakas uit, zet de motor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot. Trek de
vliegwielrem aan.
Beveilig de trekker en de machine tegen ongewenst wegrollen.

Pos : 30.29 /BA/Ers tinbetriebnahme/Gelenkwelle/Tr aktor wec hs el Gel enkwellenlänge beachten @ 6\mod_1214996938591_113.doc @ 97747 @ @ 1

Let op! - Tractorwissel
Uitwerking: Materiaalschade aan de machine
Bij het eerste gerbuik van de machine en bij elke tractorwissel tussenas op de correcte lengte
controleren. Als de tussenas in de lengte niet op de trekker past, moet beslist hoofdstuk
"Lengteaanpassing van de tussenas" in acht worden genomen.
Pos : 30.30 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Achtung - Sc hwenkber eich/Freiraum über prüfen @ 9\mod_1220536308930_113.doc @ 126903 @ @ 1

Let op! - Zwenkbereik van de tussenas
Uitwerking: Schade aan de trekker of aan de machine
•

Controleer zwenkbereik en de vrije ruimte voor de tussenas!

Pos : 30.31 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/Anbau Gel enkwelle Forti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253598987515_113.doc @ 314920 @ @ 1

2

1

RBV02240
Afb. 160
•

Tussenas (1) uit tussenassteun (2) nemen.
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Ingebruikneming

1

2
KR-1-080
Afb. 161
Aan de zijde van de trekker:
•
•
•

Tussenas (1) bij stilstaande motor en verwijderde contactsleutel op de aftakasstomp van
de trekker schuiven en borgen.
Voorkom meedraaien van de tussenasbescherming door het vastmaken van de
borgketting (2).
Let op voldoende vrije ruimte in het draaibereik van de tussenas in alle
bedrijfstoestanden. Contact met componenten van de tractor of het apparaat kan
vernieling tot gevolg hebben.

Pos : 30.32 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Achtung - Gel enkwelle nic ht richtig aufgestec kt @ 17\mod_1236260255331_113.doc @ 204288 @ @ 1

LET OP! - Tussenas niet correct opgestoken.
Uitwerking: Schade aan tussenas resp. aan de machine.
•
•
•
Pos : 30.33 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Controleer of de borging van de tussenas na de montage is vastgeklikt.
Gebruik alleen de meegeleverde tussenas.
Maak voor het inschakelen van de aftakas altijd eerst de vastzetrem van het vliegwiel
los.

Ingebruikneming
Pos : 30.34 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Dr uc kl uftanschl üss e bei Druc kl uftbr emse @ 0\mod_1201161304258_113.doc @ 51108 @ 2 @ 1

12.5

Persluchtaansluitingen bij persluchtrem

Pos : 30.35 /BA/Sic herheit/Brems en/Vers agen der Dr uc kluftbrems anlage @ 5\mod_1213795576997_113.doc @ 89578 @ @ 1

Gevaar! - Falen van de reminstallatie
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Door losrakende slangleidingen ontstaat falen van de reminstallatie van de machine.
Na het aansluiten van de snelkoppelingen deze op correct zitten controleren.
Slanginstallatie controleren zodat er geen slangleiding schuurt of ingeklemd kan worden.
Pos : 30.36 /BA/Inbetri ebnahme/Dr uc kluftbrems eSonderausrüstung Dr uc kluftbrems e @ 32\mod_1253601707312_113.doc @ 314945 @ @ 1

De machine kan worden uitgerust met een persluchtinstallatie met twee leidingen.
•

De koppelingskoppen worden voor het verbinden van de voorraadleiding (rood) en de
remleiding (geel) van de trekker op de machine aangesloten.

Pos : 30.37 /BA/Inbetri ebnahme/Dr uc kluftbrems e/Druc kluftans chl üss e Druc kluftbr ems e F orti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253601964687_113.doc @ 314970 @ @ 1

1
1

2
CP102220

Afb. 162
Koppel de gekleurde koppelingskoppen van de persluchtslangen (1) aan de koppelingen met
dezelfde kleur van de trekker.
Aanwijzing
Eerst de gele en daarna de rode koppelingskop vastkoppelen. Het loskoppelen geschiedt in
omgekeerde volgorde.
Pos : 30.38 /BA/Sic herheit/M odul e Achtung/Druc kl uftbr emse Straß enfahrt F orti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253602596718_113.doc @ 314995 @ @ 1

GEVAAR! – onvoldoende remlast!
Gevaar voor ongevallen door te geringe remkracht.
•
•

Tijdens het rijden op de weg mag alleen in stand (2) "Vollast" worden gereden.
Met "Halflast" of "Lege last" kan het afremmen, bijvoorbeeld in een nat weiland, worden
aangepast (verminderd).

Pos : 30.39 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Ingebruikneming
Pos : 30.40 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Elektrische Ansc hlüss e @ 17\mod_1236579932558_113.doc @ 205180 @ 2 @ 1

12.6

Elektrische aansluitingen

Pos : 30.41 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/El ektrisc he Ansc hlüs se Forti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253604801265_113.doc @ 315020 @ @ 1

2

KR-1-044
Afb. 163
•
•
•
•

Sluit de verbindingskabel (2) voor verlichting op de 7-polige steekkoppeling van het
elektrische systeem van de trekker aan.
Installeer de kabel (2) zo dat deze niet met de wielen in aanraking komt.
Breng het bedieningspaneel in het gezichtsveld van de chauffeur aan.
Sluit de voedingskabel (volgens DIN 9680) aan op het 3-polige stopcontact.

Aanwijzing
Als de aansluiting op de trekker niet aanwezig is, kan het stopcontact met aansluitkabel via de
vervangingsonderdelenservice (onderdeelnr. 0303-914-0) aangevraagd worden.
Pos : 30.42 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/Hinweis Verl änger ungs kabel Bedi enpult @ 66\mod_1302163412859_113.doc @ 614463 @ @ 1

Aanwijzing
Verlengkabels voor het bedieningspaneel kunnen onder de onderdeel bestelnummers:
•
303 174 0
•
302 959 0
worden besteld.
Pos : 30.43 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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(2500 mm lengte)
(5000 mm lengte)

Ingebruikneming
Pos : 30.44 /BA/Inbetri ebnahme/R undball enpres se/Sic her hei ts kette @ 32\mod_1253605449140_113.doc @ 315045 @ 2 @ 1

12.7

Veiligheidsketting gebruiken

1
RPN00075
Afb. 164
De veiligheidsketting (1) is bestemd om getrokken apparaten extra te beveiligen als deze bij het
transport van de ondertrekhaak loslaten.
De veiligheidsketting (1) met de betreffende bevestigingsdelen aan de houder van de
ondertrekhaak van de trekker of een ander aangegeven aanzwenkpunt bevestigen.
De veiligheidsketting mag slechts zoveel speling hebben dat er bochten kunnen worden
gereden.
Aanwijzing
De montage van de veiligheidsketting is niet in alle landen voorgeschreven.
Pos : 31 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Rijden en transport
Pos : 32.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/F ahr en und Trans port @ 0\mod_1196330049217_113.doc @ 6558 @ 1 @ 1

13

Rijden en transport

Pos : 32.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Vorbereitungen z ur Straß enfahrt @ 25\mod_1244092605963_113.doc @ 254675 @ 2 @ 1

13.1

Voorbereidingen voor het rijden op de openbare weg

Pos : 32.3 /BA/Sicher heit/Fahren und Transport/Forti ma V 1500 MC Gefahr Straß enfahrt,Mi tfahr en,Fahr ver hal ten @ 32\mod_1253611662890_113.doc @ 315296 @ @ 1

GEVAAR! – Rijden op de weg, meerijden, rijgedrag!
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Bij het rijden op de weg moet aan de volgende eisen zijn voldaan:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
Pos : 32.4 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Het rijden over de openbare weg is alleen toegestaan met lege en gesloten perskamer.
Bij niet-geremde machine moet de trekker volgens de verkeerswetgeving minstens het
lege gewicht van de machine hebben (het lege gewicht van de pers staat in het
hoofdstuk "Technische gegevens" vermeld).
Om te voorkomen dat er functies bij vergissing worden gestart, moet bij het transport van
de machine de bedieningseenheid beslist uitgeschakeld zijn.
De op het typeplaatje aangegeven maximale snelheid mag niet worden overschreden.
Het meerijden op de machine is verboden.
Let op de maximaal toelaatbare oplegdruk van de koppeling of haak van de trekker.
De verkeersveilige toestand van de machine moet worden gecontroleerd, in het bijzonder
de verlichting en remmen, de gesloten en geborgde beplating en touwkasten, een
geheven en geborgde pick-up.
Controleer bij het wegrijden of het zicht rond de trekker en op de machine voldoende is.
Bij werktuigen die werken met een bedrijfsvergunning, de voorwaarden in deze
vergunning opvolgen!

Rijden en transport
Pos : 32.5 /BA/F ahren und Tr ans port/Groß pac kenpress e/F olgende Arbeiten sind vor der Str aß enfahrt an der Groß pac kenpress en und am Tr aktor durc hzuführen @ 17\mod_1236587828339_113.doc @ 205402 @ @ 1

De volgende werkzaamheden moeten aan de machine en de trekker worden uitgevoerd
voor het rijden op de openbare weg.
Pos : 32.6 /BA/F ahren und Tr ans port/R undball enpresse/Pic k- up aus heben Comprima XC @ 95\mod_1328699529228_113.doc @ 801218 @ 3 @ 1

13.1.1

Pick-up opheffen

2

1

COM00338

Afb. 165
1.
2.
3.

Zet de pick-up (1) hydraulisch omhoog.
Borg de pick-up (1) met de ketting (2).
Controleer de opgeheven en beveiligde pick-up (1).

Pos : 32.7 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Rijden en transport
Pos : 32.8 /BA/F ahren und Tr ans port/R undball enpresse/Abstellstütz e prüfen @ 32\mod_1253612569968_113.doc @ 315346 @ 3 @ 1

13.1.2

Neerzetsteun controleren

1

CPB00100
Afb.166
1.
2.

Pos : 32.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Beleuc htungs anl age pr üfen @ 25\mod_1244090937463_113.doc @ 254575 @ 3 @ 1

13.1.3

Spanningsvoorziening naar de bediening onderbreken.
Transportstand van de neerzetsteun (1) controleren.

Verlichting testen

Pos : 32.10 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Bild C omprima F /V Beleuc htungs anl age prüfen @ 95\mod_1328701657644_113.doc @ 801246 @ @ 1

1
2

RPN00038

Afb. 167
Pos : 32.11 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Bel euchtungsanlag e anschli eßen @ 32\mod_1253613212250_113.doc @ 315396 @ @ 1

•
•

Pos : 32.12 /BA/F ahr en und Trans port/Gr oßpac kenpr ess e/Bel euc htungsanlage pr üfen Text @ 17\mod_1236588258401_113.doc @ 205498 @ @ 1

•
Pos : 32.13 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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De verlichting aansluiten aan het elektrische systeem van de trekker.
Controleer de goede werking van de achterlichten (2) en richtingaanwijzers (1), maak ze
schoon.
Hetzelfde geldt voor de reflectoren die aan beide kanten van de machine zijn
aangebracht, zo ook voor de witte breedtelichten aan de voorkant.

Rijden en transport
Pos : 32.14 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Abstellen @ 0\mod_1199801980622_113.doc @ 35325 @ 2 @ 1

13.2

Wegzetten

Pos : 32.15 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Gefahr - Mas chi ne abstellen F orti ma V 1500 MC @ 32\mod_1253613973843_113.doc @ 315421 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwachte beweging van de machine
Uitwerking: Levensgevaar, ernstig letsel
•
Er mogen zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
•
Alleen bij uitgeschakelde motor en uigetrokken contactsleutel loskoppelen.
•
De machine uitsluitend op een egale en stevige ondergrond wegzetten. Bij het wegzetten
op zachte grond of mogelijk zachte grond, het dragende oppervlak onder de
neerzetsteun met een daarvoor geschikt voorwerp vergroten.
•
Leg vóór het loskoppelen wielwiggen voor de machine om wegrollen te voorkomen.
•
Voorzichtig bij het omlaagdraaien van de neerzetsteun. Er bestaat verwondingsgevaar
voor de voeten!
•
De tussenas pas afkoppelen bij stilstaande aftakas, uitgeschakelde aandrijving,
stilstaande motor en verwijderde contactsleutel.
•
De achterklep mag alleen worden bediend wanneer de pers correct aan de tractor is
vastgekoppeld.
•
Bij het los- en vastkoppelen van de hydraulische slangen aan en van het hydraulische
systeem van de trekker moet het systeem op de trekker en op de machine drukloos zijn!
Breng de desbetreffende stuurventielen in de zweefstand.
Pos : 32.16 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Bild U nterleg keile @ 32\mod_1253614434437_113.doc @ 315471 @ 3 @ 1

13.2.1

Voorkom wegrollen van de machine

1

KR-1-081

Afb. 168
Pos : 32.17 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/U nterleg keile @ 32\mod_1253614282421_113.doc @ 315446 @ @ 1

•
•

Zet de machine op een vlakke en stevige ondergrond neer.
Voorkom wegrollen met twee wielwiggen (1). De wielwiggen bevinden zich vóór aan de
rechter en linker machinezijde.
Wielwiggen (1) altijd voor en achter de banden leggen (de machine is daardoor tegen
wegrollen beveiligd).

Pos : 32.18 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Rijden en transport
Pos : 32.19 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Bild Abstellstütz e runter @ 32\mod_1253617125109_113.doc @ 315496 @ 3 @ 1

13.2.2

Neerzetsteun omlaagdraaien

1
2
3
CPB00090
Afb. 169
Pos : 32.20 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Abstellstütze positi onieren @ 32\mod_1253617584078_113.doc @ 315521 @ @ 1

•
•

Demonteer de afsteekbout (2), beweeg de steunbuis uit de neerzetsteun (1) en zet deze
met de afsteekbout (2) vast.
Draai de steunschijf (3) stevig op de grond tot de dissel ontlast is.

Pos : 32.21 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Gelenkwelle vom Sc hlepper tr ennen @ 32\mod_1253619549515_113.doc @ 315621 @ 3 @ 1

13.2.3

Tussenas van trekker losmaken

Pos : 32.22 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Bil d Gel enkwelle ableg en @ 32\mod_1253534197361_113.doc @ 314311 @ @ 1

2

1

RBV02240
Afb. 170
Pos : 32.23 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Gel enkwell e abzi ehen @ 32\mod_1253618661515_113.doc @ 315546 @ @ 1

•
•

Pos : 32.24 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Rundballenpr ess e/Gel enkwell e/Gelenkwelle ableg en @ 32\mod_1253534329111_113.doc @ 314336 @ @ 1

Pos : 32.25 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

200

Trek de tussenas (1) aan de zijde van de trekker los.
Leg de tussenas (1) in de tussenassteun (2).

Rijden en transport
Pos : 32.26 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/Bild Forti ma V 1500 MC H ydrauli ksc hläuc he abziehen @ 32\mod_1253618970406_113.doc @ 315596 @ 3 @ 1

13.2.4

Verzorgingsleidingen losmaken

1

KR-1-147
Afb. 171
Pos : 32.27 /BA/F ahr en und Trans port/Rundballenpress e/H ydrauli ksc hläuc he abzi ehen @ 32\mod_1253618767671_113.doc @ 315571 @ @ 1

•
•
•

Hydraulische slangen (1) en elektrische verbindingskabel losmaken en op de juiste wijze
in de daarvoor bestemde opnamevoorziening van de touwkast leggen.
Ontgrendel de aanhangerkoppeling of trek de bout uit.
Rijd de trekker voorzichtig naar voren.

Pos : 33 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_113.doc @ 34830 @ 1 @ 1

14

Bediening

Pos : 34.2 /BA/Sicher heit/Rundballenpr ess e/Gefahr- Wartungs-, Montage-, Repar atur- und Ei nstellar bei ten VP @ 32\mod_1253622337546_113.doc @ 315706 @ @ 1

Gevaar! - Onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Voor alle onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden geldt:
•
Aftakas uitschakelen, motor uitzetten en contactsleutel uit contactslot trekken.
•
Voorkom wegrollen van de machine met wielwiggen.
•
Neem tijdens het gebruik een voldoende veiligheidsafstand tot alle bewegende delen van
de machine in acht. Dit geldt in het bijzonder voor de opnamevoorzieningen van het
persmateriaal.
•
Verstoppingen uitsluitend bij stilstaande pers verwijderen. Motor uitzetten en
contactsleutel verwijderen.
•
Neem de machine pas in gebruik als alle beveiligende delen zijn aangebracht en deze
zich in een correcte toestand bevinden.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
Pos : 34.3 /BA/Sicher heit/Rundballenpr ess e/U nkontr olliertes Bewegen der Rundballen @ 35\mod_1256124049331_113.doc @ 326260 @ @ 1

GEVAAR! – Ongecontroleerd beweging van de ronde balen
Uitwerking: Letsel van personen
•
Plaats op een helling ronde balen altijd zo dat deze niet vanzelf in beweging kunnen
komen. Door hun gewicht en hun cilindervorm kunnen ze, als ze eenmaal in beweging
zijn gekomen, ernstige ongevallen veroorzaken.
Pos : 34.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Ei nstellungen vor Ar beitsbeginn @ 59\mod_1297346765539_113.doc @ 556650 @ 2 @ 1

14.1

Instellingen voor het begin van de werkzaamheden

Pos : 34.6 /BA/Bedi enung /Rundballenpress e/F /V Ei nstellungen vor Ar beitsbeginn @ 80\mod_1315898875526_113.doc @ 708060 @ @ 1

Vóór het begin van de werkzaamheden moeten de volgende instellingen uitgevoerd of
gecontroleerd worden:
•
Rolbodem van perskamer spannen (Comprima V150/V 180 (XC)) (zie hoofdstuk "Voor
het persen / Na het persen")
•
Werkhoogte van pick-up
•
Stand van de gewasgeleiderol
•
Snijinrichting in- of uitschakelen
•
Snijlengte van snijinrichting
•
Gebruik van baaluitwerper.
•
Persdruk vooraf kiezen (Comprima F125/F155(XC))
•
Baalgrootte vooraf kiezen (Comprima V150/V180(XC))
•
Touw- of netbinding vooraf kiezen
•
Gebruik van aanvullende meeneemlijsten
•
Touw of net inleggen
•
Functie van kettingsmering
•
Balenteller resetten
•
Baalgrootte instellen (Comprima F155(XC))
De daarvoor nodige stappen zijn beschreven in de hoofdstukken "Instellingen" en
"Bediening".
dat d e p ersdru k g ereduceerd moet word en.
Pos : 34.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.8 /BA/Bedi enung /Rundballenpress e/hohe Ball endichte @ 35\mod_1256125227222_113.doc @ 326340 @ @ 1

Als de snijinrichting tijdens het persen is ingeschakeld, wordt de baaldichtheid
aanzienlijk verhoogd. De persdruk moet dan worden verminderd.
Pos : 34.9 /BA/Bedi enung /Rundballenpress e/Kurz es Str oh @ 66\mod_1302508002442_113.doc @ 616464 @ @ 1

Ga daarvoor als volgt te werk:
Korte, brokkelige stro:
•
Aantal snijmessen verkleinen, snijinrichting uitschakelen of messen verwijderen. De
messen kunnen aan de rechterzijde van de machine bewaard worden.
•
Aftakas in wendpakker uitschakelen.
Kleine, vlakke zwadden:
•
Toerental van aftakas verminderen
of
•
Rijsnelheid verhogen
Stro is zeer verschillend in structuur. Ook zonder snijinrichting kan niet altijd met de hoogste
druk worden gewerkt.
Pos : 34.10 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis Weichker n eins tell en @ 80\mod_1315899545989_113.doc @ 708208 @ @ 1

Aanwijzing
Alleen bij Comprima V150/180(XC) de binnenkern van de baal op zacht instellen (zie hoofdstuk
"Zachte kern aanpassen").
Pos : 34.11 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/F ahrges chwi ndig keit @ 35\mod_1256125846472_113.doc @ 326420 @ 2 @ 1

14.2

Rijsnelheid
De rijsnelheid tijdens de werkzaamheden is afhankelijk van de volgende factoren:
•
•
•
•

Aard van het persmateriaal
Vochtigheidsgehalte van het persmateriaal
Zwadhoogte
Bodemconditie

Aanwijzing
De richtwaarde voor de rijsnelheid is 5 - 12 km per uur en moet aan de praktische
gegevenheden worden aangepast.
•
•

Voorkom overbelasting van de ronde balenpers.
Verminder de snelheid aan het begin en het einde van het persen van een ronde baal.

Pos : 34.12 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Ei nstellung bei Sc hlupf des R ollbodens @ 59\mod_1297348303356_113.doc @ 556704 @ @ 1

Instelling bij slip van de rolbodem bij zeer nat gras met weinig structuur
•
•

Met minder messen rijden, messen uitschakelen of demonteren en de persdruk
verminderen.
De binnenkern van de baal op zacht instellen (zie hoofdstuk "Zachte kern aanpassen")

•

Zonder messen rijden

Pos : 34.13 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/ohne Mes ser fahren @ 56\mod_1294902558671_113.doc @ 537080 @ @ 1

ATTENTIE!
Schade aan de machine
•

Pos : 34.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

204

Er mag in gene geval met messen en uitgeschakelde mesbodem wordne gereden omdat
de messen dan geen geleiding naar de snijinrichting hebben en de tanden van de
messen worden ingesneden.

Bediening
Pos : 34.15 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Ballenkammer befüllen @ 55\mod_1294145026250_113.doc @ 527051 @ 2 @ 1

14.3

Perskamer vullen

Afb. 172
Om een gelijkmatige baaldichtheid binnen een ronde baal te bereiken, moet de perskamer
gelijkmatig worden gevuld. Hiervoor is de zwadbreedte van grote betekenis.
De optimale zwadbreedte is gegeven als het zwad even breed is als de perskamer.
Bij een breder zwad is een nauwkeurige vormgeving van de ronde balen niet gewaarborgd. De
ronde baal is aan de zijkanten rafelig en kan slechts moeilijk uit de perskamer worden
verwijderd.
Bij een smaller zwad kan de gelijkmatige vulling slechts worden bereikt door afwisselend links
en rechts van het zwad te rijden. Volg daarbij echter geen kronkelende lijn, maar rijd
afwisselend langere stukken aan de linker- en rechterzijde van het zwad. Te vaak wisselen en
ongelijkmatig vullen leiden tot tonvormige ronde balen en een ongelijkmatige persdichtheid.
De bereikte diameter kan op de monitor van het bedieningspaneel worden afgelezen.
Pos : 34.16 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/err eichter Pres sdr uc k @ 66\mod_1302513738282_113.doc @ 616850 @ @ 1

De bereikte persdruk kan op de persdrukaanduiding aan de linker machinezijde worden
afgelezen.
Pos : 34.17 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.18 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis e Ballenkammer befüllen @ 35\mod_1256126740722_113.doc @ 326470 @ @ 1

Aanwijzing
Tonvormige ronde balen kunnen de rolbodem beschadigen. Ongelijkmatig gevormde en
verdichte ronde balen zijn nadelig voor de juiste verwerking van silage.
Aanwijzing
Om bij bepaald oogstgoed (zoals natte silage) de ronde balenpers niet te overbelasten, moet
de persdruk worden verminderd. In geen geval mag een persdruk hoger dan 200 bar worden
ingesteld.
Pos : 34.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.20 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 34.21 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis e Ballenkammer befüllen CF @ 66\mod_1302514167499_113.doc @ 616934 @ @ 1

Aanwijzing
Uiterlijk wanneer de persdrukindicatie zich in het rode gedeelte bevindt (bij Komfort-elektronica
klinkt de claxon), moet het binden worden gestart.
Aanwijzing
Om bij bepaald oogstgoed (zoals natte silage) de machine niet te overbelasten, moet het
binden al eerder worden gestart.
Voortdurende overbelasting van de machine kan de levensduur sterk verkorten.
Pos : 34.22 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.23 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Dr uc k auf die Seitenwände der Ballenkammer verringer n @ 66\mod_1302510664857_113.doc @ 616674 @ 3 @ 1

14.3.1

Druk op de zijwanden van de perskamer verminderen

Pos : 34.24 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Druc k verringern @ 66\mod_1302510588984_113.doc @ 616646 @ @ 1

Bij zeer kritische voer en extreem harde balen kan de draaizekerheid van de balen als volgt
verhoogd worden:
•
•

Om de druk op de zijwanden te verminderen, mag niet extreem rechts/links worden
gereden.
Aantal snijmessen buiten verminderen, snijinrichting uitschakelen resp. messen
verwijderen.

