
LELY WELGER 

AP 530 / 630 / 730 / 830 

AP 730 

1132.99.09.01   03.95 

 Gebruiksaanwijzing 
 
 
 



2

1. Inhoud

2. Delen met betrekking op de veiligheid 1 7. Werken in het veld   15 
3. Het gaat om uw veiligheid   2 8. Bijzondere uitvoeringen  18 
4. Technische gegevens   7 9. Onderhoud en afstelling  20 
5. In bedrijfstelling    8 10. Onderhoudsschema  37 
6. Touwbinding    12  

 Neem voor het in gebruik nemen van de machine de handleiding aandachtig door en neem 
de veiligheidsvoorschriften in acht. 
In deze handleiding zijn bij alle punten die betrekking hebben op uw veiligheid voorzien van 
waarschuwingsafbeeldingen. Geef ook alle veiligheidsaanwijzingen door aan andere 
gebruikers. Alle waarschuwingsstickers aan de machine zijn bedoeld voor uw veiligheid. 

Het machine nummer is aangebracht op het typeplaatje 
volgens tekening. Geef dit nummer altijd aan bij een garantie 
aanvraag of onderdelen bestelling. Vul het machine nummer 
gelijk na uitlevering van de machine hieronder in: 

#:

Nadruk van deze handleiding is niet toegestaan zonder overeenstemming van uitgever. Alle technische veranderingen 
voorbehouden. Afbeeldingen kunnen anders uitbeelden dan machine uitvoering. 2004, Lely Benelux NV, Maassluis NL 
1132.99.09.01 

Fabrikant:    Welger GmbH, Wolfenbüttel  Duitsland
Importeur voor Nederland:  Lely Industries,

Weverskade 110 
3147 PA  Maassluis 

     tel: 010 5996333 fax: 010 5996434 

Let op!: uitvoeringen in deze handleiding welke zijn voorzien van * behoren niet tot de standaard uitvoering. 
Deze uitvoering worden ook niet in alle landen geleverd.
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2. Delen met betrekking op de veiligheid

1. Rubberen beschermkap  
voor koppelingsas 

2. Beschermkap voor vliegwiel 

3. Zijdelinks openslaande  
 beschermkappen 
 (met snelsluiting vergrendeld) 

4. Beschermkap voor knopers 

5. Opstaande bescherming voor  
 raffers en dwarsinvoer 

6. Klep voor touw-voorraadkast 

7. Afstandshaken voor beveiliging  
 van het pick-up gedeelte 

8. Zijdelinkse afscherming voor  
 pick-up tanden 

N.B. Om afbeeldingen in deze handleiding duidelijk te maken zijn op diverse delen van de machine 
beschermingen weggelaten. 
Deze handleiding omschrijft de types AP 530/630/730 en 830. Mits anders aangegeven beslaan 
teksten en foto’s alleen deze typen. 

 De aanwijzingen “rechts”, “vóór”, “links”, en achter gelden altijd vanuit de rijrichting van de 
machine. 

Zorg ervoor dat bovenstaande afschermdelen in goede staat blijven. 
Telkens vóór ingebruikname moet ervoor worden gezorgd dat alle afschermingen correct 
zijn aangebracht en gesloten 
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3. Het gaat om uw veiligheid ... 

Afstellingen, reparatie en tevens onderhoudswerkzaamheden aan de pers nooit bij draaiende 
machine uitvoeren! Altijd eerst aftakas van de trekker uitschakelen en daarna koppelingsas van 
trekker- aftakasstomp afnemen alvorens men aan bewegende delen van de pers wil gaan 
repareren of instellen. 

Bij transport over de weg dient de koppelingsas altijd aan de trekker te zijn gemonteerd. 

Nooit bij draaiende pers gewas uit de pers trachten te halen of te trekken: 
eerst trekker stopzetten en contactsleutel uitnemen. 

Tijdens het persen mag alleen de bestuurder op de trekker aanwezig zijn: 
meerijden op de pers is niet toegestaan. 

Niet op de trekdissel of ander delen proberen mee te rijden wanneer er geperst word. Houdt altijd 
voldoende afstand van de pick-up. 

Alle beschermkappen moeten op de pers zijn aangebracht en in goede staat verkeren. Vóór 
beschermkappen worden geopend, aftakas en trekkermotor stopzetten, contactsleutel uitnemen 
en wachten tot het vliegwiel van de pers stilstaat. 

Alvorens reparatie te verrichten aan de pers eerst het hydraulisch systeem drukloos maken. 
Reparaties aan olie/stikstofbollen alleen door dealer laten uitvoeren. 

Bij het loskoppelen van de trekker de pers beveiligen tegen wegrollen door meegeleverde 
keggen aan te brengen. Nadat koppelingsas i s afgenomen van de trekker deze op de speciaal 
hiervoor bestemde koppelingsassteun leggen. 

Bij het inbrengen van bindertouw altijd trekkermotor uitschakelen en contactsleutel uitnemen. 
Grendel van binderafslag vastzetten. (fig 1) 

Aanwijzingen voor brandpreventie: 

Hooi en stro zijn zeer brandbare materialen  

Pers steeds proberen schoon te maken van stro- en hooiresten en eventuele olie vervuilingen. 

Bij warmlopen van machinedelen de pers sotpzetten en oorzaak opzoeken. 

Elektrische bekabeling van de pers en uitlaat van de trekker in goede staat houden. 

Roken vermijden en een brandblusser onder handbereik houden. 
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Knoperbeveiliging inschakelen: 
Wanneer de naalden in het perkanaal staan het vliegwiel met de 
hand in de werkrichting draaien totdat de naalden en het 
knoopapparaat in ruststand staan. 

Vergrendeling 1 (fig. 1) omhoog zwenken, door sleuf in de 
richting “AUS” schuiven en weer achterover klappen. Let op de 
sticker “BINDER AUS”

Beschermkappen:

Ter handhaving van de Europese veiligheidsnormen is volgens 
pr.EN 704 de fabrikant van de pers uiterlijk vanaf 01-01-’95 
verplicht beschermkappen zodanig uit te voeren dat ze alleen 
met gereedschap zijn te openen en zonder gereedschap zich 
automatisch weer sluiten. 

Om de beschermkappen van de Welger pers te openen wordt 
de 6-kant bout van de vergrendeling met een 13 mm sleutel 
tedgen de wijzers van de klok ingedraaid waarna d kap omhoog 
geklapt kan worden (fig. 2). Bij het sluiten van de beschermkap 
dient men de vergrendeling te horen inklikken. 

Om de beschermkap van het vliegwiel te openen kan met een 
schroevendraaier de drukveer worden teruggedrukt. 
(fig. 3) 

Bij onderhouds- en reparatie werkzaamheden aan de 
pers:

Aftakas uitschakelen 

Trekkermotor stopzetten 

Contactsleutel uitnemen  

Bij werkzaamheden in het knoperbereik: 

Grendel van binderafslag vastzetten. (fig 1) 

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 
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Gevarentekens:
De gevarenzones die met constructieve maatregelen niet beveiligd kunnen worden, zijn door gele 
waarschuwingstickers gekenmerkt. Doordat het in de meeste gevallen gaat om aanwijzingen zonder tekst 
wordt de juiste betekenis navolgend omschreven. 

De waarschuwingstekens in herkenbare toestand houden. Wanneer er aan uw pers gevaren-
tekens ontbreken of beschadigd zijn, dienen deze te worden vervangen. 

