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Gratulerer med valget av Orkel HiQ smartbaler
Våre produkter er kjent for sin kvalitet og styrke. Orkel Direkte AS vil derfor gratulere deg
med valget av en av våre maskiner.
For å oppfylle våre strenge krav, gjennomføres en kontinuerlig produktutviklingsprosess og
vi foretar en grundig kvalitetskontroll på alle våre maskiner før de sendes ut til kunden.
Du som eier/operatør må lese denne instruksjonsboken med sikkerhetsinstrukser før maskinen tas i bruk. Les nøye igjennom den, gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til
maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjør det daglige vedlikeholdet til en rutine. Dette
vil bidra til en sikker arbeidsplattform for operatøren, en lang levetid på maskinen og en effektiv utnyttelse av graspressas kapasitet.
Denne Orkel HiQ smartbaler, er konstruert for pressing/ pakking av rundballer, fra materialene gress, høy og halm. Maskinen skal kun brukes til dette formål Ballene vil ha en størrelse på 130cm x 122cm, og kan veie opptil 1000 kg.
Denne rundballepresse, må kun brukes i samsvar med retningslinjene som er gitt i denne
instruksjonsboken. Hvis det hersker tvil angående bruksområdet for maskinen, vennligst ta
kontakt med Orkel Direkte AS, eller ditt nærmeste Orkel Direkte AS servicepunkt.
For kontaktinformasjon, se kapittel 10.
Med hilsen:
Orkel Direkte AS
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1. INNLEDNING
Orkel HiQ smartbaler, en kombinert graspresse som presser rundballer av gras, høy og halm
og pakker de inn i plast før de lastes av pressa.
1.1 Definisjoner:
Kontrollboks/Styre boks: Graspressas kontrollenhet som styrer og overvåker pressas prosesser og funksjoner.
HiT. Graspressas nettbindingskasse som kan benytte enten plastnett eller bredplast for binding av balle i kammeret.
Bredplast. Plastfilm med 130cm bredde for binding av balle i kammer
Nett. Plastnett med 130cm bredde for binding av balle i kammer
Plastfilm. Plastfilm med 50 cm eller 75cm bredde til innpakking av balle på pakkebordet
Dimensjoner og vekt: Vekt:
Høyde:
Bredde:
Lengde:

5200Kg
280cm
275/292cm
620cm

1.2 Identifikasjon
Serienummer, presse

Skilt med pressens serienummer finnes på
maskinas ramme i front. Se bilde
Serienummer må alltid oppgis ved henvendelse til forhandler, enten det gjelder dele
bestilling eller annen teknisk bistand.

Serienummer, lokalisering
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1.3 Sikkerhet
Det er ditt ansvar som operatør at du leser og forstår sikkerhetsinstruksjoner gitt i denne boken.
Disse skal følges uten unntak. Det er du som er nøkkelen til sikkerheten, ikke bare for deg
selv, men for andre personer i maskinens umiddelbare nærhet.

I boka er noe informasjon merket med dette tegnet, og/eller med uthevet
skrift. Legg spesielt godt merke til denne informasjonen!

1.4 Kontroll ved mottak, klargjøring hos kunden
Kontroll ved mottak
Denne maskinen er prøvekjørt, kontrollert og funnet i orden da den forlot fabrikken. Kontroller at denne instruksjonsboken samsvarer med din maskin.
Klargjøring hos kunden
En av våre representanter vil være med på igangkjøring av maskinen sammen med deg/dere
som eier og operatør på maskinen. Vi vil være behjelpelig i oppstartsfasen med teknisk bistand og svare på eventuelle spørsmål. Se for øvrig leveransedokument og garantiskjema.
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1.5 Hoveddeler

Pakker
HiT-kasse. Holder for
Nett/Bredplast

Pickup

Drag

Filmholdere

Pakkearmer

Kammer

Pakkebord
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2. Sikkerhetsinstruks
2.1 Innledning
Det skjer generelt mange skader i landbruket som følge av feilbetjening av maskiner og utilstrekkelig instruksjon og opplæring. Derfor er det svært viktig at du som operatør behandler
denne maskinen med den største forsiktighet og respekt. Sett deg inn i sikkerhetsinstruksen
før maskina tas i bruk.
Denne maskina kan ikke konstrueres slik at den ubetinget garanterer for din sikkerhet. Derfor kreves det at du som operatør av maskina er ytterst oppmerksom på
at du betjener maskina korrekt og derved unngår å utsette deg og andre for fare.
VIKTIG: Betrakt denne instruksjonsboken som en del av maskinen og den skal følge
pressa ved evt. videresalg.
2.2 Brukerhåndboken
Ved å lese å forstå denne instruksjonshåndboken skal operatøren kunne:
- Forstå hvordan maskina virker.
- Være i stand til å bruke maskina på en forsvarlig og sikker måte, slik at det ikke oppstår
fare for skade på personer eller utstyr.
- Være i stand til å betjene maskina på en mest mulig effektiv måte.
Selv om du har hatt en liknende maskin før, skal du lese denne instruksjonshåndboken som
tilhører denne maskinen.
ADVARSEL:
Brudd på sikkerhetsinstruksene kan medføre død eller alvorlige skader!

Eiers ansvar:
Eieren av maskina er ansvarlig for å skaffe operatøren de nødvendige opplysninger for bruk
og vedlikehold.
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2.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner.
Koble alltid kraftoverføringsakselen fra, aktiver traktorens parkeringsbrems
og stopp traktorens motor, dvs. fjern nøkkelen for å forhindre at traktoren
starter ved en feiltagelse før du:
1.
2.

Utfører vedlikehold eller rengjør maskina
Demonterer en hvilken som helst del av maskina
Alminnelige forholdsregler som operatøren må kjenne:

1.

Blokker alltid hjulene, før du arbeider under maskina.

2.

Ikke start traktoren før alle personer er i sikker avstand fra maskina.

3.

Følg alltid bruksanvisningen ved montering, rengjøring, justering, smøring, reparasjoner og vedlikehold.

4.

Unngå at klær, hender eller føtter kommer i kontakt med roterende eller bevegelige
deler. Ikke arbeid med løsthengende klær eller hår som kan trekkes inn av en bevegelig maskindel.

5.

Stans alltid traktorens motor før skjermer åpnes.

6.

Sørg alltid for å ha sikkert fottøy på for ikke å falle uheldig.

7.

Hold alle deksel, skjermer og sikkerhetsanordninger på plass og i orden.

8.

Begrense transporthastigheten på veg til maksimalt 30 km/h, hvis maskina ikke er
merket med større tillatt hastighet.

9.

Det er forbudt å oppholde seg på maskina eller i dens arbeidsområdet når den er i
bruk.

10.

Transporter aldri maskina på veg med kraftoverføringsaksel innkoblet. Kjør med redusert hastighet hvis det er balle i kammeret.

11.

Ved montering av kraftoverføringsakselen skal det kontrolleres om traktorens omdreiningstall og rotasjonsretning tilsvarer maskinas.

12.

Hørselsvern bør benyttes.

13.

Vær ekstra oppmerksom hvis det er barn i nærheten.

14.

Ingen personer skal oppholde seg mellom traktor og maskin under til og frakobling.

15.

Forsøk aldri å fjerne materiale fra maskina mens den går.

16.

Forsøk aldri å mate nettet eller tråden manuelt i pressekammeret når pressa går.

17.

Før oppstart må en forsikre seg om at maskina er fri for verktøy og andre gjenstander,
samt at alle skjermer er hele og korrekt montert.

18.

Utfør ikke servicearbeid eller dra aldri ut slangekoblinger når hydraulikksystemet står
under trykk.

19.

PERSONER UNDER 16 ÅR SKAL IKKE OPERERE DENNE MASKINA
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2.4 Til og frakobling.
1.

Til og frakobling bør skje på jevnt og stabilt underlag for å unngå at maskina ruller
ukontrollert og skader personer eller utstyr.

2.

Forsikre deg om at ingen personer befinner seg mellom traktor og maskin ved til og
frakobling. Det kan lett oppstå klemskader.

3.

Kontroller at maskina er beregnet for traktorens omdreiningsretning og turtall på PTO.
Feil valgt omdreiningsturtall på kraftoverføringsakselen kan over lengre tid skade maskina og i verste fall føre til at maskindeler løsner.

4.

Forsikre deg om at kraftoverføringsakselen har foreskrevet vern. At den er montert
riktig, dvs. at sikringsstiften er i inngrep og kjeden på vernet er sikret i begge ender.
Defekt vern skal utskiftes, før pressa på nytt kan tas i bruk.

5.

Kraftoverføringsakselen sikres etter frakobling, slik at den ikke blir skadet.

6.

Kontroller at alle hydraulikkoblinger er tette, rene og at samtlige slanger er ubeskadiget før hydraulikksystemet aktiveres.

7.

Før fra og tilkobling av hydraulikkslanger, skal det etter at traktorens motor er stanset,
forsikres at det ikke er trykk i hydraulikkslangene ved å aktivere traktorens hydraulikkventiler.

8.

Hydraulikkolje under trykk kan trenge inn under huden og forårsake alvorlige betennelser. Beskytt alltid hud og øyne mot oljesprut og søl.

9.

Husk å koble fra hydraulikkslanger og elektriske kabler før traktoren kjøres bort.

2.5 Innstillinger og justeringer
Før mekaniske innstillinger og justeringer av maskina må du alltid:
1.

Koble fra kraftoverføringsakselen, stanse traktorens motor og ta ut nøkkelen,

2.

Vent til samtlige bevegelige deler på maskina er stanset, før deksel demonteres.

3.

Under innlegging av nett og ved justering av kniven på maskiner med tradisjonell nettbinding, må det utvises stor forsiktighet. Benytt vernehansker.
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2.6 Vedlikehold, rengjøring, service og reparasjon
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det må aldri utføres arbeid på maskina før traktorens motor er stanset, samtlige bevegelige deler av maskina er stanset, nøkkelen fjernet, parkeringsbremsen aktivert og
kraftoverføringsakselen koblet fra.
Alt omfattende service- og reparasjonsarbeid bør starte med en grundig rengjøring.
For å lette rengjøringsarbeidet er det mulig å fjerne forskjellige deksler og vern. For å
endre rullenes posisjon, kan kraftuttaket kobles inn med redusert hastighet. Vær særdeles forsiktig under denne operasjonen og den bør utføres med kun en operatør.
Maskina skal sikres med parkeringsklosser dersom den står på skrått underlag.
Hvis det brukes høytrykksspyler kan pressa kjøres ytterst forsiktig slik at rullene
dreier seg. Husk alltid å kjøre pressa ei tid slik at lagrene smøres etter en slik rengjøring.
Nettsystemets motor kan starte utilsiktet dersom hoved tilførselen ikke er frakoblet.
Koble derfor alltid fra kabel når det arbeides på eller ved nettsystemet.
Dersom pressekammeret åpnes, må en forsikre seg om at maskina er skikkelig festet
til traktoren og at leddpunktet på draget er ordentlig låst. Husk å sikre kammerets løftesylindre når det arbeides med åpent pressekammer.
Varme arbeider. Ved bruk av vinkelsliper, åpen gassflamme eller sveising, er det spesielt viktig å rengjøre godt på forhånd. Ha tilstrekkelig brannvern tilgjengelig før varme arbeider utføres på maskinen.
Før elektrisk sveising, må traktorens batterikontakt frakobles eventuelt hovedstrømbryter fristilles.
2.7 Løfting.

Ved løfting av hel maskin og tunge deler må det benyttes godkjent løfteutstyr og som har
tilstrekkelig løftekapasitet.
Løftepunktet er merket med :
P_030

2.8 Arbeid / Bruk.
Det må aldri tillates at noen, spesielt ikke barn, oppholder seg i umiddelbar nærhet av maskina mens den er i drift.
Ved blokkering av innmatingsrotoren må traktorens motor stanses, nøkkelen fjernes, parkeringsbremsen aktiveres før det fjernes materiale eller fremmedlegemer.
Hvis det oppstår problemer med innmating av nettet, må du aldri forsøke å
mate nettet manuelt inn i pressekammeret når pressa er i gang.
Forsikre deg om at ingen personer oppholder seg bak maskina ved utlasting av ball.
Koble alltid fra kraftoverføringsakslingen før bruk av reverseringsnøkkel.
Plasser reverseringsnøkkel i holder før kraftoverføringsakslingen kobles til igjen.
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2.9 Brannfare
Ved pressing av tørt gras og halm er det generelt større fare for at brann kan oppstå. Tørre
partikler blandet med olje er meget brannfarlig når maskindeler overopphetes. Det anbefales
å montere brannslokkingsutstyr på pressa under slike forhold.
2.10 Transport langs veg
Begrens transporthastigheten til maksimalt 30 km/h. Reflekser og belysning skal være rengjort og i orden før du kjører på landeveg. Det er ikke tillatt å kjøre med balle i kammeret.
2.11 Parkering
Benytt parkeringsklosser.
2.12 Avvikling (skroting)
Maskinas tyngdepunkt forandrer seg ved demontering /avvikling. Sikre derfor maskinen og
større deler som demonteres, bruk personlig verneutstyr.
Bruk egnet og godkjent løfteutstyr ved demontering.
Følg gjeldende sikkerhetsregler ved varme arbeider. Ved sliping og kapping må en være
spesielt oppmerksom på farer pga. skarpe kanter.
Lever spesialavfall som gummi, elektrisk utstyr, olje og plast, til godkjent deponi for resirkulering.
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2.13 Varselsymboler, generell merking av maskiner.
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2.13 Varselsymboler, generell merking av maskiner.
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2.13.1 Varselsymboler, forklaring.