Pos : 34.25 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/K-O/M ontag e z us ätzlic her Mitnehmerleisten auf der Starterwalz e @ 66\mod_1302512470547_113.doc @ 616738 @ 4 @ 1

14.3.1.1 Montage van extra meeneemlijsten op starterwals
Pos : 34.26 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Mitnehmerl eisten monti eren @ 66\mod_1302512580324_113.doc @ 616766 @ @ 1

1

2
a

3

1

b
RPN00046_3

Afb. 173
Eveneens ter verhoging van de draaizekerheid van de balen wordt de montage van extra lijsten
(2) op de starterwals geadviseerd.
Lijsten (2) op de starterwals in het inwendige van de perskamer monteren:
Pos : 34.27 /BA/Sic herheit/M odul e Achtung/Geöffnete Hec kklappe @ 32\mod_1253180791300_113.doc @ 312635 @ @ 1

GEVAAR! – Onbedoeld sluiten van de achterklep!
Uitwerking: Ernstige verwondingen.
•
Beveilig de geopende achterklep tegen ongewenst sluiten.
Pos : 34.28 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hec kklappe sic her n @ 105\mod_1333020248511_113.doc @ 950780 @ @ 1

1.
2.
3.
4.
5.

Afsluitkraan (1) in terugloop van linker hefcilinder van stand (a) naar stand (b) zwenken.
Achterklep is hydraulisch geblokkeerd
Achterklep openen
Monteer de 6 lijsten (2) op de starterwals en draai deze met verzonken schroeven (3)
vast.
Afsluitkraan (1) in terugloop van linker hefcilinder van stand (b) naar stand (a) zwenken.
Achterklep is hydraulisch gedeblokkeerd
Achterklep sluiten

Pos : 34.29 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.30 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/K-O/M ontag e z us ätzlic her Anl agebleche i n der H ec kkl appe @ 66\mod_1302512923409_113.doc @ 616794 @ 4 @ 1

14.3.1.2 Montage van extra aanlegplaten in de achterklep
Pos : 34.31 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 34.32 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Anl agebl ec he monti eren @ 66\mod_1302513045562_113.doc @ 616822 @ @ 1

2

1

RPN00107

Afb. 174
Als de gemaakte balen niet uit de voorste perskamer komen, kunnen rechts en links in de
achterklep van de machine twee aanlegplaten (1) gemonteerd worden.
•

Pos : 34.33 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Ballen binden @ 35\mod_1256126963097_113.doc @ 326495 @ 2 @ 1

14.4

•

Balen binden en neerleggen
•

•
•

•
Pos : 34.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bestelling van de aanlegplaten (1) in het onderdelenmagazijn met onderdeelnummer:
275 479 0
Na de montage van de aanlegplaten (1) de platen (2) demonteren.

Binden resp. wikkelen starten (zie hoofdstuk Bediening). Opname van persgoed
voortzetten tot bind- of wikkelmateriaal door persgoed naar de perskamer is verplaatst en
door ronde baal wordt meegenomen. Daarbij altijd nominaal toerental van 540 /o.p.m.
aanhouden tot binden beëindigd is.
Stop de trekker en wacht tot het binden of wikkelen beëindigd is.
Werp de ronde baal uit door de perskamer te openen. De achterklep altijd volledig
openen, aangezien de cilinder helemaal naar buiten gezet moeten zijn om de druk voor
de rolbodemspanning op te bouwen.
Perskamer altijd alleen met onbelast sluiten en de volgende persbeweging beginnen.

Bediening
Pos : 34.35 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Fahren mit Ballenaus werfer @ 80\mod_1315901275288_113.doc @ 708401 @ 2 @ 1

14.5

Rijden met baaluitwerper

Pos : 34.36 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.37 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Bil d F ahr en mit Ball enaus wer fer @ 81\mod_1315901701515_113.doc @ 708428 @ @ 1

1
VPN00613

Afb. 175
Pos : 34.38 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/T ext F ahren mit Ballenaus werfer @ 80\mod_1315901174786_113.doc @ 708372 @ @ 1

Bij het rijden met baaluitwerper moet de baaluitwerper (1) weer op de as liggen als vooraan
voer wordt opgenomen. De perskamer moet daarbij gesloten zijn.
ATTENTIE!
Zijwaarts verbuigen van de trekstangen
•

Als de baaluitwerper niet op de as ligt (zie afb. VPN00613), mag geen voer worden
opgenomen.

Pos : 34.39 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.40 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Vor dem Press en @ 59\mod_1297349886078_113.doc @ 556731 @ 2 @ 1

14.6

Voor het persen

Pos : 34.41 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.42 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis e R ollboden s pannen @ 59\mod_1297350006477_113.doc @ 556758 @ @ 1

Aanwijzing
Voor inschakelen van aftakas rolbodem van perskamer spannen.
Pos : 34.43 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Bil d H andrad @ 105\mod_1333020713111_113.doc @ 950809 @ @ 1

3
2

1

VPN00001_2

Afb. 176
Pos : 34.44 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Handrad eindrehen @ 59\mod_1297350412235_113.doc @ 556815 @ @ 1

Ga als volgt te werk:
Pos : 34.45 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Pr ess druc k ei nstellen @ 59\mod_1297351058932_113.doc @ 556949 @ @ 1

•

Handwiel (2) helemaal indraaien (werkstand)

Na langere standtijd en voor inbedrijfstelling van de machine:
•

achterklep eenmaal openen en weer sluiten (zie menu "Handmatige bediening pers“,
perskamer openen/sluiten)
•
Schakel de aftakas in.
Daardoor wordt de in de fabriek ingestelde of laatst ingestelde persdruk weer opgebouwd.
De persdruk kan via de draaiknop (3) worden veranderd. (zie hoofdstuk "Persdrukinstelling)
Door de hydraulische opbouw van het reservoiraansluitblok kan het gebeuren dat de persdruk
gedurende een bepaalde periode daalt. Om de ingestelde persdruk weer te bereiken, moet de
achterklep eenmaal worden geopend en weer worden gesloten.
Pos : 34.46 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.47 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/N ac h dem Pr essen @ 81\mod_1315903074048_113.doc @ 708843 @ 2 @ 1

14.7

Na het persen

Pos : 34.48 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.49 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Nach dem Press en C V/V @ 66\mod_1302516404418_113.doc @ 617046 @ @ 1

3
2

1

VPN00001_2

Afb. 177
Na beëindiging van de perswerkzaamheden moeten de voorste en achterste rolbodem
ontspannen worden.
•

Handwiel (2) zover losmaken tot de manometer (1) een druk van 50 bar weergeeft.
(Parkeerstand)
•
Draai het handwiel (2) weer vast.
De spancilinders van de rolbodems zijn drukloos.
Pos : 34.50 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.51 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Ü berlastsicherung @ 2\mod_1202465560433_113.doc @ 59572 @ 2 @ 1

14.8

Veiligheidskoppeling

Pos : 34.52 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Antriebs kette für Pic k-Up @ 67\mod_1302519019324_113.doc @ 617074 @ 3 @ 1

14.8.1

Aandrijfketting voor pick-up met nokkenschakelkoppeling

Pos : 34.53 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Absic her ung Überlastung @ 67\mod_1302520146803_113.doc @ 617102 @ @ 1

1

RPN00021

Afb. 178

ATTENTIE!
Schade aan de machine en verlies van de garantierechten
•

Geen zelfstandige ingrepen aan de nokkenschakelkoppeling uitvoeren.

Voor de beveiliging tegen overlast is de aandrijving uitgerust met een nokkenschakelkoppeling
(1). De koppeling is door de fabriek ingesteld en mag zonder overleg met de KRONEklantenservice niet worden versteld.
Pos : 34.54 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.55 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Pic k up @ 1\mod_1201791975201_0.doc @ 54591 @ 2 @ 1

14.9

Pick up

Pos : 34.56 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Grundei nstellung (ei nstellen der Arbeits höhe) @ 19\mod_1238576636385_113.doc @ 221590 @ 2 @ 1

14.10

Basisinstelling (instelling van de werkhoogte)

Pos : 34.57 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Hinweis F ahren i m Vorgewende @ 20\mod_1238578490213_113.doc @ 221933 @ @ 1

Aanwijzing
Tijdens het rijden over de kopakker en bij het achteruitrijden de pick-up omhoog zetten!
Pos : 34.58 /BA/Sic herheit/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Gefahr - Ar bei ten an bz w. unter der Pic k- up @ 19\mod_1238575749713_113.doc @ 221486 @ @ 1

GEVAAR! – Bij werkzaamheden aan resp. onder de pick-up !
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
Bij werkzaamheden aan resp. onder de pick-up de pick-up altijd door omzetten van de
afsluitkraan aan de linker kant van de machine tegen ongewenst dalen beveiligen.
Pos : 34.59 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Pic k up Grundei nstellung Bil d CF/C V ( 2012-03-20 15:45:13) @ 67\mod_1302523081074_113.doc @ 617214 @ @ 1

2
1

31
RBN00001_1

Afb. 179
Pos : 34.60 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Pic k- up Gr undeins tell ung VP @ 32\mod_1253623550687_113.doc @ 315806 @ @ 1

Aanwijzing
Bij instelling van de pick-up moet de disselhoogte van de machine aan de trekker aangepast
zijn (zie hoofdstuk "Eerste ingebruikneming").
De afstand van de tanden tot de bodem moet ca. 20 – 30 mm bedragen.
De werkhoogte van de pick-up aan de bodemomstandigheden aanpassen.
Basisinstelling (instelling aan beide kanten gelijk uitvoeren):

Pos : 34.61 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

1.
2.
3.
4.

Pick-up (3) hydraulisch omhoog zetten.
Klapstekker (1) lostrekken.
Perforatierail (2) in vereiste stand brengen.
Met klapstekker (1) borgen.

213

Bediening
Pos : 34.62.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Roll enni ederhalter @ 0\mod_1201163046930_113.doc @ 51127 @ 2 @ 1

14.11

Gewasgeleiderol

Pos : 34.62.2 /BA/Sic herheit/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Gefahr - Abbau des R ollenni ederhalters @ 20\mod_1238580223182_113.doc @ 222177 @ @ 1

GEVAAR! – Gebruik van de machine zonder gewasgeleiderol!
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
De gewasgeleiderol dient ter bescherming tegen ongevallen en mag tijdens het gebruik niet
verwijderd worden.
Pos : 34.62.3 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Roll enni ederhalter Bil d CF/C V @ 67\mod_1302523704875_113.doc @ 617298 @ @ 1

3

2

1

RPN00102_1

Afb. 180
Pos : 34.62.4 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Roll enni ederhalter Höheneinstellung C F/CV @ 67\mod_1302524046868_113.doc @ 617326 @ @ 1

De gewasgeleiderol (1) zorgt voor de regeling bij het transporteren van het te oogsten
materiaal. Hij zorgt voor een regelmatige opname van het materiaal door de pick-up.
De hoogte van omlaaghouder (1) zodanig instellen dat de gewasgeleiderol (2) permanent over
het zwad loopt.
Hoogte gewasgeleiderol:
Bij een groot zwad kan de gewasgeleiderol (1) aan de voedermassa worden aangepast.
Maak daarvoor de kettingen (3) hoger vast.

Aanwijzing
De instelling moet aan beide zijden van de gewasgeleiderol gelijk zijn.
Pos : 34.63 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.64 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Auflag edr uc kentlas tung der Pic k-up @ 67\mod_1302524398424_113.doc @ 617354 @ 3 @ 1

14.11.1

Ontlasting oplegdruk van de pick-up

Pos : 34.65 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Pic k- up Aufl agedruc kentl astung Bild @ 67\mod_1302524532234_113.doc @ 617382 @ @ 1

1
2

RPN00023_3

Afb. 181
Pos : 34.66 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Ar bei tssc hritte Druc k Pic k-up entlas ten C omprima C V/CF/F /V @ 67\mod_1302524952195_113.doc @ 617410 @ @ 1

Om beter over ongelijkmatigheden te kunnen rijden, wordt de pick-up met van twee veren
ontlast.
De veren kunnen aan de ringschroef (1) ontlast worden. Beide veren moeten gelijk ingesteld
zijn.
In de basisinstelling bedraagt de maat a:
•
•

links 150 mm
rechts 42 mm

Aanwijzing
De tastwielen moeten voldoende ontlast worden.
Bij extreme bodemgesteldheden de werkdiepte van de pick-up via de kettingen (2) aan
beide zijden (rechter en linker machinezijde) regelen:
•
•
•

Zet de pick-up hydraulisch omhoog.
Zet de tastwielen (3) omhoog.
gewenste werkdiepte van de pick-up instellen door het omhangen van de ketting (2).

Pos : 34.67 /BA/Ei nstellungen/Pic k-up / R ollenni ederhalter/Hinweis Pic k- up Ei nsatz i n Stroh @ 67\mod_1302525353218_113.doc @ 617438 @ @ 1

Aanwijzing
Bij de toepassing in stro moet de pick-up zo hoog mogelijk boven de bodem ingesteld worden.
Via de ketting (2) de pick-up tastwielen zodanig instellen dat zij de bodem niet raken.
Aanwijzing
Indien de pick-up hoger wordt opgehangen, moet de disselhoogte aangepast worden.
(zie hoofdstuk Ingebruikneming "Disselhoogte aanpassen").
Pos : 34.68 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Schnei dwer k @ 20\mod_1238593156760_113.doc @ 223565 @ 2 @ 1

14.12

Snijinrichting

Pos : 34.69.2 /BA/Sic herheit/Sc hneidwer k/Gefahr- Wartungs-, Montage-, Reparatur- und Eins tellar b Sc hneidwer k VP @ 39\mod_1268752393701_113.doc @ 361757 @ @ 1

GEVAAR! – Onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Voor alle onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden geldt:
•
Breng de machine tot stilstand.
•
Aftakas uitschakelen. Motor uitzetten en contactsleutel verwijderen.
•
Beveilig de trekker en de machine tegen wegrollen.
•
Pick-up door omzetten van de afsluitkraan aan de linker kant van de machine tegen
ongewenst dalen beveiligen.
•
Bij de montage en demontage van de messen bestaat groot gevaar voor verwondingen.
Pak de messen alleen met geschikte werkhandschoenen vast.
•
Bij werkzaamheden binnen de perskamer de geopende achterklep aan de afsluitkraan
tegen wegzinken beveiligen.
Pos : 34.69.3 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Allgemei nes Schneidwer k CF/C V @ 67\mod_1302526613030_113.doc @ 617494 @ 3 @ 1

14.12.1

Algemeen
De machine heeft een snijinrichting met snijwals en vaststaande messen. Het snijden heeft tot
doel een betere verwerkbaarheid van de ronde baal te bevorderen en de persdichtheid te
verhogen. De messen kunnen bij eventuele verstoppingen vanuit de cabine hydraulisch uit het
transportkanaal worden weggezwenkt. De mesbeveiliging voorkomt beschadiging van de
messen door vreemde voorwerpen.
De snijinrichting kan bovendien mechanisch worden uitgeschakeld.

Pos : 34.69.4 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.5 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Sc hnittlänge CF /CV @ 67\mod_1302527360996_113.doc @ 617522 @ 3 @ 1

14.12.2

Snijlengte

A
+

B
+

Afb. 182
De snijlengte wordt door het aantal gebruikte messen bepaald.
Gebruik de meegeleverde sleutel voor de instelling.

1
3
2
HDC00012

Afb. 183
De instelling vindt plaats met behulp van de multifunctionele sleutel (1).
Deze bevindt zich op de pick-up aan de linker machinekant.
Voor het afnemen:
1.
De veerstekker (2) verwijderen.
2.
Multifunctionele sleutel (1) van bevestigingsbout (3) trekken.
Schuif de multifunctionele sleutel (1) na het gebruik weer op de bout (3) en fixeer deze met de
veerstekker (2).
Pos : 34.69.6 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.7 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Sc hnittlänge M ess er Bild @ 67\mod_1302528326300_113.doc @ 617578 @ @ 1

A
B

RPN00020_2

Afb. 184
Pos : 34.69.8 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Sc hnittlänge T abell e durc h M ess erbestüc kung C F/CV @ 67\mod_1302528059446_113.doc @ 617550 @ @ 1

Tabel snijlengte afhankelijk van de messenuitrusting.
Bij 17 messen:
Snijlengte

Aantal messen

Instelling

128 mm
128 mm
64 mm

0
8
9
17

-/-/+
+/+/+

Snijlengte

Aantal messen

Instelling

84 mm
84 mm
42 mm

0
13
13
26

-/-/+
+/+/+

Bij 26 messen:

Pos : 34.69.9 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.10 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Schnittl äng e M ess er Bil d @ 67\mod_1302528326300_113.doc @ 617578 @ @ 1

A
B

RPN00020_2

Afb. 185
Pos : 34.69.11 /WHB/War nhi nweis e - Allgemeingül tig/Zurüc ksc hlag ende Mes ser - nic ht von H and i n Arbeits position, H ammer ver wenden, Schutzhandsc huhe trag @ 55\mod_1292578390301_113.doc @ 521711 @ @ 1

VOORZICHTIG! – Terugslaande messen!
De messen zijn met veerkracht voorgespannen. Verwondingsgevaar!
•
•
•

Mes niet met de hand in werkstand duwen.
Hulpgereedschap gebruiken, bijvoorbeeld hamer.
Werkhandschoenen dragen.

Pos : 34.69.12 /WHB/War nhi nweis e - Allgemeingül tig/Verletz ungsgefahr am M ess er - Schutz handsc huhe tr agen @ 55\mod_1292496039379_113.doc @ 520216 @ @ 1

Voorzichtig! – Verwondingsgevaar
Gevaar voor letsel aan mes in messenbalk.
•

Werkhandschoenen dragen.

Pos : 34.69.13 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messer zus chalten CF/C V @ 67\mod_1302529148221_113.doc @ 617616 @ @ 1

Na het inschakelen van de messen altijd controleren of alle messen omhoog gezwenkt zijn.
zijn.
Als dit niet het geval is:
•

Messenschakelassen (A/B) in mes-0-stand brengen (beide messenschakelassen (A/B) in
de positie (-) draaien).
•
Messenbodem mechanisch of hydraulisch neerlaten.
•
Messenbodem en in het bijzonder de messleuven grondig reinigen.
Na het reinigen:
•
de gewenste snijlengte instellen
Na het instellen van de messenschakelassen (A/B) zwenken de messen zelfstandig naar boven
in de werkstand.
Als dit niet het geval is moeten de niet omhoog gezwenkte messen met behulp van een
gereedschap (bijv. hamer) door een lichte slag op de achterkant van het mens in de werkstand
worden gebracht.
•

Messenbodem omhoog bewegen.

Pos : 34.69.14 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.15 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Verstopfungen entfernen CF/C V @ 73\mod_1308655635408_113.doc @ 656580 @ 2 @ 1

14.13

Verhelpen van verstoppingen
ATTENTIE! - Scherpe componenten
Uitwerking: gevaar voor ernstig letsel
Bij het verhelpen van verstoppingen altijd veiligheidshandschoenen dragen.
Bij verstopping door persmateriaal of vreemde voorwerpen:
•
Om de doorgang naar de snijwals te vergroten, de pick-up optillen
•
Verstoppingen verwijderen
Als de verstopping daardoor niet verwijderd kan worden:

1
RPN00013_2

Afb. 186
1.
2.
3.
4.

op de bedieningseenheid de instelling <Mesbodemverstelling> vooraf kiezen
hydraulisch systeem van mesbodem (1) van trekker op <Omlaag> zetten
Eventueel mes uitschakelen
Machine laten doorlopen

Aanwijzing
Terwijl de machine loopt, moet het hydraulische systeem van de trekker op <Omlaag> blijven
staan. Anders bestaat het gevaar dat de mesbodem draait en de messen de grond raken.
Pos : 34.69.16 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.17 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/U-Z/Verstopfung am F örderrotor @ 81\mod_1315905031854_113.doc @ 708989 @ 3 @ 1

14.13.1

Verstopping bij transportwals

Pos : 34.69.18 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Bil d Verstopfung am F örderrohr @ 81\mod_1315906130845_113.doc @ 709121 @ @ 1

1
2

COM00001

Afb. 187
Pos : 34.69.19 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Verstopfung am F örderrotor @ 81\mod_1315906089088_113.doc @ 709093 @ @ 1

Om de doorgang naar de transportwals te vergroten, de pick-up optillen.
Wanneer de verstopping hierdoor niet wordt verholpen, de transportwals met de meegeleverde
schakelhefboom (1) (bewaren in de touwkast) aan de rechterkant van de pick-up aandrijving (2)
terugdraaien.
Pos : 34.69.20 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.21 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Messer wec hs eln @ 40\mod_1268820477038_113.doc @ 362207 @ 3 @ 1

14.13.2

Messen vervangen

Pos : 34.69.22 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undball enpresse/Gefahr Mess er montage Vorges pannte Messer @ 74\mod_1308724042343_113.doc @ 657340 @ @ 1

GEVAAR! – Messen zijn met veerkracht voorgespannen!
Bij de montage en demontage van de messen bestaat groot gevaar voor verwondingen.
•
Pak de messen alleen met geschikte werkhandschoenen vast.
•
De montage en demontage van de messen vindt plaats aan de onderzijde van de
machine.
•
Machine altijd op de geborgde standvoet neerzetten.
Pos : 34.69.23 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messer wec hsel allgemein VarioPac k @ 40\mod_1268821967632_113.doc @ 362412 @ @ 1

De messen van de snijinrichting zijn vanaf de onderkant van de perskamer toegankelijk.
•

Achterklep openen.

Pos : 34.69.24 /BA/Sic her hei t/Module Ac htung/Geöffnete H ec kkl appe @ 32\mod_1253180791300_113.doc @ 312635 @ @ 1

GEVAAR! – Onbedoeld sluiten van de achterklep!
Uitwerking: Ernstige verwondingen.
•
Beveilig de geopende achterklep tegen ongewenst sluiten.
Pos : 34.69.25 /BA/Inbetriebnahme/Ers tinbetriebnahme/R undball enpresse/Hec kklappe sperren F /V @ 81\mod_1315906573632_113.doc @ 709159 @ @ 1

1

1
a

1

b

a

1
b
CPK00230_3

Afb. 188
•

Afsluitkraan (1) in terugloop van linker hefcilinder van achterklep van stand (a) naar stand
(b) zwenken. Achterklep is hydraulisch geblokkeerd.

Pos : 34.69.26 /WHB/War nhi nweis e - Allgemeingül tig/Beschädigung der Maschi ne - Vor Absenken des M ess erbodens Pic k-up anheben @ 55\mod_1292578795457_113.doc @ 521763 @ @ 1

ATTENTIE! - Beschadiging van de machine!
•
Pos : 34.69.27 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Voor het neerlaten van de mesbodem altijd de pick-up omhoog zetten.

Bediening
Pos : 34.69.28 /BA/Inbetriebnahme/Ers tinbetriebnahme/R undball enpresse/Mes ser boden abs enken CF/C V @ 74\mod_1308657880947_113.doc @ 656776 @ @ 1

1
RPN00013_2

Afb. 189
•

De messenbodem (1) mechanisch of hydraulisch neerlaten.

Pos : 34.69.29 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messersc haltwelle 0-Stellung @ 74\mod_1308658167155_113.doc @ 656804 @ @ 1

Messenschakelassen (A/B) mechanisch in de mes-0-stand brengen (positie (-)):

A
B

+

A
B

+
RPN00020_2

Afb. 190
•

De messchakelassen terugdraaien tot de messen iets in het snijkanaal staan en beter te
grijpen zijn.

Pos : 34.69.30 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.69.31 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messer welle entsic her n CF /CV @ 74\mod_1308661085085_113.doc @ 656892 @ @ 1

Messenas ontgrendelen

b

a
1
RPN00015_1

Afb. 191
•

Messenas ontgrendelen:
vergrendelingsbouten (1) uit stand (a) trekken en in stand (b) laten vastklikken.