Waarschuwingsteken/art. nr omschrijving

Alvorens de machine in gebruik te nemen moet de 
handleiding aandachtig worden doorgenomen de 
de veiligheidsvoorschriften in acht worden 
genomen. 

Art. nr: 0388.11.00.00 

Tijdens het in werking zijn van de pers niet in het 
zwenkbereik van de pers komen. 

Art. nr: 0389.99.00.00

Vóór het in werking zetten van de pers de 
beschermkappen sluiten. 

Art. nr: 0389.92.00.00

Bij draaiende motor van de trekker niet in het 
zwenk bereik van de dissel komen. 

Art. nr: 0389.99.00.00

Nooit in het bereik van de pick-up grijpen zolang de 
aftakas van de trekker draait en de koppelas is 
aangesloten aan de pers. 

Art. nr: 0389.94.00.00
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Toepassingsbedoeling van de pers

De pers is uitsluitend bedoeld voor het persen van op de grond liggend materiaal in de vorm van 
hooi of stro bestemd als agrarisch product. 
Bij het gebruik van andere materialen als vorenstaand genoemd n de eventueel hieruit 
voortvloeiende schades kan de fabrikant / c.q. leverancier niet aansprakelijk worden gesteld. 
Het risico hierbij draagt alleen de gebruiker. 

Tot het bestemmingsbepaald gebruik van de pers behoren ook de voorschriften m.b.t. de 
voorgeschreven bedrijfs- en onderhoudsbepalingen welke door de fabrikant zijn aangegeven. 

De pers mag alleen worden ingezet en bediend door personen die hiermee vertrouwd zijn en 
instructies hebben gehad. 

Aanbouw van extra toebehoren, behalve door fabrikant genoemd is niet toegestaan. 

Eigenmachtige veranderingen en inbouw van niet originele delen zullen aanspraken op schades 
hieruit voortvloeiende doen vervallen. 

Waarschuwingsteken/art. nr omschrijving

De 3 hefogen aan de pers worden door dit symbool 
weergegeven. 
Gebruik van andere bevestigings punten is niet 
toegestaan 

Art nr: 0393.06.00.00

Werkzaamheden aan stikstof drukbollen uitsluitend 
laten uitvoeren door uw dealer. 

Art. nr: 0391.33.00.00
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Attentie bij wegverkeer

Geluidsoverlast van de trekker en machine

De EG – richtlijn 86 – 188 EWG heeft betrekking op het lawaai op de werkplek en hierin worden 
aanwijzingen gegeven zowel aan werkgever als werknemer om het lawaai op de werkplek te meten vast te 
stellen en te controleren. 

Bij normale veldwerkzaamheden zal het aantal dB’s aan bepaalde schommelingen onderhevig zijn die 
enerzijds afhangen van het geluid van de trekker en anderzijds van de pers. 

Het geproduceerde geluid van de pers, gemeten op oorhoogte van de bestuurder bij geopende achterruit 
van de trekker bedraagt onder normale omstandigheden minder dan 70 dB (A) 

Het totaal geproduceerde geluid van de trekker en pers hangt primair af van de hoogte van het 
trekkergeluid (radio’s zijn extra lawaai bronnen) 

Wij adviseren de trekkercabineruit tijdens het werk te sluiten. 

De pers is een landbouwwerktuig in getrokken uitvoering. Bij wegverkeer is volgens het 
wegenverkeers-regelement opgebouwde complete verlichting verplicht. 
Dit is bij Welger persen reeds af fabriek gemonteerd. 
Bij het rijden op de openbare wegen dient de meegeleverde verlichtingsstekker aan de trekker te zijn 
gemonteerd en dient te worden gecontroleerd op het goed functioneren. U dient er tevens voor zorg te 
dragen dat de verlichting, richtingaanwijzers, remlichten en breedtelichten schoon zijn en niet worden 
afgedekt door stro of hooi  

De toegestane max. snelheid van 25km/uur mag niet worden overschreden. 
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4. Technische gegevens 

 AP 530 AP 630 AP 730 AP 830 

Afmetingen perskanaal 
Pakgewicht (afhankelijk van product) 
Paklengte en persdichtheid 

360 X 480 mm
10 – 30 kg 

360 X490 mm 
12 – 35 kg 

Paklengte traploos instelbaar 0,5 – 1,2 mtr 

Tweevoudige touwbinding 
A. sisaltouw 
B. kunststoftouw 

Touwverbruik 

looplengte:   200, 150 125 mtr/kg 
looplengte:   400, 320 250 mtr/kg 

(afhankelijk van persdichtheid en pakgewicht) 
ca 500 mtr/100 pakken bij 0,80 mtr paklengte 

Tweevoudige draadbinding 
trekvastheid 
roldiameter
rolbreedte 
rolgewicht 
draad verbruik 

Niet verzinkt, gegloeid, geolied draad met 1,8 mm of 2,0 mm draaddikte
35 –49 kg/mm², rek min. 12% 

buiten: 336, binnen: 208 
152 mm 
ca. 45 kg 

2 x 45 kg bij 0,80 mtr paklengte 

Aftakastoerental 540 t/min. 

Aantal persslagen 100/min 90/min. 

Pick-up
breedte van de pick-up 
werkbreedte± 
aantal rijen tanden 
aantal tanden per rij  
tandafstand 

1,73 mtr 
1,42 mtr 

5
21

71 mm 

1,80 mtr 
1,54 mtr 

5
25

64 mm 

2,05 mtr 
1,79 mtr 

5
29

64 mm 

Gewicht van de pers ±1460 kg ±1690 kg ±1890 kg ±1990 kg 

Lengte van de pers in transportstand 4,65 mtr 5,30 mtr 5,60 mtr 

Breedte van de pers 2,52 mtr 2,65 mtr 2,93 mtr 

Hoogte van de pers zonder pakken 
goot

1,63 mtr 1,67 mtr 

Banden
links
rechts 

10.0/75 – 15.3 Impl. 
7.00 – 12 Impl. 

11.5/80 – 15.3 Impl. 
8.00 – 12 Impl. 

Spoorbreedte 2,24 mtr 2,35 mtr 2,60 mtr 

Vermogensbehoefte afhankelijk van 
materiaal en veld 

18 kW (20 PK) 27 kW (27 PK) 40 kW (54 PK) 45 kW (61 PK) 

De gegevens zijn niet bindend, uitvoering kan varieren. 
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5. In bedrijfstelling

De machine is in de fabriek gesmeerd en alle functies zijn getest. De 
machine is direct op volle capaciteit te gebruiken als de volgende 
maatregelen genomen worden: 

Pers aankoppelen
De pers en de trekker moeten zo mogelijk spelingsvrij met elkaar 
verbonden worden. Daartoe moet men letten op de boring van trekbek 
en dissel. (Fig. 4) De pers is standaard van 32 mm boring voorzien. Naar 
wens is 22 mm boring mogelijk. 
Wanneer er een hefbalk als trekbevestiging word gebruikt, dan moet 
deze zijdelings worden vastgezet en moet de pers op het midden van de 
hefbalk of maximaal 160 mm verzet worden aangekoppeld. De 
steunpoot moet maximaal omhoog gedraaid worden. 

Als men zich in de omgeving van de dissel bevindt,
moet men er op letten dat de machine tegen wegrollen is
beveiligd.

Pas de steunpoot omhoog draaien als de pers goed aan de
trekker is gekoppeld. 

De steunpoot en de dissel hebben vanwege hun werking het
gevaar van kwetsen- en verwondinggevaar. Er is bij het
bedienen bijzondere voorzichtigheid geboden! 