Les og forstå instruksjonshåndboken med sikkerhetsinstrukser, før maskinen tas i bruk.



Husk alltid å stanse traktorens motor før vedlikehold eller reparasjoner utføres på maskina.
Ta ut tenningsnøkkelen for å forhindre at traktoren startes utilsiktet.



Klemfare. Forsikre deg om at det ikke er personer mellom traktor og maskin ved til og frakobling.



Fare, roterende deler. La aldri barn oppholde seg i nærheten av maskinen under drift. Særlig
små barn kan gjøre uforutsigbare ting.



Klemfare. Ingen personer skal oppholde seg bak maskinen. Klemfare mellom presse og annen gjenstand når pressekammet åpnes.



Rundball i bevegelse. Personer i nærheten av maskina må være oppmerksom og holde avstand når ballen slippes ut av pressekammeret eller lastes av. Når ballen slippes, kan den rulle
langt hvis det er terreng for det.



Klemfare. Sikre kammersylindere på begge sider ved arbeid i pressekammeret.



Kuttfare. Nettet blir kuttet med en skarp kniv. Utvis stor forsiktighet under innlegging av nett
eller bredplast og ved justering av kniven.



Fare roterende deler, Maksimum turtall PTO. Kontroller at kraftoverføringen kjøres med
riktig omdreiningstall og dreieretning. Feil omdreiningstall og/eller retning kan ødelegge maskina, gir stor risiko for personskade.



Fare, roterende deler. Ikke kom i kontakt med nettrullen når den roterer. Når nettet dras inn i
pressekammeret roterer nettrullen med høy hastighet.



Fare roterende deler. Roterende kjeder og tannhjul bak deksler og skjermer.



Livsfare, hold avstand. Det er forbundet med stor fare å komme i nærheten av pickup, knivaggregat eller innmater når disse er i gang.



Fare, rullende maskin. Benytt klosser ved parkering av maskina for å unngå at maskinen
ruller ukontrollert.



Fare, roterende deler. Roterende kraftoverføringsaksling. Ingen personer må oppholde seg
mellom traktor og maskin mens akslingen roterer. Bruk ikke vide klær, skjerf eller lignende
med fare for å bli viklet inn i akslingen.



Fare, Klem - Knusingsfare. Reverseringsnøkkelen må settes tilbake i sin holder før kraftuttaket startes opp igjen.



Løftepunkt. Maskina kan løftes med gaffeltruck på merkede punkter.



Klemfare, fare for slag. Bevegelige pakkearmer, sikkerhetsavstand minimum 5m.



Fare for kutt, klemfare. Kutter for plastfilm har skarp kniv og det er stor klemfare. Kniven
må alltid være lukket når maskina ikke er i arbeid



Fare, roterende deler. Sikkerhetsavstand til roterende deler.



Eksplosjonsfare. Akkumulator under stort trykk. Les reparasjonsanvisninger før reparasjoner
utføres.



Tillatt stroppepunkt
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3.

Tilkoblinger

3.1

Elektrisk:

En tilførselskabel følger med maskinen. Denne kabelen skal kobles direkte til traktorens batteri. Ledningen må legges på traktoren slik at den ikke er utsatt for mekanisk påvirkning og
strekk.
Viktig! Dette er eneste godkjente tilkoblingsmåte! Avvik fra dette, uten godkjenning fra
Orkel Direkte AS, kan påvirke Orkel Direkte AS sitt garantiansvar
Støpsel på kabel for lys kobles til traktorens lyskontakt.
Signalkabel fra kontrollboksen tilkobles motsvarende kabel på pressa.

3.2

Hydraulisk:

Bremseslangen på pressa må tilkobles et godkjent bremseuttak på traktoren.
Trykkslange (rød) tilkobles uttak som fortrinnsvis gir trykk når spaken står låst i bakre stilling, dersom den kobles til dobbeltvirkende uttak. Anbefalt flow er Ca. 60 l/min.
Returslangen må tilkobles et 3/4” returuttak med fritt løp (maks 3,0bar mottrykk). Den medfølgende koblingen, beregnet for å montere på traktoren, må alltid benyttes. Dette for å sikre
fritt returløp.
Slange for løfting av pickup monteres på tilsvarende måte. Pickup arbeider best når den er
tilkoblet ventil med flytestilling.
Slange for inn og utkobling av snittekniver monteres på tilsvarende måte.
Dersom traktoren er utstyrt med Load Sense (LS) system, skal i tillegg en pilotslange fra
pressas LS-ventil tilkobles traktorens LS blokk.
Dersom LS skal benyttes må Load Sense aktiveres (1) i pressas program.

Hydraulikkslanger og El-kabler
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3.3 Tilkoblinger mekanisk:
Pressa kobles til traktorens trekk-krok, eventuelt landbruksdrag.
Påse at traktorens krok er hel og i orden.
3.4 Kraftoverføringsaksel.
Monter kraftoverføringsakselen og tilpass riktig
lengde (se figur 1)
Påse at avstanden a er stor nok til å ta opp nødvendig forskyving ved kjøring i kupert terreng, og
at lengden b må være så stor som mulig..
Smør akslingen i henhold til produsentens anvisninger. Se særskilt instruksjonsbok for kraftoverføringsaksel.

For instruksjoner vedrørende høydejustering av
pressa, se kapittel 4

3.4.1 PTO hastighet

Figur 1

VIKTIG:
Forsikre deg om at traktorens PTO samsvarer med maskinas hastighet. Feil
hastighet på PTO kan resultere redusert kraft, eller i verste fall havari.

Omdreining og hastighetsadvarsel PTO, front på maskinen
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4. Innstillinger
4.1 Høydeinnstilling. Justering av draget
For å optimalisere graspressas egenskaper er det helt avgjørende at pressa tilpasses traktoren
med en høydejustering av draget.
Forberedelser
Pressa må være koblet til traktoren og plassert på et flatt underlag. Kontroller at dekktrykket
er 1,0 bar.
Prosedyre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juster pick-up hjul slik at tinder er 5cm over bakken
Sett pick-up i ”flytestilling”
Plasser en jekk under pressa som vist på figur 1 under. Jekk så mye at du tar av belastningen på pick-up hjulene.
Løsne bolter A. (fig 2)
Løsne bolter B, og ta dem ut. (fig 2)
Jekk opp til du har en klaring på 2-3cm mellom sylinder og festebolt. (fig 1) Når du
har riktig klaring på pick-up sylinder, skal draget ligge i trekk-krok. Pick-up hjulene
skal akkurat berøre bakken.
Sett tilbake bolter B, i hullet som er nærmest
Skru til bolter A og B med moment, 574Nm

VIKTIG: Trekk til bolter pånytt etter kort tids kjøring.

Bolt A
Bolt B

Jekk

Klaring 2-3cm

Fig 1

Fig 2
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4.2 Mekaniske innstillinger
Alle mekaniske innstillinger er gjort under testkjøring hos Orkel Direkte AS.
Dersom endringer i disse innstillingene er nødvendig, gjøres dette av Orkel Direkte`s
servicemann /servicepunkt ved igangkjøring av graspressa ved levering.
Se for øvrig instruksjonshåndbokens kapittel 7, eller konferer med Orkel Direkte AS

4.3 Hydrauliske innstillinger
Disse innstillingene er gjort under testkjøring hos Orkel Direkte AS. Dersom endringer i
hydrauliske innstillinger er nødvendig, gjøres dette av Orkel Direkte`s servicemann /
servicepunkt ved i gang kjøring av graspressa ved levering
Se for øvrig instruksjonshåndbokens kapittel 7, eller konferer med Orkel Direkte AS
4.4 Innstillinger i kontrollboks
Kontrollboksen leveres ferdig programmert, disse innstillingene må ses på som grunninnstillinger.
Dersom endringer i kontrollboksen er nødvendig: Se kapittel 4.4.1 til 4.4.5 anbefalte innstillinger
Se for øvrig instruksjonsbokens avsnitt om innstillinger i kapittel 6 og 8 eller konferer med
Orkel Direkte AS
E-prom i kontrollboks beskrevet i denne bok (Norge 2014) er: RH 27
E - Prom? (Erasable Programmable Read-Only Memory)
Slette og Programmerbart data-lager som det kun kan leses fra. Beholder lagrede data/
innstillinger når spenning kobles fra.
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4.4.1 Anbefalte verdier i pressingsprogrammer (E-Prom RH 27)

Pressingsprogrammer Anbefalt
Fôrtype/Bindemateriale

Stoppsignal - full ball

Kammertrykk

Snittekniver

Snittekniver ned verdi

Gras/Film

130

Beskrivelse
Lagrer oppsett med innstillinger for film / nett og forskjellige fôrtyper. 4 forskjellige valg
Angir ved hvilken fyllingsgrad stoppsignalet vises i styrepanelet.
Bør stå lavt ved pressing av halm og høy

Gras: 80 - 90
Hvor høgt det faktiske kammertrykket er under pressing som pro%
sentvis andel av "kammer makstrykk". Bør senkes ved pressing av
Høy/Halm: tørt materiale for å sikre at ballen roterer i kammeret
40 - 50 %

Valgfritt

124

Manuell eller automatisk senkning av snittekniver. Ved bruk av
"auto" bestemmes punktet knivene senkes av verdien satt i
"snittekniver ned verdi"
Ved snittekniver i auto: Angir ved hvilken fyllingsgrad snitteknivene senkes. Settes lavere enn "stoppsignal - full ball", dersom hele
grasstrå ønskes ytterst i ballen.
Manu: Manuell stopp og start av syretilsettinga.

Syretilsetting

Valgfritt

Auto: Syretilsettinga stopper automatisk når pickup heves og starter
når kammeret er stengt etter utlasting av ball. Tilsetninga stopper
også idet ballen losses da det på dette tidspunktet ofte rygges og
ikke kjøres gras inn i pressa
Auto1: Som Auto, men syretilsettinga stopper ikke ved lossing av
ballen

Binding - antall lag

Pakking - antall runder
plast

Pakkebord rotasjon

Bindings modus

2-4

13

46,2

Valgfritt

Antall lag med nett eller plast som blir lagt på ballen
Antall runder pakkearma roterer ved pakking av ball. Veiledende
verdier: 13 runder = 6 fra høyre arm + 6 fra venstre arm + 1. Dette
gir 6 lag plastfilm.
Hastigheten på rotasjonen av pakkebordet. Denne sammen med
hastigheten på pakkearmene, bestemmer overlappen. Programmet
tillater ikke at denne settes lavere enn "Pakkearm lav hastighet"
Manuell eller automatisk oppstart av nett- og plastbindinga. I "auto"
vil bindinga starte når man får stoppsignal for full ball og
"forsinkelse før auto-binding" er utløpt.
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4.4.1 Anbefalte verdier i pressingsprogrammer (E-Prom RH 27)

Pressingsprogrammer Anbefalt

Ball i lastegaffel- ventetid

Forsinkelse før auto-binding

Beskrivelse

Hvor lenge sensor A1 må detektere ballen før lastegaffelen laster
0,5 - 1 s over ballen til pakkebordet. Må typisk være satt høyere ved pressing av halm og i bratt terreng.

2- 4 s

Hvor lenge etter stoppsignal for full ball er aktivert til nett/plast
bindinga starter. Kun i bruk ved auto bindingsmodus.

Manuell

Velg mellom Auto eller Manuell. Velg alltid manuell for å ha kontroll hvor ballen lastes av.

Auto-lasting av ball

Auto

Manuell eller automatisk lasting av ball fra kammer til lastegaffel.

Lastegaffel hastighet, opp

54 %

Hastigheten på lastegaffel opp. Typisk lavere ved pressing av halm
og i bratt terreng.

Lastegaffel hastighet, ned

54 %

Hastigheten på lastegaffel ned. Påvirker også i stor grad hvor mye
olje som sprøytes på kjedene.

Chain lubrication count

1

Velg mellom 1 eller 2. 2 gir dobbelt så mye smøring til kjeder som
ved 1. 1 er tilstrekkelig under normale driftsforhold.

Syretilsetting i overflate

Valgfritt

Av eller På. Ensileringsmiddel blir tilsatt i det ytterste laget av ballen.

