ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - FENDT-PERSWIKKELCOMBINATIE

Gemakkelijk
		wisselen
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FENDT ROTANA 130 F
COMBI-PERSWIKKELCOMBINATIE

Ook Fendt komt met foliebinding op zijn rondebalenpers. De Rotana 130 F Combiperswikkelcombinatie kan ermee worden uitgerust. De vernieuwde bindunit op deze
machine zorgt voor meer flexibiliteit en gebruiksgemak, zo leert een eerste kennismaking.

‘DE FOLIEBINDING BIEDT
EEN GEBRUIKSGEMAK EN EEN
FLEXIBILITEIT DIE ANDERE
FABRIKANTEN NIET BIEDEN’

De dealers van Fendt-rondebalenpersen zaten er
al lang op te wachten: foliebinding. Nu is het dan
zover. De fabrikant heeft in een update van de
persen begin dit jaar ook de optie foliebinding
opgenomen voor de Fendt Rotana 130 F Combi.
Dit is de perswikkelcombinatie op basis van een
vastekamerpers. Deze pers is in de basis gelijk
gebleven, maar de bindunit en de elektrische
structuur zijn helemaal vernieuwd. Geen kabelboom is hetzelfde gebleven.
Als je niet de eerste bent die met iets nieuws
komt, moet je eigenlijk met een verbetering hiervan komen die de concurrentie niet heeft. Dat is
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Fendt gelukt bij de foliebinding. Die biedt een
gebruiksgemak en een flexibiliteit die andere fabrikanten niet bieden. De pers heeft een revolverbinding, met een voorraad van drie rollen. Een
rotorend snelwisselsysteem, de revolver, kan
draaien. Daarbij kan een foliebindrol naar keuze
worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk dat de
chauffeur per klant of per perceel kan kiezen of
hij met net of met folie wil binden. Hij draait snel
handmatig met een sleutelratel de rol van keuze
op de goede plaats, net of folie. Hij moet daarvoor even de cabine uit, ook om het net of de folie
handmatig in te voeren, maar dat is dan ook alles
wat hij moet doen. Onder de revolver zit een beu-
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gel. Die kan de chauffeur naar buiten trekken,
waarna deze beugel naar beneden zwenkt. De
chauffeur legt de rol op de beugel. Met één hand
kan hij de beugel weer onder de revolver schuiven, hierbij geholpen door een gasveer. Hij zet de
rol vast en draait de revolver in de goede positie.
Dat doet hij met een passende sleutel, die vast
gemonteerd is. De chauffeur hoeft de rollen niet
meer helemaal boven op de pers te leggen. Dat is
prettig, want die rollen zijn best wel zwaar.

wikkelen is nodig, omdat door stof of vocht de
bindfolie kan loslaten. Bij een gewikkelde baal is
dit geen probleem.

‘DE TOEGANKELIJKHEID
VOOR HET UITLEZEN MET
DE TESTAPPARATUUR VAN
DE DEALERS IS VERBETERD’
De bindrollen worden op een slede gelegd, die
gemakkelijk op zijn plaats kan worden geschoven.

OOK FOLIEBINDING
Zoals al genoemd is de hele bindunit vernieuwd,
waaronder dus ook de invoer van net of folie. Die
wordt nog steeds smal ingevoerd, omdat dit de
kans op foliebreuk en andere storingen verkleint.
Het nadeel van smal invoeren is dat er altijd een
streng folie overblijft. Omdat de afstand tussen
folierol en baal bij deze pers erg klein is - kleiner
dan bij concurrenten - is ook de streng kleiner
dan die bij de concurrentie. Twee geleide-armen
versmallen de folie. Onder deze armen zit een
beugel, die de folie tegen de baal drukt, zodat
deze sneller wordt meegenomen. Een elektromagnetische rem regelt de hoeveelheid stretch
van de bindfolie. Dit is in te stellen vanuit de cabine. Dat is praktisch, want de hoeveelheid
stretch is temperatuurafhankelijk. Als het in de
loop van de dag warmer wordt, is het nodig de
hoeveelheid stretch bij te stellen. Als dat dan
vanuit de cabine kan, is de kans veel groter dat
het ook daadwerkelijk gebeurt.

‘DE FOLIE WORDT NOG STEEDS
SMAL INGEVOERD, OMDAT DIT DE
KANS OP FOLIEBREUK EN ANDERE
STORINGEN VERKLEINT’
Je kunt ervoor kiezen om de baal te binden tot de
rand of tot net over de rand. Standaard is de bindfolie 138 centimeter breed. Gestretcht blijft daar
130 centimeter van over en daarmee wordt de
baal van rand tot rand gebonden. Wil je tot net
over de rand binden, dan moet je voor een iets
bredere bindfolie kiezen. Het is net wat je zelf wilt.
Omdat een met folie gebonden baal snel moet
worden gewikkeld, is de foliebinding alleen leverbaar op de perswikkelcombinatie. Het direct

1000-TOEREN-AFTAKAS
Bij de update van de pers is er ook een aantal andere verbeteringen doorgevoerd. Zo is de balenkantelaar vanuit de cabine in transportpositie te
zetten. Daarnaast is hij ook gemakkelijk door één
persoon aan en af te bouwen. Ook dit is een vergroting van de flexibiliteit van de machine. Behalve de elektrische structuur, met nieuwe
kabelbomen en verbindingen, is ook de computer
vernieuwd. Deze is meer op de stand van techniek van bijvoorbeeld de trekkercomputers gekomen. Hierdoor is de toegankelijkheid voor het
uitlezen met de testapparatuur van de dealers
verbeterd. Geen verbetering die je direct ziet,
maar wel eentje waar je in geval van storing de
stilstand wellicht kunt verkorten. In geval van
storing kun je via de terminal van de trekker nu
alle stappen in het bindproces afzonderlijk uitvoeren, zonder dat je, zoals tot nu toe het geval
was, het bindproces in zijn geheel moet uitvoeren. Een praktische nieuwe keuze is ook de mogelijkheid de machine via de 1000-toeren-aftakas
aan te drijven. Hiermee kun je niet alleen een
twintig procent hogere kracht overbrengen, maar
het maakt ook het gebruik van een 1000E-toerental mogelijk. Veel zware trekkers beschikken
hierover. Standaard heeft de pers één camera, die
bij de wikkelaar zit. Er is nu ook een mogelijkheid
om een tweede camera te monteren. Deze zit bij
de invoer van bindfolie of -net. Via een adapterkabel kunnen de camerabeelden nu ook worden
afgespeeld op de terminal van de trekker. Een
hydraulische steunpoot staat vanaf nu op de optielijst, weer een voorbeeld van een groter gebruiksgemak. Ook de led-werklampen kunnen
daartoe worden gerekend. Tot slot is een handenwastank met zeepdispenser een gemakkelijke
optie, die chauffeurs zullen weten te waarderen.
Update 2022 brengt Fendt met zijn rondebalenpersen weer helemaal bij de tijd

Er kunnen drie rollen in de carrousel. De chauffeur
draait de rol van zijn keuze in de juiste positie en kan
zo snel wisselen tussen folie- en netbinding.

Door de foliestreng te vernauwen, treden er minder
storingen op bij het begin van het bindproces.

Gemakkelijk is hier de overeenkomst met de Lely
Tornado te herkennen. De Fendt is inmiddels sterk
doorontwikkeld.
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