Bij het aankoppelen van de pers aan de trekker mag er zich
niemand tussen trekker en pers bevinden. 

Bij het afkoppelen moet men erop letten dat de steunpoot op
draagkrachtige vaste ondergrond staat 

De kruiskoppelingsas moet altijd op de daarvoor gemonteerde
steun gestoken worden. 

fig. 4 
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Hydrauliekleidingen aansluiten

De hoogteverstelling van de pick-up alsmede het zwenken van de 
dissel kan met de trekker hydrauliek uitgevoerd worden. De pers 
heeft hiervoor de aansluiting via slangen met snelsluiting. 

Als de pers niet aan de trekker is aangesloten zoals in fig. 5, 
kunnen de slangen aan de slanghouders worden aangesloten. 
Zorg ervoor dat vóór het aansluiten van de hydraulische 
slangen aan de trekker de snelsluitingen schoon zijn en 
zonodig worden gereinigd. 

Pers in werkstand zwenken

Bij de hydraulische zwenkdissel kan de trekdissel van de pers 
traploos met de trekkerhydrauliek worden versteld en worden 
vastgezet. 

Bij mechanische disselverstelling moet de pal 4 (fig. 6) 
uitgetrokken worden. De bediening gaat door vanaf de 
trekkerzitting aan trektouw 5 te trekken.Door achteruit of 
voorruit te rijden zal de dissel zich verstellen en laat het 
trektouw 5 los wanneer de dissel op de juiste breedte staat. 
Zorg ervoor dat pal 4 altijd is gearreteerd alvorens te gaan 
werken met de pers of deel te nemen aan het wegverkeer. 

Bij het aansluiten van de hydrauliekleidingen moet
 erop worden gelet dat deze aan trekkerzijde en van
perszijde drukloos zijn  

Functie

Slang A (fig. 5) 
Pick-up hefsysteem. (Slang met kraan) 
Bij wegverkeer moet de pick-up maximaal worden geheven 
en de kraan worden gesloten. 

Slang B en C zijn voor het hydraulische 
zwenkdisselsysteem  

Merkteken 

Symbool  Kleur 

Rood 

Slang B (fig. 5)  - 
Zonder symbool 
Slang C (fig. 5)  - 
Zonder symbool 

Men mag zich alleen in de omgeving van de dissel
bevinden als de aftakas van de trekker is
uitgeschakeld en de trekkermotor is stilgezet. 

fig. 5 

fig. 6 
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Kruiskoppeling monteren 

Zorg ervoor dat de aftakaseinden aan de trekker- en pers-zijde 
schoon zijn en schuif kruiskoppelingen op totdat de 
vergrendeling inklikt. (fig. 7) 

Kruiskoppelingsteun 3, fig. 4 wordt naar achteren geklapt als 
deze niet word gebruikt. 

Bij het deelnemen aan het wegverkeer moet de dissel
zover mogelijk omgezwenkt worden dat de pers zoveel
mogelijk achter de trekker rijdt. 

Bij hydraulische zwenkdisselverstelling moet de hendel van het
trekkerventiel vergrendeld worden zodat het absoluut
onmogelijk is dat de dissel ongewenst wordt bediend. 

Bij mechanische zwenkdisselverstelling moet er op worden
gelet dat de pal 4 goed is vergrendeld fig. 6 

Beschermbuizen en trechter van de beschermkap van
de kruiskoppelingsas moeten zijn aangebracht en zich
in goede staat bevinden 

Voor het inschakelen van de aftakas moet het juiste
aftakastoerental bij de trekker zijn gekozen (540 omw/min) en
let er op dat de draairichting met de machine overeenstemt. 
Bij tractoren met hydraulische of pneumatische inschakeling
van de aftakas moet de aftakas langzaam en bij stationair
motortoerental worden ingeschakeld! 

fig. 7 
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Lengte van de kruiskoppeling aanpassen
Maximale werklengte LB in acht nemen (fig. 8) 
De grootst mogelijke overlapping PU nastreven 
De kruiskoppelingsas mag in werking met slechts de helft van 
de in elkaar geschoven toestand LZ voorhanden zijnde 
overlapping PU uit elkaar geschoven zijn. Indien nodig de 
lengte aanpassen. 

Hiertoe de helften van de kruiskoppelingsas in kortste 
toestand naast elkaar houden en gewenste lengte 
aftekenen. (fig. 9) 

Binnen- en buitenbeschermbuis zoveel inkorten dat in 
de kortste positie nog een schuifweg van 40 mm 
behouden blijft. 

Binnen- en buitenprofielbuis met gelijke lengte als de 
beschermbuizen inkorten. 

Bramen en spanen zorgvuldig verwijderen en 
schoonmaken en profielbuizen invetten. 

Vóór iedere ingebruikname moet altijd worden gecontroleerd 
of de vergrendelingpen goed is ingeklikt. 

Elektrische verbinding maken
Wanneer er met de pers in het wegverkeer wordt 
deelgenomen moet de verlichting van de pers zijn 
aangesloten. Gebruik hiervoor de meegeleverde kabel met 
stekkers om de pers met de trekker te verbinden. Controleer 
de verlichting op goed werking van richtingaanwijzers, rem- en 
stadslichten. 

fig. 8 

fig. 9 



12  WELGER AP 530 • AP·630·• AP 730 • AP·830 

6. Touwbinding

Bindervergrendeling veilig zetten 
In het geval dat de naalden zich in het perskanaal bevinden, het 
vliegwiel met de hand in draairichting draaien totdat de naalden 
en het knoopapparaat zich in rustpositie bevinden. 

Vervolgens pal 1 (fig. 10) omhoog zwenken, door de sleuf in de 
richting “AUS” schuiven en weer neerzwenken. 
Als de pal ervoor geschoven is, kan de touwbinding niet in 
werking treden. 

Touw van goede kwaliteit gebruiken. (Zie technische gegevens) 
Touwrollen verticaal in de touwkast zetten. (fig. 12 en 13) 

Het begin en het einde van het touw moet naar boven wijzen. 
Het touw mag geen lusvorming gaan vertonen. Het touw zal dan 
breken bij het doortrekken. 

In de bovenste touwkast kunnen maximaal 6 touwrollen (AP 530 
4 stuks) ondergebracht worden. De restvoorraad kan bij de AP 
630, 730 en 830 in de onderste kast worden meegenomen. 

Het verdient aanbeveling om de touwrollen in de bovenste 
touwkast met elkaar te verbinden. 

Touweind van rol A1 uit de ommanteling naar boven trekken en 
met touwbegin van rol A2 verbinden . 
De knoop moet volgens fig. 11 gemaakt worden. Anders is de 
knoop te dik. 
Touwrol B1 en B2 overeenkomstig als A1 en A2 verbinden. 

Touw doorrijgen
Het doorrijgen van touw alleen uitvoeren pas als de trekker 
motor afgezet is en de bindervergrendeling tot stand is gebracht 
zoals hierboven omschreven. 
Het doorrijgen van touw moet exact volgens fig.12, AP 530 
respectlieflijk fig. 13 bij AP 630, 730 en 830 uitgevoerd worden. 
Wanneer er fouten worden gemaakt bij het doorrijgen dan zullen 
knoperproblemen resulteren. 

Het aanbrengen van touwrollen en inrijgen van touw
mag alleen bij stilstand van de machine worden
gedaan terwijl de contactsleutel uit het contactslot is
genomen. 