Laste av balle
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4.4.2 Tids- og hastighetsinnstillinger (E-Prom RH 27)
Minne
Load Sense

Valgfritt
Av

Velger mellom tre ulike oppsett (A B eller C) med egendefinerbare
innstillinger. Brukes f.eks når pressa brukes på mer enn èn traktor.
Settes til På hvis LoadSense (LS) benyttes på pressa

Oljemengde, presse

70 - 85 %

Generell hastighet for funksjoner på kammer, snittverk og binding i
kammer (plast/nett)

Oljemengde, pakker

20 - 25%

Generell hastighet for funksjoner på pakkeren. Viktig for pakkearmenes oppstarts rampe
Manuell: Opp- eller nedknappen må holdes inne helt til pickup er helt
oppe eller helt nede. Holdes ned-knappen inne mer enn 2 sekunder vil
pickupen gå i flyt

Pickup-modus

Manuell dersom
pickup ønskes Auto1: Pickup går opp og ned med korte trykk på knappene. Går autostyrt fra traktorens matisk i flyt når ned-knappen betjenes
joystick. Ellers
valgfritt
Auto2: Samme som Auto1, men i tillegg vil pickupen automatisk løftes ved full ball og senkes når kammeret er stengt etter utlasting av
ball

1s

Ved pickup i Auto2: Hvor lenge etter stoppsignal for full ball at pickupen løftes

Kammer- forsinkelse åpning

0,5 s

Hvor lenge etter at plastpåleggingssekvensen er ferdig til at kammeret
åpnes

Kammer- varighet, åpne

0s

Kammer- hastighet, lukke

50 %

Kammerets hastighet under lukking. Velg mellom 50 - 70 %

Kammer- hastighet, åpne

100 %

Kammerets hastighet under åpning

Kammer- sakte
fart

35 %

Kammerets hastighet under siste del av åpningen (endedemping,
"saktefart")

Pickup- løfteforsinkelse

Hvor lenge kammeret blir åpnet / forsøkt åpnet etter at verdien for
åpent kammer er nådd

Pakkebord- varighet opp

2s

Hvor lenge sylinderen blir trykk satt idet bordet returnerer til mottaksstilling

Pakkebord- varighet ned

2,5 s

Hvor lenge sylinderen blir trykk satt idet bordet vipper til lossestilling

Pakkebord- forsinkelse ned

0,5 s

Hvor lenge pakkebordet venter i lossestilling (venter på at ballen ruller
av)

Pakkebord- hastighet, midtposisjon

35 - 40 %

Pakkebordets hastighet (tilt) fra mottaksstilling til midtstilling

Pakkebord- hastighet ned

35 - 40 %

Pakkebordets hastighet (tilt) fra midtstilling til lossestilling
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Tids- og hastighetsinnstillinger (E-Prom RH 27)

0,5 s

Filmfrigivningens varighet. Senkes dersom filmkniver åpner for høyt og
ødelegger plasten ved filmfrigivning. Økes dersom plasten ikke slippes
riktig og blir revet av. Egnet verdi avhenger sterkt av filmknivenes hastighet

1. Filmfrigivning runde

1

Angir ved hvilken runde i pakkesekvensen filmkniver slipper plasten 1.
gang

2. Filmfrigivning runde

3

Angir ved hvilken runde i pakkesekvensen filmkniver slipper plasten 2.
gang

3. Filmfrigivning runde

3

Angir ved hvilken runde i pakkesekvensen filmkniver slipper plasten 3.
gang

Pakkearm stopplengde

2s

Filmfrigivningvarighet

Filmkutter tid, lukking

2,5 - 3 s

Ikke i bruk (har ingen effekt på systemet)
Hvor lenge filmkutterne stenger og klemmer plasten ved slutten av
pakkesekvensen

Pakkearm lav hastighet

20 - 40 %

Pakkearmenes hastighet ved manuell kjøring "sakte" samt i slutten av
pakkesekvensen. Avhengig av hvordan ventilen for saktefart er stilt.
Programmet tillater ikke at denne settes lavere enn "Oljemengde, pakker"

Oljemengde ved
filmfrigivning

10 - 15 %

Ekstra oljemengde til pakkebord-rotasjonen ved filmfrigivning, for å
hindre at rotasjonen stopper ved filmfrigivninga

Fjernstyring

100 %

Pakkearmenes hastighet ved fjernbetjening (ekstrautstyr)

HiT - kniv- forsinkelse, stenge

0,5 s

Angir når kniven kutter plasten, målt ifra øyeblikket klemrullene er
stengt. Ved for lav verdi vil plasten kuttes før den er helt samlet, som
igjen går utover påliteligheten i starten av bindingen. For høy verdi vil
føre til ekstra "tamp" på ballen, det vil si unødvendig plastbruk

HiT mating varighet

2s

Hvor lenge plasten mates inn før den begynner å bremses. Velg mellom
0 - 3 sekunder

HiT armer stengt,
varighet

3s

Innlagt tidsforsinkelse i sekunder. Fra mating av film inn i kammeret
starter, til ballen har tatt tak i tampen i kammeret.

HiT- brems, avforsinkelse

0,6 - 0,7 s

Angir når bremsen løser ut, målt ifra øyeblikket klemrullene er stengt.
Må stilles riktig i forhold til "HiT-kniv forsinkelse, stenge". For høy
verdi vil føre til at plasten er strukket og slynges tilbake idet den kuttes.
Ved for lav verdi vil plasten kveile seg opp ved kniven. Ved riktig innstilling vil plasttampen akkurat løsne ifra kniven etter kutting
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4.4.3 Avanserte tids og hastighetsinnstillinger. (E-Prom RH 27)
Auto stopp ved
brudd, pakking

På

Av eller På

Auto stopp, binding

På

Av eller På

Trykk kontroll
ACC

På

Av eller På

Maskinmodus

Kombi

Turtallsalarm min

Turtallsalarm maks

Angir singel- eller kombipresse - Alltid kombi

540 pto: 500
RPM

Dersom verdien underskrides under pressing, senkes kammertrykket
1000 pto: 700 automatisk med 70 % for å skåne drivverket
RPM
540 pto: 700
RPM
1000 pto: 900
RPM

Angir verdi for alarm "turtall for høyt"

540 pto: 3,27
Forholdstall for å oppnå riktig turtall på styreboks

Girutveksling
1000 pto: 4,01
Kammer makstrykk

160 bar

Maksimalt kammertrykk. Skal aldri overskride 160 bar!

Kammer åpningshastighet, manu

100 %

Kammerdøras momentanhastighet idet denne åpnes. Kan brukes til å
hindre at kammeret slår i toppen dersom forsøkt åpnet fra høy posisjon

Trykkpropo, null
verdi

130

Innstilling for kammertrykkventilen idet kammeret åpnes eller er åpent.
For lav verdi vil kunne begrense kammerets åpningshastighet og/eller
hindre fullstendig åpningsvinkel (kammerdøra siger noe ned)

V 32 Chamber
ramp

På

Av eller På. Tar trykket av løftesylindrene på ”toppen” for å gi en dempeeffekt ved åpning av kammeret.

Pressure proporamp value

83

Verdi skal ligge mellom 80 og 85%.

Høypuls varighet

5s

Ved ACC PÅ: tidsintervallet mellom hver gang kammertrykket senkes
til "lavnivå"

Trykkfall ved lavpuls

10 bar

Ved ACC PÅ: Hvor mye trykket senkes ved "lavnivå"
Velg mellom: 10-20-30 bar

Lavpuls varighet

3s

Ved ACC PÅ: Hvor lenge trykkes senkes til "lavnivå"

Stopp pulsing ved
diameter

125

Fyllingsgrad hvor kammertrykket holdes konstant (varer inntil kammeret er fullt). Bør stå lavere enn innstilt fyllingsgrad
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4.4.3 Avanserte tids og hastighetsinnstillinger. (E-Prom RH 27)

Trykketterfylling,
varighet

Pakkearm, oppstartstid

0s

Varigheten på etterfyllingen idet kammertrykket endres fra "lavnivå" til
"høynivå". Hvis satt til null vil systemet overstyre verdien og bruke 3
sekunder

3- 5 s

Varigheten av pakkearmenes startrampe ved oppstart av pakkesyklus

Pakkearm- hastighet, en rull

90 %

Reduserer hastigheten på pakkebordet ved pakking med én rull for å
oppnå korrekt overlapping. Egnet verdi er svært avhengig av andre innstillinger

Nødstopp pakker

PÅ

Gjelder pakkearmenes nødstopp -> Må alltid være på. Slås automatisk
på hver gang styreboksen slås på

Snittekniver, opp/
ned tid

2s

Hvor lenge sylindrene blir trykk satt / avlastet idet kutteknivene senkes
eller heves
Velg mellom 0 bar (AV) og 10 - 200bar i økt pulserende kammertrykk
under nettbindingen.

Full bale, pulse pressure

Bale weight

AV

Valgfritt

Ved pressing av Gras velg AV. Ved pressing av Halm velg 100 -120
bar

Av eller På. Hvis BaleWay system settes denne til ”På”

Av eller PÅ.
Fast bale loading

PÅ

PÅ: Pakkebordet går i midtposisjon samtidig som kammeret lukkes.
Kammer - hastighet lukke må være mindre enn 70 % hvis PÅ er valgt.
Hvis ikke blir pakkebordets hastighet for høy.
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4.4.4 Kammertrykk; Avanserte innstillinger
Grenseverdier kammertrykk:

Minimum
50
Maksimum
98
Prosedyre for innstilling av grenseverdier, kammertrykk:

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

Trykk 2x meny
Velg kalibrering
Velg trykk
Velg grunninnstillinger
Sett først maksimum, deretter minimum
Velg lagre
Velg tilbake
Aktuelle verdier ved kalibrering av kammer
Stengt
Fullt
Sakte
Åpent

55 - 60 (må oppfylles)
200 - 150
400 - 250
160 - 120

MERK: Ved korrekt lesing av kammervinkel skal fem lydsignal (pip) høres fra styreboksen
idet kammeret åpnes manuelt, fra og med at knappen trykkes til og med at kammeret stopper
Trinn 1: Steng kammeret og still sensoren slik at denne leser riktig verdi for "Stengt"
Trinn 2: Kjør kammeret helt opp og juster stålsegmentet rundt 1mm ifra sensoren (nærmeste
punkt)
Trinn 3: Gjenta trinn 1
Trinn 4: Åpne kammeret rundt 40mm og sett verdi for "Fullt"
Trinn 5: Åpne kammeret til sensor leser mindre enn 400 på øvre del av stålsegmentet og sett
ønsket verdi for "Sakte"
Trinn 6: Åpne kammeret til det står noe lavere enn ønsket stoppunkt og sett verdi for
"Åpent"
Trinn 7: Juster eventuelt verdier for "Sakte" og "Åpent"
4.4.5 HiT - strupeventiler
Hastighet klemrullarmer, åpne: Stilles hurtigst mulig uten at armene slår
Hastighet klemrullarmer, lukke: Stilles hurtigst mulig uten at filmen blir skadet i kantene
Hastighet mating: Stilles til ca. 90 % av systemets matehastighet idet ballen trekker filmen
selv. Kan stilles lavere for å unngå at plasten kveiles opp på kniven, men da må matetiden
gjerne økes
Hastighet kniv åpne/lukke: Stilles fortrinnsvis meget hurtig for å unngå at plasten kveiles
opp på kniven
Se hvordan å justere HiT - ventiler i kapittel: 7.5.2 og .7.5.3
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4.5 Ensileringspumper, syre
4.5.1 Serigstad DP 2000 Doseringspumpe
Dette er en enkel pumpe som monteres direkte i kanne.
Start og stopp styres fra startbilde i kontrollboks, Syre av og på.
Minimum turtall på presse før pumpa starter er 300rpm.
I tillegg må syretilsetting settes i Auto. Syretilsetting stanser automatisk under nettbinding og ved åpent kammer.
Mengden syre reguleres med en ventil plassert på pumpa
Strømtilkobling begge syrepumper. 12V kontakt, styrt fra kontrollboks
er klargjort fra fabrikk.
4.5.2 Prodevice PDH-10 Doseringspumpe
Sikkerhetsforskrifter:
- Les, og følg nøye, alle brukerinstruksjoner og sikkerhetsinstruksjoner
gitt av produsenten.
- Foreta lekkasjetest på slanger og andre deler, ved å pumpe vann gjennom systemet før pumpen tas i bruk.
- Forsikre deg om at pumpen er installert korrekt, og at strømningsretningen er riktig.
- Utvis alltid stor forsiktighet ved åpning av slangeforbindelser, kanner,
fat og lignende. Bruk egnet verneutstyr, slik som tettsittende briller,
samt syrebestandige hansker, klær og skotøy.
- Koble alltid fra elektrisk tilførsel før rengjøring eller vedlikehold av
pumpen.
- Bruk godkjent åndedrettsvern, evt. friskluftmaske, dersom området ikke er tilstrekkelig
ventilert.
- Når pumpen blir brukt som fyllingspumpe, må du forsikre deg om at slanger, kanner og
lignende er festet på en sikker måte.
Bruk av pumpen:
- Doseringspumpen PDH-10 er egnet for dosering av vanlig benyttede tilsetningsstoffer for
forproduksjon i landbruk.
- Væsketemperatur skal ikke være under +5°C, og må ikke overstige +50°C.
VIKTIG:
Pumpen må aldri benyttes til pumping av brennbare væsker, olje eller fett!
Pumpen skal lagres tørt og varmt. Den skal ikke utsettes for frost!
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Generell beskrivelse.
Dekslene på doseringspumpen PDH-10 er laget av syrefast stål. Pumpeenheten har en monteringsplate, slik at det vil være enkelt å flytte enheten til en annen maskin.
PDH-10 leveres med pumpe, gjennomstrømningsmåler, elektronisk kontrollenhet og fjernkontroll med ledning. På Orkel graspresser er pumpestyringen integrert i kontrollboksen.
Tekniske data:
Driftsspenning:
Strømforbruk max effekt:
Krav til væskens viskositet:
Temperaturområde:

10V – 15V
7A
0,8 – 10 mm2/sek (cSt)
Fra +5°C til +50°C.