Aanwijzing
Ook kan de meegeleverde sleutel voor de vergrendeling en ontgrendeling van de messenas
opgezet werden.
Pos : 34.69.32 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messer wec hs eln CF/C V @ 74\mod_1308662664844_113.doc @ 656970 @ @ 1

Messen vervangen

1
2

KRS-1-015

Afb. 192
1.

Mes (1) verwijderen

Aanwijzing
Bij het inzetten van de messen (1) erop letten dat deze correct op de messenas en in het
midden van de sleuf (2) liggen.
2.

Nieuw of geslepen mes (1) inzetten

Aanwijzing
Voor het omhoog zetten van de messenbodem controleren of alle messen (1) op één lijn staan
en correct zijn gemonteerd.
Pos : 34.69.33 /BA/Ei nstellungen/Schnei dwer k/Messer welle verrieg eln @ 74\mod_1308663654243_113.doc @ 657028 @ @ 1
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Bediening
b

A
B
a
1

+

+

RPN00015_1

Afb. 193
3.

Messenas vergrendelen:
Vergrendelingsbout (1) uit stand (b) trekken en in stand (a) laten vastklikken.
4.
Snijlengte instellen (messchakelassen (A/B) in stand "+" draaien)
Na het instellen van de messchakelassen zwenken de messen zelfstandig naar boven in de
werkstand.
•

Controleer of alle messen omhoog zijn bewogen. Als dit niet het geval is moeten de niet
omhoog gezwenkte messen met behulp van een gereedschap (bijv. hamer) door een
lichte slag op de achterkant van het mens in de werkstand worden gebracht.

Pos : 34.69.34 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undball enpresse/Gefahr Mess er montage Hilfs wer kzeug @ 74\mod_1308724466908_113.doc @ 657368 @ @ 1

GEVAAR! – Messen zijn met veerkracht voorgespannen!
Bij de montage en demontage van de messen bestaat groot gevaar voor verwondingen.
•
Het mes nooit met de hand in de werkstand duwen. Altijd een hulpgereedschap (bijv.
hamer) gebruiken.
Pos : 34.70 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.71 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Einstell en der Ball endurchmess ers @ 74\mod_1308726004540_113.doc @ 657426 @ 2 @ 1

14.14

Instellen van de baaldiameter

Pos : 34.72 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 155XC @ 79\mod_1314690325737_113.doc @ 697645 @ @ 1

Comprima F155 (XC)
Pos : 34.73 /WH B/Grundeinstellungen/Rundballenpress e/Eins tell en des Ballendurchmess ers (C OMPRIM A F 155) @ 55\mod_1292490655832_113.doc @ 519591 @ @ 1

De achterklep moet gesloten zijn en de perskamer moet leeg zijn.
Baaldiameter links- en rechtsachter op de machine instellen.

1
2

3
CPN00010_3

Afb. 194
Bovenste gat = kleinste baaldiameter
Onderste gat = grootste baaldiameter
1.
2.

Splitpen (2) van borgbout (1) op veerbuis (3) trekken.
Borgbout (1) in gewenste boorgat op veerbuis (3) steken en met splitpen (2) borgen.

Aanwijzing
De instelling moet aan beide zijden gelijkmatig plaatsvinden.
Pos : 34.74 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.75 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Pr ess druc k ei nstellen @ 59\mod_1297666400713_113.doc @ 558590 @ 2 @ 1

14.15

Persdruk instellen

Pos : 34.76 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.77 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Bil d Press druc k H andrad @ 59\mod_1297666635329_113.doc @ 558617 @ @ 1

3
2

1

VPN00001_2

Afb. 195
Pos : 34.78 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Handräder herei ndr ehen @ 59\mod_1297667178087_113.doc @ 558694 @ @ 1

De instelling van de persdruk wordt op de machine uitgevoerd.
De volgende stappen moeten bij de instelling van de persdruk worden aangehouden:
•

Handwielen (2 en 3) helemaal naar binnen draaien (let op minimumpersdruk, zie
onderstaande stappen als de persdruk onder 50 bar is gedaald).
•
Met de machine persmateriaal opnemen tot een persdruk wordt opgebouwd die ca. 10
bar boven de gewenste persdruk ligt.
•
Met het handwiel (3) de gewenste druk instellen.
Rechts draaien
= druk verhogen
Links draaien
= druk verminderen
Pos : 34.79 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis Pres sdr uc k 180 @ 59\mod_1297667596958_113.doc @ 558721 @ @ 1

Aanwijzing
De persdruk stelt zich alleen in als er persmateriaal aan de kamer wordt toegevoerd.
De maximale druk mag 180 bar niet overschrijden.
De minimum druk mag 50 bar niet onderschrijden. Bij een persdruk onder 50 bar de machine
niet in werking laten komen.
Pos : 34.80 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis Pres sdr uc k H ec kkl appe @ 81\mod_1315908345560_113.doc @ 709187 @ @ 1

Aanwijzing
De maximale druk bij het openen van de achterklep mag 210 bar niet overschrijden.
De minimum druk mag 50 bar niet onderschrijden. Bij een persdruk onder 50 bar de machine
niet in werking laten komen.
Na een lange standtijd vóór ingebruikneming van de machine de achterklep eenmaal openen
en weer sluiten. Daardoor wordt een minimumdruk opgebouwd. Vervolgens zoals boven
beschreven de gewenste persdruk instellen.
Pos : 34.81 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.82 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis Eingriffe am Dr uc kregler @ 81\mod_1315908706413_113.doc @ 709243 @ @ 1

Aanwijzing
Door ingrepen aan de drukregelaar gaan de garantierechten verloren.
Pos : 34.83 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hinweis Dr uc kber eich @ 59\mod_1297669041046_113.doc @ 558802 @ @ 1

Aanwijzing
Voor de instelling van de persdruk is een drukbereik van 50-180 bar bepaald.
Pos : 34.84 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/T abelle Dr uc kber eic h @ 59\mod_1297669134467_113.doc @ 558829 @ @ 1

Persmateriaal
Hooi
Stro
Silage

Drukbereik (bar)
laag
medium/hoog
hoog

Pos : 34.85 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 34.86 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Bil d Press druc kei nstellung F 125/155 @ 81\mod_1315911207607_113.doc @ 709271 @ @ 1

3
2

1

2

1
0

RP-0-035

RP-99-007

Afb. 196
Pos : 34.87 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Pr ess druc kvor wahl allgemein @ 81\mod_1315913733980_113.doc @ 709415 @ @ 1

Persdrukvoorkeuze bij uitvoering met KRONE bedieningsterminal Alpha (Mediumelektronica)
De persdrukvoorkeuze vindt plaats aan het verstelsegment achter de bescherming rechtsvoor
en wordt ingesteld vanaf de touwkast rechtsbinnen met de vleugelmoer.
1.
2.
3.

4.
Pos : 34.88 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Elektrische bediening inschakelen.
Til beide persdrukwijzers (1) met de hand naar de gewenste stand (persdruk).
Maak de vleugelmoer (2) in de touwkast los en verschuif de schroef met de vleugelmoer
in het langgat tot de controlelampen van de KRONE bedieningsterminal Alpha branden
en de claxon klinkt.
Draai de vleugelmoer in de touwkast weer aan.

Bediening
Pos : 34.89 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Ballendurchmess er vor wählen (C OMPRIM A V150/V180/V210) (M edi um) @ 85\mod_1319114801368_113.doc @ 737283 @ 3 @ 1

14.15.1

Baaldiameter vooraf kiezen (Comprima V150/V180/V210 (XC)) (Medium-elektronica)

Pos : 34.90 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Bil d und T ext Ballendurc hmesser vor wähl en @ 81\mod_1315914552339_113.doc @ 709491 @ @ 1

De instelling van de baaldiameter vindt plaats aan een verstelsegment achter de bescherming
rechtsvoor en wordt ingesteld vanaf de touwkast binnen (rechter machinezijde) met een
vleugelmoer (2).

2

1
RP000036

Afb. 197
Aanwijzing
Voer de voorkeuze van de baaldiameter niet in de automatische modus uit.
1.
2.
3.

4.

Elektrische bediening inschakelen.
Beide persdrukwijzers (1) met de hand naar de gewenste stand (baaldiameter) tillen
(bijv. 10 =1,0 m, 12 =1,2 m).
Maak de vleugelmoer (2) in de touwkast los en verschuif de schroef met de vleugelmoer
in het langgat tot de controlelampen van de KRONE bedieningsterminal Alpha branden
en de claxon klinkt.
Draai de vleugelmoer in de touwkast weer aan

Pos : 34.91 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.92 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Einstell ung der Ballendurc hmes ser anzeige (COMPR IMA V150 / V180) (M edi um) @ 55\mod_1292491678239_113.doc @ 519722 @ 3 @ 1

14.15.2

Instelling van de baaldiameterindicatie (Comprima V150 / V180 / V210 (XC)) (Mediumelektronica)

Pos : 34.93 /WH B/Grundeinstellungen/Rundballenpress e/Eins tell ung der Ballendurc hmes ser anz eige (C OMPR IMA V150 / V180) (M edi um) @ 55\mod_1292491753817_113.doc @ 519748 @ @ 1

WHBCP075

Afb. 198
Met het koord (1) aan de linker- en rechterzijde van de machine worden de beide
diameterwijzers aan de rechterzijde van de machine ingesteld.
Aanwijzing
De maat "Y" moet aan beide zijden gelijk zijn.
•
•
•
•

Bij lege perskamer en gesloten en vergrendelde achterklep moeten de wijzers iets van de
aanslag (2) opgetild zijn (koord is gespannen).
In het schroefdraadstuk (3) kan de koordlengte worden versteld.
Controleer of de naaldvleugel (4) op de aanslag (5) ligt (evt. rolbodem ontspannen).
De perskamer moet gesloten en leeg zijn.

Basisinstelling:
Y= 30 mm
Pos : 34.94 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.95 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Einstell ung H ec kkl appenversc hl uss (M edi umel ektr oni k @ 81\mod_1315916822746_113.doc @ 709967 @ 2 @ 1

14.16

Instelling achterklepsluiting (Medium-elektronica)

Pos : 34.96 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Ei nstellen H ec kkl appenversc hluss @ 81\mod_1315916961701_113.doc @ 709995 @ @ 1

1
2
4

3

RPN00024_2

RPN00025

Afb. 199
Met het koord (1) (rechts/links) wordt op beide wijzers (2) aan de rechterzijde van de machine
aangegeven of de achterklep correct is afgesloten.
Als de sluithaken volledig vergrendeld zijn, moeten de wijzers (2) van de aanslag (3) iets
opgetild zijn (koord (1) is gespannen).
Als de sluithaken niet volledig vergrendeld zijn, moeten de wijzers (2) van de schroef (3)
duidelijk opgetild zijn.

Instelling:
Door het verstellen van de kabelrol In het langgat (4) kan de koordlengte worden versteld.
Pos : 34.97 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.98 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Ei nstellung Pr essdr uc kanzeiger @ 85\mod_1319098415608_113.doc @ 737078 @ 2 @ 1

14.17

Instelling van de persdrukwijzers (Medium-elektronica)

Pos : 34.99 /BA/Ei nstellungen/R undball enpresse/Ei nstellung des Pressdr uc kanzeigers (Medium) @ 85\mod_1319095630876_113.doc @ 737020 @ @ 1

Comprima F 125 (XC)

Comprima F 155 (XC)

1

2

30

3

20

3

4

2

4

1
COM00017

Afb. 200
Als de spanhendels links/rechts (1) correct zijn ingesteld (zie hoofdstuk bediening "Rolbodem
spannen en veervoorspanning instellen"), de bovenste persdrukwijzer met de kabelverstelling
(3) aan de onderste persdrukwijzer aanpassen.
Als de balen na de instelling van de persdrukwijzer nog steeds conisch gevormd zijn, gaat u als
volgt te werk:
1.
2.
Pos : 34.100 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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De spanhendels links/rechts (1) telkens 20 mm (Comprima F 125 (XC)) resp. 30 mm
(Comprima F 155 (XC)) van de aanslag (2) optillen.
In deze stand de bovenste persdrukwijzer met de koordverstelling (3) aan de onderste
persdrukwijzer aanpassen.

Bediening
Pos : 34.101 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/K- O/N etz bindung @ 33\mod_1254400902338_113.doc @ 319500 @ 2 @ 1

14.18

Netbinding

Pos : 34.102 /BA/Sic her hei t/R undballenpress e/Gefahr- War tungs-, M ontage-, Reparatur- und Eins tell arbeiten VP @ 32\mod_1253622337546_113.doc @ 315706 @ @ 1

Gevaar! - Onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Voor alle onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden geldt:
•
Aftakas uitschakelen, motor uitzetten en contactsleutel uit contactslot trekken.
•
Voorkom wegrollen van de machine met wielwiggen.
•
Neem tijdens het gebruik een voldoende veiligheidsafstand tot alle bewegende delen van
de machine in acht. Dit geldt in het bijzonder voor de opnamevoorzieningen van het
persmateriaal.
•
Verstoppingen uitsluitend bij stilstaande pers verwijderen. Motor uitzetten en
contactsleutel verwijderen.
•
Neem de machine pas in gebruik als alle beveiligende delen zijn aangebracht en deze
zich in een correcte toestand bevinden.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
Pos : 34.103 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.104 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Bauteile N etzbi ndung @ 33\mod_1254401988166_113.doc @ 319550 @ 3 @ 1

14.18.1

Onderdelen netbinding

Pos : 34.105 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindungBild Bauteile N etz bindung CF /CV @ 74\mod_1308745050584_113.doc @ 657660 @ @ 1

8

5

12

13
4
10
11

6

1
9
14

7
2

15

3
RPN00007_6

Afb. 201
1
2
3
4
5
6
7
8

Messenbalk
Toevoerwals
Netcompensatie
Bevestigingsplaat
Netrem
Veer voor netrem
Naaldvleugel net
Omkeeras

9
10
11
12
13
14
15

Bevestigingsbeugel
Kunststof doek
Net
Breedtrekbeugel
Breedtrekrol
Kunststof geleiding
Vaste dwarsbuis

Pos : 34.106 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Funkti on Netz bindung CF/C V @ 74\mod_1308746299827_113.doc @ 657744 @ 3 @ 1

14.18.2

Functie van netbinding
Het net wordt met de naaldvleugel (7) op de toevoerwals (2) gelegd en door deze wals tussen
de perswalsen naar de baal gevoerd en dan van de baal getrokken. Na beëindiging van het
wikkelproces wordt de messenbalk (1) gezwenkt en snijdt deze het net af.

Pos : 34.107 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.108 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/K- O/N etzroll e einl egen @ 33\mod_1254403373541_113.doc @ 319650 @ 2 @ 1

14.19

Netrol inleggen

Pos : 34.109 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undballenpr ess e/Gefahr Öl auf Bindeg arn @ 37\mod_1264496122520_113.doc @ 341345 @ @ 1

ATTENTIE! – Verontreiniging van bindtouw en bindmechanisme door olie en vet
Gevolg: beschadiging van de machine en problemen bij het afrollen van het bindtouw
•
Touw, touwspanner en ogen mogen niet met olie of vet verontreinigd zijn.
•
De delen van het knopermechanisme die door het bindtouw of het net worden doorlopen,
mogen niet met olie of vet verontreinigd zijn.
Pos : 34.110 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undballenpr ess e/Gefahr Bi ndung ei ne Person @ 37\mod_1264491511816_113.doc @ 341320 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwacht bewegen van een component van de machine.
Uitwerking: levensgevaar, letsel van personen.
•
•

Het bindtouw of het net mag slechts door één persoon worden ingelegd.
Er mogen zich geen andere personen in het bewegingsbereik van de machine bevinden.

Pos : 34.111 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/N etzroll e einl egen CF/C V @ 74\mod_1308749918367_113.doc @ 657829 @ @ 1
b

Aanwijzing
Het begin van de netrol moet naar de machine wijzen en van bovenaf uitgetrokken kunnen
worden.

5

1

3

2

4
VP-2-074

RBV05360_1

Afb. 202
De voorbereiding en het inzetten van de touwrol moet bij stilstaande machine plaatsvinden:
•
•
•
•
•
•
•

schakel de aftakas van de trekker uit
de trekkermotor uitzetten.
Hendel (2) optillen.
Draai de remschijf (1) met de netrolopname (3) naar voren.
Remschijf (1) lostrekken.
Duw de netrol op de as van de netrolopname (3) en de houder (4).
Duw de remschijf (1) met de kartonrolklemming (5) linksom in de kartonrol en op de as
van de netrolopname tot aan de aanslag.

Pos : 34.112 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.113 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindungNetz über Brems e @ 33\mod_1254818678270_113.doc @ 319900 @ @ 1

1
3
2
RBV00111

Afb. 203
•

Pos : 34.114 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•
•

In ingebouwde toestand kan de netrol met een monteerhendel (2) naar links of naar
rechts gecentreerd op de machine worden afgesteld.
Maak de rem los om aan het net te trekken. Duw daarvoor de hendel (1) omlaag.
Leg de taster voor de netrem (3) onder de netrol.

Bediening
Pos : 34.115 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/N etz einl egen @ 74\mod_1308810058091_113.doc @ 657920 @ 3 @ 1

14.19.1

Net inleggen

Pos : 34.116 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undballenpr ess e/Gefahr Mes ser N etz ei nleg en CF/CV @ 74\mod_1308811963451_113.doc @ 657978 @ @ 1

GEVAAR! – Snijgevaar door scherpe messen!
Ernstig letsel, in het bijzonder van de handen.
•
•

Bij alle werkzaamheden in de buurt van het mes en de mesbalk werkhandschoenen
dragen.
Bij het inleggen en uit elkaar trekken van het net werkhandschoenen dragen!

Pos : 34.117 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undballenpr ess e/Gefahr Öl auf Bindeg arn @ 37\mod_1264496122520_113.doc @ 341345 @ @ 1

ATTENTIE! – Verontreiniging van bindtouw en bindmechanisme door olie en vet
Gevolg: beschadiging van de machine en problemen bij het afrollen van het bindtouw
•
Touw, touwspanner en ogen mogen niet met olie of vet verontreinigd zijn.
•
De delen van het knopermechanisme die door het bindtouw of het net worden doorlopen,
mogen niet met olie of vet verontreinigd zijn.
Pos : 34.118 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/N etz einl egen CF /CV @ 74\mod_1308812341024_113.doc @ 658036 @ @ 1
b

COM00200_1

Afb. 204
Voor het invoeren van het net de messenbalk (1) met de hand zo ver naar achteren
drukken tot de klink (2) vastklikt.

ca.200 mm

•

RPN00008_7

Afb. 205
•
•

Het net (11) via de omkeeras (8) onder de netcompensatie (3) voeren.
Het net (11) verder over de breedtrekbeugel (12) leggen en onder de omkeerrol (13) door
over de bevestigingsplaat (4) leggen onder de kunststof doek (10) voeren.
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Bediening
Aanwijzing
Om de netspanning te verhogen (net verder naar buiten trekken), kan het net ook onder de
dwarsbalk (15) gelegd worden. Daarbij moet het net correct getrokken worden.
Het net moet ca. 200 mm boven de bevestigingsplaat (4) hangen.
•

Opname netrollen weer terug in de houder zwenken.

Aanwijzing
Na het invoeren moet het net op een breedte van ca. 500 mm uit elkaar worden getrokken
zodat de meenemers van de toevoerwals het net correct kunnen opnemen.
Pos : 34.119 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.120 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/N etz brems e eins tell en @ 33\mod_1253794584738_113.doc @ 317756 @ 3 @ 1

14.19.2

Netrem instellen

Pos : 34.121 /WH B/Gr undeins tell ungen/R undballenpr ess e/Ei nstellung der N etz bremse @ 55\mod_1292496237926_113.doc @ 520268 @ @ 1

1
a

3
2

RPN00022_1

Afb. 206
Basisinstelling:
•
•
•

As met remschijf (1) is ingelegd.
Remhefboom (2) ligt erop.
Maat "a" (binnen-binnen oog) = 210 mm

Aanwijzing
Bij sommige netsoorten kan het gebeuren dat bij een vermindering van de netroldiameter het
net bij het intrekken scheurt. Dan moet de voorspankracht gereduceerd worden.
Voorspankracht instellen
1
2.

3.

Ringschroef (3) demonteren.
Ringschroef een gaatje verplaatsen (remkracht wordt verminderd)
Pos. I = hoge remkracht (bei kleine netrol)
Pos. II = lage remkracht (bei kleine netrol)
Pos. III = laagste remkracht (bei kleine netrol)
Ringschroef (3) monteren.
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ca.200 mm

Bediening

1

4

3
2

x
RPN00034_1

RPN00009_2

Afb. 207
De netrem zodanig instellen dat het net na het binden ca. 200 mm boven de bevestigingsplaat
(4) in het kanaal hangt.
Aanwijzing
Altijd met toerental 540 1/min vastbinden (gelijk toerental).

Aanwijzing
Als het net na het binden nog steeds meer dan 200 mm boven de bevestigingsplaat (4) hangt,
moet het net onder de dwarsbuis (15) worden gelegd (daardoor wordt het net sterker afgeremd
en wikkelt het zich breder om de baal).
Vasthoudplaat instellen
Opdat het net tijdens het gebruik van de machine niet breekt, kan op de ringschroef (1) met de
moer (2) door de veer (3) de druk van de bevestigingsplaat (2) worden ingesteld.

Pos : 34.122 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Veer (3) verder
samengedrukt:

De druk van de bevestigingsplaat op het net groter.

max. instelling:

x = 10 mm

Bediening
Pos : 34.123 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Einstellung Abs chnei depositi on @ 74\mod_1308830581899_113.doc @ 658406 @ 3 @ 1

14.19.3

Instelling afsnijdpositie

Pos : 34.124 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/Absc hnei deposition ei nstellen CF/C V @ 74\mod_1308828767840_113.doc @ 658319 @ @ 1
b

1

A
B

3

2

RPN00044

Afb. 208
De afsnijpositie is bereikt als de klink (1) opgetild en de maat A tussen klink (1) en instelhendel
(2) A= 410 mm bedraagt.
Als dit niet het geval is:
•
In het bedieningspaneel het menu "Handmatige sensortest" oproepen.
•
Motor via de bedieningseenheid naar binnen bewegen tot maat A tussen draaipunt van
klink (1) en stelhendel (2) A = 410 mm bedraagt.
Als de maat A = 410 mm bereikt is, de afsnijpositie opslaan.
•
De kabel (3) op een maat B = 365 mm instellen.
Aanwijzing
Wanneer bij de praktijktoepassing het net niet wordt afgesneden moet de maat op 360 mm
ingesteld worden.
Pos : 34.125 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.126 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Einstellung der Z uführpositi on @ 55\mod_1292496600692_113.doc @ 520346 @ 3 @ 1

14.19.4

Instelling van de toevoerpositie

Pos : 34.127 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/Z uführ posi tion eins tell en C F/CV @ 74\mod_1308830963595_113.doc @ 658434 @ @ 1

A

RPM00014_1

Afb. 209
Een optimale instelling van de toevoerpositie is bereikt als de invoerplaat (1) van het net zo ver
omlaag beweegt dat er net nog een kleine spleet tussen de invoerplaat (1) en de transportwals
(2) aanwezig is.
De afstand tussen draaipunt van klink (3) en stelhendel (4) moet "A" = 285 mm bedragen.
Bij afwijkingen de maat "A" als volgt instellen:
1.
2.

Pos : 34.128 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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3.

In het bedieningspaneel het menu "Handmatige sensortest" oproepen.
Motor via de bedieningseenheid naar buiten bewegen tot maat A tussen draaipunt van
klink (1) en stelhendel (2) A = 285 mm bedraagt. Tussen invoerplaat (3) en transportwals
(4) mag nog slechts een kleine spleet aanwezig zijn.
Deze toevoerpositie via de bedieningseenheid opslaan.

Bediening
Pos : 34.129 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Einstellung der Bindepositi on (Prüfen) @ 55\mod_1293087272540_113.doc @ 526596 @ 3 @ 1

14.19.5

Instelling van de bindpositie

Pos : 34.130 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/Bi ndeposition eins tell en CF/C V @ 74\mod_1308833765916_113.doc @ 658523 @ @ 1

3

1

2

RPN00045

Afb. 210
1.
2.
3.