Alvorens werkzaamheden aan de binder uit te voeren moet
altijd de bindervergrendeling worden gearreteerd met pal 1
(fig.10) zodat de binder niet in werking kan treden. 

fig. 10 

fig. 11 
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fig. 12 

fig. 13 
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Knoopapparaat reinigen
Opdat het touw goed ingeklemd wordt in de touwhouder en er 
niet uitgetrokken wordt tijdens het persen moet de touwhouder 
en knoper ontvet worden met benzine. (zie pijlen fig.14). 

Touwrem spannen
Beide vleugelmoeren aan de touwrem aandraaien zodat de 
drukveren een lente van 26 mm krijgen. (pos. 1 fig. 12 en 13). 

Bindervergrendeling ontgrendelen
De pal 1 fig.15 wordt ontgrendelt zodat regelstang 3 de 
binderkoppeling in werking kan zetten als de gewenste 
paklengte is ontstaan. 
Puntrad 2 met de hand draaien totdat regelstang 3 naar voren 
springt waardoor de machine gaat binden. 

Touw opnemen in touwhouders
Door nu aan het vliegwiel te in pijlrichting (fig. 16) te draaien 
totdat de naalden éénmaal omhoog zijn gegaan zullen beide 
touwhouders het touw opnemen. 
De geknoopte touwen uit beide knopers trekken en eveneens de 
aan de bodem van het perskanaal geknoopte touwen afnemen. 

Baallengte instellen
Door het verdraaien van de stergreepknop 4 (fig. 15) wordt de 
baallengte veranderd. 
In pijlrichting draaien geeft langere balen en omgekeerd kortere 
balen.

Balenteller instellen
Om controle te hebben over het aantal geperste balen kan de 
teller steeds op nul worden gezet met de meegeleverde sleutel. 

fig. 14 

fig. 15 

fig. 16 
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7. Werken in het veld 

Zwaden maken
De volledige capaciteit van de machine kan pas benut worden als de 
zwaden zorgvuldig zijn benut. 
De machine werkt dan doeltreffend en met hoge capaciteit. 

Aftakastoerental
De machine verkrijgt zijn voorgeschreven aantal persslagen als de 
trekkeraftakas 540 omw/min draait. 
Desnoods moet het aantal persslagen met een klok met 
secondewijzer opgemeten worden. 
Een toerental van 1000 omw/min wat bij veel tractoren mogelijk is, is 
absoluut niet toegestaan. 

Pick-up hoogte instellen
a) Mechanische pick-up hefinrichting;  
Met trektouw 1 fig.17 de hoogte van de pick-up zo instellen dat de 
tanden 2 cm bodemvrijheid hebben. Het touw moet slap aan de 
trekker geknoopt worden. Door lichte korte trekken wordt de pick-up 
geheven. Om de pick-up te laten zakken moet het touw eerst 
krachtig, daarna licht en kort aangetrokken worden. 
b) Hydraulische pick-up hefinrichting; 
Heffen en zakken geschiedt met het stuurventiel van de trekker. 
In het veld geld ook hier een bodemvrijheid van 2 cm (zie fig. 18). 
Vermijdt ten aller tijden het beroeren van de grond met de pick-up 
tanden.

Om een betere bodemaanpassing te verkrijgen kan een pick-up wiel 
worden gemonteerd. 

De hogedruk pers is zoveel mogelijk beschermd
om ongelukken te vermijden.  

Desondanks mag de nodige voorzichtigheid niet
onderschat worden.Daarom moeten de beschermkappen
alle aan de machine zijn aangebracht en vergrendeld zijn. 

Probeer nooit storingen bij een draaiende machine te
verhelpen. 

Verwondinggevaar! Bij het heffen en zakken van 
de pick-up mogen er zich geen personen in het 
zwenkbereik van de pers bevinden. fig. 17 

fig. 18 
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Persdichtheid
De perskanaalluiken 1 (AP 630, AP 730 en AP 830 op beide 
zijden van het perskanaal voor het begin losdraaien met de 
krukken 2 (fig.19) 

Spanveren 3 op beide zijden van het perskanaal ontspannen 
met de slingers 4. Tijdens het persen worden nu geleidelijk de 
krukken 2 en slingers 4 aangedraaid om de gewenste 
persdichtheid in te stellen. 

Altijd moeten eerst de krukken 2 aangedraaid worden voordat 
men de verdichting nog verder verhoogd met slingers 4  

Bij extreem droog persmateriaal kunnen i.p.v. normale veren 3 
(fig.19), sterkere veren ingebouwd worden 
Het bestelnr van deze veren is:………..940.29.91.00 (2 X) 

Gewas geleiderek
AP 530 Het gewas geleiderek 4 is in twee verschillende 
basisinstellingen A en B te zetten en beweeglijk tussen 2 
aanslagen.(fig. 20) 
Om het geleiderek uit te bouwen, worden de borgpennen 
gedemonteerd. Het geleiderek kan uit de pick-up geheven 
worden.
AP 630, AP 730 en AP 830: Het geleiderek 5 is in drie 
verschillende basisinstellingen A, B en C tussen 2 aanslagen vrij 
beweeglijk. (fig. 21) 

Demontage van het geleiderek gaat als volgt: grendel 6 openen. 
Het geleiderek eenzijdig uit de buisdrager 7 nemen, naar voren 
zwenken en zo verdraaien dat de andere zijde met huls 8 (fig. 
22) uit het sleufgat in drager 9 geleid wordt. 

Het geleiderek kan afhankelijk van eht te persen materiaal hoger 
of dieper worden geplaatst. 
Bij normaal materiaal positie A gebruiken. Bij het korte materiaal 
het rek dieper zetten. 

Attentie: aan beide zijden moet het rek even hoog worden 
afgesteld! 

fig. 19 

fig. 20 

fig. 21 

fig. 22 
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Pick-up steunwiel
Om ook op onvlak land een optimale aanpassing van de pick-
up te verkrijgen en een goede opname van het materiaal kan 
de pers met een verstelbaar steunwiel worden uitgerust. 

Het steunwiel kan afhankelijk van de bodemvrijheid in drie 
posities hoger of lager worden gezet. 
De tanden moeten minimaal 2 cm bodemvrijheid hebben (fig. 
23)

Dwarsraffers met doorknikbeveiliging tegen overbelasting  
De dwarsraffer(s) en invoerraffer van de invoer zijn met een automatisch werkende beveiliging tegen 
overbelasting uitgerust. 
De raffers functioneren zonder breekbouten en voorkomen eventuele verstoppingen doordat ze uitknikken 
en direct aansluitend weer in werktoestand springen. 

De machine kan verstoppingen meestal vanzelf vrijwerken door kortstondig het aftakas toerental te 
verminderen neemt de uitknik weerstand toe en ontstaat er meer kracht in de raffer organen 
De materiaal proppen worden in het perskanaal geschoven en de machine werkt weer normaal. 

Veelvuldig aanspreken van de rafferbeveiligingen wijst er op de machine op de bovengrens van belasting 
werkt. De slijtage in de machinedelen neemt toe. In dit geval is het raadzaam langzamer te gaan rijden. 

Attentie:
Wanneer na meermalen uitknikken van de raffer de verstopping niet is verholpen, dan is de verstopping te 
sterk. Schakel de trekker aftakas uit en zet de motor stil. Werk de verstopping vervolgens met de hand weg. 
In geen geval mag de verstopping worden weggewerkt door terugdraaien van het vliegwiel en of eventueel 
met behulp van een evenredige aftakas. 

Werkwijze
Voor een optimale capaciteit moet de rijsnelheid aangepast worden aan de zwadgrootte. Bij ophopingen in 
het zwad stoppen met rijden en de ophoping naar binnenwerken door in delen de opeenhoping op te 
nemen.