Funksjonsbeskrivelse:
Den elektroniske kontrollenheten regulerer pumpens effekt, til verdiene som blir satt fra
fjernkontroll eller ekstern styringsenhet (Orkel styreboks).
Endringer i elektrisk spenning (innenfor 10 – 15V) eller suge/ pumpehøyde har ingen innvirkning på pumpens effekt.
Den elektriske kontrollenheten overvåker pumpens funksjoner, og gir advarsel ved feil, eller
unormal tilstand.
Pumpen er en membranpumpe med 4 kammer. Pumpehuset er laget av kunststoff. Det finnes ingen metalldeler som er i kontakt med væsken. Alle pakninger er syrefaste. Pumpen har
tilbakeslagsventiler, laget av gummi, både på sugeside og trykkside. Alle deler i pumpen er
utskiftbare.
Kontrollkabel kan utstyres med en ekstern bryter (f.eks. koblet til pick-up løft). Denne vil
være koblet i serie med kontrollenhetens bryter. Pumpen stopper når bryteren er lukket, det
vil si når pick up er løftet.

Som fyllingspumpe:
Velg syretilsetting «På» i
meny syretilsetting.

Velg «På»
Fyllingspumpe modus

Bla nedover i meny til du
kommer til fyllingspumpe
modus. Velg deretter «På».

På

Fyllingspumpe
Modus

Tilbake

Skjermbilde meny syretilsetting

Teksten ”Fyllingspumpe” kommer nå opp i displayet. Start pumpen ved å trykke på knappen rett under teksten.
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Orkel Pumpestyring
Programmet i styreboksen som er levert med din rundballepresse
er tilpasset styring av PDH 10 syrepumpe.
Gå til menyen Syretilsetting. Her ligger innstillingene for pumpen. Pumpen kan benyttes som fyllingspumpe og det kan velges
dosering/målemetode.

Orkel styreboks

Syremengde pr. balle: Her justeres total mengde ensileringsmiddel som tilføres hver rundballe.
NB: Kun aktuelt hvis målemetode L er valgt.
Syremengde (under fylling): Her justeres hvor mye ensileringsmiddel som skal tilsettes
graset/halmen mens kammeret fylles.
NB: Kun aktuelt hvis målemetode lpm er valgt
Syremengde (Etter full-signal): Her justeres hvor mye ensileringsmiddel som skal tilsettes
mot slutten av presseprosessen.
NB: Kun aktuelt hvis målemetode lpm er valgt
Disse justeringsmulighetene gir mulighet for en mer effektiv tilsetting av ensileringsmiddel.
Se anbefalte innstillinger/ verdier i tabellen neste side.

Pumpestyring PDH 10:

Les leverandørens bruksanvisning hvis du benytter PHD 10 styreenhet i stedet for kontrollboksen. Bilde til høyre.
PHD 10 - Styreenhet
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4.5.3 Anbefalte verdier i syretilsetting (E - Prom RH 27)

Anbefalt

Grunninnstilling

Syretilsetting

Av - På

Av

Syredosering
Målemetode

lpm - L

L

Syremengde pr..
Ball

Valgfritt

Kun aktuell ved målemetode L

Syremengde under fylling

Valgfritt

Kun aktuell ved målemetode lpm. Tilsetning
pr. min. under pressing.

Syremengde etter
Valgfritt
full-signal

Kun aktuell ved målemetode lpm. Tilsetning
pr. min. etter full-signal

Tekst

Måleenhet

Beskrivelse

lpm = liter pr. minutt, L = liter pr. ball

L

L - G US - G imp.

Av

Av

”På”, kun når pumpen skal bruke som fyllingspumpe, f. eks fra fat eller fra tank til kanne.

Lagring av feilmelding

Av

Av

Pumpeflow ved
feil

20 %

Maksimalt trykk

2,3 bar

Strømningssensor
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P - faktor

0,40

I - Faktor

0,10

D - Faktor

0,00

Fyllingspumpe
modus
Kalibrering
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5. Klargjøring før kjøring.
5.1 Montering av bredplast og nettrull
Løft opp frontdelen av HiT -kassen ved
hjelp av hendelen på venstre side foran.
Legg inn rullen fra venstre side som vist på
bilde. Den frie enden skal peke oppover i
forkant.
Hendel

MERK: Forskjellig treing av bredplast og nett i HiT -kassen
Tre bredplasten eller nett som vist på skissen nedenfor. Denne skissen finnes også i form av
et klistremerke på venstre side av HiT kassen på pressa.

Nett

Bredplast

Slipp forsiktig ned frontdelen av HiT -kassen igjen, ved hjelp av hendelen.
Pass på at bredplasten ikke kleber seg sammen i folder. Roter gjerne rullen når du senker
hendelen.

Merking av HiT - kasse
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5.2 Montering av filmrull, pakker
Ta tak i armen på forstrekkeren og skyv den helt over til den blir stående i åpen stilling.
(Se bilde 1)
Løsne øvre filmholder, ved å åpne låsehendel og skyv filmholderen oppover. Lås den i øvre
stilling.
Klargjør den nye rullen og sett den i holderen med den nederste enden først.
Sentrer rullen i toppen og slipp ned filmholderen og lås hendelen
KLEMFARE! PASS FINGRENE!
Led filmen riktig i gjennom forstrekkeren. (se fig. B)
Knytt fast plastendene sammen på midten, og fest de frie endene ned i pakkebordet. Lag et
lite snitt i plasten her, slik at den slites og blir med inn i ballen under pakkingen.

Bilde 1

Arm, forstrekker
Filmholder
Låsehendel

Figur B (sett ovenfra)

Balle på pakkebord
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Fett beholder

Fyllenippel for
fettbeholder

Oljebeholder

5.3 Fylling av fett for lagersmøring
Beholder for fett til lagersmøring etterfylles med smørefett type: EP2. Sørg alltid for at
nivået er mellom maksimum og minimums merket. Sett alltid på nippelens beskyttelses hette ved etterfylling for å unngå å få urenheter i smøresystemet.
5.4 Fylling av olje for kjedesmøring
Beholder for olje til kjedesmøring etterfylles med helårs motorolje (SAE 10W-40)
Sørg alltid for at nivået er mellom maksimum og minimums merket.
5.5 Ensileringsmiddel, syre
Kontroller at det er syre tilstede og at alt fungerer. Det finnes flere typer av pumper for ensileringsmiddel. Les produsentens egen instruksjonsbok for den aktuelle type.
For pumpe av type Prodevice PH10, finnes det et eget program i pressas kontrollboks for
styring av denne. Se kapittel 4.5 og 8
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6. Bruk
6.1 Kontrollboks - Styre boks.
Informations
felt
Meny/
Funksjons felt

Avbryt/
Tilbake knapp
Valg knapper

Meny knapp
Informasjonsfeltet:
Her vises informasjon om pressas tilstand, dato, klokkeslett, telleverk, og forskjellig informasjon under hver enkelt meny.
Meny-/funksjonsfeltet
Her vises hver enkelt funksjon som pressa har i øyeblikket. Disse funksjonene kan aktiveres
ved å trykke på den nærmeste valgknappen, under eller på siden av displayet.
Valgknappene kan ha forskjellig funksjon, alt ut i fra hvilken meny som er valgt.
Menyknappen
Her kan du veksle mellom hovedmenyer.
Avbryt/ tilbakeknappen
Her kan du gå ut av en meny eller å avbryte en pågående prosess. Trykk flere ganger og du
kommer tilbake til startmenyen.
Reset kontrollboks: Trykk og hold inne nedre hjørneknapper mens du trykker høyre
øvre hjørneknapp. (sirkler) Slipp opp, og programmet vil starte automatisk igjen.
MERK: Restart skal kun utføres når pressa er uten belastning, og ikke roterer.
Språk:
Ved oppstart av kontrollboksen kan språket endres. Ved å trykke på den valgknappen som
er nærmest No (Norsk) endres menyspråket. Valgt språk er nå lagret til neste oppstart
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Kontrollboksens, hjørneknapper:
Koble ut / inn sensorer ved manuell kjøring: Hold inne venstre øvre hjørneknapp og
trykk så venstre nedre hjørneknapp
Still én og én innstilling til grunninnstilling: Hold inne venstre nedre hjørneknapp og
trykk så høyre nedre hjørneknapp
Aktiver kammertrykkmåler på hovedskjerm: Trykk én gang på venstre nedre hjørneknapp og deretter én gang på høyre nedre hjørneknapp.
Aktiver tilleggsinnstillinger i "tids- og hastighetsinnstillinger": Hold inne venstre nedre
hjørneknapp og trykk så venstre øvre hjørneknapp

Kontrollboks:
Displaybilde, under kjøring:

Under kjøring/pressing er det dette bildet som vises i displayet. Ved maksimalt kammertrykk vi den liggende søylen begynne å fylles. Nå søylen har nådd den loddrette streken
(innstilt størrelse) kan bindingen av ballen starte. Enten automatisk eller manuelt.
Når nettet eller bredplasten legges på vil sirkelen midt i displayet gradvis bli tykkere.
Ballen lastes deretter over i lastegaffel og videre til pakkebordet automatisk eller manuelt.
Når pakking av ballen starter vil sirkelen midt i displayet gradvis fylles.. Når den er helt fylt,
er ballen pakket ferdig og klar til å lastes av.

Nettbinding ferdig

Pakking, halvferdig
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6.1.1 Inn og utkobling av sensorer.
Denne prosedyren kan benyttes for å få kjørt eller fullført forskjellige funksjoner manuelt,
dersom den automatiske prosessen har stanset.

MERK: Vær klar over at ingen funksjoner er overvåket den tiden sensorene
er utkoblet. Følge spesielt godt med alle bevegelige deler når sensorer er utkoblet, slik at kollisjoner mellom enkelte maskindeler unngås.
Utkobling av sensorer.
Trykk Meny knapp 1 gang.
Trykk begge de 2 store hjørneknappene samtidig.
Teksten ”sensorer er utkoblet” kommer frem.
Innkobling av sensorer.
Trykk Avbryt/Tilbake-knappen, og sensorene kobles inn igjen.
6.2 Kontrollrutiner
Lag deg gode daglige og ukentlige kontrollrutiner. Du vil da få en god oversikt over at pressas funksjoner er i orden. Spesielt etter lengre tids lagring.
Daglig:
RPM: Kontroller at turtallet (PTO) registreres i kontrollboksens display.
Lagersmøring: Kontroller at smørepumpe for fettsmøring roterer, og at lagrene blir smurt.
Kjedesmøring: Sjekk at oljesmøring for drivkjeder fungerer normalt.
Rengjøring: Fjern gras og fremmedlegemer på pickup og rotor etter endt pressing. Rengjør
også kjeder og tannhjul for gras/halm som har viklet inn.
Ukentlig:
Testkjøring: Kjør pressa uten belastning i 20 minutter for å forsikre deg om at alt fungerer
korrekt. Lytt etter ulyder og se etter andre uregelmessigheter.
Ved stans: Kontroller alle lagrene for unormal varmeutvikling
Dersom det oppdages uregelmessigheter på noen av de ovenstående punkter, skal pressa
stanses umiddelbart for å unngå havari. Kontakt deretter Orkel Direkte AS service /
servicepunkt.
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6.3 Kjøreteknikk.
Start av kraftuttaket (PTO) skal skje mens traktoren
går på tomgang. Koble deretter inn hydraulikken og
øk gradvis turtallet til 580-620 o/min (ved 540 PTO)
eller 820-850 o/min (ved 1000 PTO).
Ved korrekt turtall vil en pil dukke opp i kontrollboksens display. Dette indikerer at pressing kan
starte. Se bilde til høyre

Kjøremønster
Kjøremønsteret under fylling av kammeret spiller en stor
rolle for hvor bra sluttresultatet på ballen blir. Se bilde 3,
neste side
Hvordan man skal legge opp kjøremønsteret beror litt på
mengden gras i skåren.
Det er ønskelig med en ball som er utformet som vist på
bilde 1.
Lite gras i skåren
Hvis det er lite gras i skåren (1-2 ball pr. daa) vil man ikke
få fylt hele innmaterotorens bredde. Dette kan resultere i
ujevn fylling i ballens bredde. For å motvirke dette anbefaler vi å pendle fra side til side i seksjoner á 10 - 20m. (Ikke
kjør i S - mønster) Se bilde 2.
Bilde 2
Mye gras i skåren
Er det mye gras i skåren (3 - 4 ball pr. daa) vil innmaterotorens bredde være tilstrekkelig fylt
til enhver tid.
Vi anbefaler at du foretar en visuell kontroll av ferdige
baller i starten for å forsikre deg om at du har riktig kjøremønster i forhold til mengden gras.
Korrekt utformet ball
Hele bredden er jevnt fylt med gras
Bilde 1
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Bilde 3, Feil utforming av rundballer

Mangler masse i midten

Skjev oppfylling av kammeret

6.3.1 Kjøreteknikk, hastighet
Hastigheten skal også avpasses mengden gras. Ved normal grasmengde kan farten godt
være 8-10 km/t i starten, slik at man får hurtig fylling av kammeret.
Ved små grasmengder kan hastigheten være relativt høy (ca.10 km/t) da snitteknivene
fungerer bedre med en viss mengde gras i innmaterotoren.
Er det store grasmengder og/eller sammenlegging av skårer, bør ikke farten være mer enn
5 - 7 km/t i oppstarten.
MERK: Når kammeret begynner å nærme seg fullt nivå (i displayet) må farten senkes betraktelig. Da vil man oppnå en god komprimering av ballen.
De siste meterne før full ball (i displayet) senkes hastigheten ytterligere til 3 - 4km/t. Er det
store grasmengder må hastigheten senkes ytterligere. Dette for å unngå at pressas drivlinje
får unødvendig stor belastning når kammeret nærmer seg fullt nivå.
Når stoppsignalet for full ball synes og høres i kontrollboksen. Stans traktorens framdrift og
vent noen sekunder før du legger på nett/bredplast. Dette for å få en siste komprimering av
ballen før plast eller nett legges på.
Velger du å bruke automatisk nett/plastpålegging. vil pålegginga av nett/bredplast starte opp
automatisk etter stoppsignal forsinkelse har løpt ut.