In het bedieningspaneel het menu "Handmatige sensortest" oproepen.
Bindpositie door bedienen van de desbetreffende toets activeren.
Naar de bindpositie wordt door de motor automatisch bewogen.

Aanwijzing
Als de motor de bindpositie heeft bereikt, mag de kabel (1) niet spannen en moet de rol (2) voor
de klink (3) liggen. Als dit niet het geval is, moeten de instellingen van de afsnijpositie en de
toevoerpositie gecontroleerd en indien nodig ingesteld worden.
Pos : 34.131 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Anz ahl Netz umwic klungen @ 74\mod_1308834883068_113.doc @ 658551 @ 3 @ 1

14.19.6

Aantal netomwikkelingen kiezen

Pos : 34.132 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/N etz-Gar nbindung/N etz umwic klungen wähl en F/V @ 81\mod_1315918916295_113.doc @ 710219 @ @ 1

Het aantal netomwikkelingen wordt op de bedieningsterminal ingesteld.
KRONE bedieningsterminal Alpha (Medium-elektronica)

AB

CD

2

6

EF

GH

3

7

10

8

COM00325

Afb. 211
Inschakelen
•

Toets

bedienen.

•
Met de toets 2 of 3 het aantal netwikkelingen vergroten of verkleinen.
Lees de ingestelde waarde op de bargraaf (1) af.
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Bediening
Zie de volgende tabel voor de toewijzing baalgrootte, ingestelde stand en aantal netwikkelingen.
Stand
Baalgrootte

A

B

C

D

E

F

G

H

1000

1,5

2,3

3,1

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

1100

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5,1

5,8

6,5

1200

1,3

1,9

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

6,0

1300

1,2

1,8

2,4

3,0

3,7

4,3

4,9

5,5

1400

1,1

1,7

2,2

2,8

3,4

4,0

4,6

5,1

1500

1,0

1,5

2,1

2,6

3,2

3,7

4,3

4,8

1600

0,9

1,4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1700

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,3

3,8

4,2

1800

0,8

1,3

1,7

2,2

2,6

3,1

3,5

4,0

KRONE bedieningsterminal Beta/
KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 (Komfort-elektronica)
Bij de comfort elektronica wordt via de grootteaanduiding van de baal en het aantal
netwikkelingen automatisch de netlengte bepaald.
Pos : 34.133 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.134 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Riemenl auf eins tell en @ 59\mod_1297670256438_113.doc @ 558856 @ 2 @ 1

14.20

Riemloop voor de achterste rolbodem instellen

Pos : 34.135 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma V150/V180/V210 ( XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.136 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild gekr öpfte Ac hs e @ 59\mod_1297673070941_113.doc @ 559021 @ @ 1

6
VPN00610

Afb. 212
Pos : 34.137 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Hi nweis Powerbelt @ 59\mod_1297672867974_113.doc @ 558994 @ @ 1

Aanwijzing
Wanneer de achterste powerbelt aan een zijde sterk tegen de aanloopplaten aanloopt, kan de
riemloop met de krukvormige as (6) in het gebied van de achterste dubbele naaldvleugel
gecorrigeerd worden.
Pos : 34.138 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ü berschrift Ri emenlauf korrigieren @ 59\mod_1297673705789_113.doc @ 559075 @ @ 1

Riemloop corrigeren:
Pos : 34.139 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Ladewagen/War nung - H ec kkl appe öffnen @ 0\mod_1199796821294_113.doc @ 35001 @ @ 1

Waarschuwing! - Openen van de achterklep
Uitwerking: Letsel van personen of beschadigingen aan de machine
•
Bij het openen van de achterklep mag zich niemand in het draaibereik bevinden.
Pos : 34.140 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild Abs perrhahn @ 59\mod_1297675090973_113.doc @ 559270 @ @ 1

1

1
a
b

CPK00230_2

Afb. 213
Pos : 34.141 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undballenpr ess e/Abs perr hahn z urSic her ung H ec kkl appe geschl oss en @ 59\mod_1297674298700_113.doc @ 559129 @ @ 1

GEVAAR! - Instellingen aan de machine!
Levensgevaar of ernstig letsel.
•

Afsluitkraan (1) aan linker hydraulische cilinder van stand (a) naar stand (b) zwenken om
onbedoeld sluiten van geopende achterklep te voorkomen.

1.

Achterklep openen.

Pos : 34.142 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/H ec kkl appe öffnen @ 59\mod_1297675801136_113.doc @ 559297 @ @ 1

Pos : 34.143 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild gekr öpfte Ac hs e_Hec kklappe @ 59\mod_1297673825441_113.doc @ 559102 @ @ 1
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Bediening

3

3
2

4
VPN00611

5

VPN00612

Afb. 214
Pos : 34.144 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ri emenl auf korrigieren @ 59\mod_1297673297543_113.doc @ 559048 @ @ 1

2.
3.

Moer (4) en draadeind (5) demonteren.
Aan één machinezijde de verzonken schroef (3) M16x30 losdraaien.

Aanwijzing
Zeskantbout M16 x 50 alleen bij stilstand van de machine verdraaien.
4.

Aan de andere machinezijde de verzonken schroef (3) door een zeskantbout M16x50
vervangen en tot op de bodem van de schroefdraad indraaien.
5.
Vervolgens door verdraaien van de zeskantbout (ca.10°) de riemloop gelijkmatig
instellen. (krukvormige as wordt verdraaid)
6.
Machine starten.
7.
Visueel controleren of de riemloop gelijkmatig t.o.v. de omkeerwielen (2) loopt.
Bij ongelijkmatige riemloop:
Machine uitschakelen en stappen 5. t/m 7. herhalen tot de riemloop gelijkmatig is ingesteld.
Pos : 34.145 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild gleichmäßiger Ri emenlauf @ 59\mod_1297674694865_113.doc @ 559233 @ @ 1

3
4

5

VPN00612

Afb. 215
Pos : 34.146 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/gl eichmäßiger Ri emenlauf @ 59\mod_1297674516910_113.doc @ 559186 @ @ 1

Bij gelijkmatige riemloop:
1.
2.
3.
Pos : 34.147 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Verzonken schroef M16x30, draadeind (5) en moer (4) aan een machinezijde stevig
vastdraaien.
Zeskantbout M16x50 door verzonken schroef M16x30 vervangen.
Draadeind (5) en moer (4) vastdraaien.

Bediening
Pos : 34.148 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/A- E/Ballenz ähler @ 81\mod_1315921647392_113.doc @ 710531 @ 2 @ 1

14.21

Balenteller

Pos : 34.149 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ballenzähl er @ 81\mod_1315921816720_113.doc @ 710589 @ @ 1

Bij uitvoering met KRONE bedieningsterminal Alpha (Medium-elektronica)

1
2

RPN00019

Afb. 216
De balenteller (1) is aan de linkerzijde van de machine achter de zijbeplating aan de voorkant
gemonteerd. Telkens wanneer de achterklep wordt geopend, wordt de balenteller bediend.
Pos : 34.150 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

•

Indien nodig de balenteller met de kartelschroef (2) op nul zetten
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Bediening
Pos : 34.151 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Rollboden s pannen und F eder vors pannung eins tell en @ 79\mod_1314690152708_113.doc @ 697589 @ 2 @ 1

14.22

Rolbodem spannen en veervoorspanning instellen

Pos : 34.152 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma F 125XC @ 79\mod_1314690252687_113.doc @ 697617 @ @ 1

Comprima F125XC
Pos : 34.153 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Spannen des R ollbodens (COM PRIMA F 125) @ 79\mod_1314628031949_113.doc @ 697298 @ @ 1

2

4

1

c
5

3

5

a
2

b

b
COM00323

Afb. 217
De achterste rolbodem wordt met de stelschroef (1) gespannen. De rolbodem is correct
gespannen als de spanhendel (2) met de maat "a" = 5 mm van de uitsparing (4) van de houder
(3) is opgetild.
Rolbodem instellen:
1.
2.
3.
4.

Schroeven (5) losdraaien.
Houder (3) met de stelschroef (1) omhoog zetten tot de maat "a" = 5 mm bereikt is.
Schroeven (1) vastdraaien.
Maat "b" controleren. Deze moet tussen oog binnen-binnen 480 tot 490 mm bedragen en
mag niet veranderd worden.

Aanwijzing
De schroeven kunnen ook in positie "c" worden omgestoken.
Pos : 34.154 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.155 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Spannrolle vers etz en @ 79\mod_1314691243884_113.doc @ 697818 @ @ 1

a

2
1

3
4
5

b
b
a

COM00322

Afb. 218
Als de rolbodem op de hierboven beschreven wijze niet voldoende gespannen kan worden of
de rolbodemspanning minder wordt, kan voor extra spanweg worden gezorgd door het
verzetten van de omkeerrol.
Omkeerrol verzetten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De zijbescherming links (1) ontgrendelen en omhoogklappen.
De kunststofbescherming links (2) demonteren.
De afstrijker (3) uit stand (a) demonteren en in stand (b) monteren.
De stelring aan de schroefverbinding van de omkeeras (4) door uitdraaien van het
draadeind losmaken en verwijderen.
De schroefverbinding aan de omkeeras (4) demonteren.
Omkeeras (4) met omkeerrol (5) uit stand (a) nemen en in stand (b) monteren.
De stelring op de omkeeras (4) schuiven en met draadeind borgen.
De kunststofbescherming links (2) monteren.
De zijbescherming links (1) sluiten.

Pos : 34.156 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.157 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma F 155XC @ 79\mod_1314690325737_113.doc @ 697645 @ @ 1

Comprima F155 (XC)
Pos : 34.158 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Spannen des R ollbodens (COM PRIMA F 155) @ 79\mod_1314690382940_113.doc @ 697703 @ @ 1

d

COM00324

Afb. 219
Aanwijzing
Maat "d" tussen oog binnen-binnen bedraagt 440 mm en mag niet veranderd worden.
Pos : 34.159 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.160 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/U-Z/Weic hkern anpass en @ 58\mod_1297169012752_113.doc @ 555508 @ 2 @ 1

14.23

Zachte kern aanpassen

Pos : 34.161 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma V150/V180/V210 ( XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 34.162 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild Seil mit Kar abiner @ 81\mod_1315982624201_113.doc @ 712070 @ @ 1

1
3

2
VPN00011

Afb. 220
Pos : 34.163 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ändern der R ollbodenspannung ( Weichker n) @ 81\mod_1315982759476_113.doc @ 712098 @ @ 1

Wijzigen van de rolbodemspanning
Voor een zachtere binnenkern van de baal kan de rolbodemspanning worden aangepast aan
oogstgoed van verschillende structuur:
•

Het koord (1) van de hydraulische spanvoorziening met karabijnhaak (2) losmaken en op
draadeind (3) hangen.

Pos : 34.164 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild Anpass en Weichkern @ 59\mod_1297172698438_113.doc @ 555807 @ @ 1

4

5
6
VPN00012

Afb. 221
Pos : 34.165 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Vordere Sc hwing e hoc hstellen ( Weichkern) @ 81\mod_1315983202519_113.doc @ 712146 @ @ 1

Voorste naaldvleugel omhoog zetten
Pos : 34.166 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Anpass en Weic hkern @ 59\mod_1297172819339_113.doc @ 555834 @ @ 1

Voor het aanpassen van de zachte kern de persweg van de voorste naaldvleugel (4) rechts en
links verstellen:
•
•
•

Schroef (5) demonteren
Aanslag (6) naar rechts of links een boring verplaatsen (posities zie onder)
Schroef (5) monteren en vastdraaien.

Aanwijzing
Let erop dat de aanslag (6) aan de rechter- en linkerzijde van de machine gelijk is ingesteld.
Pos : 34.167 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bediening
Pos : 34.168 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild Positi onen Weic hkern @ 59\mod_1297173252538_113.doc @ 555861 @ @ 1

I

II

X

X

VPN00012_3

VPN00012_2

Afb. 222
Pos : 34.169 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ei nstellung Feder Roll bodens pannung @ 59\mod_1297171247379_113.doc @ 555726 @ @ 1

Instelling van de veer voor rolbodemspanning voor
De afmetingen X en Y aan de rechter- en linkerzijde van de machine op de volgende waarden
instellen:
Pos : 34.170 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Bild Roll bodenvors pannung @ 59\mod_1297170322783_113.doc @ 555645 @ @ 1

1
3

X

2

Y
COM00211

Afb. 223
Pos : 34.171 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/ Ei nstellung F eder R ollbodenspannung V 150 XC @ 81\mod_1315985789223_113.doc @ 712214 @ @ 1

Comprima V 150/V180(XC)

X = 130 mm

Comprima V 150(XC)

Y= 60 mm

Comprima V180 (XC)

Y= 90 mm

Pos : 34.172 /BA/Bedi enung /R undball enpres se/Ei nstellung Feder Roll bodens pannung V 210 XC @ 100\mod_1330412146730_113.doc @ 892930 @ @ 1

Comprima V 210(XC)

X = 115 mm
Y = 50 mm

Pos : 35 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Instellingen
Pos : 36.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ei nstellungen @ 0\mod_1199868783862_113.doc @ 36146 @ 1 @ 1

15

Instellingen

Pos : 36.2 /BA/Sicher heit/Gr oßpac kenpr essen/Gefahr - Wartungs-, M ontage-, R epar atur- und Ei nstellarbeiten an der Bi ndung @ 20\mod_1239002475628_113.doc @ 225590 @ @ 1

Gevaar! - Onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Voor alle onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden geldt:
•
Schakel de aftakas uit. Motor uitzetten en contactsleutel verwijderen. Trek de
vliegwielrem aan.
•
De machine met wielwiggen en door het aantrekken van de parkeerrem tegen wegrollen
beveiligen.
•
Neem de machine pas in gebruik als alle beveiligende delen zijn aangebracht en deze
zich in een correcte toestand bevinden.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
•
Tijdens het werken onder de pers en bij zich in het perskanaal bevindende naalden dient
men absoluut de naalddragers te beveiligen.
Pos : 36.3 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Instellingen
Pos : 36.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Zentr ale Kettensc hmierung @ 33\mod_1254819776816_113.doc @ 319950 @ 2 @ 1

15.1

Centrale kettingsmering

Pos : 36.5 /BA/Eins tell ung en/Rundballenpr ess e/Z entral e Kettensc hmier ung @ 33\mod_1254819918129_113.doc @ 319975 @ @ 1

1

2
3
RBV05150

Afb. 224
De centrale kettingsmering is aan de linker machinezijde achter de voorste bescherming
aangebracht.
Bij elke omwenteling van de aandrijfas wordt via de pomp (2) uit de tank (1) olie via de
smeerlijsten links en rechts op de machine naar de borstels aan de aandrijfkettingen geperst.
In de smeerlijsten zijn voor elke smeerlijst verschillende sproeiers ingebouwd.
De pomphoeveelheid kan met het excentriek (3) op de aandrijfrol worden ingesteld:

67

2

8

128 mm

1

VP-2-001

Afb. 225
1.
2.
3.

Pos : 36.6 /BA/Eins tell ung en/Rundballenpr ess e/Z entral e Kettensc hmier ung Öl prüfen @ 54\mod_1291810809890_113.doc @ 516108 @ @ 1
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Schroeven (2) losdraaien.
Draai de excentriekschijf (1).
Draai de schroeven (2) weer vast.

Instellingen

3

2
1

4
RP100007_1

Afb. 226
•
Afhankelijk van het verbruik olievoorraad in de tank controleren en indien nodig bijvullen.
Als de voorraadtank is leeggelopen, moet de centrale kettingsmering worden ontlucht:
•
•
•
•

De voorraadtank met olie vullen.
De tankslang (4) van de pomp lostrekken en wachten tot er olie naar buiten komt.
Slang weer op de pomp monteren.
De ontluchtingsschroef (3) openen en de pomp met de hand bedienen tot er olie uit het
ventielblok stroomt.

Aanwijzing
Vervang het filter (2) eenmaal per jaar. Verwijder eerst de tank (1), maak deze leeg en reinig
deze grondig.
Vervang daarna pas het filter (2). Verwijder het filter (2) niet als er nog olie aanwezig is.
Aanwijzing
Er moet beslist voor worden gezorgd dat er geen water of stof in de tank (1)
kan komen.

255

Instellingen
Aanwijzing
Gebruik alleen geadviseerde oliesoorten!
•
•
•

•
Pos : 36.7 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Er kunnen verschillende oliesoorten worden gebruikt.
De viscositeit moet vergelijkbaar met 15W40 zijn (koude omgeving SAE 30,
warme omgeving SAE 90).
Er mogen alleen biologisch afbreekbare en toxicologisch onbezwaarlijke oliesoorten
worden gebruikt (zoals Fuchs minerale olie Plantogear 100 - N en Castrol Optimol
Optileb GT 100).
Kettinghechtoliesoorten mogen niet worden gebruikt, omdat deze in de installatie kunnen
vastkleven!

Instellingen
Pos : 36.8 /Abkürzungen /Abkürzungen s prac hneutr al/Rundballenpress en/C ompri ma F125/F 155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 36.9 /BA/Eins tell ung en/Rundballenpr ess e/Schaubil d z entral e Kettensc hmier ung C F155XC @ 74\mod_1309173160561_113.doc @ 659742 @ @ 1

RPN00047_2

Afb. 227
a
b
c
d
e
f
g

Starterwals
Aandrijftandwiel
Aandrijving snijmechanisme
Pick-up aandrijving
Pick-up
Netwals
Hoofdaandrijving

Getallen tussen haakjes geven de grootte van de sproeiers voor de verschillende smeerpunten
aan.
Aanwijzing
Er moet op worden gelet dat bij het vervangen van de sproeiers de juiste grootte wordt
gebruikt. Elk verschil in grootte verdubbelt de oliepomphoeveelheid (MM4 levert bijvoorbeeld
dubbel zo veel olie als MM3)
Pos : 36.10 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Instellingen
Pos : 36.11 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 36.12 /BA/Ei nstellungen/R undball enpresse/Sc haubild zentr ale Kettensc hmierung C V 150/210 @ 59\mod_1297676781655_113.doc @ 559330 @ @ 1

RPN00048_2

Afb. 228
a
b
c
d
e
f
g
h

Rolbodemaandrijving achter
Starterwals
Aandrijftandwiel
Aandrijving snijmechanisme
Pick-up aandrijving
Pick-up
Netwals
Hoofdaandrijving

Getallen tussen haakjes geven de grootte van de sproeiers voor de verschillende smeerpunten
aan.
Aanwijzing
Er moet op worden gelet dat bij het vervangen van de sproeiers de juiste grootte wordt
gebruikt. Elk verschil in grootte verdubbelt de oliepomphoeveelheid (MM4 levert bijvoorbeeld
dubbel zo veel olie als MM3)
Pos : 37 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_113.doc @ 36690 @ 1 @ 1

16

Onderhoud

Pos : 38.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_113.doc @ 9139 @ 2 @ 1

16.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 38.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/R undball enpres se/Gefahr Wartung allgemei n R undball enpres se @ 34\mod_1255609069674_113.doc @ 325065 @ @ 1

GEVAAR! – Bij reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen aan de machine kunnen aandrijfelementen in beweging komen.
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•
•

•
•
•

Motor van trekker uitzetten, contactsleutel verwijderen en 12 V-voedingsspanning
loskoppelen.
Beveilig de trekker en de machine tegen wegrollen.
Aftakas uitschakelen en loskoppelen
Na beëindiging van de reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen alle veiligheidsbeplatingen en beschermingsvoorzieningen weer correct
monteren.
Voorkom elk huidcontact met olie, vet, reinigings- en oplosmiddelen.
Onder hoge druk lekkende vloeistoffen kunnen zware verwondingen veroorzaken.
Raadpleeg bij verwondingen door olie, reinigings- of oplosmiddelen onmiddellijk een arts.
Volg ook alle andere veiligheidsvoorschriften op om verwondingen en ongevallen te
voorkomen.

Pos : 38.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Probel auf @ 0\mod_1196782963921_113.doc @ 14913 @ 2 @ 1

16.2

Proefloop

Pos : 38.5 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/M ähwer ke/Gefahr - Ver wendung von nic ht zug elass enen Ersatzteilen @ 0\mod_1196783037140_113.doc @ 14951 @ @ 1

Gevaar! - Gebruik van niet goedgekeurde reserveonderdelen.
Uitwerking: Levensgevaar, ernstig letsel en verlies van de garantieaanspraak alsmede
opheffing van de aansprakelijkheid
•
Alleen originele reserveonderdelen van KRONE en door de fabrikant geautoriseerde
toebehoren gebruiken. Het gebruik van niet door KRONE vervaardigde, gekeurde of
toegelaten reserveonderdelen, toebehoren en aanvullende apparaten heeft het opheffen
van de aansprakelijkheid voor daaruit resulterende schade tot gevolg.
Pos : 38.6 /BA/Wartung/Hi nweis Verschl eiss verring ern @ 0\mod_1199953505303_113.doc @ 37209 @ @ 1

Aanwijzing
Om een goed gebruik van de machine te bevorderen en de slijtage te beperken, moeten
bepaalde onderhoudsintervallen worden aangehouden. Hiertoe behoren o.a. het reinigen,
invetten, smeren en olien van onderdelen en componenten.
Pos : 38.7 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Ents orgen / Lagern von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_113.doc @ 311779 @ @ 1

Milieu! – Verwijderen en opslaan van gebruikte olie en oliefilters
Uitwerking: Milieuschade
Gebruikte olie en oliefilters volgens de wettelijke voorschriften opslaan resp. verwijderen
Pos : 38.8 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Ents orgen / Lagern von Sc hmiers toffen U mwelt @ 32\mod_1253100514124_113.doc @ 311755 @ @ 1

Milieu! – Verwijderen en opslaan van smeerstoffen
Uitwerking: Milieuschade
•
•

De smeermiddelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften in geschikte blikken of
flessen bewaren.
Gebruikte smeermiddelen volgens de wettelijke voorschriften verwijderen.

Pos : 38.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.10 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Anheben @ 33\mod_1254380091415_113.doc @ 319050 @ 2 @ 1

16.3

Heffen

Pos : 38.11 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Anheben der M asc hine CF /CV @ 75\mod_1309341187614_113.doc @ 662142 @ 33 @ 1

16.3.1

Hefogen
De machine is uitgerust met vier aanslagpunten:
•
Twee aanslagpunten bevinden zich rechts- en linksboven op het frame van de
wikkelvoorziening
•
Twee aanslagpunten bevinden zich naast de rolbodem (rechter- en linkerzijde van de
bovenste machine).

16.3.2

Heffen
•
•
•
•
•
•
•
•

Pos : 38.12 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Einstell ung Abstrei fsc hiene @ 75\mod_1309422205904_113.doc @ 662932 @ 2 @ 1

16.4

Een heftraverse met minimum draagkracht gebruiken (afhankelijk van het toegestaan
totaal gewicht van de machine) (zie hoofdstuk Introductie „Aanduiding“)
De achterklep sluiten
Neerzetsteun (steunvoet) in transportstand zwenken
Rollenbaan (pakkenbaan) inklappen
Pick-up omhoog
Controleren of alle beschermingsvoorzieningen vergrendeld zijn
De kettingen van de heftraverse aan de vier aanslagpunten van de pers aanbrengen
Controleren of haken van kettingen correct aan de aanslagpunten zijn aangebracht.

Instelling van de afstrijkrail ten opzichte van de bovenste spiraalwals

Pos : 38.13 /BA/Bedienung /R undballenpr ess e/Hec kklappe öffnen @ 59\mod_1297675801136_113.doc @ 559297 @ @ 1

1.

Achterklep openen.

Pos : 38.14 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Rundballenpress e/Absperrhahn H ydr auli kz yl gesc hlossen @ 34\mod_1256114957331_113.doc @ 326000 @ @ 1

GEVAAR! - Instellingen aan de machine!
Levensgevaar of ernstig letsel.
•

Afsluitkraan aan linker hydraulische cilinder moet gesloten zijn.