Om schade aan de aandrijfelementen  te vermijden moet de aftakas in scherpe bochten uitgeschakeld 
worden. Aanwijzingen van de leverancier van de kruiskoppeling in acht nemen! 

De gedeelde velg mag niet eerder worden 
gedemonteerd als de bandenspanning volledig is 
weggenomen 

Nooit bij draaiende machine persmateriaal proberen weg te nemen. Altijd trekker aftakas 
uitschakelen, motor stopzetten en contactsleutel uitnemen. 

fig. 23 
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8. Extra uitvoering 

Baalafwerpbuis
De baalafwerpbuis (nr. 1115.81.91.01) werpt de baal naar links of naar rechts en geeft daardoor meer vrije  
ruimte om tussen de balen door te rijden. 

Montage: De buis wordt in één van beide boringen onder de perskanaal geleide plaat gestoken en met een 
haak geborgd. 

Baalafleggoot
Om te bereiken dat de balen na het verlaten van het perskanaal op de zijkant worden gelegd is de 
baalafleggoot te monteren. (nr.1105.81.90.01). 

Montage: De afleggoot wordt in de boringen onder de perskaal geleideplaat gestoken en met haken 
geborgd. 

Baalopvoergoot
De baalopvoergoot (nr. 1105.81.06.00) in verbinding met de verstelbare wagentrekbek brengt de balen 
omhoog op een aangekoppelde wagen. 

Montage: De trekbek wordt onder het perskanaal met bouten gemonteerd. De opvoergoot wordt in de 
boringen onder de perskanaal geleideplaat gestoken en met haken geborgd. De kettingen moeten op beide 
zijden op gelijke lengte ingehaakt worden. 

Opklapbare opvoergoot
Naast de eerder genoemde opvoergoot is ook een opklapbare opvoergoot leverbaar. 
Ook tijdens transport blijft deze opvoergoot aan de machine gemonteerd. 

Balenwerper P23
De balenwerper werpt de balen in een wagen waar de balen in opgevangen worden. 

De baalopvoergoot steekt meer dan 1 mtr. achter de verlichting van de pers. Daarom moet de 
opvoergoot worden gedemonteerd als er word deelgenomen aan het wegverkeer. 
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Wagentrekbek
De verstelbare wagentrekbek (nr. 1122.89.00.00) is noodzakelijk als er een balen opvoergoot of een 
balenwerper wordt gemonteerd. 

Bij deelname aan het verkeer moet de trekbek zover mogelijk worden ingeschoven. Zo blijft dan ook het 
einde van de trekbek nog binnen 1 mtr. vanaf de verlichting van de pers. 

Trekoog met oog Ø 20 mm
Het trekoog (nr. 0753.04) is speciaal voor een betere aanpassing aan de gatenhefbalk van kleinere 
tractoren gedacht De pen (nr.2101.05.07.01) is hierbij vereist. 

Kortgewasplaat
De kortgewasplaat (nr. 1123.42.92.00) is bedoeld om kortgewas zorgvuldiger op te nemen. 

Groothoek kruiskoppelingsas
Met een groothoek kruiskoppelingsas kunnen er scherpere bochten worden gemaakt. Het maximum van de 
hoek van deze as is 80 graden. Zowel in stilstand als bij een draaiende as mag deze 80 graden niet worden 
overschreden. Breuk zal hiervan het gevolg zijn. 
Groothoek kruiskoppelingsas   art. nr. 0930.14.08.00 
Groothoek kruiskoppelingsas met vrijloop: art. nr. 0930.14.09.00 

Perskanaalveren
Bij extreem droog materiaal kunnen in plaats van de normale veren sterkere veren worden gemonteerd. (nr. 
0940.29.91.00) (2 X) 

Aan de wagentrekbek mogen geen éénassige wagens worden bevestigd. De trekbek is bedoeld 
om te trekken in daarom mogen er geen verticale belastingen op worden uitgeoefend. 
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9. Service, onderhoud en afstelling 

Om de waarde van de machine zo lang mogelijk te behouden en 
economisch te gebruiken is nazorg en tijdige reparatie zeer 
gewenst. 

Algemene aanwijzingen
Na ca 20 bedrijfsuren moeten bouten en moeren – zowel 
uitwendig en inwendig van de machine – worden nagetrokken. 
Afstelbouten mogen echter niet worden verandert. 

Wielen controleren
De wielmoeren en de bevestigingsbouten van de wielassen 
moeten worden gecontroleerd. 

Voorgeschreven bandenspanning 

10.0/75 – 15.3 impl.  2,3 bar 
11.5/80 – 15.3 impl.  2,3 bar 
7.00 – 12 impl.  2,0 bar 
8.00 – 12 impl  2.0 bar 

Messen controleren
De messen moeten gecontroleerd worden of ze vast zitten en of 
ze scherp zijn. Stompe messen vereisen extra vermogen en 
geven capaciteitsvermindering. Foutief geslepen messen kunnen 
tot storing of schade leiden. 

De snijhoek moet, (zoals in fig. 24 en fig.25) aanwezig zijn. 
Het vaste mes 1 en het persblok mes 2 moeten onder een hoek 
van 30º zijn geslepen. 
Het vaste mes 1 moet aan de onderkant onder een hoek van 25º 
zijn geslepen waardoor een tegenfase ontstaat met vrijloopvlak. 
De messpeling moet 0,1 – 0,8 mm bedragen. 

Bij alle service- onderhoud- en 
afstellingwerkzaamheden moet de motor van de 
trekker afgezet worden en de contactsleutel 
uitgenomen zijn en de kruiskoppelingsas zijn 

 De volgende constructies staan onder veerspanning! 

Driehoek bladveer in het vliegwiel 

Bladveren van de dwarsraffers 

Torsieveer van de pick-up 

Montagewerkzaamheden moeten door een daarvoor 
geïnstrueerd persoon worden uitgevoerd. 

fig. 24 

fig. 25 
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Messen instellen
Inbouw van nieuwe afgeslepen messen is als volgt uit te 
voeren:

1. Het persblok moet door afstelling spelingsvrij in de rails 
lopen.

AP 530: de geleiding van het persblok 1 (fig. 26) gebeurt 
tussen de rails. Eén rail is onder bij het mes gemonteerd 
en de andere boven aan de wielkant. 
Om de loop van het persblok spelingvrij af te stellen moet 
eerst de inloopplaat van de rafferbodem worden 
verwijderd en moet bout 3 worden losgenomen. 
De onderste rail 2 is te verstellen met bout 4 zodat deze 
spelingvrij tegen de persblok rail drukt. Opdat de rails 
parallel aan elkaar zijn gemonteerd moet de afstelling 
worden gecontroleerd bij verschillende posities van het 
persblok. Bout 3 vastzetten en stelbout 4 met borgmoer 
vastzetten. Het draadeind M10 licht tegen de rail 2 
draaien en inloopplaat weer monteren. 

AP 630: de geleiding van persblok 1 (fig.27) gebeurt met 
drie halfronde rails, waarvan de beide rails in rijrichting 
links verstelbaar zijn. In het frame zijn sleufgaten 
aanwezig. 

AP 730 en AP 830: de geleiding van persblok 1 gebeurt 
met die ronde rails. Ter afstelling zijn sleufgaten in het 
frame aanwezig en M16 stelbouten. 

