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Richtlijn voor professioneel
netwikkelen

Voorbereiding van het oogstseizoen
• Bewaar het ronde balen net droog en bescherm ze tegen zonlicht.
• Maak de ronde balenpers grondig schoon en verwijder onzuiverheden
en oogstresten.
• Volg de aanwijzingen voor het onderhoud van de machine en controleer relevante
delen op slijtage.
• Vervang versleten onderdelen en controleer de messen.
• Zorg dat de toevoerwalsen parallel ingesteld zijn.
• Pak de netrollen uit en laat ze voor de verwerking een tijdje op de grond liggen
(statische ontlading).
• Centreer de netrol correct (in lijn met de perskamer en looprichting).
• Stel het invoer-/remsysteem in volgens de instructies in de handleiding.
Belangrijk voor het persproces
• Let op de aanbevelingen voor het wikkelen en op de eigenschappen van het
materiaal dat moet worden geperst. (Afb. 01)
• Zorg bij het vullen van de perskamer voor een gelijkmatige toevoer.
• Rij gelijkmatig, en niet in een zigzagkoers, van links naar rechts over het zwad.
Zo vermijdt u vormloze of conisch toelopende balen. (Afb. 02)
• Neem tijdens het bindproces geen oogstmateriaal op, anders kunt u balen krijgen
met meerdere wikkellagen en tussenruimtes (gevaar voor dieren bij later voeren:
netresten). (Afb. 03)
• Laat de baal na het openen van de perskamer meteen uit het compartiment glijden,
want anders blijft de gewikkelde baal in de kamer bewegen en kan het net worden
beschadigd door de temperatuur in de perskamer en de evt. verder roterende delen.
(Afb. 04)
• Zorg dat u de remdruk aanpast aan de verminderende diameter van de rol, om een
optimale netbinding te behouden. (Afb. 05)
• Vooral bij droog weer met een heel lage luchtvochtigheid kan het gebeuren dat –
zeker bij stro – de baal in de kamer vast komt te zitten en dat u het bindproces niet
kunt starten. Bij zulke luchtcondities is het beter dat u zo mogelijk het persen
‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat doet. (Afb. 06)
Fouten bij het persproces verhelpen
• Openbarsten van de balen (Afb. 07):
– Controleer het aantal omwikkelingen – verhoog evt. de omwikkelingen.
– Te hoge persdruk – pas het aantal netomwikkelingen aan.
– Als de schade ontstaat bij het uitwerpen van de baal – ga na of er stenen uit
de grond steken, dan wel of de baal beschadigd wordt door scherpe randen of
voorwerpen in de pers, zoals stenen, stukken hout, takken of een scherpe braam,
en verwijder die elementen.
– Let erop dat het voertuig met de ronde balenpers stilstaat tijdens het wikkelen.
Dat geldt ook bij het uitwerpen van de balen. Wacht lang genoeg bij elke uitworp.
– Houd u aan de instructies in de handleiding voor een correct persproces.

• Net wordt niet volledig afgesneden/individuele draden worden
uitgetrokken (Afb. 08):
– Controleer of er op het mestraject onzuiverheden zitten en haal ze weg.
– Ga na of de messen nog scherp zijn en check of b.v. het contrablad parallel staat.
– Denk erom dat u de afstelling van de netremmen controleert.
• Het net wordt niet zuiver in de pers getrokken of het loopt
niet breed (Afb. 09):
– Controleer de netrem en pas hem eventueel aan.
– Bekijk de doseerwalsen en maak ze evt. schoon.
– Kijk of u verontreinigingen aantreft in de toevoerzone, waar het net wordt
opgenomen in de perskamer, en verwijder ze.
– Check of er in de kamer en in de toevoerzone verontreinigheden bevinden en haal
ze weg.
– Denk erom dat u de breedhouder controleert.
• Het net wikkelt zich om de toevoerwalsen heen (Afb. 10):
– Maak vervuilde toevoerwalsen schoon en vervang beschadigde walsen.
– Eventueel is de vorige baal verkeerd afgesneden. Ga na of resten van het net zich
om de toevoerwals(en) heen hebben gewikkeld en verwijder ze.
– Let op de veerdruk bij de netrem en verminder eventueel de netdruk via het
elektronische besturingselement.
Transport en opslag van het oogstmateriaal (Afb. 11 & 12):
• Balen kunt u in beste verplaatsen met een balenklem voor transport. Werkt U met
een balenpen, dan adviseren wij de balenpen te plaatsen in de kopsekant van de
baal en niet aan de zijde waar het net is gewikkeld.
• Zorg ervoor dat de wagens waarmee de ronde balen worden vervoerd schoon zijn
en vrij van scherpe randen.
• Kies bij opslag in de open lucht voor een opstelling noord-zuid.
• Bewaar de ronde balen op de zijde waar deze zijn gewikkeld en op een stevige,
egaleen schone ondergrond.
• Om zo weinig mogelijk voer te verliezen, dekt u het opgeslagen materiaal af, of u
bewaart het onder een dak.
• Om de onderaan bewaarde balen voldoende lucht te geven, is het raadzaam dat u
een ondergrond van pallets gebruikt.
HDPE, verwijderen van rondebalennetten:
Het ronde balen net bestaat uit HDPE materiaal met betrekking tot
verwijderingsrichtlijnen.
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