Pos : 38.15 /BA/Ers tinbetriebnahme/R undballenpr ess e/H ec kkl appe s perren F /V @ 81\mod_1315906573632_113.doc @ 709159 @ @ 1

1

1
a

1

b

a

1
b
CPK00230_3

Afb. 229
•
Pos : 38.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

260

Afsluitkraan (1) in terugloop van linker hefcilinder van achterklep van stand (a) naar stand
(b) zwenken. Achterklep is hydraulisch geblokkeerd.

Onderhoud
Pos : 38.17 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Eins tell ung Abstreifschi ene CF/C V @ 75\mod_1309345335707_113.doc @ 662200 @ @ 1

3

4

5

6
2

RPN00064_2

Afb. 230
Voor de instelling van de afstand van de afstrijkrail (6) tot de bovenste spiraalwals (2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De afstrijkbalk (4) midden in het langgat van het zijgedeelte monteren en schroeven iets
vastdraaien.
Spanspie (5) vastslaan en schroeven stevig vastdraaien.
De afstrijkrail (6) tegen de spiraalwals (2) aanzetten.
Vervolgens de zeskantbouten (3) en draadpennen vastdraaien.
Draai de machine na de instelling met de hand door en controleer of de afstrijkrail (6) met
de spiraalwals (2) in aanraking komt.
Als de afstrijkrail (6) niet tegen de spiraalwals (2) ligt, de schroefverbinding van de
spanspie (5) losmaken.
De spanspie (5) 180° draaien (de afmetingen van de spanspie van het langgat naar de
bovenste en onderste aanslagrand zijn verschillend) en de schroefverbinding weer
vastdraaien.

Pos : 38.18 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.19 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Eins tell ung H ec kkl appenversc hluss C ompri ma @ 101\mod_1330595313576_113.doc @ 896516 @ 2 @ 1

16.5

Instelling sluiting achterklep
Comprima V

Comprima F

2

2
1

1
a

a

HDC00030

Afb. 231
De veervoorspanning op de sluiting van de achterklep moet a = 340 mm bedragen
(Meten: oog binnen-binnen).
Veer (1) eventueel naspannen:
•
•
Pos : 38.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Moer (2) draaien tot maat a = 340 mm bedraagt.
Instelling aan beide kanten uitvoeren.

Onderhoud
Pos : 38.21 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/Lage der Sens oren @ 60\mod_1297680215697_113.doc @ 559438 @ 2 @ 1

16.6

Plaats van de sensoren

Pos : 38.22 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 38.23 /Ü berschriften/r ec hte Maschi nens eite @ 60\mod_1297935179130_113.doc @ 562746 @ @ 1

Rechterkant van de machine
Pos : 38.24 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild Lage Sens oren r echts C ompri ma V @ 84\mod_1318488832926_113.doc @ 735298 @ @ 1

5a

5b

2
4

1

3

RPN00069

Afb. 232
Pos : 38.25 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Lag e Sens oren rechts C ompri ma F/V @ 84\mod_1318489079967_113.doc @ 735326 @ @ 1

Pos.

Sensoraanduiding

Afstand
gever
sensor

1
2
3

Netlente (B1)
Net loopt (B2)
Positie netmotor (B3)

2 mm
2 mm

4

Perskamer te veel rechts
(B12) (bij geopende
perskamer)
Baalsterkte rechts (B10)
Baalsterkte links (B09)
Baalsterkte rechts (B10)

2 mm

5a
5b

2 mm

Bedieningsterminal
Beta

Bedienings-

X
X
X

Type
sensor

Aandraaimoment

X
X
X

Namur
Namur

10 Nm
10 Nm

X

Namur

10 Nm

Namur

10 Nm

terminal
CCI

X
X

Draaipotentiometer

Draaipotentiometer

Pos : 38.26 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.27 /Ü berschriften/li nke Maschi nens eite @ 60\mod_1297934981687_113.doc @ 562720 @ @ 1

Linkerzijde machine
Pos : 38.28 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima F 125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 38.29 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild Lage Sens oren li nks C ompri ma F @ 84\mod_1318428970348_113.doc @ 735080 @ @ 1

4

F125

3

3
2

1

F155
RPN00052_1

Afb. 233
Pos : 38.30 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Lag e Sens oren links C ompri ma F/V @ 84\mod_1318489197388_113.doc @ 735354 @ @ 1

Pos.

Sensoraanduiding

Afstand
gever
sensor

Bedieningsterminal
Beta

Bedieningsterminal
CCI

Type
sensor

Aandraaimoment

1
2

2 mm
2 mm

X
X

X
X

Namur
Namur

10 Nm
10 Nm

3

Positie mesbodem (B8)
Perskamer te veel links (B11)
(bij geopende perskamer)
Baalsterkte links (B09)

X

Draaipotentiometer

4

Slipsensor (B5)

2 mm

X

Namur

Pos : 38.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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10 Nm

Onderhoud
Pos : 38.32 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 38.33 /Ü berschriften/r ec hte Maschi nens eite @ 60\mod_1297935179130_113.doc @ 562746 @ @ 1

Rechterkant van de machine
Pos : 38.34 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild Lage Sens oren r echts C ompri ma V @ 84\mod_1318488832926_113.doc @ 735298 @ @ 1

5a

5b

2
4

1

3

RPN00069

Afb. 234
Pos : 38.35 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Lag e Sens oren rechts C ompri ma F/V @ 84\mod_1318489079967_113.doc @ 735326 @ @ 1

Pos.

Sensoraanduiding

Afstand
gever
sensor

1
2
3

Netlente (B1)
Net loopt (B2)
Positie netmotor (B3)

2 mm
2 mm

4

Perskamer te veel rechts
(B12) (bij geopende
perskamer)
Baalsterkte rechts (B10)
Baalsterkte links (B09)
Baalsterkte rechts (B10)

2 mm

5a
5b

2 mm

Bedieningsterminal
Beta

Bedienings-

X
X
X

Type
sensor

Aandraaimoment

X
X
X

Namur
Namur

10 Nm
10 Nm

X

Namur

10 Nm

Namur

10 Nm

terminal
CCI

X
X

Draaipotentiometer

Draaipotentiometer

Pos : 38.36 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.37 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 38.38 /Ü berschriften/li nke Maschi nens eite @ 60\mod_1297934981687_113.doc @ 562720 @ @ 1

Linkerzijde machine
Pos : 38.39 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild Lage Sens oren li nks C ompri ma V @ 84\mod_1318490696091_113.doc @ 735382 @ @ 1

4

3

2
1

RPN00070

Afb. 235
Pos : 38.40 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Lag e Sens oren links C ompri ma F/V @ 84\mod_1318489197388_113.doc @ 735354 @ @ 1

Pos.

Sensoraanduiding

Afstand
gever
sensor

Bedieningsterminal
Beta

Bedieningsterminal
CCI

Type
sensor

Aandraaimoment

1
2

2 mm
2 mm

X
X

X
X

Namur
Namur

10 Nm
10 Nm

3

Positie mesbodem (B8)
Perskamer te veel links (B11)
(bij geopende perskamer)
Baalsterkte links (B09)

X

Draaipotentiometer

4

Slipsensor (B5)

2 mm

X

Namur

Pos : 38.41 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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10 Nm

Onderhoud
Pos : 38.42 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Einstell ung der Sensor en @ 0\mod_1199962173428_113.doc @ 37640 @ 3 @ 1

16.6.1

Instelling van de sensoren

Pos : 38.43 /BA/Wartung/Sensor en/Namursens or d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_113.doc @ 37659 @ 4 @ 1

16.6.1.1 Namur-sensor d = 12 mm

3

1

a

2

BP-VFS-088-1

Afb. 236
De maat tussen de signaalgever (2) en de sensor (1) moet "a" = 2 mmbedragen.
Instelling

Pos : 38.44 /BA/Wartung/Sensor en/Namursens or d = 30 mm CF/C V @ 75\mod_1309353315461_113.doc @ 662562 @ 4 @ 1

•
•
•

Draai de moeren aan beide kanten van de sensor los.
Moeren verdraaien tot de maat "a" = 2 mm bereikt is.
Moeren weer vastdraaien.

16.6.1.2 Namur-sensor d = 30 mm

3

1

a

2
BPXC0172
Afb. 237
De maat tussen de signaalgever (2) en de sensor (1) moet "a" = 4 mm bedragen.

Aanwijzing
Bij sensor "Net loopt" (B2) moet de afstand op 2 mm worden ingesteld.
Instelling:
1.
2.
3.

Moeren aan beide zijden van de sensor losdraaien.
Moeren verdraaien tot de maat "a" = 4 mm bereikt is.
Moeren weer vastdraaien.

Pos : 38.45 /BA/Wartung/Sensor en/Sensor Position M ess erboden CF /CV @ 75\mod_1309353586508_113.doc @ 662590 @ 4 @ 1
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Onderhoud
16.6.1.3 Sensorpositie mesbodem (B8)

3

1

2

COM00022

Afb. 238
ATTENTIE!
Schade aan de machine.
•

Pos : 38.46 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Bij de instelling van de sensor (1) voor de positie van de mesbodem moet de meslade (2)
afsluitend tegen de behuizing van de snijinrichting (3) aanliggen. Daarom moet aanwezig
vuil in dit gedeelte voor de instelling verwijderd worden.

Onderhoud
Pos : 38.47 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Anzugs drehmomente @ 45\mod_1277103093968_113.doc @ 410975 @ 2 @ 1

16.7

Aandraaimomenten

Pos : 38.48 /BA/Wartung/Drehmomente / Anzugs momente/Dr ehmomente @ 45\mod_1277102920578_113.doc @ 410950 @ @ 1

Aandraaimoment MAin Nm (indien niet
anders aangegeven).
5.6 6.8

8.8

A = Maat schroefdraad
(kwaliteitsklasse staat op boutkop)

10.9 12.9

MA (Nm)

AØ
M4

2,2

3

4,4

5,1

M5

4,5

5,9

8,7

10

M6

7,6

10

15

18

M8

18

25

36

43

M 10

29

37

49

72

84

M12

42

64

85

125

145

100 135

200

235

145

215

255

160 210

310

365

M16 x 1,5

225

330

390

M 20

425

610

710

M 24

730 1050 1220

M14
M14 x 1,5
M 16

M24 x 1,5

350

M24 x 2

800 1150 1350

M 27

1100 1550 1800

M27 x 2

1150 1650 1950

M30

1450 2100 2450

AANWIJZING
De bovenstaande tabel geldt niet voor verzonken schroeven met binnenzeskant wanneer de
verzonken schroef over de binnenzeskant wordt aangehaald.
Pos : 38.49 /BA/Wartung/Muttern und Sc hrauben (50h) anzi ehen @ 0\mod_1196949864530_113.doc @ 15298 @ @ 1

Aanwijzing
Controleer regelmatig (ongeveer elke 50 uren) of alle bouten en moeren goed vastzitten en
draai deze eventueel vast!
Pos : 38.50 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.51 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Anzugs drehmomente über Innensechs kant @ 45\mod_1277106415765_113.doc @ 411235 @ 2 @ 1

16.8

Aandraaimomenten (verzonken schroeven)

Pos : 38.52 /BA/Wartung/Drehmomente / Anzugs momente/Dr ehmomente über Innens ec hs kant @ 45\mod_1277106232328_113.doc @ 411210 @ @ 1

Aandraaimoment MAin Nm (indien niet
anders aangegeven).
5.6

8.8

A = Maat schroefdraad
(kwaliteitsklasse staat op boutkop)

10.9 12.9

MA (Nm)

AØ
M4

2,5

3,5

4,1

M5

4,7

7

8

M6

8

12

15

M8

20

29

35

M 10

23

39

58

67

M 12

34

68

100

116

M 14

108

160

188

M 16

168

248

292

M 20

340

488

568

A

BM 400 0234

AANWIJZING
De bovenstaande tabel geldt alleen voor verzonken schroeven met binnenzeskant en
metrische schroefdraad die over de binnenzeskant worden aangehaald.
Pos : 38.53 /BA/Wartung/Muttern und Sc hrauben (50h) anzi ehen @ 0\mod_1196949864530_113.doc @ 15298 @ @ 1

Aanwijzing
Controleer regelmatig (ongeveer elke 50 uren) of alle bouten en moeren goed vastzitten en
draai deze eventueel vast!
Pos : 38.54 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.55 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Ü bersicht @ 53\mod_1289900374656_113.doc @ 506515 @ 2 @ 1

16.9

Overzicht

Na lange standtijden

Tussenasslipkoppeling

na de eerste 500 balen, vervolgens
elke 3000 Ballen, echter minstens
1x per jaar

schroeven van rolbodem

bij het begin van het seizoen (na
ca. 5 balen)

Kettingspanning
Rolbodemaandrijving

X

X

Kettingspanning Rolbodem

X

X

Kettingspanning Pick-up
aandrijving

X

X

Kettingspanning walsaandrijving

X

X

Kettingspanning Pick-up
aandrijving

X

X

X

X

X

zie
hoofdstuk
Onderhoud

X

X

na het eerste gebruik
(ca. 30 - 50 bedrijfsuren),
vervolgens na elk seizoen

Transmissie

na de eerste toepassing daarna alle
1000 balen

Rolbodemspanning

Vastdraaien

Wielen, wielmoeren

Instellen

Na de eerste 8 bedrijfsuren en altijd
na het vervangen van een wiel

Controle

Machinedeel
Olie
verversen

Onderhoudsinterval

Ontluchten

Pos : 38.56 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/T abelle Wartungsarbeiten CF/C V @ 75\mod_1309354037097_113.doc @ 662618 @ @ 1

X

Pos : 38.57 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.58 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Brems enei nstellung pr üfen @ 34\mod_1255605786361_113.doc @ 324940 @ 3 @ 1

16.9.1

Reminstelling controleren
De natuurlijke slijtage van remtrommel en remvoering vereist frequent bijstellen van de
wielremmen om de volle slag van de remcilinders in stand te houden. Voor het bereiken van
goede remvertragingen moet de speling van remvoering en remtrommel zo gering mogelijk
worden gehouden.

Pos : 38.59 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Eins tell ung der Noc kenbr ems e @ 34\mod_1255606127908_113.doc @ 324965 @ 3 @ 1

16.9.2

Instelling van de nokkenrem

2
1

RP-00-001

Afb. 239
Enkele as - persluchtinstallatie
Bij ca. 6 bar perslucht moet de remhendel (1) ca. 55 mm van de plaat (2) verwijderd in de
remstand staan.

2
1

1

3
2

RP-00-002

RP-00-003

Afb. 240
Enkele as - hydraulische rem
Bij ca. 100 bar oliedruk moet de remhendel (1) ca. 55 mm van de plaat (2) verwijderd in de
remstand staan.
Deze instelling kan aan de remas op het profiel worden versteld (afb. RP-00-003):

Pos : 38.60 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

272

1.
2.
3.
4.
5.

Seegerring (1) demonteren en remas zo ver mogelijk naar binnen duwen.
Schroef (2) losdraaien.
Remhendel (3) lostrekken en verstellen.
Schroef (2) vastdraaien.
Seegerring (1) monteren.

Onderhoud
Pos : 38.61 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Eins tell ung der Br emse mit manuellem Ges tänges tell er @ 84\mod_1319005962395_113.doc @ 736318 @ 3 @ 1

16.9.3

Instelling van de remmen met handmatige stangsteller

2
1
COM00336

Afb. 241
De natuurlijke slijtage van remtrommel en remvoering maakt af en toe bijstellen van de
wielremmen nodig om de slag van de remcilinders zo volledig mogelijk te houden.
Voor het bereiken van goede remvertragingen moet de speling van remvoering en remtrommel
zo gering mogelijk worden gehouden.
Controle van de luchtspeling:
•

De bedrijfsrem met volle druk bedienen en de slag van de remcilinder controleren.
Wanneer de weg op de vorkkop meer dan 2/3 van de maximale cilinderslag bedraagt (bij
zuigercilinders ca. 80-90 mm, bij membraanremcilinders ca. 35 mm), moet de rem in elk
geval worden afgesteld.

273

Onderhoud
De instelling vindt plaats op het instelzeskant (2) (zeskantbout SW 19 mm) van de stangsteller
(1):
Instelschroef naar rechts draaien tot de

remblokken stevig tegen de remtrommel liggen.

Instelschroef naar links draaien tot de

lege slag aan de stangsteller (bij 127 mm) ca. 10-15 mm bedraagt.

Het wiel moet ongeremd (zonder aanloopgeluiden) vrij kunnen draaien.

Aanwijzing
Bij correct ingestelde rem moet de zuigerstang niet meer dan ca. 10 mm met de hand kunnen
worden bewogen. In de ruststand is geen speling tussen zuiger en membraan toegestaan.
Pos : 38.62 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/T andemac hs e @ 60\mod_1297681190835_113.doc @ 559502 @ 2 @ 1

16.10

Tandemas

Pos : 38.63 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Ac htung M otor Traktor abstellen, Z ündschl üss el abzi ehen, g egen Wegroll en sicher n RP @ 75\mod_1309414723255_113.doc @ 662710 @ @ 1

GEVAAR! – Onverwachte beweging van trekker of ronde balenpers
Uitwerking: Levensgevaar of ernstig letsel.
•
Instelwerkzaamheden principieel alleen bij uitgeschakelde aandrijving en stilstaande
motor van trekker uitvoeren!
•
Zet de motor uit
•
Trek de sleutel uit het contactslot.
•
Accuhoofdschakelaar uitschakelen.
•
Trekker en ronde balenpers tegen wegrollen beveiligen
Pos : 38.64 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.65 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild T andemachse CF/CV @ 75\mod_1309355596355_113.doc @ 662646 @ @ 1

Afb. 242
Pos : 38.66 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Eins tell ung T andemachs e CF /CV @ 75\mod_1309355773506_113.doc @ 662674 @ @ 1

Aanwijzing
De bediening van het remsysteem is af fabriek ingesteld.
Dit moet worden bijgesteld indien:
•
als de remwerking minder wordt. (bijv. door slijtage aan de remblokken).
•
als de bedieningsafstand van de remcilinder "X" groter dan 50 mm is

275

Onderhoud
Remstangen bijstellen
Aanwijzing
Iedere keer voordat de remstangen (2a,2b) opnieuw worden ingesteld moet de dikte van de
voering van de remblokken worden gecontroleerd. De voering moet een minimale dikte van 2
mm hebben.
1
2.
3.

De remstangen (2b) loskoppelen van de remhefboom (4)
Op de remstangen (2a) de contramoeren (1) losdraaien
De remstangen (2a) verdraaien tot de afstand die de remhefboom aflegt a1 tijdens de
bediening ca. 30 mm bedraagt

Aanwijzing
Bij alle instellingen moet de compensatiehefboom (11) zowel in het slobgat (I) als boven in (II)
de houder (12) aanliggen.
4
5.
6.
7.
8.
9.

De remstangen (2a) loskoppelen van de remhefboom (5)
De remstangen (2b) weer op de remhefboom (4) monteren (de lengte van de
remhefboom (HL) in acht nemen)
Op de remstangen (2b) de contramoeren (3) losdraaien
De remstangen (2b) verdraaien tot de remhefboomweg a2 bij bediening ca. 30 mm
bedraagt.
Daarna de remstangen (2a) weer op de remhefboom (5) monteren. (Lengte remhefboom
(HL) in acht nemen)
De rem bedienen. Daarbij moet de slag van de cilinder X tussen 25 mm en 50 mm liggen.

Aanwijzing
Als de slag X van de cilinder te groot is, de remstangen (2a,2b) bijstellen (remstangen
verlengen).
Na het bijstellen van de remstangen (2a,2b) controleren of
•
de wielen bij geloste rem vrij draaien. Als dit niet het geval is moeten de remstangen
(2a,2b) worden versteld (remstangen inkorten),
•
de schroefdraad (6) van de remstangen (2a,2b) min.=0 mm op de koppen van de vorken
uitsteekt.
Als de schroefdraad (6) onvoldoende uitsteekt (min. = 0 mm), moeten de remhefbomen
(4,5) tegen de werkingsrichting (7) in op de remassen worden verschoven.
10. Contramoeren (1,3) op de remstangen (2a,2b) vastdraaien.
Aanwijzing
Voor elke ingebruikneming van de rem alle veiligheidsvoorzieningen op juiste werking
controleren.
Pos : 38.67 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.68.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Rei fen @ 0\mod_1197357995667_113.doc @ 18080 @ 2 @ 1

16.11

Banden

Pos : 38.68.2 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/War nung - F alsche R eifenmontage @ 0\mod_1197358162433_113.doc @ 18137 @ @ 1

Waarschuwing! - Verkeerde bandenmontage
Uitwerking: Letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•

•

•

•

Voor het monteren van banden moet voldoende kennis aanwezig zijn en speciaal
gereedschap worden gebruikt.
Door een verkeerde montage kan de band bij het oppompen explosief scheuren. Ernstig
letsel kan het gevolg zijn. Daarom moet het monteren van de banden bij het ontbreken
van de vereiste kennis worden uitgevoerd door de KRONE-leverancier of door een door
hem erkende bandenservice.
Bij het monteren van banden op de veld mag nooit de door de fabrikant van de band
aangegeven maximale druk worden overschreden. Anders kan de band of zelfs de velg
explosief scheuren.
Als de randen van de band bij het bereiken van de maximale druk niet goed zitten, moet
de lucht uit de band worden gelaten, de band opnieuw worden afgesteld, de rand worden
gesmeerd en de band opnieuw worden opgepompt.
Uitvoerig informatiemateriaal over de montage van banden bij landbouwwerktuigen is
verkrijgbaar bij de fabrikant van de banden.

Pos : 38.68.3 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.68.4 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/Rei fen prüfen und pfl egen @ 0\mod_1197358037214_113.doc @ 18099 @ 3 @ 1

16.11.1

Banden controleren en onderhouden

Pos : 38.68.5 /BA/Wartung/Reifen/R eihenfolg e Bil d 6-Loc h @ 4\mod_1213086131413_113.doc @ 86232 @ @ 1

1
6

3

4

5
2

KS-0-034

Afb. 243:
Pos : 38.68.6 /BA/Wartung/Reifen/R eihenfolg e Rei fenmontage Text @ 4\mod_1213085759054_113.doc @ 86182 @ @ 1

Houd bij het losdraaien en vastdraaien van de wielbouten de in de afbeelding getoonde
volgorde aan. Controleer de wielmoeren 10 bedrijfsuren na de montage en draai deze indien
nodig aan. Controleer vervolgens elke 50 bedrijfsuren of de bouten goed vastzitten. Controleer
de bandendruk regelmatig en pomp de banden indien nodig op. De bandendruk is afhankelijk
van de bandgrootte. De waarden kunt u aflezen in de tabel hiernaast.
Pos : 38.68.7 /BA/Wartung/Reifen/Anzi ehdr ehmoment @ 0\mod_1199955905460_113.doc @ 37345 @ @ 1

Aandraaimoment
Schroefdraad

Pos : 38.68.8 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Sleutelwijdte
mm

Aantal
bouten per
naaf stuks

Max. aandraaimoment

Zwart

verzinkt

M12 x 1,5

19

4/5

95 Nm

95 Nm

M14 x 1,5

22

5

125 Nm

125 Nm

M18 x 1,5

24

6

290 Nm

320 Nm

M20 x 1,5

27

8

380 Nm

420 Nm

M20 x 1,5

30

8

380 Nm

420 Nm

M22 x 1,5

32

8/10

510 Nm

560 Nm

M22 x 2

32

10

460 Nm

505 Nm

Onderhoud
Pos : 38.68.9 /BA/Wartung/Reifen/R eifen- Luftdr uc k allgemein @ 0\mod_1199956852616_113.doc @ 37370 @ 3 @ 1

16.11.2

Luchtdruk banden
Controleer de bandendruk regelmatig en pomp de banden indien nodig op. De bandendruk is
afhankelijk van de bandgrootte. De waarden kunt u aflezen in de tabel hiernaast.