2. Het mes 6 is met vulplaten spelingvrij ten opzichte van de 
onderste rail 7 in het frame in te stellen. (fig. 26 
respt.fig.27)

3. Het vast mes (pos. 1 fig. 24 en fig. 25) is eveneens met 
vulplaten af te stellen ten opzichte van het mes 2 van het 
persblok. De voorgeschreven speling moet liggen tussen 
0,1 en 0,8 mm. (fig. 24) 

De mesbouten vast zetten. Nadat de messen ingebouwd zijn, 
de pers met de hand doordraaien (zie fig. 16) en vervolgens 
de messpeling nog eens controleren. Het persblok moet 
daarbij een complete werkslag doorlopen. 
De messen moeten elkaar vrij laten en mogen niet op elkaar 
lopen.

fig. 26 

fig. 27 
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Tandwielkast olie vervangen
Na de eerste 50 – 100 bedrijfsuren moet de olie in de 
tandwielkast worden vervangen. De vulplug met ontluchting (fig. 
28) uit de kast draaien. Aftapplug 2 onder uit de kast draaien en 
de olie aftappen. 

Aftapplug 2 reinigen, weer monteren en vast zetten. Met hypoid-
olie SAE 90 (EP 90) de kast vullen totdat olie uit zijboring loopt. 
Het juiste niveau is dan bereikt. Niveauplug en vulplug 1 weer 
monteren.
Inhoud:
 AP 530  ca. 1.0 liter 
 AP 630  ca, 3,5 liter 
 AP 730  ca. 4,0 liter 
 AP 830  ca. 4,0 liter 

Attentie: De afgewerkte olie uiteraard volgens de regel 
afvoeren.

Het olieniveau moet regelmatig gecontroleerd worden. Als de 
olie verloren gaat moet op tijd olie worden bijgevuld en de 
oorzaak moet worden opgespoord. 

Interval olie verversen 
De eerste vervanging na 50 – 100 uur 

Daarna minimaal iedere 500 uur respect. Iedere 2 jaar. 

Touwhouders en knopers
Bij reparatie en of montage van nieuwe delen moeten de 
lagerplaatsen van touwhouder 4 en knoper 5 (fig 29) worden 
ingevet. Contramoer 6 en bout 7 en 8 losdraaien. Bladveer 9 
afnemen. Bout 10 (fig. 30) en beide bouten 11 demonteren. Nu 
knoopapparaat afnemen. Spiraalstiften 12 uit de 
kegeltandwieltjes 13 slaan. 
Touwhouder en knoper uit de lagering trekken en licht met vet 
inwrijven. Overtollig vet zorgvuldig weghalen. 

Belangrijk:
Dit smeermiddel mag in geen geval aan de conus en touwklem 
14 (fig. 29) achterblijven. 

Asjes van knoper en touwhouder weer door de lagering 
schuiven. Daarbij op de juiste positie van touwklem 14 (richting 
van de hoorn) en knoper 15 letten. Spiraalstiften 12 door 
kegeltandwielen slaan terwijl de kegeltandwielen ook de enige 
juiste positie hebben. 

Touwhouder: mesje aan vlakke zijde van het 
kegeltandwiel 

Knoper: rol van de knoper tong naar vlakke zijde 
van kegeltandwiel 

Het knoopapparaat in z’n geheel in omgekeerde volgorde t.o.v. 
demontage weer monteren. Bout 7 en 8 aan bladveer 9 instellen 
zoals beschreven op bladzijde 31. 

fig. 28 

fig. 29 

fig. 30 
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De volgende machine afstellingen zijn kritisch en moeten 
worden uitgevoerd in een vakwerkplaats: 

Op tijd staan van raffers t.o.v persblok 

Op tijd staan van naalden t.o.v persblok 

Op tijd staan van raffer t.o.v invoer raffer 

Raffer op tijd zetten t.o.v. persblok 
Als het persblok de invoeropening vrijgeeft brengt de raffer 
het persmateriaal in het perskanaal. Deze zeer snelle 
bewegingen vereisen een nauwkeurige afstelling: 

Plaatwerk uit de touwkast verwijderen 

Klemring aan tandwiel 19 en aan kegelwiel 20 los 
nemen. (fig. 31) 

Borgring 31 (fig. 37) van de zeskant as 21 nemen. 
Zeskant as 21 uit kegelwiel 20 drijven 

Rafferkruk 22 evenwijdig aan de bovenkant van de 
rafferkast 23 zetten en blokkeren (zie fig. 32 of fig. 33) 

Drijfstang kop 24 plaatsen op controle maat J (fig.34) 
en blokkeren. Draai het vliegwiel altijd in draairichting 
van de trekkeraftakas. J maat: 

AP 530   J = 605 mm fig. 34 
AP 630   J = 170 mm fig. 35 
AP 730/830   J = 330 mm fig. 35 

In deze positie de zeskant as 21 in het kegelwiel 20 
schuiven. Is dat niet mogelijk, dan de moet de 
drijfstangkop zo vaak als nodig rondgedraaid worden 
in draairichting en op de maat J gezet worden tot dat 
de zeskant as 21 zich door kegelwiel zo laat schuiven. 

Blokkering van de raffer wegnemen.  
Maat J nogmaals controleren. De volgende toleranties 
kunnen hierbij worden aangehouden: 

AP 530  J 600 – 620 mm 
AP 630  J 170 – 185 mm 
AP 730/830  J 330 – 350 mm 

Klemschijf aan tandwiel 19 en kegelwiel zo weer 
vastzetten. Borgring 31 weer monteren. 
Beschermingsplaat in de touwkast weer monteren. 

Opmerking: Bij het monteren van de klemschijf er op letten 
dat de boutkop op de afgevlakte kant van de meenemertap 
ligt.

fig. 31 

fig. 32 

fig. 33 

fig. 34 
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Naalden op tijd zetten t.o.v. persblok 

Als er nieuwe naalden ingebouwd worden, dan moeten deze 
eerst op tijd worden gezet (zie hoofdstuk “Naalden afstellen”). 

Binderkoppeling ontgrendelen (zie fig. 15, blz 14) 

Klemschijf aan tandwiel 19 (fig. 31) losnemen en in 
pijlrichting verschuiven tot dat het uit de aangrijping is 
met het grote binder tandwiel 25. 

Binder tandwiel 25 in pijlrichting draaien tot dat 
naaldpunten 26 (fig. 36) met de bovenkant van de 
opstaande kant in de bodem van het perskanaal vlak 
staan.

Binderwiel 25 blokkeren, vliegwiel in pijlrichting draaien 
(fig. 16) totdat de persblokpunten bij de werkslag de 
naaldpunten ±20 mm heeft gepasseerd (zie fig. 36). In 
deze positie tandwiel 19 (fig. 31) weer met binderwiel 25 
in aangrijping brengen. 

In het geval dat tandwiel 19 niet in de voorgeschreven positie 
in aangrijping is te brengen met binderwiel 25 dan als volgt 
handelen: 

Raffer en vliegwiel blokkeren (afstelling raffer t.o.v. 
persblok mag hierbij niet veranderd worden) 

Klemschijf aan kegelwiel 20 (fig. 31) losnemen. 

Seegerring (halve maanring) 31 (fig. 37) van de zeskant 
as 21 afnemen 

Zeskant as 21 uit kegelwiel 20 drijven zodat tandwiel 19 
(fig. 31) van de zeskant as 21 afgenomen en met 1/6 
verdraaiing weer op de as geschoven kan worden. 
Past de vertanding nu nog niet dan moet het tandwiel 19 
(fig. 31) opnieuw nog eens 1/6 deel verder verdraaid 
worden. Dit proces moet worden herhaald totdat 
tandwiel 19 zich in de vertanding van binderwiel 25 laat 
schuiven.