Søyle for kammerfyllingsgrad

Stoppsignal
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6.3.2 Kjøring i hellinger
Orkel AS, anbefaler en maksimum hellings vinkel sideveis, på 20° ved kjøring i skråninger.
Traktorens tyngdepunkt er som regel høyere enn pressas, det vil derfor være den som begrenser kjøring hellinger. Se instruksjonsboken for din egen traktor.
Regn, vått gras.
Graspressa kan gli og gjøre traktoren ustabil. Vær derfor oppmerksom hvis
du opererer under slike forhold

Bilde viser Orkel GP 1260 singel i skråning
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6.4 Blokkering i pickup og materotor
Fra tid til annen kan man oppleve at store og ujevne grasmengder kan tette pickup og
innmater rotor. Dette oppstår vanligvis når kammeret er nesten fullt, og mye kraft går med
til drift av kammeret.
Prosedyre:
1.
Koble ut og senk knivene,
2.
Hev og senk pickup noen ganger og se om blokkeringa løsner. Dette kan løse problemet i enkelte tilfeller.
Hvis ikke:
1.

Bind balle i kammer hvis den er stor nok for binding og last den ut.

2.

Senk turtallet på traktoren og stopp kraftuttaket.

3.

Aktiver reversfunksjonen i kontrollboksen

Reversfunksjon,

Program Presse 2

4.

Start kraftuttaket forsiktig.

5.

Se etter om blokkeringen har løsnet

6.

Stopp kraftuttaket

7.

Deaktiver reversfunksjonen i kontrollboksen.

8.

Start forsiktig opp driften av hele pressa. I de fleste tilfeller vil problemet nå være løst.
Hvis du starter opp pressa med balle i kammeret, vil hele drivlinja bli utsatt
for stor påkjenning. Kontroller derfor drivlinjen hvis så har skjedd.
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6.5 Manuell kjøring av pakkearm (tilleggsutstyr 2013):

Pressa kan leveres med en betjeningsbryter for manuell betjening av pakkearmene. Den er
lokalisert på venstre side ved holder for plastruller.
Bryteren har tre funksjoner:
1. Hold inne knappen
Pakkearmen går så lenge knappen holdes inne.
Dog med redusert hastighet.
2. Et trykk
Pakkearm går tilbake til startposisjon.
3. To trykk (hurtig)
Pakkeren fullfører en avbrutt pakkesyklus
Eksempel:
Du har programmert 13 runder og et filmbrudd oppstår ved 5. runde. Knyt sammen plastfilmen og foreta to raske trykk og pakkeren fullfører de resterende 8 rundene.

Merking av betjeningsknapp:

Hold knappen inne
Et trykk
To raske trykk
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7. Teknisk informasjon

7.1 Elektrisk system

Kontrollboks system:
Spenning:
Minimum spenning:
Maksimum spenning:
Sikringer.

Prodevice Finland ACC - BMP
12V (Negativ jord)
10,5V
16,0V
3 stk. En 40A, 15A og 10A

Sensor type:

Proximate sensor (Dele nr. 58958)
Trykk sensor

(Dele nr. 58959)

Induktiv sensor (Dele nr. 58025)

7.2 Hydraulisk System.
Pressas hydraulikksystem (Hydac), forsynes fra traktorens hydraulikksystem. Det er av avgjørende betydning at traktorens hydraulikkolje er av tilstrekkelig kvalitet. Skift derfor olje
og filter regelmessig. HiQ smartbaler er levert med lastkjennende hydraulikk, Load Sense
(LS) For å kunne benytte LS, må traktoren også være utstyrt med et tilsvarende LS -system.
LS -funksjonen i kontrollboksen settes til 1 (på) . Se kapittel 8.
MERK: Skade og problemer med graspressa som følge av forurenset hydraulikkolje, dekkes ikke av garantien.
MERK: Kontroll og eventuelle justeringer på det hydrauliske systemet må
alltid utføres med driftstemperatur på hydraulikkoljen.

ACC – Aktiv kammer kontroll:
Overvåker og justerer kammertrykket kontinuerlig. ACC forbedrer balletettheten med inntil
15% sammenlignet med statisk/mekanisk overvåking.
BMP – Prosessovervåking av rundballe:
Gjør det mulig for operatøren å ha full kontroll over hele prosessen fra kontrollboksen.
Endre diameter, kammertrykk, nett binding med mer.
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7.3

Kammertrykk

Kammertrykket bestemmer i stor grad hvor hardpakket ballen blir. Kammertrykket stilles i
prosentvis del av maksimum trykk, som er 160bar. Verdier kammertrykk stilles inn i kontrollboksen.
Grunninnstilling, gras: 80 - 85%
Opererer man med høyere trykk, risikerer man å overbelaste hele drivlinjen med påfølgende
økt slitasje.
Grunninnstilling høy/halm: 40 - 50%
Trykket må senkes ved pressing av høy/halm, dette for å sikre at ballen roterer i kammeret.
VIKTIG: Ikke operer med for høyt kammertrykk!
Se forøvrig kapittel 4.4.4 og 8, innstillinger i programmenyer
Avanserte innstillinger: Kalibrering av kammertrykk.
Kammerets funksjoner og trykk er ferdig kalibrert fra fabrikk. Kontakt ditt servicepunkt eller Orkel AS hvis du har spørsmål angående kalibrering av pressekammeret.
7.4 Knivsystem

Advarsel

Sikkerhetsventil, kammersylindere

Demontering og montering av kniver skjer inne fra kammeret. Husk å sikre
løftesylindere før du beveger deg inn i kammeret!
Ved å stenge ventilen som står på fremre tverrbjelke over PTO aksling, sikrer man kammersylindrene i løftet posisjon. (se bilde over)
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7.4.1 Kniver, Demontering - Montering.
Bytte/Sliping av kniver:
1.

Åpne kammeret, og sikre dette i åpen stilling ved å stenge ventil på fremre tverrbjelke.

2.

Stans traktorens motor, trekk til parkeringsbremsen og koble fra kraftoverføringsaksel.

3.

Dra knivlåsens håndtak ut av låsesporet, og vri håndtaket nedover 90 grader.

4.

Entre pressekammeret, ta tak i kniven i bakkant, og løft denne ut.
Advarsel: forsikre deg om at kammeret er sikret. Bruk vernehansker!

5.

Bytt defekte kniver og/eller slip knivene ved hjelp av egnet verktøy. Se kapittel 7.4.2

6.

Sett knivene tilbake i sporet med åpningen inn over akslingen.

7.

Vri handtaket tilbake til opprinnelig stilling, og sikre det med sikringskjettingen.

8.

Kontroller at knivene sitter fast

9.

Sett knivene i kutteposisjon, ved å aktivere hydraulikken for disse.

10.

Sjekk at alle kniver er i korrekt posisjon, i samme høyde, og ikke berører rotor.
Se kapittel 7.4.3

Håndtak, knivbjelke
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7.4.2 Kniver, sliping
Benytt alltid vernebriller og vernehansker ved sliping av kniver
Plasser knivene i en skrustikke, og slip knivene kun på den plane siden av kniven. Ikke slip
så stålet blir for varmt. (blåfarge), Dette ødelegger herdingen av knivstålet.

Slipeside, kniv

Fortannet side

7.4.3 Kontroll etter sliping/demontering av kniver
Kontroller at alle knivene står på linje, er i samme høyde og at ingen er i kontakt med rotoren

Husk å åpne sikkerhetsventilen for kammerets løftesylindre før kammeret
senkes
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7.5 HiT system, oversikt
3

2

4
5

1

9
6
7

10
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lederull fremre: Lager et forstrekk på nett/bredplasten sammen med bakre rull
Lederull bakre: Mater og strekker nettet/bredplasten
Klemarmer med ruller: Samler nettet/bredplasten til en tamp, ved start og slutt nettbinding.
Støtteruller: Gir nettet/bredplasten et forstrekk før fremre og bakre lederrull
Utløserhendel, støtterull: For rengjøring av bakre støtterull
Sensor A 32: Sensor klemarmer stengt
Sensor A 31: Sensor klemarmer åpen
Sensor A 39: Sensor for nettbinding. Teller antall lag med nett/bredplast
Sensor A 33: Sensor kniv stengt
Kniv: Kutter nettet eller bredplasten HiT-systemet kan benyttes både for binding med
nett og bredplast.

Treingen i HiT-kassen er forskjellig for nett og bredplast. Se figur i kapittel 5.1
7.5.1 Skifte mellom nett og bredplast:
Ved bytte fra bredplast til nett, må klemrullene kjøres ut manuelt før omstilling i boksen.
Ved bytte fra nett til bredplast må klemrullene kjøres sammen før omstilling i boksen.
Gå deretter til innstillinger pressingsprogrammer - velg mellom: Gras/Nett, Gras/Film ,
Høy/halm/Nett og Høy/halm/Film. Se kapittel 4.4.1
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7.5.2 HiT system, hydrauliske ventiler
Ventilene er lokalisert på pressas venstre side

HiT justeringsventiler

HiT Justering nett brems

Symbolmerking av justeringsventiler

Knivhastighet

Stengehastighet
klemarmer

Åpningshastighet
klemarmer

For justering av ventiler, se 7.5.3 neste side.
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Hastighet
Nettmating

7.5.3 HiT ventiler justering
VIKTIG: Hydraulikkoljen må ha driftstemperatur før justering starter!
Ventiler som vist i: 7.3.1.
MERK: Før justering kan gjøres må ventilens låseskrue løsnes. Se
bilde til høyre. Husk å skru disse til igjen etter at justeringen er ferdig.
Knivhastighet skal være så høy som mulig, dog uten å gjøre mekanisk skade.
Klemarmer lukkehastighet. Skal være så høy som mulig, uten å gjøre skade på bredplasten.
Klemarmer åpningshastighet. Skal være så høy som mulig, uten å treffe eller skade sensor.
Matehastighet. Settes til 85 til 90 % av ballens rotasjonshastighet. (Ballen må dra i tampen)

7.5.4 HiT nettbrems, justering
Merking, venstre side HiT - kasse

Ventil for justering av nettbrems, legg merke til justeringsrattets låsefunksjon
Grunninnstilling:
Det er ønskelig med et så høyt strekk som mulig, uten å skade plasten. Still på
skruen til trykket i manometeret er mellom 15 og 20 bar. Øk trykket til plasten ryker, reduser deretter trykket til plasten ikke skades.
Merk: Strekkbelastningen du kan tilføre filmen, avhenger av kvaliteten på bredplasten
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7.5.5 Utløserhendel nett/filmrull
Justering av avstand mellom hendel og deksel. Denne kan endre seg etter en tid og må justeres.
Grunninnstilling:
Stag E: Ved montering skal det hullet som gir minste senteravstand benyttes.
Nedre posisjon: Beveg hendelen fra nedre posisjon oppover til en klaring D på 3mm oppnås som vist i bilde 1. Flytt skrue A til den går mot anslaget i sporet. Trekk til mutter.
Lukk dekselet og kontroller klaring mot deksel. Flytt skrue A moturs for å oppnå større klaring D.
Øvre posisjon: Håndtaket skal ha en klaring til kanten på HiT- ramme. Det skal være en
avstand C på 90mm mellom håndtak og kanten på HiT ramme. Flytt skrue B medurs for å
oppnå større klaring
Klemfare:
Hendel kan bli selvutløst fra øvre posisjon hvis avstanden settes for stor!