Pos : 38.68.10 /BA/Wartung/R eifen/Rundballenpr ess e/R eifen- Luftdruc k Tabelle C ompri ma F/V @ 84\mod_1318492286342_113.doc @ 735498 @ @ 1

Bandaanduiding

15 x 6.00- 6 6PR
15.0/55-17/10 PR
500/50-17 10 PR
500/55-20 12 PR
600/50-22,5/8 PR

Minimumdruk
[bar]
Vmax<= 10
km/uur

1,5
1,5
1,0
1,0
1,1

Maximum
druk [bar]

Aanbevolen
bandenspanning* [bar]
Vmax<= 10 km/uur
Enkelvoudig

3,7
3,5
3,0
3,0
1,8

2,5
3,0
1,5
1,5
1,2

Tandem
-1,5
1,5
-

Pos : 38.68.11 /BA/Wartung/R eifen/Reifen-Luftdruc k Empfehlung Big Pac k @ 24\mod_1241509590008_113.doc @ 245616 @ @ 1

*)

De aanbeveling geldt vooral voor de normale gemengde werking (veld/weg) bij de
toegelaten maximumsnelheid van de machine.
Desgewenst kan de luchtdruk van de banden tot de aangegeven minimum luchtdruk
worden gereduceerd. Dan moet echter de in dit verband toegelaten maximumsnelheid in
acht genomen worden.

Pos : 38.69 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/D eichsel C F/CV @ 75\mod_1309420784487_113.doc @ 662904 @ 2 @ 1

16.12

Dissel

RPN00049

Afb. 244
•
•

Pos : 38.70 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/Ölstands kontroll e und Öl wec hs el an den Getrieben @ 75\mod_1309423338331_113.doc @ 663073 @ 2 @ 1

16.13

Na 10 bedrijfsuren bouten aandraaien.
Elke 50 bedrijfsuren bouten controleren.

Oliepeilcontrole en olie verversen op de transmissies

Pos : 38.71 /BA/Wartung/Zei tinter valle an den Getri eben VP @ 34\mod_1256043674643_113.doc @ 325550 @ 3 @ 1

16.13.1

Tijdintervallen voor oliecontrole en olie verversen aan de transmissies
Aanwijzing - Oliecontrole en olie verversen aan de transmissies en machine smeren
Uitwerking: Hoge levensverwachting van de machine
•
Olie verversen aan alle transmissies voor het eerst na 30 tot 50 bedrijfsuren, daarna elk
seizoen.
•
Oliecontrole voor elk gebruik, uiterlijk na ca. 500 geperste ronde balen.
•
Bij bio-olie moeten de vervangingsintervallen vanwege veroudering van de olie beslist in
acht worden genomen.

Pos : 38.72 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.73 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/H auptantri eb @ 20\mod_1238751529465_113.doc @ 225075 @ 3 @ 1

16.13.2

Hoofdaandrijving

Pos : 38.74 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Bild H auptantriebe F/V @ 84\mod_1318493589685_113.doc @ 735526 @ @ 1

4

1

2

3

RPN00050

Afb. 245
Pos : 38.75 /BA/Wartung/Öls tands kontr olle bei waager ec hter Stellung vornehmen @ 12\mod_1224746945841_113.doc @ 153506 @ @ 1

Aanwijzing
Controleer het oliepeil en ververs de olie terwijl de machine in een verticale stand staat!
Pos : 38.76 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Öl kontr olle Kontrollsc hraube ( 3) @ 84\mod_1318494665586_113.doc @ 735611 @ @ 1

Oliecontrole:
•

Tijdsintervallen, zie hoofdstuk "Tijdsintervallen voor oliecontrole en olie verversen aan de
transmissies".
Controleschroef (3) uitdraaien.
Oliepeil moet tot aan controleboorgat reiken.
evt. olie bijvullen (SAE 90)
Controleschroef (3) indraaien.

•
•
•
•

Pos : 38.77 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Kontrollsc hraube ( 3) ei ndr ehen @ 84\mod_1318496234171_113.doc @ 735639 @ @ 1

Pos : 38.78 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/R undballenpr ess en/Saison Öl wec hs el @ 84\mod_1318496357749_113.doc @ 735667 @ @ 1

Na het eerste gebruik (ca. 30-50 uur) en na elk seizoen moet de olie worden ververst.
Hoeveelheid
smeermiddel:

ca. 1,7 l

Smeermiddel:

SAE 90 API-GL-4

Pos : 38.79 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Öl wechs el Versi on8 @ 75\mod_1309424870691_113.doc @ 663129 @ @ 1

Olie verversen:
•
•
•
•
•
•

Pos : 38.80 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Kontrollsc hraube ( 2) ei ndr ehen @ 75\mod_1309426413971_113.doc @ 663185 @ @ 1

Pos : 38.81 /BA/Wartung/Öls orte nicht misc hen. @ 10\mod_1222334992520_113.doc @ 140506 @ @ 1

Tijdsintervallen, zie hoofdstuk "Tijdsintervallen voor oliecontrole en olie verversen aan de
transmissies".
Olieaftapschroef (2) en controleschroef (3) uitdraaien
Olie in een geschikte bak opvangen
Draai de olieaftapschroef (2) in
Olie door controleboorgat (3) tot aan de overloop vullen
Controleschroef (2) indraaien.

Aanwijzing! - Oliesoorten niet mengen.
Uitwerking: Schade aan de machine
•
•

Nooit verschillende oliesoorten mengen.
Voor het wisselen van de oliesoort overleg plegen met de klantenservice. In geen geval
motorolie gebruiken.

Pos : 38.82 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Altöl ordnungsgemäß entsorgen @ 0\mod_1197008117002_113.doc @ 15555 @ @ 1

Aanwijzing
Afgewerkte olie volgens voorschriften afvoeren
Pos : 38.83 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.84 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Sc hraubverbi ndung an den Roll böden vor n/hinten @ 71\mod_1306149010139_113.doc @ 643663 @ 2 @ 1

16.14

Schroefverbindingen aan de rolbodem voor en achter

1

RPN00043_02

Afb. 246
•
•

Draaimomentsleutel op 40 Nm instellen.
Moeren van de schroefverbinding (1) aandraaien. Als het draaimoment niet wordt bereikt,
de schroefverbinding (1) losdraaien.
•
De schroefdraad van schroef en moer controleren. Bij beschadiging nieuwe delen
gebruiken.
De volgende materialen kunnen via het onderdelenmagazijn onder de volgende
materiaalnummers worden besteld.
Omschrijving

Materiaalnummer

Aantal stuks per staaf

Vlakke ronde schroef vierkant
M10x35

90 001 687 0

4

Veerring SKM 10

00 909 909 1

4

Borgmoer M10 A3G

00 908 758 0

4

Aanwijzing
Het aandraaimoment van de schroefverbinding bedraagt 70 Nm en moet beslist worden
aangehouden!
Loctite hoogvast (hoogvaste schroefborging 50 ML fles) kan onder bestelnummer
935 512 0 via het onderdelenmagazijn worden besteld:
Pos : 38.85 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

281

Onderhoud
Pos : 38.86 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Stüc kz ahl Sc hraubver bindung an den R ollböden F/V @ 103\mod_1332155115569_113.doc @ 939449 @ @ 1

Voor het wisselen van alle schroeven van de rolbodem van de machine zijn de volgende
aantallen nodig:
Omschrijving

Materiaalnummer

Comprima
F125XC

Comprima V150XC
Rolbodem
voor

Rolbodem
achter

Volledig

Vlakke ronde
schroef vierkant
M10x35

90 001 687 0

188

100

164

264

Veerring SKM 10

00 909 909 1

188

100

164

264

Borgmoer M10
A3G

00 908 758 0

188

100

164

264

Verzonken schroef
torx M10x25

90 000 521 0

164

164

Omschrijving

Materiaalnummer

Comprima
F155XC

Comprima V180XC
Rolbodem
voor

Rolbodem
achter

Volledig

Vlakke ronde
schroef vierkant
M10x35

90 001 687 0

220

112

200

312

Vlakke ronde
schroef vierkant
M10x60

90 001 687 0

Veerring SKM 10

00 909 909 1

220

112

200

312

Borgmoer M10
A3G

00 908 758 0

220

112

200

312

Verzonken schroef
torx M10x25

90 000 521 0

28

112

112

Pos : 38.87 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/R undballenpr ess en/Comprima V210 XC @ 84\mod_1319031579512_113.doc @ 736808 @ @ 1

Comprima V210 (XC)
Pos : 38.88 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Stüc kz ahl Sc hraubver bindung an den R ollböden V/CV 210 @ 103\mod_1332157647720_113.doc @ 939488 @ @ 1

Omschrijving

Pos : 38.89 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

282

Materiaalnummer

Rolbodem
voor

Rolbodem
achter

Volledig

216

302

Vlakke ronde
schroef vierkant
M10x35

90 001 687 0

86

Vlakke ronde
schroef vierkant
M10x60

90 001 953 0

30

Veerring SKM 10

00 909 909 1

116

216

332

Borgmoer M10
A3G

00 908 758 0

116

216

332

Verzonken schroef
torx M10x25

90 000 521 0

116

216

332

30

Onderhoud
Pos : 38.90 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/N ovo Gri p @ 103\mod_1332239970285_113.doc @ 941244 @ 2 @ 1

16.15

Novo Grip riem op rolbodem
De Novo Grip riemen bestaan uit een compoundmateriaal van rubber en weefsel. Aan de
snijranden ontstaan onder belasting rafels die regelmatig moeten worden verwijderd.
•
•

Pos : 38.91 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Kontr olle der Sic herungsrollen der Einzel mess ersicherung CF/C V @ 75\mod_1309433183952_113.doc @ 663325 @ 2 @ 1

16.16

De Novo Grip riemen minstens een maal per week op rafelvorming controleren en
desgewenst de rafels afknippen.
na een reparatie van de Novo Grip riemen controlren of de riemverbinders houden.

Controle van de borgrollen van de mesborging

A
B

1
RPN00079

Afb. 247
De borgrollen (1) bij de hendels van de mesborging moeten tijdens het inschakelen (spannen
van de borgveren met de universele sleutel na het monteren van de messen) licht draaien. Als
dit niet het geval is, is er extra kracht nodig bij het schakelen. De mesborging werkt dan niet
correct (verhoogde kans op mesbreuk). Om dit te voorkomen, moeten de borgrollen (1) worden
gesmeerd als deze niet meer gemakkelijk kunnen worden gedraaid. Minstens echter eenmaal
per jaar.
Pos : 38.92 /BA/Wartung/Ladewagen/Hi nweis EP Langzei tfett N LGI2 verwenden @ 13\mod_1225287158244_113.doc @ 154969 @ @ 1

Aanwijzing
Gebruik voor het smeren van de borgrollen een EP duurzaam vet NLGI 2 bestelnummer
926 045 0 (400 gram).
Pos : 38.93 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.94 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Antriebs ketten @ 27\mod_1246355234599_113.doc @ 267408 @ 2 @ 1

16.17

Aandrijfkettingen

Pos : 38.95 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/War nung - Ei nz ugsgefahr der Antri ebs ketten @ 34\mod_1256045314627_113.doc @ 325625 @ @ 1

WAARSCHUWING! – Gevaar voor intrekken bij de aandrijfkettingen!
Uitwerking: Gevaar voor letsel door intrekken van loshangend lang haar, sieraden of losse
kleding.
•

Na de werkzaamheden aan de kettingen de veiligheidsvoorzieningen beslist weer
monteren of sluiten.

Pos : 38.96 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Prüfen der Antriebs ketten CF/C V @ 75\mod_1309434821071_113.doc @ 663409 @ @ 1

Alle aandrijfkettingen worden via de centrale kettingsmering van olie voorzien.
Aangezien er geen hoge druk op de smeerolieleidingen staat, kan het voorkomen dat deze
verstopt raken. Daarom moeten de smeerolieleidingen dagelijks voor elk gebruik op correcte
werking worden gecontroleerd.
De werking van de centrale kettingsmering wordt toegelicht in het hoofdstuk „Instellingen“.
Pos : 38.97 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/P-TSpannen der Antriebs ketten @ 34\mod_1256045640736_113.doc @ 325650 @ 4 @ 1

16.17.1.1 Spannen van de aandrijfkettingen
Pos : 38.98 /Ü berschriften/Ü berschriften 4/P-T/Vorder er Roll bodenantrieb @ 75\mod_1309437387643_113.doc @ 663465 @ 4 @ 1

16.17.1.2 Voorste rolbodemaandrijving
Pos : 38.99 /BA/Wartung/Rundballenpr ess e/Spannen Ketten vorderer Roll bodenantrieb CF/C V @ 75\mod_1309435729509_113.doc @ 663437 @ @ 1

4

1

2
a
b

5
3

4

RPN00053_2

Afb. 248
De voorste rolbodemaandrijving (1) bevindt zich aan de linkerkant van de machine.
Kettingspanning controleren:
•

De ketting wordt via de trekveer (2) gespannen. De gespannen veerlengte moet a = 220
mm bedragen.
Kettingspanning corrigeren:
•

Het aanslagrubber (3) (dient alleen als aanslag) door draaien van de moer (4) op de
draadstang op een maat b tussen 105 - 110 mm instellen. Maat b zodanig kiezen dat er
een speling tussen houder (5) en aanslagrubber (3) aanwezig is.

Pos : 38.100 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Hinweis F eders pannung korrigieren CF/C V @ 75\mod_1309437703236_113.doc @ 663493 @ @ 1

Aanwijzing
Wanneer de veerspanning niet meer voldoende is kan het vlakke ijzer (6) worden gedraaid en
het andere oog worden gebruikt.
Pos : 38.101 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

284

Onderhoud
Pos : 38.102 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 4/F-J/Hi nterer R ollbodenantrieb @ 60\mod_1297685432944_113.doc @ 559697 @ 4 @ 1

16.17.1.3 Achterste rolbodemaandrijving
Pos : 38.103 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma V150/V180/V210 ( XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 38.104 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Spannen Ketten hinterer R ollbodenantrieb V150- 210 @ 84\mod_1318942081811_113.doc @ 736230 @ @ 1

2

a
3

2

1

4

RPN00071_1

Afb. 249
De achterste rolbodemaandrijving bevindt zich aan de rechterkant van de machine.
Kettingspanning controleren:
De gespannen veerlengte (a) moet
bedragen:

ca. 495 mm (V150XC)
ca. 465 mm (V180XC, V210XC)

Kettingspanning corrigeren:
•

De veerspanning van de trekveer (2) door draaien van de moer (4) op het draadeind
verhogen of verlagen tot de afstand (a) op de bovengenoemde waarden is ingesteld.

Pos : 38.105 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.106 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 4/P-T /Pic k- up @ 75\mod_1309440962543_113.doc @ 663577 @ 4 @ 1

16.17.1.4 Pick-up
Pos : 38.107 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Warnung - Quetsc hgefahr Pic k- up @ 34\mod_1256048391518_113.doc @ 325825 @ @ 1

WAARSCHUWING! – Gevaar voor beknelling!
Uitwerking: Letsel aan de voeten.
•

Laat de pick-up tot op de grond dalen.

Pos : 38.108 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Spannen Ketten Pic k- up CF/C V @ 75\mod_1309440866033_113.doc @ 663549 @ @ 1

1

4

3

a

3

a

2

4
a

3

RPN00056_1

Afb. 250
De hoofdaandrijving pick-up (1) en de aandrijving pick-up (2) bevinden zich op de pick-up aan
de rechter machinezijde. De aandrijfkettingen worden met de spanelementen (3) gespannen.
Kettingspanning controleren:
De gespannen veerlengte moet a = 30 mm bedragen.
Kettingspanning corrigeren:
•

Veerspanning van de drukveer (3) door draaien van de moer (4) verhogen of verlagen tot
de afstand a = ca. 30 mm is ingesteld.

Pos : 38.109 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Spannen Ketten Schneidwalzenantri eb CF/C V @ 76\mod_1309872904452_113.doc @ 664710 @ @ 1

a
3

1
2

2

RPN00058

Afb. 251
De snijwalsaandrijving pick-up (1) bevindt zich aan de rechterzijde van de machine.
Kettingspanning controleren:
De gespannen veerlengte moet a = ca. 200 mm bedragen.
Kettingspanning corrigeren:
•
Pos : 38.110 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

286

Veerspanning van de drukveer (2) door draaien van de moer (3) verhogen of verlagen tot
de afstand a = ca. 200 mm is ingesteld.

Onderhoud
Pos : 38.111 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 4/F-J/F ördersc hnec kenantrieb @ 75\mod_1309442602928_113.doc @ 663605 @ 4 @ 1

16.17.1.5 Transportvijzelaandrijving
Pos : 38.112 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Spannen Ketten F örderschnec ke CF/C V @ 75\mod_1309442690939_113.doc @ 663633 @ @ 1

1
a
2
3

RPN00057_1

Afb. 252
De aandrijving transportvijzel (1) bevindt zich op de pick-up op de linker machinezijde.
De aandrijfketting wordt door midden van het spanelement (2) gespannen.
Kettingspanning controleren:
De gespannen veerlengte moet a = 30 mm bedragen.
Kettingspanning corrigeren:
•

Veerspanning van de drukveer (2) door draaien van de moer (3) verhogen of verlagen tot
de afstand a = 30 mm is ingesteld.

Pos : 38.113 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 4/U-Z/Walz enantri eb @ 75\mod_1309443286065_113.doc @ 663661 @ 4 @ 1

16.17.1.6 Walsaandrijving
Pos : 38.114 /BA/Wartung/R undballenpr esse/ Spannen Ketten Walzenantrieb CF/C V @ 75\mod_1309443380216_113.doc @ 663689 @ @ 1

2

1

3

a
2

RPN00055

Afb. 253
De walsaandrijving (1) bevindt zich aan de rechterzijde van de machinezijde.
Kettingspanning controleren:
De gespannen veerlengte moet a = 220 mm bedragen.
Kettingspanning corrigeren:
•
Pos : 38.115 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1

Veerspanning van de drukveer (2) door draaien van de moer (3) verhogen of verlagen tot
de afstand a = 90 mm is ingesteld.

287

Onderhoud
Pos : 38.116 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/F-J/H ydrauli k @ 0\mod_1199776034950_113.doc @ 34210 @ 2 @ 1

16.18

Hydraulisch systeem

Pos : 38.117 /BA/Sic her hei t/H ydrauli k/Gefahr - Druc k abl ass en H ydr auli kanlage @ 34\mod_1255588569203_113.doc @ 324127 @ @ 1

GEVAAR! – Verwondingsgevaar door naar buiten spatten van hydraulische olie!
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•

•
•

Voordat werkzaamheden aan de hydraulische installatie worden uitgevoerd, moet de
druk worden afgelaten. Onder hoge druk uittredende hydraulische olie kan ernstig letsel
veroorzaken. Raadpleeg bij verwondingen onmiddellijk een arts, er bestaat
infectiegevaar.
Werkzaamheden aan de hydraulische installatie, in het bijzonder aan de drukreservoirs,
mogen uitsluitend door een daartoe opgeleid vakman worden uitgevoerd.
Vul de drukreservoirs alleen met het daarvoor bestemde gas.

Pos : 38.118 /BA/Sic her hei t/H ydrauli k/Gefahr - Ar bei ten an der H ydrauli kanl age @ 0\mod_1197279394885_113.doc @ 17068 @ @ 1

Gevaar! - Voorzichtig bij leidinglekkage
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•

•

•

•
•

Gebruik bij het opsporen van lekkages geschikte hulpmiddelen en draag een
veiligheidsbril.
Onder hoge druk wegspuitende vloeistoffen kunnen de huid doordringen en ernstig letsel
veroorzaken. Maak daarom de installatie drukloos voordat u leidingen losmaakt.
Hydraulische olie die uit een kleine opening komt, is nauwelijks zichtbaar. Gebruik
daarom bij het opsporen van lekkages een stuk karton of iets dergelijks. Bescherm uw
handen en uw lichaam.
Als een vloeistof in de huid is binnengedrongen, moet deze onmiddellijk worden
verwijderd door een arts die met verwondingen van deze aard vertrouwd is. Anders
kunnen ernstige infecties het gevolg zijn. Een arts die hiermee niet vertrouwd is, dient de
desbetreffende informatie op te vragen bij een bekwame medische bron.
Hydraulische slangen regelmatig controleren en bij beschadiging en veroudering
vervangen! De vervangende leidingen moeten voldoen aan de specificaties van de
fabrikant van het werktuig.
Controleer voordat de druk in de installatie weer wordt opgebouwd of alle
leidingverbindingen dicht zijn.
Reparatiewerkzaamheden aan de hydraulische installatie mogen uitsluitend door
geautoriseerde KRONE werkplaatsen worden uitgevoerd.

Pos : 38.119 /BA/Sic her hei t/H ydrauli k/Gefahr - H ydrauli kschl auchl eitung en unterliegen einer Al ter ung @ 2\mod_1202746238361_113.doc @ 61088 @ @ 1

Gevaar! - Hydraulische slangen zijn onderhevig aan veroudering
Uitwerking:
De eigenschappen van de leidingen worden gewijzigd op basis van de druk, de
warmtebelasting evenals de inwerking van UV-stralen.
Op de hydraulische slangen staat de productiedatum gedrukt. Zo kan hun leeftijd zonder lang
te zoeken worden bepaald.
Wettelijk wordt vereist dat hydraulische slangen na een levensduur van zes jaar dienen te
worden vervangen.
Als reserveslangen enkel originele reserveonderdelen gebruiken!
Pos : 38.120 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.121 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/H ydrauli kanl age / Bordhydrauli k/Hi nweis zu H ydr aulikarbeiten @ 24\mod_1241518053726_113.doc @ 245743 @ @ 1

Aanwijzing
•
•
•
•

Bij het werken aan het hydraulieksysteem moet zo schoon mogelijk gewerkt worden.
Controleer voor elke ingebruikneming het peil van de hydraulische olie.
Let op de tijdige verversing van de olie en filters.
Voer de afgewerkte olie volgens de voorschriften af.

Pos : 38.122 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Abs perrhahn H ec kkl appe @ 34\mod_1255589255891_113.doc @ 324202 @ 3 @ 1

16.18.1

Afsluitkraan achterklep

Pos : 38.123 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Bil d H ec kkl appe s perren F/V @ 84\mod_1318947447181_113.doc @ 736258 @ @ 1

1

1

a

1

b

a

1
b
CPK00230_3

Afb. 254
Pos : 38.124 /BA/Wartung/R undballenpr esse/F unktion Abs perrhahn CF /CV @ 103\mod_1331629260746_113.doc @ 936110 @ @ 1

Het hydraulische systeem van de machine wordt via slangen vanaf de trekker van druk
voorzien. Naast verschillende onderdelen moet in het bijzonder de afsluitkraan (1) aan de linker
hydraulische cilinder worden genoemd.
Deze is geconstrueerd als veiligheidsvoorziening die onbedoeld sluiten van de achterklep
voorkomt.
Positie

"a"

Terugloop hydraulische hefcilinder geopend. Achterklep kan worden gesloten.
Zet de afsluitkraan na werkzaamheden in de perskamer of aan de achterklep altijd terug in
stand "a" om de achterklep te kunnen sluiten.
Positie

"b"

Terugloop hydraulische hefcilinder geblokkeerd. Achterklep kan niet worden gesloten.
Zet de afsluitkraan bij werkzaamheden in de perskamer en aan de geopende achterklep altijd in
stand "b".
Pos : 38.125 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.126 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Elektr omag netventil e @ 76\mod_1309953878084_113.doc @ 665620 @ 3 @ 1

16.18.2

Elektromagneetventielen

Pos : 38.127 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Bil d Elektromagnetventil CF/CV @ 76\mod_1309946039177_113.doc @ 665316 @ @ 1

1

2

RPN00101

Afb. 255
Pos : 38.128 /BA/Wartung/R undballenpr esse/El ektr omag netventil CF /CV @ 76\mod_1309946503643_113.doc @ 665374 @ @ 1

De elektromagneetventielen (2) bevinden zich aan de linker machinezijde achter de
afscherming.
Aan deze elektromagneetventielen kan bij uitval van de comfortelektronica een handmatige
noodbediening van de bewegingsfunctie van de pick-up en de messenbodem worden
uitgevoerd.
Mocht de Comfort-elektronica uitvallen:
•

De achterste lager liggende sleufschroef (1) of de kartelschroef indraaien tot de pick-up
direct door het stuurventiel op de trekker kan worden opgetild of neergelaten.