Zeskant as 21 weer in kegelwiel 20 terug drijven. 

Klemschijven aan tandwiel 19 en kegelwiel 20 
vastzetten. Seegerring 31 op zeskant as 21 weer 
monteren. (fig. 37) 

Alle blokkeringen opheffen. 

Nu nogmaals de maat L controleren (fig. 36) 
AP 530 L = 20 – 30  
AP 630 L = 20 – 30 
AP 730/830 L = 25 – 32 

fig. 35 

fig. 36 

fig. 37 
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Dwarsraffer t.o.v. invoer raffer afstellen (AP 530 
– AP 730)
Opdat de dwarsraffer niet tegen de invoerraffer klapt is een 
bijzondere afstelling noodzakelijk. 

Beschermplaat uit de touwkast demonteren. Borgring 
32 (fig. 37) demonteren. 

Zeskant as 21, na het losmaken van de klemring aan 
tandwiel 19 en kegelwiel 20 (fig. 31), uit het tandwiel 
van dwarsraffer 29 (fig. 37) in pijlrichting drijven 
(fig.31).

Kruk 30 van de dwarsraffer volgens (fig. 38 resp. 39) 
parallel zetten aan de bovenkant van de raffer kast en 
vastzetten. 

AP 530 
Door aan het vliegwiel in draairichting te draaien de 
kruk van invoer raffer 22 volgens (fig. 38) in verticale 
positie naar onderen brengen en vastzetten. 

In deze positie de zeskant as 21 in het tandwiel 29 
van de dwars raffer (fig. 37) schuiven. 

Is dat niet mogelijk, dan moet de raffer kruk 22 (fig. 
38) zo vaak met het vliegwiel rondgedraaid worden 
totdat de zeskant fig. 21 zich wel in het tandwiel 29 
van de dwarsraffer laat schuiven (rafferkruk 22 moet 
wel steeds weer in verticale positie naar onderen 
terecht komen). 

AP 630 en AP 730 
Door het draaien van het vliegwiel in draairichting de 
raffer kruk 22, zoals afgebeeld in (fig. 39), parallel aan 
de bovenkant van de rafferkast 23 brengen en 
vastzetten.  

In deze positie de zeskant as 21 in het tandwiel 29 
(fig. 37) schuiven. 

Is dat niet mogelijk, dan moet de kruk 22 van de 
invoerraffer (fig. 39) zo vaak in het rond gedraaid 
worden, totdat de zeskant as zich wel in het tandwiel 
29 van de dwarsraffer laat schuiven (rafferkruk 22 (fig. 
39) moet wel steeds weer in horizontale positie terecht 
komen. De beide krukken wijzen naar elkaar toe) 

De klem ringen aan tandwiel 19 en kegeltandwiel 20 weer 
vastzetten. Borgring 32 (fig. 37) weer vastzetten. 
Beschermplaat in de touwkast terug monteren. 

Bij reparaties aan de bladveren van de raffers
moet er uiterst voorzichtig worden gewerkt en in een
vakwerkplaats worden uitgevoerd. De bladveren staan
onder hoge spanning. Bij demontage bestaat het gevaar
om zich te verwonden. 

fig. 38 

fig. 39 
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Dwars raffers t.o.v invoerraffer afstellen (AP 830) 

De beide dwarsraffers van de AP 830 moeten volgens een bepaalde afstelling met de invoerraffer lopen: 

Beschermplaat uit de touwkast verwijderen. De halve maan seegerringen 31 en 32 (fig. 37) demonteren. 
Zeskant as 21 (fig. 37) na het losnemen van de klemring aan tandwiel 19 en kegeltandwiel 20 (fig.31) uit 
beide tandwielen 29 (fig. 37) van de dwarsraffers in pijlrichting schuiven. (fig. 31). 

Beide krukken 34 en 35 (fig. 40) in de positie volgens (fig. 40) zetten en blokkeren. 
Tussen de bovenkant en de rafferkast 23 en bovenkant 33 van de afstandsbussen moet een afstand van 
340 mm ingesteld worden. 

Door het vliegwiel in draairichting te draaien moet de kruk van invoerraffer 22 (fig. 40) parallel aan de 
bovenkant 23 van de rafferkast gebracht en vastgezet worden. 

In deze positie moet de zeskant as 21 in beide tandwielen van de dwarsraffers 32 te schuiven zijn fig. 37.  
Is dat niet mogelijk, dan moet kruk 22 van de invoerraffer (fig. 40) zo vaak rondgedraaid worden met het 
vliegwiel totdat de zeskant as 21 zich door beide tandwielen van de dwarsraffers laat schuiven (kruk 22 
moet steeds weer in de horizontale positie terechtkomen). 

Blokkeringen verwijderen. Klemringen aan tandwiel 19 en kegeltandwiel 20 weer vastzetten. 
Seegerringen monteren. Beschermplaat weer monteren. 

Bij reparaties aan de bladveren van de raffers moet men voorzichtig zijn en door een
vakwerkplaats laten uitvoeren. De bladveren staan onder hoge spanning. Bij demontage bestaat
gevaar om zich te verwonden. 

fig. 40 
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Raffer Snelverstelling 

Eed goede baalvorm hangt voornamelijk af van een goede en 
gelijkmatige voeding van het perskanaal door de raffers. Het 
gewas moet zo mogelijk over de buitenkant van de opraper 
opgenomen worden. 
Door de pen 34 in de snelverstelling in verschillende posities 
te zetten kan men het gewas dieper of minder diep in het 
perskanaal gebracht worden. 

Sterkere kanaalvulling in rijrichting….. 
…….Links …....Rechts 

AP 530 
(fig. 41) 

Pen 34 in onderste 
gat

Pen 34 in bovenste 
gat

AP 630/730 
AP 830(fig. 42) 

Pen 33 in linker gat 
zoals 
hier afgebeeld. 

Pen 33 in rechter 
gat zoals 
hier afgebeeld. 

Pen 33 resp. 34 vastzetten met de borgpen. 

Door het verstellen van de tanden aan de raffer en 
dwarsraffers is het ook mogelijk de transport werking naar het 
perskanaal te beïnvloeden. 

Raffer tanden hoog  -> Baal aan meskant vaster. 

Controle van de lagers van het persblok. 
De rails, waar het persblok tussenloopt, van opgewalst 
materiaal schoonmaken. Pennen van de looprollen controleren 
of ze vastzitten. 
Eveneens de rollen en de afstrijkers van de rails 
schoonmaken, controleren en indien noodzakelijk vervangen. 

Opm. De rails van het persblok in de machine door een 
vakwerkplaats laten afstellen. 

fig. 41 

fig. 42 
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Afstellen van de naaldrem 

De naalden moeten hun hoogste en diepste positie bereiken 
zonder na te zwaaien. Om dit te bereiken moeten de 
naaldrem aan het naalden juk (fig. 43) en aan de binderas 
(fig. 45) als volgt afgesteld worden. 

De drukveren 39 (fig. 44) en de drukveren 42 (fig. 45) 
moeten in gespannen toestand dezelfde lengte hebben als 
de lengte van de maat strippen 40 en 43 dwz. de top bepaalt 
de lengte. 
Afwijkingen met de moeren 41 resp. 44 corrigeren. 

De frictieplaten 37 (fig. 43) resp. 45 (fig.45) moeten 
vervangen worden als ze versleten zijn. 