Bilde 1

Bilde 2

D=3mm

C = 90mm

A

E
B

Skrue A = Justering av nedre anslag. Klaring D
Skrue B = Justering av øvre anslag. Klaring C
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7.6 Hydraulikk skjema
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7.7 Smøresystem, Beka-Max EP 1
Oljesmøring for drivkjeder
For hver gang lastegaffelen heves tilføres pumpedelen trykk fra hydraulikksystemet. Kjedene blir da tilført en fast mengde olje via børster montert over kjedet. Benytt vanlig helårs
motorolje, SAE 10W-40
VIKTIG: Sørg for at det alltid er nok olje i beholderen!
Fettsmøring for glidelager.
Pumpa smører glidelagrene kontinuerlig så lenge turtallet på pressa er over 300 o/min.
Smøresystemet er progressivt, dvs. at et og et lager smøres etter tur. Fordelingsblokker fordeler riktig mengde til de enkelte lagrene, da alle lagrene ikke nødvendigvis trenger samme
mengde fett.
VIKTIG: Sørg for at det alltid er nok fett i beholderen!
Kontroll:
Hvis et lager ikke får tilført fett på grunn av en blokkering i ledninger eller annet sted i systemet, vil overtrykksventilen (9) på pumpa slippe ut fett.
MERK: Påfyllingsnippel (11) må alltid holdes helt ren. Selv små fremmedlegemer kan skape betydelige problemer i smøresystemet. Hold også overtrykksventilen (9) ren, slik at feil
oppdages i tide. Vær oppmerksom på endringer i forbruk av fett, dette kan indikere at noe er
galt.
Benytt spesialnippel (kapitel 9.8) for feilsøking i smøresystemet.
1. Beholder
2. Røre arm
3. Sugeområde i pumpehuset
4. Sil
5. Eksenter
6. Trykk ring
7. Pumpestempel
8. Tilbakeslagsventil
9. Overtrykksventil
10 Likestrøms motor
Skisse av Beka Max fettsmørepumpe

11. Påfyllingsnippel
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7.7.1 Smøresystem, spesifikasjoner

Fettsmøring:
Type:
Spenning:
Maksimum strømbelastning:
Sikring:
Omdreinings hastighet:
Kapasitet pr omdreining:
Kapasitet pr minutt:
Normal belastning ved maks trykk:
Temperaturområde:
Kapsling (fuktbestandig)
Smørefett type:

BEKA MAX, EP - 1
12 V
6A
10 A
15 RPM
0,12 cm³
1,8 cm³
1A
÷35°C to +70 °C
IP 65
Smørefett opp til NLGI klasse 2 /EP 2

Sugefase

Pumpefase

Fettpumpe, virkemåte.

Oljesmøring:
Type:
Drift:
Kapasitet:
Olje type:

BEKA MAX 2122
Hydraulisk
6 cm³ for hver puls
SAE 10W - 40
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7.7.2 Feilsøking, Beka-Max smøresystem (fett)

Feil

Mulig årsak

Løsning

Pumpe går ikke

Sikring gått

Ny sikring

Elektrisk ledning brudd

Ny elektrisk ledning

Pumpe defekt
Luft i stempel

Bytt pumpe
Luft anlegget

Under min. nivå

Fyll fettbeholder

Pumpeelement defekt

Bytt pumpeelement

Pumpeelement montert feil.

Monter riktig.

Ingen ”fettkrage” på alle smørepunkter

Pumpe går ikke

Se ”pumpe går ikke”

Anlegget blokkert

Se ”fett kommer ut av overtrykksventil”

Ingen ”fettkrage” på flere smørepunkter

Slange til underfordeler defekt

Bytt slangen

Skru forbindelser utett

Trekk etter skru forbindelsene eller
skift ut

Pumpe går, men leverer ikke fett

Ingen ”fettkrage” på et smørepunkt Tilhørende slange sprengt eller
utett
Skrueforbindelse utett

Pumperotasjon redusert

Bytt slangen

Trekk etter skru-forbindelsene eller
bytt ut

Høyt systemtrykk

Sjekk anlegget/lager

Lav driftstemperatur

Kjør manuell smøring 1 til 2 ganger

Fett kommer ut av overtrykksventil Systemtrykk for høyt

Sjekk anlegget

Progressivfordeler blokkert

Bytt fordeler

Anlegget blokkert

Sett i stand tett lagerpunkt

Ventilfjær defekt

Bytt ventilen
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7.8 Drivkjeder
Drivkjeder blir smurt med motorolje av det automatiske smøresystemet. Hver gang lastegaffelen heves får kjedene tilført en fast mengde olje.
Kjede-strammere:
4 kjede-strammere er integrert i drivsystemet på høyre side. Se justering kapittel 7.8.1
Slitasje kjeder:
Kjedene vil bli slitt etter en tids bruk. For å få lengst mulig levetid må kjedet rengjøres,
smøres og ha korrekt stramming til enhver tid.
MERK: Hvis korrekt stramming av kjedet ikke oppnås, kan kjedet kortes inn med
et halv-ledd eller et helt ledd en gang. Hvis kjedet er ytterligere slitt må det byttes.
Ved å kjøre på jevnt høyt turtall (PTO), skånes drivlinjen for ujevn belastning. Kjører du på
for lavt turtall tilfører du drivlinjen for høy belastning og derved større slitasje på kjeder,
tannhjul og lager. Unngå variasjoner i turtall ved belastning!
VIKTIG: Ikke start opp kammeret med full balle. Dette vil tilføre hele drivlinjen,
inkludert kjedene en ekstrem stor belastning.

Det er tre stk. kjedestrammere som er
fjærbelastet og en fast kjedestrammer
Se seksjon 7.8.1
Kjede-strammere

Pressekammer høyre side, tannhjul og strammere
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7.8.1 Drivkjeder , stramming
Riktig stramming av kjeder er når fjæra har en lengde på 130 - 140 mm.

Kjedestrammer, fjær

Innstilling: 130—140 mm

Justeringsmutter

B

Kjedestrammer, fast
Ved å skru mutteren A medurs strammes kjedet.
Det skal være mulig å bevege kjedet
1 - 2cm (B) som vist på bildet

A

7.8.2 Tannhjul
Tannhjulene er spesialdesignet av
Orkel Direkte AS for å forbedre kjedets
inngrep.
Med dette designet kan kjedene og tannhjulene tilføres større belastning enn tannhjul med
vanlig design.
Hvis du er i tvil om dine tannhjul er slitt, ta
kontakt med ditt servicepunkt eller
Orkel Direkte AS.
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7.9 Sensor oversikt

Nr:

Navn:

Oppgave:

Type

1

A1

Ball i lastegaffel

Induktiv

Av

2-4mm

2

A2

Lastegaffel i midtposisjon.

Induktiv

Av

2-4mm

3

A3

Pakkebord i midtstilling

Induktiv

Av

2-4mm

4

A4

Pakkebord maks tilt

Induktiv

Av

2-4mm

5

A5

Pakkearm rotasjon

Induktiv

Av

2-4mm

6

A6

Lastegaffel i nedre posisjon

Induktiv

På

2-4mm

7

A8

Nødstopp pakkearm

Bryter

Av

8

A11

Pakkefilm kontroll

Induktiv

På/Av

1-2mm

9

A12

Pakkefilm kontroll

Induktiv

På/Av

1-2mm

10

A17

HiT-kniv stengt

Induktiv

På

2-4mm

11

A19

Snittekniver nede

Induktiv

Av

2-4mm

12

A20

Pickup oppe

Induktiv

Av

2-4mm

13

A21

HiT- Klemarmer åpne

Induktiv

Av

2-4mm

14

A22

HiT- Klemarmer stengt

Induktiv

På

2-4mm

15

A29

Kammerposisjon

Proxy

50-100

Variabel

16

A30

Kammertrykk

Trykk

0-160 bar

17

A31

PTO (turtall)

Induktiv

På/Av

2-4mm

18

A32

HiT- Nett/film runder

Induktiv

På/Av

2-4mm
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Normal pos. Lese avstand

7.10 Pakker, justering av overlapp
Det er viktig at plastfilmens overlapp kommer riktig på ballen. Dette med tanke på ballens
filmtetthet og å benytte så lite plast som mulig. Dette utføres av vårt servicepersonell under
første gangs oppstart av maskinen.
Prosedyre:
Viktig: Hydraulikkoljen må ha driftstemperatur før justering starter.
1. Det er to justeringer som påvirker overlappen.
- Volumkontroll (hastighet) ved hydraulikkblokk, merket overlapping
- Pakkearm, normal hastighet i meny Tids - og Hastighets innstilinger
2. Start med å justere pakkearmens hastighet med volumkontrollen.
Grunninnstilling = 33rpm
MERK: Ikke for høy hastighet på pakkearmen.
3. Still inn deretter pakkebord rotasjon i styreboksen. Kontroller overlappingen på ballen
4. Dersom riktig overlapp ikke oppnås med denne justeringen, må man høyne verdien i
pakkearm normal hastighet, som finnes under meny Tids og Hastighetsinnstillinger
Denne styrer hastigheten på pakkebordet. Pakkearm maks hastighet er 35rpm.

Grovinnstilling, sakte hastighet
pakkearm

Volum kontroll (hastighet)
pakkearm

58

8.0 Programmenyer.

Startbilde , kontrollboks
I kontrollboksen kan du bla deg fram til flere menyer med undermenyer
Meny

NR:

Undermeny

Undermeny

Merknad:

1

Hovedbilde

Innstillinger 1

Innstillinger 2

Manuell kjøring av
funksjoner

2

Presse 1

Presse 2

Presse 3

Manuell kjøring av
presse

Pakker 1

Pakker 2

Manuell kjøring av
pakker
Innstilling av verdier

Syretilsetting
3

4

Pressingsprogrammer

Innstillinger

Grunninnstillinger Innstilling av verdier

Tellere

Detaljer
Statistikk

Registrering av
Kunder og oppdrag

Kalibrering

Ballekammer
Trykk
Tid og hastighet innstillinger

Innstilling av tid og
hastighet parametere
i prosesser.
Kalibrering av kammer (avansert)

Brukerinnstillinger Velg tid, lys og
kontrast
Feilminne

Detaljer
Event logg

Visningsvalg i displayet
Opplisting av inntil
30 feil
Oversikt over hva
sensorer registrerer

Sensorer
59

8.1 Programmenyer, startbilde

Informasjon:
Dato og tid
Syre er av
Kniver står oppe
STOP. Ikke kjør
Valg som kan gjøres:
Kniver, heve eller senke
Pickup, heve eller senke
Start PTO og turtallet kommer opp i venstre hjørne, samtidig kommer det opp en pil i displayet. Denne indikerer at kjøring kan starte.

8.2 Pressingsprogrammer, innstillinger
Pressing 1
Informasjon:
Dato og tid
Syre: Av eller på
Kniver, Posisjon
Traktor: Stopp eller Kjør (pil)
Kammersøyle, Søylen begynner å fylles når
det nærmer seg slutten på ballen.
Valg som kan gjøres:
Kniver, manuell: av eller på
Syre, manuell: av eller på
Nettbinding, manuell: på
Pickup, manuell: opp eller ned
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For å komme til flere valg, trykk innstillinger for å komme til innstillinger 1
Innstilinger 1
Kammertrykk:
Kammertrykket bestemmer i stor grad hvor
hardpakket ballen blir. Kammertrykket stilles i prosentvis del av maksimum trykk, som
er 160bar.
Grunninnstilling: 85% (136bar)
Opererer man med høyere trykk, risikerer
man å overbelaste hele drivlinjen med påfølgende økt slitasje.
VIKTIG: Ikke operer med for høyt kammertrykk!
Stoppsignal, full ball:
Den loddrette streken i kammersøylen indikerer innstilt diameter på ballen. Måleområdet er
satt til 120cm - 140cm. Grunninnstilling: 131cm
Nettbinding: Velg mellom auto eller manuell
For å komme til flere valg, trykk innstillinger 1 for å komme til innstillinger 2
Innstillinger 2
Pakking, antall runder plast:
Her velges antall runder pakkearmen går når den pakker ballen på bordet.
Grunninnstilling: 13. Dette tilsvarer 6 lag
med plastfilm.
Binding, antall lag: Her velges antall lag
med nett eller bredplast som legges på ballen i kammeret, før den lastes ut på pakkebordet.
Grunninnstilling: Nett, 1,2 - 1,5. Bredplast, 3,0 - 4,0
EXT: Eget 12V uttak på pressa som kan styres fra denne knappen. Benyttes til for eksempel
arbeidslys. (maks 10A)
HiT bremse: Manuell styring av HiT brems. Benyttes ved ilegging av ny bredplast eller
nett i Hit kassen.
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Trykk menyknapp for å komme til flere menyvalg. Velg presse 1 for å komme til meny
presse 1.
Presse 1
Informasjon i dette bildet er:
Spenning: Aktuell driftsspenning i pressas
kretskort
Strøm: Aktuell strømforbruk i pressas
kretskort
Turtall: PTO
Kammertrykk: Aktuelt trykk i kammeret
Pickup, posisjon
Valg som kan gjøres:
Ballekammer: Manuelt, åpne eller stenge kammeret
Pickup: Manuelt, heve eller senke

Trykk presse 1 for å komme til presse 2
Presse 2
Informasjon i dette bildet er:
Likt som i meny presse 1
Snittekniver: posisjon
Valg som kan gjøres:
Snittekniver: Av eller på
Reversfunksjon: Av eller på
Smøring: Aktivisere ekstra fettsmøring
Syre: Manuell syretilsetting, av eller på

VIKTIG: Stans PTO før reversfunksjon kobles inn.
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Trykk presse 2 for å lomme til presse 3
Presse 3
Informasjon i dette bildet er:
Samme informasjon som i 1 og 2
HiT klemruller, posisjon
HiT kniv, posisjon
Valg som kan gjøres:
HiT klemruller: Manuelt åpne eller lukke
klemrullenes armer
HiT kniv: Manuelt åpne eller lukke kniven.
Nett mating: Manuell mating av nett eller bredplast
Merk: Ved bytte av nett til bredplast eller omvendt, må klemrullenes armer endre posisjon.
Grunninnstilling: Nett, åpen og Bredplast, lukket.
Merk: Du kan bla i menyene presse 1, 2 og 3 med presseknappen uten å gå ut av hovedmenyen.