Aanwijzing
Zodra de comfortelektronica weer correct werkt, de sleufschroef of kartelschroef weer uit het
elektromagneetventiel draaien. Alleen op deze wijze is de bediening van de pick-up via het
bedieningspaneel gewaarborgd.
Pos : 38.129 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.130 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/F-J/H ydrauli köl filter wec hs eln @ 34\mod_1255587384500_113.doc @ 324077 @ 3 @ 1

16.18.3

Filter voor hydraulische olie vervangen

Pos : 38.131 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_113.doc @ 311779 @ @ 1

Milieu! – Verwijderen en opslaan van gebruikte olie en oliefilters
Uitwerking: Milieuschade
Gebruikte olie en oliefilters volgens de wettelijke voorschriften opslaan resp. verwijderen
Pos : 38.132 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Bil d Wechs el H ydrauli kölfilter CF/C V @ 76\mod_1309960218582_113.doc @ 665932 @ @ 1

1

7

AUS

EIN

2

1

5
3

4

4
COM00006_2

COM00021

Afb. 256
Pos : 38.133 /BA/Wartung/R undballenpr esse/H ydrauli kölfilter wec hsel n @ 54\mod_1291811841968_113.doc @ 516216 @ @ 1

Het filter neemt afscheidingen van vaste stofdeeltjes van het hydraulisch systeem op. De
filtering van het hydraulische circuit dient ter voorkoming van beschadigingen aan de
componenten van het circuit. Het filter is uitgerust met een optische verontreinigingsindicatie
(7). De verontreinigingsindicatie (7) informeert optisch over de verontreinigingsgraad van het
filter.

Aanwijzing
Vervuilingsindicatie voor elk gebruik controleren. Bij een groen indicatieveld is het filterelement
in orde. Bij een rood indicatieveld moet het filter vervangen worden.
Bij starten in koude toestand kan de knop van de vervuilingsindicatie (7) naar buiten springen.
Druk pas na het bereiken van de bedrijfstemperatuur de knop weer in. Als hij er direct weer uit
springt, moet het filterelement worden vervangen.
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Onderhoud
Filterelement vervangen
Aanwijzing
Gebruikte olie en oliefilters volgens de wettelijke voorschriften opslaan resp. verwijderen
1.
2.
3.
4.
5.

Pos : 38.134 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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6.
7.

Hydraulisch systeem drukloos schakelen.
Filteronderstuk (4) van filterbovenstuk (1) losschroeven en reinigen.
Filterelement (3) lostrekken en door nieuw filterelement (bestelnummer 919 730 0)
vervangen.
Nieuw filterelement (3) op ventielhuls (5) duwen.
O-ring (2) controleren en indien nodig door nieuwe O-ring met identieke eigenschappen
vervangen.
Filteronderstuk (4) weer op filterbovenstuk schroeven.
Breng de hydraulische installatie onder druk en controleer op lekkages.

Onderhoud
Pos : 38.135 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/F-J/H ydrauli ksc hal tpl an @ 21\mod_1239190146695_113.doc @ 231355 @ 3 @ 1

16.18.4

Hydraulisch schakelschema

Pos : 38.136 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma F 125/F 155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 38.137 /BA/Wartung/R undballenpr esse/H ydrauli kschaltplan F @ 84\mod_1319009588819_113.doc @ 736346 @ @ 1

Afb. 257
Pos : 38.138 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.139 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/R undball enpres sen/C ompri ma V150/V180/V210 ( XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 38.140 /BA/Wartung/R undballenpr esse/H ydrauli kschaltplan V150/180 @ 97\mod_1329388679890_113.doc @ 877177 @ @ 1

Afb. 258
1
3
5
Pos : 38.141 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Trekker
Pick-up
Spanarm voor

2
4
6

Achterklep
Hydr. mesbodemverlaging
Spanarm achter

Onderhoud
Pos : 38.142 /BA/Wartung/Z ugös en/Z ugös en a= 43 an der D eichsel @ 5\mod_1214214500606_113.doc @ 92120 @ 2 @ 1

16.19

Trekogen aan de dissel

a

KDW02330
Afb. 259
LET OP!
Als de slijtagegrens van de bus in het trekoog is bereikt, moet deze worden vervangen.
Werkzaamheden aan de dissel mogen uitsluitend door een daarvoor opgeleid vakman worden
uitgevoerd.
De slijtagegrens van de bus in het trekoog (1) ligt bij a = 43 mm. Als deze waarde wordt
overschreden, moet de bus worden vervangen. Om de slijtage te beperken moeten bus en
trekoog dagelijks worden gereinigd en met vet worden gesmeerd.
Aanwijzing
Het trekoog moet altijd horizontaal in de trekbek gekoppeld zijn. Let a.u.b. op de juiste
combinatie van trekoog en trekbek (let op gegevens op typeplaatje!)
Pos : 38.143 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.144 /BA/Wartung/R undballenpr esse/Messer schl eifen Forti ma V 1500 MC @ 34\mod_1256117298863_113.doc @ 326075 @ 2 @ 1

16.20

Messen slijpen
Waarschuwing! - Messen slijpen
Uitwerking: Ernstig oogletsel
•

Bij het slijpen van de messen altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen

KRS-1-062
Afb. 260:
Controleer dagelijks of de messen (2) scherp zijn. Slijp indien nodig de gedemonteerde messen
aan de achterzijde van de snijkant (1). Slijp alleen de ongeribbelde zijde. Let er bij het slijpen op
dat er in het bereik (3) geen kerf wordt gemaakt.
Aanwijzing
•
•
•

Pos : 38.145 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Gebruik voor het slijpen indien mogelijk de KRONE-slijpvoorziening. Onderdeelbestelnr.
voor messenhouder bij KRONE-messenslijpapparaat 940 003-0.
Tijdens het slijpen van de messen moet worden voorkomen dat de messen te heet
worden. Snijmessen die te heet worden verkleuren en de levensduur vermindert.
De messen (2) moeten voor de inbouw in het bereik (3) (contactplaats met de
aanslagrail) op aanslag worden onderzocht en evt. grondig worden gereinigd, omdat
anders de mesbalk eventueel niet meer volledig naar binnen kan worden gezwenkt.

Onderhoud
Pos : 38.146.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/U-Z/Wartung-Brems anlage @ 34\mod_1255593197094_113.doc @ 324327 @ 2 @ 1

16.21

Onderhoud – reminstallatie (speciale uitrusting)

Pos : 38.146.2 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/P-T/Spezi elle Sic her hei tshi nweise @ 0\mod_1197301069931_113.doc @ 17667 @ 3 @ 1

16.21.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 38.146.3 /BA/Sic her hei t/Br ems en/Bremse unregel mäßige gewartet Ladewagen @ 0\mod_1200052526888_113.doc @ 39151 @ @ 1

Gevaar! - Onregelmatig onderhoud van de rem
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•
•
•
•
•

Instel- en reparatiewerkzaamheden aan de reminstallatie mogen alleen door
geautoriseerde vakwerkplaatsen of erkende remdiensten uitgevoerd worden.
Alleen een pers met intacte reminstallatie mag voor de werkzaamheden op het veld of
het rijden op de openbare weg worden gebruikt.
Onregelmatigheden of storingen bij de functie van de reminstallatie moeten meteen
worden verholpen.
Veranderingen aan de reminstallatie mogen zonder goedkeuring van de fa. KRONE niet
uitgevoerd worden.
De remmen regelmatig door een vakwerkplaats laten controleren.
Versleten of beschadigde remslangen onmiddellijk vervangen.
Voor natuurlijke slijtage, gebreken door overbelasting en veranderingen aan de
reminstallatie biedt de fa. KRONE geen garantie.

Pos : 38.146.4 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.146.5 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Kuppl ungs köpfe @ 34\mod_1255596655016_113.doc @ 324502 @ 3 @ 1

16.21.2

Koppelingskoppen (beveiligd tegen verwisselen)

Pos : 38.146.6 /BA/Wartung/Brems anlage/Kuppl ungs köpfe Bil d VP @ 34\mod_1255596792281_113.doc @ 324553 @ @ 1

RP-A-031

Koppelingskop "VOORRAAD" (kleur rood)

RP-A-032

Koppelingskop "REM" (kleur geel)

Afb. 261
Pos : 38.146.7 /BA/Wartung/Brems anlage/Kuppl ungs köpfe_T ext @ 34\mod_1255596782360_113.doc @ 324527 @ @ 1

De koppelingskoppen worden ingebouwd in persluchtreminstallaties met twee leidingen voor de
verbinding van de voorraad- en de remleiding van de trekker met de machine.
•
•
•
•
Pos : 38.146.8 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Na het loskoppelen de deksels sluiten of de koppelingskoppen in de daarvoor bestemde
lege koppelingen vastmaken, zodat er geen vuil kan binnendringen.
Beschadigde dichtringen vervangen.
Controleer of de koppelingskoppen vastklikken en dicht zijn.
Defecte koppen vervangen.

Onderhoud
Pos : 38.146.9 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Luftfilter für Rohrlei tungen @ 34\mod_1255595485391_113.doc @ 324477 @ 3 @ 1

16.21.3

Luchtfilter voor de buisleidingen

Pos : 38.146.10 /BA/Wartung/Br ems anl age/Luftfilter/Luftfilter für R ohrleitung Bild VP @ 34\mod_1255595257031_113.doc @ 324453 @ @ 1

RP-A-033

Afb. 262
Pos : 38.146.11 /BA/Wartung/Br ems anl age/Luftfilter/Luftfilter für R ohrleitung T ext @ 6\mod_1214889958145_113.doc @ 96736 @ @ 1

Het luchtfilter reinigt de perslucht en beschermt daardoor de reminstallatie tegen storingen.
Aanwijzing
Ook als het filterinzetstuk verstopt is, blijft de reminstallatie in beide stromingsrichtingen
werken.
Demontage van het luchtfilter
•
Draai de moer (2) los.
•
Draai het luchtfilter (1).
•
Maak de haakspringring (3) los.
•
Verwijder het filterinzetstuk.
Onderhoud van het luchtfilter
Reinig het luchtfilter voor het begin van het seizoen.
Montage van het luchtfilter
De montage vindt plaats in de omgekeerde volgorde van de demontage.
Aanwijzing
Let op de juiste volgorde bij de montage van het filterinzetstuk.
Pos : 38.146.12 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud
Pos : 38.146.13 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Druc kl uftbehälter @ 34\mod_1255593348281_113.doc @ 324377 @ 3 @ 1

16.21.4

Persluchttank

Pos : 38.146.14 /BA/Wartung/Druc kluftbehälter/Dr uc kluftbehälter Bild VP1502 @ 34\mod_1255594168750_113.doc @ 324402 @ @ 1

RP-A-030

Afb. 263
Pos : 38.146.15 /BA/Wartung/Druc kluftbehälter/Dr uc kluftbehälter _T ext 20 Betri ebs stunden @ 0\mod_1200293406164_113.doc @ 39348 @ @ 1

Het drukvat slaat de door de compressor aangevoerde perslucht op. Tijdens het gebruik kan
zich n het drukvat condenswater verzamelen. Het drukvat moet regelmatig worden leeggemaakt
en wel:
•
in de winter dagelijks (bij gebruik),
• anders wekelijks,
• maar minstens na 20 bedrijfsuren.
Het aftappen gebeurt met het aftapventiel aan de onderzijde van het drukvat.
•
•
•

de machine neerzetten en beveiligen.
Open het aftapventiel en laat het condenswater weglopen.
Controleer het aftapventiel, reinig het en draai het weer in.

Aanwijzing
Een sterk vervuild of lekkend aftapventiel moet door een nieuw ventiel worden vervangen.
Pos : 38.146.16 /BA/Wartung/Druc kluftbehälter/Beschädigte Dr uc kl uftbehälter austausc hen @ 12\mod_1224145015309_113.doc @ 151062 @ @ 1

Aanwijzing
Beschadigde drukvaten door een vakkundige werkplaats laten vervangen
Pos : 38.147 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud - Smering
Pos : 38.148.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 1/U-Z/Wartung - Schmi erung @ 24\mod_1241675457008_113.doc @ 247334 @ 1 @ 1

17

Onderhoud - Smering

Pos : 38.148.2 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her hei tshi nweise @ 0\mod_1196660495760_113.doc @ 9139 @ 2 @ 1

17.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 38.148.3 /BA/Sic her hei t/Rundballenpress e/Gefahr- Wartungs-, Montage-, Reparatur- und Eins tell arbeiten Sc hmier ung @ 35\mod_1256132306253_113.doc @ 326676 @ @ 1

Gevaar! - Onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
Voor alle onderhouds-, montage-, reparatie- en instelwerkzaamheden geldt:
•
Aftakas uitschakelen. Motor uitzetten en contactsleutel verwijderen. Voedingsspanning
12 V losmaken.
•
De machine met wielwiggen en door het aantrekken van de parkeerrem tegen wegrollen
beveiligen.
•
Neem de machine pas in gebruik als alle beveiligende delen zijn aangebracht en deze
zich in een correcte toestand bevinden.
•
Schakel bij gevaarlijke situaties de aftakas meteen uit en breng de machine volledig tot
stilstand.
•
Laat de machine nooit werken zonder een deskundige bestuurder op de trekker.
•
Voorkom aanraking van de huid met olie en vet.
Pos : 38.148.4 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/R undball enpresse/Abs perr hahn z urSic her ung H ec kkl appe ges chl oss en @ 59\mod_1297674298700_113.doc @ 559129 @ @ 1

GEVAAR! - Instellingen aan de machine!
Levensgevaar of ernstig letsel.
•

Afsluitkraan (1) aan linker hydraulische cilinder van stand (a) naar stand (b) zwenken om
onbedoeld sluiten van geopende achterklep te voorkomen.

Pos : 38.148.5 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Schmi erstoffen U mwelt @ 32\mod_1253100514124_113.doc @ 311755 @ @ 1

Milieu! – Verwijderen en opslaan van smeerstoffen
Uitwerking: Milieuschade
•
•

De smeermiddelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften in geschikte blikken of
flessen bewaren.
Gebruikte smeermiddelen volgens de wettelijke voorschriften verwijderen.

Pos : 38.148.6 /BA/-----Seitenumbr uch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud - Smering
Pos : 38.148.7 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T/Sc hmierfette / Sc hmi eröl e @ 24\mod_1241676102945_113.doc @ 247358 @ 2 @ 1

17.2

Smeermiddelen

Pos : 38.148.8 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Allgemei nes untersc hiedliche Sc hmiers ys teme @ 24\mod_1241676457180_113.doc @ 247445 @ 2 @ 1

17.3

Algemeen
Afhankelijk van de uitvoering is de machine voorzien van verschillende smeersystemen.
Als smeermiddel moet zacht, smeerbaar lithiumzeepvet van klasse NLGI 2 met EP additieven
volgens DIN 51825 gebruikt worden. Het gebruik van andere vetten wordt afgeraden.
Aanwijzing
Gebruik geen grafiethoudende vetten! Bij het mengen van verschillende vetten kunnen
problemen optreden!

Pos : 38.148.9 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/T abelle Sc hmi erstoffe @ 24\mod_1241681229992_113.doc @ 247469 @ @ 1

Fabrikant
ARAL
BP
DEA
FINA
Shell
ESSO

Op basis van mineraalolie
Duurzaam vet H
Energrease LS-EP2
Glissando EP2
Marson EPL 2A
Alvania Ep2
EGL 3144

Biosmeermiddelen

Op aanvraag

Pos : 38.148.10 /BA/Wartung/Gr oß pac kenpr ess en/Sc hmier ung / Schmi erpl an/Absc hmier en Text allgemei n @ 24\mod_1241683749117_113.doc @ 247544 @ @ 1

De smeerpunten van de machine moeten regelmatig worden gesmeerd. Zie de smeerschema's
in de handleiding voor de smeerplaatsen en smeerintervallen. Het vet dat na het smeren uit de
smeerpunten puilt, moet worden verwijderd.
Pos : 38.148.11 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud - Smering
Pos : 38.148.12 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Absc hmier en der Gelenkwelle @ 0\mod_1197359496183_113.doc @ 18256 @ 2 @ 1

17.4

Smeren van de tussenas

Pos : 38.148.13 /BA/Wartung/R undballenpress e/Sc hmier ung/Sc hmi erpl an/Bil d Gel enkwelle VP @ 35\mod_1256132667597_113.doc @ 326701 @ @ 1

Afb. 264
Pos : 38.148.14 /BA/Wartung/Gel enkwelle sc hmierenAbs chmi eren Gel enkwelle Text @ 16\mod_1235638171674_113.doc @ 199561 @ @ 1

Smeer de tussenassen met inachtname van de ge-toonde intervallen met een multi-purpose
vet. Let op de door de fabrikant van de tussenas meegeleverde handleiding.
Pos : 38.148.15 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetri eb Zus atz @ 2\mod_1203524761314_113.doc @ 66518 @ @ 1

Aanwijzing
Met betrekking tot de tussenas moeten de aanwijzingen van de fabrikant van de tussenas in
acht worden genomen. (Aparte handleiding!)
Pos : 38.148.16 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud - Smering
Pos : 38.148.17 /BA/Wartung/Gr oß pac kenpr ess en/Sc hmier ung / Schmi erpl an/Sc hmi erstell en @ 24\mod_1241705838930_113.doc @ 248030 @ 2 @ 1

17.5

Smeerpunten
In de volgende tabellen worden de smeerpunten aan de machine, alsmede het aantal
smeernippels genoemd.

Pos : 38.148.18 /Abkürzungen /Abkürz ungen s prac hneutral /Rundballenpr ess en/Comprima F125/F155(XC) @ 80\mod_1315900077159_113.doc @ 708236 @ @ 1

Comprima F125/F155 (XC)
Pos : 38.148.19 /BA/Wartung/R undballenpress e/Sc hmier ung/Sc hmi erpl an/Bil d und T abell e Schmi erplan C omprima F @ 84\mod_1319010941745_113.doc @ 736487 @ @ 1

7)

1)

3)

F155 (XC)

4)

5)
20h

20h

20h

20h

20h

8)
20h

6)

2)

2)

7)

8)

20h

20h
20h

20h

20h

F155 (XC)

RPN00059_2

Afb. 265
1
2
3
4
5

6

7
8

Smeerpunten

Aantal smeernippels

Steunvoet
Tandemas pendelarmlagersteun rechts/links
Lager rolbodemas rechts
Snijwals links
Nippelblok links:
Rolbodem voor
Wals onder
Wals boven
Nippelblok rechts:
Snijwalslager onder/boven
Transmissie midden
Transmissie buiten
Wals onder
Wals boven
Veerbuis rechts/links (Comprima F155(XC))
As

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Pos : 38.148.20 /BA/-----Seitenumbruc h------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Onderhoud - Smering
Pos : 38.148.21 /Abkürzungen /Abkürz ungen s prac hneutral /Rundballenpr ess en/Comprima V150/V180/V210 (XC) @ 84\mod_1318488721897_113.doc @ 735270 @ @ 1

Comprima V150/V180/V210 (XC)
Pos : 38.148.22 /BA/Wartung/R undballenpress e/Sc hmier ung/Sc hmi erpl an/Bil d und T abell e Schmi erplan C omprima V @ 84\mod_1319016737739_113.doc @ 736543 @ @ 1

8)

3)

1)

8)

7)
20h

20h

20h

20h

20h

7)
5)

20h

20h

9)
20h

9)

4)

6)
20h

2)

20h

20h

2)
20h
20h

COM00008

Afb. 266
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Smeerpunten

Aantal smeernippels

Steunvoet
Tandemas pendelarmlagersteun rechts/links
Lager rolbodemas rechts
Snijwals links
Nippelblok links:
Rolbodem voor
Wals onder
Wals boven
Nippelblok rechts:
Snijwalslager onder/boven
Transmissie midden
Transmissie buiten
Wals onder
Wals boven
Lager voor achterste rolbodemaandrijving rechts/links
Dubbele naaldvleugel rechts/links
As

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2

Pos : 39 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Opslag
Pos : 40.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ei nlager ung @ 0\mod_1197385459120_113.doc @ 19971 @ 1 @ 1

18

Opslag

Pos : 40.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_113.doc @ 9139 @ 2 @ 1

18.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 40.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - Wartung allgemei n @ 17\mod_1236580940714_113.doc @ 205253 @ @ 1

GEVAAR! – Bij reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen aan de machine kunnen aandrijfelementen in beweging komen.
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•
•

•
•
•
Pos : 40.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Motor van de trekker uitzetten, contactsleutel eruit trekken en vliegwielrem vasttrekken.
Beveilig de trekker en de machine tegen wegrollen.
Aftakas uitschakelen en loskoppelen
Na beëindiging van de reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen alle veiligheidsbeplatingen en beschermingsvoorzieningen weer correct
monteren.
Voorkom elk huidcontact met olie, vet, reinigings- en oplosmiddelen.
Onder hoge druk lekkende vloeistoffen kunnen zware verwondingen veroorzaken.
Raadpleeg bij verwondingen door olie, reinigings- of oplosmiddelen onmiddellijk een arts.
Volg ook alle andere veiligheidsvoorschriften op om verwondingen en ongevallen te
voorkomen.

Opslag
Pos : 40.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Am Ende der Er ntesais on @ 0\mod_1197385501276_113.doc @ 19990 @ 2 @ 1

18.2

Aan het einde van het oogstseizoen

Pos : 40.6 /BA/Einl agerung/Ladewagen/Einl ager ung allgemei n @ 0\mod_1200295665820_113.doc @ 39426 @ @ 1

Reinig voor het opbergen tijdens de winterstop de machine van binnen en van buiten grondig.
Hiervoor wordt een hogedrukreiniger gebruikt. De waterstraal niet direct op lagerplaatsen
richten. Smeer na de reiniging alle smeernippels. Veeg uitlopend vet uit de lagerplaatsen niet
af. De ring vet vormt een extra bescherming tegen vocht.
Verwijder de aandrijfkettingen en was deze in petroleum. Gebruik geen ander oplosmiddel.
Controleer ook de slijtage van kettingen en kettingwielen. Smeer schoongemaakte kettingen
met olie en monteer en span de kettingen.
Controleer of alle bewegende delen zoals geleiderollen, knikpunten, spanrollen, enz. goed
beweeglijk zijn. Indien nodig demonteren, reinigen en ingevet weer monteren. Vervang
eventueel door nieuwe onderdelen.
Gebruik steeds uitsluitend originele KRONE onderdelen.
Trek de tussenas uit elkaar. Smeer de binnenste buizen en de beschermhulzen met vet.
Voorzie de smeernippels op het kruisstuk en op de lagerringen van vet.
Zet de machine op een droge plaats, maar niet in de buurt van kunstmest of stallen.
Verfbeschadigingen bijwerken, blanke delen tegen roest beschermen met roestwerend middel.
Let op!
Het op bokken afsteunen van de machine alleen uitvoeren met behulp van een sterke en
stabiele krik. Let erop dat de machine op de bokken blijvend stabiel staat.
Ter ontlasting van de banden van de machine opbokken. Bescherm de banden tegen invloeden
van buitenaf, zoals olie, vet, zon, enz.
Laat noodzakelijke reparatiewerkzaamheden meteen na het oogstseizoen uitvoeren. Maak een
verzamellijst van alle benodigde delen. Daardoor kan uw KRONE-leverancier uw bestelling
gemakkelijker afhandelen. U hebt deze zekerheid dat uw machine bij het begin van het nieuwe
seizoen weer beschikbaar is.
Pos : 40.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Opslag
Pos : 40.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Vor Beginn der neuen Sais on @ 0\mod_1197386024448_113.doc @ 20086 @ 2 @ 1

18.3

Voor begin van het nieuwe seizoen

Pos : 40.9 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - Wartung allgemei n @ 17\mod_1236580940714_113.doc @ 205253 @ @ 1

GEVAAR! – Bij reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen aan de machine kunnen aandrijfelementen in beweging komen.
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•
•

•
•
•

Motor van de trekker uitzetten, contactsleutel eruit trekken en vliegwielrem vasttrekken.
Beveilig de trekker en de machine tegen wegrollen.
Aftakas uitschakelen en loskoppelen
Na beëindiging van de reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen alle veiligheidsbeplatingen en beschermingsvoorzieningen weer correct
monteren.
Voorkom elk huidcontact met olie, vet, reinigings- en oplosmiddelen.
Onder hoge druk lekkende vloeistoffen kunnen zware verwondingen veroorzaken.
Raadpleeg bij verwondingen door olie, reinigings- of oplosmiddelen onmiddellijk een arts.
Volg ook alle andere veiligheidsvoorschriften op om verwondingen en ongevallen te
voorkomen.

