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Wytyczne dotyczące profesjonalnego
wiązania siatek

Przygotowanie sezonu żniwnego
• Rolki siatki do belowania przechowywać w suchym miejscu i chronić przed
promieniowaniem słonecznym.
• Gruntownie oczyścić prasę belującą oraz usunąć ciała obce i resztki zebranego
materiału.
• Uwzględnić informacje dotyczące konserwacji maszyny i sprawdzić odpowiednie
części zużywające się.
• Wymienić zużyte chwytaki i sprawdzić noże.
• Zwrócić uwagę na równoległe ustawienie wałków doprowadzających.
• Przed zastosowaniem położyć na krótko na podłożu rozpakowane rolki siatki
(wyładowanie elektrostatyczne).
• Prawidłowo wycentrować rolkę siatki (ustawienie w linii prostej do komory
prasowania i kierunku ruchu).
• Uwzględnić ustawienie układu rozciągania/hamowania siatki zgodnie z instrukcją
obsługi.
Ważne informacje dotyczące procesu prasowania
• Proszę zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące owijania siatką i właściwości
prasowanego materiału. (Rys. 01)
• Zwrócić uwagę na równomierne napełnienie komory prasowania.
• Proszę jechać równomiernie po obu stronach pokosu i nie jeździć zygzakiem.
Zapobiega to formowaniu nierównych lub stożkowatych bel. (Rys. 02)
• Podczas procesu wiązania nie dodawać więcej materiału, aby uniknąć formowania
wielowarstwowo zwijanych bel z pustymi przestrzeniami (niebezpieczeństwo dla
zwierząt przy późniejszym karmieniu – resztki siatki w pokarmie). (Rys. 03)
• Po otwarciu komory natychmiast wysunąć belę z komory prasowania, aby uniknąć
dalszego przesuwu w komorze owiniętej beli i uszkodzenia siatki wskutek wysokiej
temperatury w komorze prasowania i ew. wskutek dalej obracających się ząbków.
(Rys. 04)
• Nacisk hamowania dostosować do średnicy rolki w celu zachowania sprawnego
wiązania siatki. (Rys. 05)
• Szczególnie w warunkach suszy o bardzo niskiej wilgotności powietrza może się
zdarzyć, że – szczególnie bela ze słomy – zatrzyma się w komorze, uniemożliwiając
uruchomienie procesu wiązania. W takich warunkach pogodowych, w miarę
możliwości zaplanować prasowanie materiału na wczesne godzinny poranne lub
późne godziny wieczorne. (Rys. 06)
Usuwanie usterek podczas prasowania
• Pęknięcie bel (rys. 07):
– Sprawdzić liczbę owinięć – ewentualnie zwiększyć.
– Za wysoka siła prasowania – dostosować liczbę owinięć siatką.
– W przypadku uszkodzenia przy wyrzucie beli – sprawdzić, czy grunt nie jest
kamienisty lub bela nie ulega uszkodzeniu na ostrych krawędziach bądź
przedmiotach w prasie, takich jak kamienie, kawałki drewna, gałęzie lub ostre
zadziory; ew. usunąć te przeszkody.

– Zwrócić uwagę, aby pojazd z prasą belującą był zatrzymany podczas procesu
owijania. Dotyczy to również procesu wyrzutu bel. Przestrzegać też odpowiednich
odstępów czasowych podczas wyrzutu bel.
– Stosować się do zaleceń dotyczących procesu prasowania materiału w instrukcji
obsługi.

Utylizacja siatek do belowania z polietylenu HDPE:
Zalecamy stosowanie przepisów opracowanych przez ERDE i APE.
Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

• Siatka nie jest całkowicie odcinana/pojedyncze nitki są wyciągane (rys. 08):
– Sprawdzić tor przesuwu noży, usunąć zanieczyszczenia.
– Sprawdzić noże, czy są jeszcze ostre i czy np. przeciwległe ostrze jest ustawione
równolegle.
– Regularnie sprawdzać ustawienie hamulców siatki.
• Siatka nie jest równo wciągana do prasy lub nie przesuwa się na całej
szerokości (rys. 09):
– Sprawdzić hamulec siatki i ew. wyregulować.
– Skontrolować wałki wciągające i w razie potrzeby oczyścić je.
– Zwrócić uwagę na osady w obszarze doprowadzania siatki do komory prasowania
i w razie potrzeby usunąć je.
– Sprawdzić komorę i tor doprowadzania pod kątem obecności ciał obcych i usunąć
ewentualne przeszkody.
– Regularnie sprawdzać poszerzacz siatki.
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• Siatka owija się wokół wałków doprowadzających (rys. 10):
– Oczyścić zabrudzone wałki doprowadzające i wymienić uszkodzone wałki.
– Możliwe, że poprzednia bela została wadliwie odcięta. Sprawdzić, czy resztki siatki
nie owinęły się wokół wałka doprowadzającego i ewentualnie usunąć je.
– Sprawdzić nacisk sprężyny na hamulec siatki lub ew. zmniejszyć nacisk na siatkę za
pomocą sterownika elektronicznego.
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Transport i przechowywanie zebranego materiału (rys. 11 & 12):
• Bele należy generalnie pobierać do transportu przy użyciu chwytaka do bel.
W przypadku stosowania wideł belę należy zawsze pobierać od strony czołowej
pośrodku beli, a nie za powierzchnię płaszcza związaną siatką.
• Podczas transportu pojazdem załadunkowym zwrócić uwagę na czystą powierzchnię
ładunkową bez przedmiotów o ostrych krawędziach.
• Przy przechowywaniu na zewnątrz przestrzegać kierunku północ/południe.
• Przechowywać bele ułożone powierzchnią płaszcza na stabilnym i równym podłożu.
• Aby zminimalizować straty paszy, zakryć przechowywany materiał lub składować
pod zadaszeniem.
• Aby zapewnić dopływ powietrza do bel składowanych na dole, zalecamy podłożyć
pod bele paletę.
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