Trykk pakker 1 for å komme til meny pakker 1.
Pakker 1
Informasjonen i dette bildet er:
Spenning: Aktuell driftsspenning i pakkerens kretskort
Strøm: Aktuell strømforbruk i pakkerens
kretskort
Lastegaffel: Lastegaffelens posisjon og om
det er balle i lastegaffelen
Pakkebord: Posisjon
Ballekammer: Manuelt åpne eller stenge.
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Trykk pakker 1 for å komme til pakker 2
Pakker 2
Her får du informasjon om:
Samme som i pakker 1
Pakkearm: posisjon og hastighet
Valg som kan gjøres:
Start posisjon: Returnerer pakkearmer til
startposisjon
Innpakking: Manuell kjøring av pakkearmer.
Velg mellom sakte, hurtig eller en automatisk pakkeprosess.
Filmkuttere: Manuell åpne eller stenge knivene på pakkebordet.
Du kan veksle mellom meny pakker 1 og 2 ute å forlate hovedmenyen
Trykk syretilsetting for å komme til meny syretilsetting.
Syretilsetting.
Denne menyen er kun for ensileringspumpe
ProDevice - 10
Følgende innstillinger gir mulighet for en
mer effektiv tilsetting av ensileringsmiddel.
Innstillinger:
Start

Syretilsetting: Av eller på
Syredosering målemetode: lpm eller L
Syremengde pr balle: her velges ønsket mengde tilsatt pr balle. (Kun ved L)
Syremengde under fylling: Still inn ønsket mengde tilsatt under fylling av kammeret. (Kun
ved lpm)
Syremengde etter full signal: Still inn ønsket mengde som skal tilsettes mot slutten av balle komprimeringsprosessen (kun ved lpm)
Måleenhet: Liter
Fyllingspumpe modus. (Transfer pump mode) Manuell av eller på syrepumpe. Benyttes
ved overføring av syre fra fat til kanne.
Kalibrering:
Trykk de to store hjørnenappene samtidig for å komme til avanserte valg i syretilsetting.
MERK: Skriv ned gamle innstillinger før du begynner å endre verdier, slik at
du har en back-up hvis du får problemer underveis!
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Du har nå tilgang til syv nye valg. Dette er avanserte innstillinger. Ta kontakt med ditt servicepunkt eller Orkel Direkte AS angående disse innstillingene hvis du er usikker.
Avanserte innstillinger, syretilsetting:
Lagring av feilmelding:
Pumpeflow ved feil:
Makstrykk:
Strømningssensor:
P, I og D - faktor:
Trykk menyknapp for å komme til ny hoved meny. Velg Pressingsprogrammer
Pressingsprogrammer:
Her kan du endre 19 forskjellige parametere. Se anbefalte innstillinger i kapittel 4
Bla i listen: pil opp eller ned.
Endre verdi: + eller Grunninnstillinger: Tilbakestiller kontrollboksen til fabrikkinnstillinger. Må bekreftes
med ja eller nei.
Tilbake: Går ut av listen og inn i hovedmeny.
Trykk tellere for å komme til meny tellere.
Tellere:
Her kan du lage deg en oversikt over de enkelte kunder eller oppdrag og lagre dette.
Opplysninger som lagres på den enkelte teller er; Antall baller produsert og tidsforbruk
Velg teller:
Bla med pil opp eller ned for å komme til
ønsket teller. Trykk velg for å velge. Det
skal nå stå en * til venstre for navnet.
Detaljer:
Gir enda mer detaljer om kunden.
Forbruk, syre, og gjennomsnittstid pr ball
Statistikk:
Enkel statistikk over hver teller.
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Endre opplysninger i teller:

Stå i den telleren du ønsker å endre.
Trykk detaljer
Trykk oppdater.

Du er nå kommet inn i dette skjermbildet
Endre navn:
ABC: blar utover i alfabetet eller tall.
ZYX: blar tilbake i alfabetet eller tall.
Pil: bytte bokstavplass eller lag mellomrom
Slett: Fjerner en bokstav.
Trykk OK for å bekrefte endringer eller
trykk Avbryt for å gå tilbake til valgt teller
uten å lagre
Trykk tilbake for å komme til hovedmeny. Velg kalibrering for å komme til meny kalibrering.
8.2.1 Avanserte innstillinger
Kalibrering:
I denne menyen kan du
Kalibrere kammeret.
Stille inn kammertrykk
Stille inn tid og hastigheter

MERK: Betrakt disse som avanserte innstillinger. Kontakt ditt servicepunkt
eller Orkel Direkte AS. Noter gamle verdier før du gjør noen endringer!
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VIKTIG: Før kalibrering kan starte må hastighet og oljegjennomstrømming kammeråpning, reduseres. Gå inn i Tids og hastighetsinnstillinger. Reduser verdiene
for ballekammer åpent og pressekammer åpent til 60%.
Velg ballekammer og dette skjermbildet kommer opp

Første sekvens:
Lukk kammeret uten oljeflow
Kammersensor skal ha en verdi mellom 50 og 100. Juster sensoren hvis verdien ligger utenfor måleområdet.
Trykk stengt, og ny verdi vises til høyre. Trykk: Lagre og bekreft.
Andre sekvens:
Kjør opp kammeret slik at åpningsvinkelen er omtrent 90° Ikke kjør kammeret helt opp da
dette gir unødvendig stor belastning på kammerets løftesylindere. Verdi skal nå ligge på 150
- 300
Trykk: åpent, lagre og bekreft.
Tredje sekvens:
Denne justeres av Orkel Direkte AS Servicepersonell.

Målesegment

Åpen

Trykk tilbake og gå til presse 1 meny.
Prøvekjør kammerinnstillingene, og om
nødvendig foreta en ny kalibrering.

Stengt

Kammersensor A25
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8.2.3 Pick-up programvalg.
Stå fortsatt i kalibrering. Velg tids og hastighetsinnstillinger
Det er tre innstillinger i pickup modus.
Flytt ned til linje pickup modus, med piltaster. Endre innstilling ved å trykke på + eller –
Manuell: Pickup kan kjøres opp og ned fra
styrepanel. Trykk ned knappen i mer enn 2
sekunder, og pickup går i flytestilling.
AUTO 1: Et kort trykk på opp og pickup går opp.
Et kort trykk på ned og pickup går ned til flytestilling.
MERK: Dersom en benytter Auto 1, og ønsker å gå over til å kjøre på spak i traktor, må en av knappene berøres først. Flyt-symbolet vil da forsvinne.
AUTO 2: Som Auto 1, men Pickup går automatisk opp ved start av pålegging av nett eller
bredplast. Pick-up går automatisk ned, når ballen er lastet ut av kammeret (bakdøren åpnes).
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9 Vedlikehold
9.1 Daglig vedlikehold:
Smøresystem
1.

Kontroller at det er tilstrekkelig med smørefett i beholder.

2.

Kontroller overtrykksventilen på fettpumpa. Synlig fett på denne angir feil i anlegget.

3.

Kontroller at det er tilstrekkelig med smøreolje i beholder.

4.

Smør kraftoverføringsakselen.

5.

Smør kammerhengsler

6.

Smør manuelle smørepunkt i følge liste, kapittel 9.2

Rengjøring
Rens ruller på pakkebord. Fjern alt gras som ligger mellom rull og belte. Dette må vanligvis
gjentas flere ganger pr. dag.
Syrepumpe
Syrepumpe skylles gjennom med rent vann etter bruk.
9.1.1 Ukentlig vedlikehold:
Bolter og muttere
Kontroller alle hoved- bolter/forbindelser. Spesielt gjelder dette hjul og innfesting for drag
og pickup.
Kniver
Kontroller knivenes tilstand. Slip ofte for å oppnå maksimal kutteeffekt og minske effektbehov.
Hjul
Kontroller lufttrykk i alle hjul.
Elektrisk anlegg
Kontroller lysanlegg og alle elektriske funksjoner. Foreta en test av nødstoppfunksjoner.
Hydraulikksystemet
Kontroller det hydrauliske systemet for lekkasjer, og test funksjoner.
Kjeder
Kontroller stramming av kjeder
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9.2 Smøring av manuelle smørepunkter:
Generelt er det gunstig å smøre hyppig og lite. Vi anbefaler at alle smørepunkter smøres
hver dag!
Graspresse.
Smøring med fett:
1.
2.
3.
4.

Kammerhengsling, begge sider
Øvre og nedre feste, kammersylinder begge sider
Sikkerhetskobling pickup, høyre side
Kraftoverføringsaksling.
Smøring med spray/ olje:

1.
2.
3.

Kjeder for nettbinding, HiT kasse
Duplex kjede på hovedaksel.
Bevegelige deler i HiT bindesystem
Pakker.
Smøring med fett:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sylinderfester for lastegaffel. 2 stk.
Hengsling til lastegaffel. 2 stk.
Lager for ruller, pakkebord. 2 stk.
Sylinderfeste for pakkebord, venstre side
Hengsling for pakkebord. 2 stk.
Hengsling for ballevern duk. 2 stk.
Hengsling for filmkuttere. 2 stk.
Sylinderfester for filmkuttere. 2 stk.
Hengsling for nødstopparm. 2 stk.
Boggiopplagring. Avlast lageret med en jekk, dette for å sikre at det kommer fett rundt
hele akslingen.
Smøring med spray/ olje:

1.
2.
3.
4.

Kjede for pakkearm rotasjon, oppe i senter
Kjede for pakkebord, venstre side
Plastruller for styring av balle på pakkebordet. 2 stk. på hver side. Ta av senterlokket
Lager på filmkutter, 6 stk. på hver side
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9.3 Service
For å sikre en stabil drift, lang levetid og best mulig driftsøkonomi er det viktig at maskinen
vedlikeholdes. Vi anbefaler en årlig service på maskinen, alternativt en service for hver
4000 produserte baller.
Ta kontakt med ditt Orkel Servicepunkt, eller Orkel Direkte AS for bestilling av service.
9.4 Rengjøring
Regelmessig rengjøring er et viktig bidrag til sikker drift og lang levetid på maskinen.
Bruk gjerne høytrykksspyler, men det er viktig å unngå å spyle direkte mot elektroniske enheter og kontakter. La pressa gå noen minutter etter vasking for å sikre at alle lager og kjeder blir smurt. Aktiviser en ekstra smøring fra kontrollboksen.
9.5 Langtidslagring
Foreta en grundig rengjøring av maskinen. Etter rengjøring skal pressa gå i 20 minutter, slik
at evt. fukt blir fortrengt, og alle glidelager blir smurt. Turtallet må være så høyt (min. 300
RPM), at fettsmøringen holdes i drift. Hev lastegaffel noen ganger for å smøre kjeder. I tillegg må kjedene gis et rikelig lag med korrosjonshindrende kjedespray.
Smør alle manuelle smørepunkter. Smør blanke overflater inne i kammeret og blanke flater i
pickup og snitteaggregat.
VIKTIG: Syrepumpe må skylles, demonteres, og lagres på frostfritt sted. Kontrollboksen må kobles fra og lagres tørt i romtemperatur.
For å unngå irr/korrosjon i elektriske kontakter, kan med fordel alle kontakter åpnes, og
sprayes med egnet silikonfett eller lignende.
Sjekk maskinen for skader og mangler, eventuell bestill reservedeler.
MERK: Benytt alltid originale reservedeler til din maskin.
9.6 Hjul og dekk
Kontroller dekk og felger for skade og slitasje. Kontroller hjulmuttrenes innfesting og dekktrykk.
Type:

Dimensjon:

Orkel HiQ

500/50 R 17
560/45 R 22,5
710/45 R 22,5
150 x 6 6.lag

Pickuphjul

Tiltrekkingsmoment hjulmutter:

Lufttrykk:
1,0bar / 100kPa
1,0bar / 100kPa
1,0bar / 100kPa
1,5bar / 150kPa
300 - 350 Nm
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9.7 Plassering av jekk

ADVARSEL: Det er forbundet med stor fare å arbeide under opp-jekket presse.
Bruk støttebukker hvis du må under pressa.
Pressa er merket med fire punkt for plassering av jekk.