Pos : 40.10 /BA/Ei nlag erung/Rundballenpr ess en/Vor der Saisaon F ortima @ 35\mod_1256135568894_113.doc @ 326876 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pos : 40.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Voor opnieuw in gebruik nemen binden of wikkelen starten en met de hand doordraaien.
Hierbij functies van de startvoorzieningen van het binden of wikkelen controleren.
Alle smeerpunten van nieuw vet voorzien en kettingen oliën. Verwijder het vet dat uit de
smeerpunten kruipt.
Controleer het oliepeil in de hoofdaandrijftransmissie en vul indien nodig olie bij.
Controleer hydraulische slangen en leidingen op lekkage en vervang deze indien nodig.
Controleer alle bouten en moeren en draai deze indien nodig vast.
Controleer alle elektrische verbindingskabels en verlichting en repareer of vervang deze
indien nodig.
Controleer de complete instelling van de machine en voer indien nodig aanpassingen uit.
Controleer de functies van de bediening.
Lees deze handleiding nog eens goed door.

Opslag
Pos : 40.12 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/U-Z/Wartungs arbeiten vor Begi nn der neuen Saison @ 115\mod_1339075746437_113.doc @ 1009049 @ 3 @ 1

18.3.1

Onderhoudswerkzaamheden voor begin van het nieuwe seizoen

Pos : 40.13 /BA/Ei nlag erung/Rundballenpr ess en/Br emssc hei be @ 35\mod_1256135763691_113.doc @ 326901 @ @ 1

1

2

Afb. 267
•

Op remschijf roest (2) van loopvlak (1) verwijderen.

Pos : 40.14 /BA/Ei nlag erung/Rundballenpr ess en/Rost vom Breitziehbügel @ 115\mod_1339073209749_113.doc @ 1008990 @ @ 1

1

COM00339

Afb. 268
•

Verwijder de roest op de breedtrekbeugel (1) (bij netbinding).

Pos : 40.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Opslag
Pos : 40.16 /BA/Ei nlag erung/Rundballenpr ess en/Überlas tkupplung an Gelenkwelle C ompri ma @ 96\mod_1328790282568_113.doc @ 822253 @ 3 @ 1

18.3.2

Overlastkoppeling aan tussenas beluchten
Alleen bij wrijfkoppeling

3

4
2

1
COM00337

Afb. 269
Na langere tijd van stilstand kunnen de frictieplaten in de veiligheidskoppeling (2) aan elkaar
gaan kleven.
Veiligheidskoppelingen dan ook altijd luchten.
•
•
•

De acht schroeven (1) losdraaien om de veerdruk van de buitenschijven (3, 4) te nemen.
De tussenas met de hand doordraaien.
Schroeven zover aantrekken tot de afdekring (2) zich net tegen de buitenschijven (3, 4)
aan legt.

Aanwijzing
De schroeven (1) niet te strak aanhalen, de koppeling moet nog kunnen slippen.

Pos : 41 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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•

Tenslotte de schroeven (1) eenzesde omwenteling terugdraaien.

Storingen - oorzaken en oplossingen
Pos : 42.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/P-T/Störungen - Urs achen und Behebung @ 0\mod_1200296925180_113.doc @ 39464 @ 1 @ 1

19

Storingen - oorzaken en oplossingen

Pos : 42.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_113.doc @ 9139 @ 2 @ 1

19.1

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Pos : 42.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhinweis e/R undball enpres se/Gefahr Störung Ursache Behebung @ 35\mod_1256191891868_113.doc @ 327007 @ @ 1

GEVAAR! – Bij reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen aan de machine kunnen aandrijfelementen in beweging komen.
Uitwerking: Levensgevaar, letsel van personen of beschadigingen aan de machine.
•
•
•
•
•

•
•
•

Motor van de trekker uitzetten, contactsleutel eruit trekken en vliegwielrem vasttrekken.
Beveilig de trekker en de machine tegen wegrollen.
Aftakas uitschakelen en loskoppelen
Bij geopende achterklep deze door omstellen van de afsluitkraan tegen wegzakken
beveiligen.
Na beëindiging van de reparatie-, onderhouds-, reinigingswerkzaamheden of technische
ingrepen alle veiligheidsbeplatingen en beschermingsvoorzieningen weer correct
monteren.
Voorkom elk huidcontact met olie, vet, reinigings- en oplosmiddelen.
Onder hoge druk lekkende vloeistoffen kunnen zware verwondingen veroorzaken.
Raadpleeg bij verwondingen door olie, reinigings- of oplosmiddelen onmiddellijk een arts.
Volg ook alle andere veiligheidsvoorschriften op om verwondingen en ongevallen te
voorkomen.

Pos : 42.4 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Storingen - oorzaken en oplossingen
Pos : 42.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Allgemeine Störungen @ 24\mod_1241775122213_113.doc @ 248816 @ 2 @ 1

19.2

Algemene storingen

Pos : 42.6 /BA/Störungen - Urs ac hen und Behebung/Rundballenpr ess en/Tabellarisc he Auflistung Allgemein F /V @ 84\mod_1319017609329_113.doc @ 736637 @ @ 1

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pick-up kan
niet worden neergelaten.

Hydraulische slang niet
vastgestoken.

Hydraulische slang in bijbehorende
koppeling steken.

De spandruk wordt niet
opgebouwd

Handwiel staat in parkeerstand

Handwiel volledig indraaien

Handwiel voor persdruk uitdraaien

Handwiel voor persdruk op gewenste druk
instellen

Verstopping in het
invoergedeelte. Bij
verstoppingen
onmiddellijk stilstaan en
aftakas uitschakelen,
omdat anders
beschadiging van de
rolbodemlijsten kan
optreden.
Verstoppingen
verwijderen.

Ongelijkmatig hoge of te grote
zwaden.
Te hoge rijsnelheid.

Zwad delen.

Kort oogstgoed wordt
door de pick-up slecht
aan de snijwals
overgedragen.

Machine staat vooraan te laag.

Machine vooraan hoger bevestigen,
disselhoogte verstellen voor gelijkmatiger
overgang van pick-up naar kanaal.

Oogstgoed wordt door de
rolbodem meer naar
boven genomen

Binnenkern van de baal te vast
ingesteld

Zachte kern aanpassen c.q. persdruk
reduceren.

Bij tonvormige balen
scheurt het
wikkelmateriaal in het
midden open.

Perskamer is ongelijkmatig
gevuld.
Aantal wikkelingen te gering.
Netrem te strak.

Rijd afwisselend links en rechts over het
zwad.
Aantal wikkelingen vergroten.
Netrem losmaken.

Baal is conisch

Perskamer wordt eenzijdig
gevuld.

Let op gelijkmatige vulling bij het persen.
Rijd vooral aan het einde van de baal
langzamer.

Te snel rijden aan het einde van
het persen.

Rijd aan het einde van het persen
langzamer.

Touw- of wikkelmateriaal
gescheurd.

Gebruik alleen touw- of wikkelmateriaal
van de voorziene kwaliteit.

Aantal wikkelingen onvoldoende.
Binding wikkelmateriaal trekt zich
los.

Stel de touwbindvoorziening op een
kleinere bindafstand in of verhoog bij het
wikkelmateriaal het aantal wikkelingen.

gevormd.
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Machine is niet horizontaal
aangekoppeld.

Rijsnelheid verlagen. Rijd aan het begin
van het persen langzamer tot het
opgenomen oogstgoed in de perskamer
rolt.
Machine vooraan hoger bevestigen.
Disselhoogte verstellen zodat de
overgang van pick-up naar kanaal
gelijkmatiger is.

Storingen - oorzaken en oplossingen
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Net scheurt na het starten
of tijdens het wikkelen
meteen weer af.

Mesbalk is meteen na het starten
gevallen.

Verwijder verontreinigingen.

Rolrem is te sterk ingesteld.

Instelling van de remvoorziening
controleren.

Mesbalk staat te laag.
Net heeft verkeerde afmetingen.

Controleer de instelling van de mesbalk.
Gebruik alleen netrollen met de
voorgeschreven afmetingen.
Leg de netrol volgens de
bedrijfshandleiding in en stel de rolrem in.

Net wordt bij het starten
niet getransporteerd.

Netrollen zijn niet goed in de
opnamevoorziening gelegd en / of
de rolremvoorziening is niet
correct ingesteld.
Net is niet goed in de
wikkelvoorziening gelegd.
"Netrem losmaken" is niet correct
ingesteld.
Kanaal is met stro verstopt.

Trek het net uit de wikkelvoorziening en
leg het volgens de bedrijfshandleiding
opnieuw in.
Netrem losmaken
Demonteer het snijmes

Links-rechts-weergave te
gevoelig.

Bij Comprima F155(XC):
De veerbuizen aan de
riemspaninrichting lopen te zwaar
(zie hoofdstuk baaldiameter
instellen)

Binnenbuis smeren

Net wordt niet netjes
afgesneden.

Mesbalk valt niet helemaal
omlaag.
Stompe messen
Klink komt niet omhoog
Net wordt tijdens het wikkelen niet
goed afgeremd.
Net is aan de afsnijmessen
vastgehaakt.

Verwijder verontreinigingen.
Messen vervangen
Koord bijstellen
Instelling van de remvoorziening
controleren.
Instelling van de afsnijdmessen
controleren.

Achterklep kan niet goed
worden geopend.

Hydraulische slang niet
vastgestoken.

Hydraulische slang in bijbehorende
koppeling steken.

Achterklep kan
niet gesloten worden.

Op de opvangkom hebben zich
zand, gras, stenen enz.
verzameld.

De dekplaat van de opvangkom een
boorgat naar achteren monteren.

De baal rolt niet of slechts
langzaam uit de
perskamer.

De zijkanten zijn te sterk gevuld of
de persdruk is te hoog.

Niet te veel opzij rijden.

Net gaat niet tot de
buitenkant van de baal.
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Storingen - oorzaken en oplossingen
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Net scheurt bij
verminderen van
netdiameter

Veer voor rem te strak

Veer voor rem met spanhendel omzetten

Slippen van de rolbodem

Zeer zwaar gras zonder structuur
(bijv. klavergras)

Bij slip van de rolbodem met minder
messen rijden resp. messen uitschakelen
of demonteren en de persdruk reduceren.
Alleen bij Comprima V150/180/V210 (XC)
de binnenkern van de baal op zacht
instellen (zie hoofdstuk "Zachte kern
aanpassen").
Bij Comprima V150/180/V210 (XC) kan
bovendien een tweede aandrijving worden
ingebouwd.
Voor Comprima V150 (XC) bestellen met
onderdeelnummer: 200636500
Voor Comprima V180/V210 (XC)
bestellen met
onderdeelnummer: 200636520

Pos : 42.7 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Storingen - oorzaken en oplossingen
Pos : 42.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Störungen an der z entral en Kettensc hmierung @ 35\mod_1256199185431_113.doc @ 327057 @ 2 @ 1

19.3

Storingen aan de centrale kettingsmering

Pos : 42.9 /BA/Störungen - Urs ac hen und Behebung/Rundballenpr ess en/Tabellarisc he Auflistung Kettensc hmi erung @ 35\mod_1256199689071_113.doc @ 327082 @ @ 1

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Gering olieverbruik

Geringe druk

Olie is te dik

Pomp loopt moeilijk, vuil in
pompgedeelte
•
Schoonmaken
Pomp wordt niet voor volle slag
ingedrukt
•
Instellen volgens handleiding
Pompventiel sluit niet goed
•
Demonteren reinigen of
vervangen
•
Door aanbevolen olie vervangen

Systeem verontreinigd

•

Hoofdbuis gescheurd

•

Olie te dun

•
Met dikkere olie rijden
•
Pompslag verminderen
Pomp draait niet
•
Repareren, aanpassen of
vervangen
Hoofdbuis gescheurd
•
Repareren of vervangen
Systeem zonder olie
•
Systeem ontluchten (zie
hoofdstuk Centrale
kettingsmering)
Vervuiling
Het systeem reinigen en alle
meetventielen reinigen of vervangen.
Buis ingeklemd
Repareren of vervangen
•
Door aanbevolen olie vervangen
•
Sproeiers reinigen

Olieverbruik te hoog

Machine is droog

Geen druk

Systeem verstopt

Pomp wordt niet voor volle
slag gedrukt.

Olie is te dik sproeiers verstopt.

Alle meetventielen reinigen of
vervangen
Repareren of vervangen

Pos : 42.10 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Fehler meldung en der KRON E Bedienter minals @ 77\mod_1310045429649_113.doc @ 667247 @ 2 @ 1

19.4

Foutmeldingen van KRONE bedieningspaneel

Pos : 42.11 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/R undball enpressen/F ehler meldung en Displ ay Beta, CCI @ 84\mod_1319018905710_113.doc @ 736665 @ @ 1

De in het display verschijnende foutmeldingen worden naargelang de machine-uitvoering beschreven in de
hoofdstukken "KRONE ISOBUS-terminal CCI 100" of "KRONE bedieningsterminal Beta".
Pos : 43 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4170 @ @ 1
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Aanhangsel
Pos : 44 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Anhang @ 1\mod_1202278612285_113.doc @ 58365 @ 1 @ 1

20

Aanhangsel

Pos : 45 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/El ektr osc haltpl an @ 11\mod_1223544391539_113.doc @ 147919 @ 2 @ 1

20.1
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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Aan het einde van het oogstseizoen ................307
Aan- uitschakelen van het terminal bij
aangesloten machine....................................108

Balenteller ........................................................ 247
Banden....................................................... 25, 277
Banden controleren en onderhouden .............. 278
Basisscherm .................................................... 109

Aan- uitschakelen van het terminal bij niet
aangesloten machine....................................107

Basisscherm bij aangesloten messen-nulschakeling (optie)................................. 150, 153

Aanbouw bedieningseenheid .............................50

Bediening ......................................................... 202

Aanbouw ISOBUS terminal ..............................148

Bediening van de elektronische
persdrukverstelling (optie) ........................... 158

Aanbouw van de verlichtingsinstallatie.............185
Aanbrengen van de veiligheids- en
aanwijzingsstickers .........................................32
Aandraaimomenten ..........................................269
Aandraaimomenten (verzonken schroeven).....270
Aandrijfketting voor pick-up met
nokkenschakelkoppeling...............................212
Aandrijfkettingspanning transportvijzelaandrijving
......................................................................287
Aandrijfkettingspanning voorste
rolbodemaandrijving .....................................284
Aandrijfkettingspanning walsaandrijving...........287
Aanduiding ..........................................................13
Aangekoppelde werktuigen ................................23
Aankoppelen aan de trekker.............................187
Aanpassing van de hoogte van de dissel .........177
Aansluiting van de hydraulische leidingen........188
Aantal netomwikkelingen kiezen ......................243
Aanwijzing en meldingen ............................98, 144

Bediening van hydraulische messennulschakeling
(optie) ........................................................... 150
Bedieningseenheid ............................................ 36
Beschrijving van de toetsen ............................... 52
Bindpositie ......................................................... 44
C
Centrale kettingsmering ................................... 254
Contactpersonen................................................ 12
Controle van de borgrollen van de mesborging283
D
Demontage algemeen ronde spanvoorziening 168
Diagnose analoge sensoren ...................... 86, 133
Diagnose digitale actoren .......................... 92, 139
Diagnose Namur-sensoren........................ 85, 133
Diagnose voedingsspanningen.......................... 90
Dissel ............................................................... 279

Achterste rolbodemaandrijving .........................285

Druk op de zijwanden van de perskamer
verminderen ................................................. 207

Actortest............................................................138

E

Afsluitkraan achterklep .....................................289
Afsnijdpositie.......................................................43
Afwijkende functies van het KRONE ISOBUSterminal CCI ..................................................148
Akoestische aanwijzingen.................................143
Alarmmeldingen..........................................97, 143

Eerste ingebruikneming ................................... 163
Eigenmachtige ombouw en productie van
vervangingsonderdelen.................................. 26
Elektrisch schakelschema ............................... 316
Elektrische aansluitingen ................................. 194
Elektromagneetventielen ................................. 290

Algemene meldingen ................................100, 146
Algemene storingen..........................................312
Automatische modus ..........................................56
B
Balen binden en neerleggen.............................208

F
Foutmeldingen van KRONE bedieningspaneel 315
Fysische meldingen ................................... 99, 145
G
Gebruik van de aftakas ...................................... 24
317

Gebruiksdoel.......................................................12

Instelling van de nokkenrem ............................ 272

Gegevens voor aanvragen en bestellingen ........13

Instelling van de persdrukwijzers (Mediumelektronica) .................................................. 232

Geluidssignalen ..................................................97
Gereed voor gebruik .....................................37, 53

Instelling van de remmen met handmatige
stangsteller................................................... 273

Gevaren bij het niet in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften ..................................21

Instelling van de sensoren ............................... 267

Gewasgeleiderol ...............................................214
H

Instelling van de toevoerpositie ....................... 242
Instellingen....................................................... 253

Heffen ...............................................................260

Instellingen voor het begin van de
werkzaamheden........................................... 203

Herkenning van aanwijzingen in de handleiding 20

Introductie .......................................................... 12

Hoofdaandrijving...............................................280

ISOBUS Short Cut Button................................ 103

Hoofdmenu 1 ....................................................117

ISOBUS-bediening........................................... 147

Hoofdmenu 1 Instellingen ...................................65

ISOBUS-Terminal CCI 100 .............................. 101

Hoofdmenu 2 ....................................................125

K

Hoofdmenu 2 Teller ............................................76
Hoofdmenu 3 ....................................................129
Hoofdmenu 3 Handmatige bediening .................81
Hoofdmenu 4 ....................................................131
Hoofdmenu 4 Service .........................................83
Hoofdmenu 5 Info ...............................................96
Hoofdmenu 6 ....................................................142
Hoofdvenster ......................................................57
Hydraulisch schakelschema .............................293
Hydraulisch schakelschema met hydraulische
messennulschakeling ...................................157
Hydraulisch systeem.................................188, 288
Hydraulische installatie .......................................25
Hydraulische rem (export) ................................190

Klantenteller activeren ..................................... 127
Koppelingskoppen ........................................... 298
KRONE bedieningsterminal Alpha..................... 33
KRONE bedieningsterminal Beta .............. 49, 150
KRONE ISOBUS Terminal CCI 100 ................ 153
Kwalificatie en scholing van personeel .............. 21
L
Luchtfilter voor de buisleidingen ...................... 299
M
Meldingen .................................................. 53, 114
Menu 1-2 .......................................................... 118
Menu 1-3 .................................................... 68, 119
Menu 1-3 Aantal netwikkelingen.................. 67, 69

I

Menu 1-4 .................................................... 70, 120

Indicaties.............................................................47

Menu 1-4 Contrast ............................................. 66

Ingebruikneming ...............................................186

Menu 1-5 .......................................................... 121

Instellen van de automatische blokkeertijd.........42

Menu 1-5 Voorsignalering.................................. 71

Instellen van de gewenste baaldiameter ..........113

Menu 1-6 .................................................... 73, 123

Instelling achterklepsluiting (Medium-elektronica)
......................................................................231

Menu 1-9 .......................................................... 124

Instelling afsnijdpositie......................................241
Instelling sluiting achterklep..............................262
Instelling van de afstrijkrail ten opzichte van de
bovenste spiraalwals ....................................260
Instelling van de bindpositie .............................243
Instelling van de motorpositie (net).....................42

Menu 1-9 Bindstartvertraging ............................ 75
Menu 2-1 .......................................................... 126
Menu 2-1 Klantenteller....................................... 77
Menu 2-2 .................................................... 79, 128
Menu 3-2 .......................................................... 130
Menu 4-2 .......................................................... 132
Menu 4-2 Handmatige sensortest...................... 84
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Menu 4-4 Handmatige actortest .................91, 138

Persluchtaansluitingen bij persluchtrem .......... 193

Menuniveau ......................................................115

Persluchttank ................................................... 300

Menuniveau (beknopt overzicht) ........................62

Pick up ............................................................. 213

Menuniveau oproepen ................................63, 116

Pick-up ............................................................. 286

Messen slijpen ..................................................296

Pick-up opheffen .............................................. 197

Messen vervangen ...........................................222

Plaats van de sensoren ................................... 263

Mogelijke motoren (afhankelijk van de uitvoering
van de machine) .............................................93

Plaats van de veiligheidsstickers op de machine
....................................................................... 28

Montage baaluitwerper .....................................170

Proefloop.......................................................... 259

Montage van de beschermpot voor de tussenas
......................................................................183

R

Montage van extra aanlegplaten in de achterklep
......................................................................208

Reglementaire toepassing ................................. 14
Reminstelling controleren ................................ 272

Montage van extra meeneemlijsten op starterwals
......................................................................207

Riemloop voor de achterste rolbodem instellen245

N

Rijden met baaluitwerper ................................. 209

Na het persen ...................................................211

Rijsnelheid ....................................................... 204

Nabestelling van de veiligheids- en
aanwijzingsstickers .........................................32

Rolbodem spannen en veervoorspanning instellen
..................................................................... 248

Net inleggen......................................................237

S

Netbinding.........................................................233
Netrem ..............................................................185
Netrem instellen................................................239
Netrol inleggen..................................................235
Novo Grip riem op rolbodem.............................283

Rijden en transport........................................... 196

Sensor B9/B10 baaldiameter instellen....... 88, 135
Sensor B9/B10 baalsterkte instellen:......... 86, 134
Sensortest analoog ............................................ 46
Sensortest digitaal ............................................. 45
Signalen ............................................................. 48

O

Smeermiddelen................................................ 302

Oliepeilcontrole en olie verversen op de
transmissies..................................................279

Smeerpunten ................................................... 304

Onderhoud ..................................................26, 259
Onderhoud - reminstallatie ...............................297
Onderhoud - Smering .......................................301
Onderhoudswerkzaamheden voor begin van het
nieuwe seizoen .............................................309
Ongeoorloofd gebruik .........................................26

Smeren van de tussenas ................................. 303
Snijinrichting..................................................... 216
Snijlengte ......................................................... 217
Spannen van de aandrijfkettingen ................... 284
Spanningsverzorging ......................................... 50
Storingen - oorzaken en oplossingen .............. 311

Ontlasting oplegdruk van de pick-up ................215

Storingen aan de centrale kettingsmering ....... 315

Opslag...............................................................306

T

Overzicht.............................................................51

Tandemas ........................................................ 274

P

Technische gegevens ........................................ 15

Persdruk instellen .............................................227

Technische gegevens Comprima F 125 /
Comprima F 125 XC ...................................... 15

Persdrukinstelling (Comprima F125 / F155
Medium) resp. baaldiameter (Comprima V150 /
V180) ..............................................................39

Technische gegevens Comprima F 155 /
Comprima F 155 XC ...................................... 16

Perskamer vullen ..............................................205
319

Technische gegevens Comprima V 150 /
Comprima V 150 XC.......................................17
Technische gegevens Comprima V 180 /
Comprima V 180 XC.......................................18
Technische gegevens Comprima V 210 /
Comprima V 210 XC.......................................19
Terminal aansluiten met ISOBUS.....................105
Terminal aansluiten zonder ISOBUS................106
Terminal in de cabine inbouwen .......................102
Tijdintervallen voor oliecontrole en olie verversen
aan de transmissies......................................279
Toevoerpositie ....................................................43
Trekogen aan de dissel ....................................295
Tussenas ..........................................................179

Veiligheidskoppeling ........................................ 212
Veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter
voorkoming van ongevallen ........................... 22
Veiligheidsvoorschriften op de machine ............ 26
Verhelpen van verstoppingen .......................... 220
Verlichting testen ............................................. 198
Verstopping bij transportwals........................... 221
Voor begin van het nieuwe seizoen................. 308
Voor de eerste inbedrijfstelling ........................ 164
Voor het persen ............................................... 210
Voorbereidingen voor het rijden op de openbare
weg............................................................... 196
Voorkeuze handmatige of automatische modus 55

Tussenas monteren ..........................................191

W

Tussenas van trekker losmaken.......................200

Wegzetten ........................................................ 199

V

Z

Veiligheid ............................................................20

Zachte kern aanpassen ................................... 251

Veiligheidsbewuste werkzaamheden .................21
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