Bak, høyre side

Front, venstre side
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9.8 Reservedelssats
Innhold:
Kjedelås
Kjedelås
Kjedelås
Grease nippel,
Sikring

1”
1” Duplex
1 1/4”
Spesial
40Amp

9.9 Tekniske spesifikasjoner
Tiltrekkingsmomenter:
Bolter, innfesting drag

574 Nm

Glidelager for presseruller

47 Nm

Festebolter for girboks

277 Nm

Hjulmuttere

300-350 Nm

Bolter for lager på hovedrotor

40 Nm

Volum:
Gearboks

2,1 Liter

Beholder for smørefett

1,9 Kg

Beholder for olje

4,0 Liter
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10. Kontaktinformasjon

Adresse:
Orkel Direkte AS
Johan Gjønnes veg 25
7320 Fannrem
For spørsmål og assistanse:
10.1 Telefonnummer
Dag:
Kveld:

08:00 - 16:00
16:00 - 22:00

72 48 80 66
476 25 479
913 23 511

Sentralbord
Teknisk bistand
Delelager

10.2 e-post og hjemmeside
Orkel e-post
Post:
Teknisk bistand:
Delelager:

orkel@orkel.no
teknisk@orkel.no
deler@orkel.no

Besøk oss på vår hjemmeside: http://www.orkel.no
Her kan du lese nyheter fra Orkel Direkte AS og laste ned oppdaterte brosjyrer, håndbøker
og delekataloger til våre produkter.
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10.3 Våre servicepunkter
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11. Tekniske data
11. 1 Spesifikasjoner

HiQ smartbaler

Bredde

cm

275-292

Lengde

cm

620

Høyde

cm

280

vekt, avhenger av utstyr

kg

4900-5200

Dekk/Felg dimensjoner

500/50 x R 17 560/45 x R22,5

Bremser

Standard alle hjul

Hjul arrangement

Tandem

Kammerstørrelse, diameter x bredde cm 130 x 122
Ruller/ diameter

stk.

Kammerlås

18 / 200mm
Hydraulisk

Kniver

stk.

Rotor materiale

Hardox

Teoretisk kuttelengde

mm

20

52

Bindesystem

Nett / bredplast

Bindesystem, drift

Hydraulisk

Nettruller/Bredplast

stk.

2-3

Pickup, brede

cm

220

Pickup rader

stk.

5

Pickupfjærer, pr rad

stk.

18

Kraftuttak, hastighet PTO

540 / 540 E eller 1000

Styresystem

BUS Teknologi (Prodevice)

Automatisk smøring

Beka Max EP 1

Effektbehov

Kw

Oljebehov (konst. pumping) l/min

Min.100
55 - 60

Minimumsbehov, antall hydraulikk uttak
enkeltvirkende
1 (2 stk. hvis Load Sense på traktor)
Sikring drift, pickup og rotor

Slurekobling
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Spesifikasjoner

HiQ Smartbaler

Frikobling, reversering av rotor

Standard

Kapasitet, pakker

40 - 55 Rundballer pr time

Plastfilm, antall forstrekkere

2 x 750mm

Plastfilm kontroll

Standard

Plastfilm, forstrekk

70 %

Plastfilm, magasin

3+3

Load Sense hydraulikk

Standard

Syrebom, toppmontert

Standard

Kannebrakett for 20l kanne (syre)

Standard

Ballevern, duk bak

Standard

Arbeidslys, på pakker

Standard

11.2 Tilgjengelig tilleggsutstyr, HiQ

Fjernstyringsknapp, pakkearmer
Ballevender
Kameraovervåking, pakkebord
Syrepumpe:

Serigstad
Pro Device

Stativ/brakett for 200 l fat
Bale-way system (vekt kontroll system)
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12. Transport
Maksimum hastighet (pressa i krok) langs veg er: 30 Km/t

Det er ikke tillatt å kjøre med balle i kammeret, langs veg!
12.1 Transport, surring/sikring til plan
Rundballepressa er utstyrt med fire punkt beregnet for surring/sikring til plan. Forsikre deg
om at pressa er godt sikret til planet hvis du transporterer den på bil eller tog
Benytt alltid godkjente lastesurringer eller kjetting med tilstrekkelig styrke!

12.2 Løftepunkt.
Pressa er utstyrt med fire løftepunkt. Disse er merket med:

P_030

Løftepunkt, topp

Benytt alltid godkjente løftestropper/ kjettinger med
tilstrekkelig styrke!

Løfte og stroppepunkt bak, begge sider

Stroppepunkt foran, begge sider
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13. Samsvarserklæring
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14. Garanti og reklamasjonsbetingelser
Følgende garantier gjelder i Norge.
Orkel Direkte AS gir garanti på alle rundballepresser, i inntil 24 måneder, eller inntil 20.000 produserte
baller (det som inntreffer først). Garantitiden løper fra den dato produktet er levert til kunde.
Reklamasjonsberettigede utbedringer forlenger ikke den opprinnelige garantitiden.
14.1 Garantiomfang og betingelser.
Garanti omfatter:
1.
Mangler som skyldes feil ved konstruksjon, materialer, komponenter, tilvirkning, montering eller
justering fra fabrikk.
2.
Feil og mangler som oppdages enten før eller etter at produktet er levert til bruker.
3.
Orkel Direkte AS garanterer en snarest mulig utbytting av deler med generelle fabrikasjons- eller
konstruksjonsfeil, og omgående utbedring av feil som kan ha innvirkning på personsikkerhet
Utvidet garanti, 5 år :
Orkel Direkte As garanterer mot brudd i presserullenes glidelager i inntil 5 år, eller inntil 50.000
produserte baller. Definisjon brudd på glidelager: Godstykkelse er < 0,2 mm.
4.2 Begrensinger og unntak fra garantien:
Normal slitasje på dekk, hydraulikkslanger, kniver, kulelager og andre slitedeler omfattes ikke av
garantien. På drivkjeder er garantien begrenset til 6000 produserte baller. Maskiner kjøpt ny eller bruk i
utland, omfattes ikke av denne garantien.
Følgeskader:
Følgeskader, eller skade på 3. parts eiendom omfattes ikke av denne garantien, eller noen annen garanti
fra Orkel Direkte AS.
Transportskade:
Transportskade omfattes ikke av garantien, og må kreves av den transportør som har forvoldt skaden.
Bortfall av garanti:
Orkel Direkte AS sine garantiforpliktelser bortfaller eller reduseres dersom:
1.
Produktet ikke har fått det ettersyn og vedlikehold som er beskrevet i produktets bruksanvisning.
2.
Produktet ikke har fått foreskrevet service, minimum en gang pr. driftssesong i garantitiden.
Service skal utføres av servicepersonell fra Orkel Direkte eller Orkel Direkte Servicepunkt.
3.
Produktet har vært forandret, uten autorisasjon fra Orkel Direkte AS
4.
Produktet har vært installert eller reparert uten hensyn til Orkel Direkte AS sine instruksjoner.
5.
Uoriginale deler, feil deler, eller deler av dårligere kvalitet enn det som er foreskrevet av Orkel
direkte AS har vært benyttet.
6.
Skade, mangel eller feil med produktet ikke er innmeldt Orkel Direkte AS innen en uke etter oppdaget
7.
På 1260 kombi og HIQ presser, om kunde/bruker ikke har deltatt på Orkel brukerkurs eller fått
gjennomført igangkjøring av Orkel Direkte servicepersonell / servicepunkter.

På 1260 singel presser ikke har deltatt på Orkel brukerkurs.


Skader på grunn av manglede renhold etter bruk av aggressive syrer, kan gi helt eller delvis bortfall av garanti.
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14.3 Reklamasjon
Reklamasjonsarbeider:
Reklamasjonsarbeid igangsettes kun etter spesifisert avtale med reklamasjons ansvarlig
hos Orkel Direkte AS . Tidsforbruk er definert i eget skjema for produktet.
Reklamasjonsarbeid skal utføres av autorisert Orkel Direkte servicepersonell. /
serviepunkt.Orkel Direkte AS reklamasjonsformular skal benyttes overfor
Orkel Direkte AS på hver enkelt garanti utbedring.
Arbeidet skal utføres primært av autorisert Orkel Direktes servicepersonell./ servicepunkter.
I enkelte tilfeller kan reklamasjonsarbeid utføres av kunden selv, eller et annet verksted, men dog
kun etter forhåndsavtale med Orkel Direkte AS.
Reklamasjon utføres innenfor normal arbeidstid.
Ekstra kostnader vedr arbeid / kjøretid utover normal arbeidstid må avtales i hvert enkelt tilfelle
og dekkes av kunde.
14.3.1 Reklamasjonsrapport:
Orkel Direkte AS egen reklamasjonsrapport (se kapittel 14.5), skal benyttes på hver enkelt
garantiutbedring. Den kan også lastes ned fra vår hjemmeside eller fås tilsendt pr. post eller e-post
1.
2.
3.
4.

Reklamasjonsrapporten skal inneholde:
Produktets type, serienummer, salgs- og skadedato.
En kort god beskrivelse av mangelen og nødvendige tiltak for utbedring.
Deleoversikt med delenummer, dersom reservedeler er benyttet.
For kjøpte deler som kreves refundert, må det refereres til aktuelt fakturanummer.

Utskiftede deler må oppbevares i minimum 6 mnd. På anmodning skal deler sendes i retur til
Orkel Direkte AS. Fraktmåte og kostnader vedrørende retur av deler ivaretas av
Orkel Direkte AS. Orkel Direkte kan kreve at fremleggelse av foto eller annen
tilleggsdokumentasjon, ved behov.
Rapporten sendes Orkel Direkte på papir, eller pr. e-post, senest 1 måned etter at reparasjonen er
utført. Orkel Direkte AS skal meddele eventuelle innsigelser mot reklamasjonen innen 1 måned
etter at denne er mottatt. Eventuelle mangler ved innsendt rapport skal, av Orkel Direkte AS,
opplyses til kunde snarest. Kundens korrigeringer må deretter være Orkel Direkte AS i
hende innen 1 mnd.
Orkel Direkte AS forbeholder seg retten til å avvise rapporter hvor en eller flere av
ovennevnte tidsfrister eller vilkår ikke er overholdt.
Erstatning:
Godkjent erstatningssum skal krediteres innen 2 måneder etter mottak av rapport.
Erstattet beløp, komponenter. Ved godkjent reklamasjon erstattes faktisk kostnad for nødvendige
deler, basert på dokumentasjon, godkjent av Orkel Direkte AS.
14.4 Klage:
Dersom kunden har innsigelser mot en avgjørelse i en reklamasjonssak, kan denne påklages. En
evt. klage vil da bli behandlet i Orkel Direktes Teknisk Utvalg, som består av garantiansvarlig, en
representant fra teknisk avdeling, samt en representant fra salgsavdeling. Beslutning gjort i
teknisk utvalg, er Orkel Direkte AS endelige avgjørelse.
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14.5 Reklamasjonsrapport, skjema:
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14.6 Service historikk:
Før serviceskjemaet som i eksemplet under. Større reparasjoner bør også føres i skjemaet.
En nøyaktig føring av skjemaet gjør historikken til maskinen enkel og oversiktlig.

Dato/År:

Service og større reparasjoner:

1/5-12

Årlig service og kontroll

Utført av firma:

Orkel Direkte AS
(Stempel og signatur)
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Leveringsdokument
Leveringsdokumentet er del av dokumentasjonen tilhørende maskinen, der fabrikant eller forhandler skal informere kjøper om:
1. Korrekt bruk og maskinens hovedkomponeter
2. Bruk og håndtering av maskinen

Maskindata
Type:

Produksjonsår

Serienummer

Selger
Adresse:

Kontraktnummer.:
Salgsdato:

Verksted/Servicepunkt
Adresse:

Kontaktperson:
Kontaktpersons tlf. nr.
Dato, utført service/klargjøring
Merknad:

Kunde:
Adresse:

Eiers navn:
Eiers telefonnummer:
Kontaktpersons navn:
Kontaktpersons tlf. Nr.
Traktor, merke

Typebetegnelse

Leveringsdokumentet skal fylles ut av en godkjent Orkel Direkte representant; selger eller servicetekniker,som så fort
som mulig, sender en kopi av dokumentet til: teknisk@orkel.no
Begge parter garanterer for at oppgitte data og opplysninger er korrekte ved å underskrive dokumentet.

E R K L Æ R I N G:<
Maskinen er riktig klargjort og overlevert, klar til bruk. Oppstart og funksjonstest er gjennomført.
Kunde og bruker har fått nødvendig opplæring i bruk og håndtering av maskinen.

(Kundesignatur)

(Representant for Orkel Direkte)
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16. Egne notater:
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