Opmerking: De frictieplaten en remdelen mogen nooit met 
smeerstoffen in aanraking komen. 

fig. 43 

fig. 44 

fig. 45 
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Aandrijf slipkoppeling controleren 
Om de hoofdaandrijving te beschermen tegen overbelasting is 
de machine uitgerust met een automatisch werkende dubbele 
slipkopeling.

Deze bestaat uit een aan de voorkant van het vliegwiel 
gemonteerde schijfkoppeling met driehoeks bladveer 1 (fig. 
46) en een aan de achterzijde van het vliegwiel gemonteerde 
Conus slipkoppeling 2 (fig. 47) bij de AP 530 en AP 630 
machines. 
Bij de AP 730 en AP 830 is de achterste koppeling een drie 
arms omtrekkoppeling (fig. 48) 

Bij de AP 530 en AP 630 heeft de Conus koppeling een 
breekbout 3 (fig. 47 en 49).  
Afmeting van de breekbout M7*50 DIN931-8.8 bestell nr 
0901.10.50.00 
Deze bout moet vastzitten. Ze wordt vastgezet met een M7 
DIN 934-8 moer en een veerring A7 DIN127. 

Voor de levensduur van de machine is het belangrijk dat de 
dubbele slipkoppeling goed werkt. 
De over te brengen draaimomenten zijn 

a) voor de schijfkoppeling met driehoeks bladveer 
 AP 530  MD = 600 – 700 Nm 
 AP 630  MD = 600 – 800 Nm 
 AP 730/830 MD = 900 – 1000 Nm 

b) voor de 3-arms omtrekkoppeling 
 AP 730/830 MD = 2500 – 2900 Nm 

Deze waarden zijn in de fabriek afgesteld. Onder normale 
omstandigheden is het niet nodig om de slipkoppeling af te 
stellen. Echter bij sterke slijtage van de frictieblokken en 
frictieplaatjes kan het draaimoment verminderen. In dat geval 
moeten ze worden vervangen. 

Opmerking: Bij het demonteren van de aftakasstomp mogen 
geen ringen pos. 8 (fig.47) worden weggenomen. Alle ringen 
moeten weer worden gemonteerd. 
Het draaimoment moet worden afgesteld door het aantal 
ringen voor en achter de bladveer 4 te vermeerderen resp. te 
verminderen, echter het totaal aantal ringen moet gelijk blijven. 
Dit betekent ook als de afstelling van het draaimoment goed is 
het aantal ringen voor en het aantal ringen achter niet mag 
veranderen omdat het draaimoment daarmee verandert. 

fig. 46 

fig. 47 

fig. 48 



30  WELGER AP 530 • AP·630·• AP 730 • AP·830 

Voor het begin van ieder seizoen moeten de frictieblokjes 4 
(fig. 47) uit de voorste slipkoppeling gedemonteerd worden en 
het ringvormige glijvlak op het vliegwiel 5 met schuurpapier 
van roestaanzetting schoon gemaakt worden.  
De frictieblokjes komen vrij door de acht bouten 6 van de drie 
hoeks bladveer 1 zo ver los te draaien dat deze spanningsloos 
is. Gehele demontage is dus niet noodzakelijk. 

Bij regelmatig breken van de breekbout 3 bij AP 530 en 630 
moeten de frictieplaten 7 van de achterste Conus koppeling 
schoongemaakt worden (fig. 47). 
De afstelling van het draaimoment is mogelijk met de vul 
ringen 8 (fig. 47) die of voor of achter de drie hoeks bladveer 
worden gedemonteerd. 

Conus koppeling gangbaar maken (AP 530 en 
AP 630) 
In het geval de achterste conus koppeling vastzit na langere 
tijd stilgestaan te hebben moet als volgt gehandeld worden: 
Van de acht bouten pos 6 moeten er 2 tegenover elkaar 
liggende bouten geheel worden uitgedraaid en vervolgens 3 – 
4 omgangen weer inschroeven. De zes resterende bouten 
geheel demonteren. 
Door gat 9 (fig. 49) in de achterwand van de vliegwiel 
beschermkap het vliegwiel 5 met een doorn met een krachtige 
hamerslag van de koppelingsschijf losslaan. Daarbij 
meermaals het vliegwiel verdraaien en opnieuw losslaan. 
Vervolgens blokkeert men de machine door een blok hout 
tussen de messen van het persblok te leggen. 

Nu meermaals vliegwiel 5 doordraaien. Aansluitend de zes 
bouten weer monteren en alle bouten gelijkmatig vastzetten 
door meermalen rond te gaan de acht bouten steeds verder 
aan te draaien. 

fig. 49 
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Beveiliging van de binderaandrijving 
De binderaandrijving  is door een breekbout in de naalden 
trekstang beveiligd. Bij verhindering van doorgang van de 
naalden tijdens de opwaartse beweging breekt de bout 5 (fig. 
50).

De oorzaak van het breken moeten worden vastgesteld. 

Eventueel vervormde naalden moeten worden gericht of 
worden vervangen. Ook het naaldenjuk controleren. 

Borgpen 6 en pen 7 demonteren.(fig. 50) 

Trekstang 8 naar beneden zwenken en uit de schacht 9 
trekken.

De afgebroken boutresten verwijderen en trekstang 8 
weer monteren. 

Nieuwe breekbout 5 (nr. 0901.98.10.00) monteren en 
voorzichtig vastdraaien (Opm. de bout is ingesnoerd). 

Naalden controleren 
Allereerst moet de lengte van trekstang 8 worden 
gecontroleerd (fig. 50). De lengtemaat L moet afgesteld zijn op 
504 mm; hart tot hart boringen. De lengte kan men corrigeren 
met de onderste helft van de trekstang. 

Bij afwijkingen borgpen 6, pen 7 demonteren en contramoer 
10 losdraaien. Trekstangharp 11 in- of uitdraaien, zo dat 
lengtemaat L 504 mm bereikt. 

Binder uitschakelen met vergrendeling zoals in fig 15 en draai 
het vliegwiel rond in draairichting van de machine tot de 
naalden de hoogste positie hebben bereikt. 

Nu moet de controlemaat A vanaf de bladveer tot de naaldpunt 
90 –105 mm bedragen (fig. 51). Is dat niet het geval dan moet 
dit worden bijgesteld aan de naald bevestigingen totdat de 
maat A binnen de tolerantie ligt. 

Controlemaat B van naaldpunt tot bovenkant van de dwarsbalk 
(fig. 52) moet 138 – 143 mm bedragen. Is dat niet het geval 
dan de afstelling verkrijgen door bouten 12 (fig.53) los te 
draaien en maat B instellen met los –of vastdraaien van de 
bouten 13 en 14. 

Om controlemaat B te vergroten, bouten 13 losser en bout 14 
vaster draaien. Aansluitend de bouten borgen en bout 12 weer 
vast zetten. 

fig. 50 

fig. 51 

fig. 52 

fig. 53 
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De controlemaat C (fig. 52) tussen naald en bladveer 
zijdelings mag nooit groter zijn als 1 – 2 mm. Bij afwijkingen 
moet de naald worden gericht.  
Opmerking:. Alleen licht verbogen naalden kunnen gericht 
worden om de oorspronkelijke vorm terug te krijgen. 
Eventueel moeten de touwgeleide -ogen voor de naald 
onder het perskanaal gericht worden. 

Bij stationair gebruik moet het bereik onder de naalden 
vrijgehouden worden van vuil en materiaal afzettingen 
(schoon houden bij stilstaande machine). 

Instellen van de knoperspanning. 
Voor het goed vast trekken van de knoop moet de 
veerhoogte (fig. 54) van controlemaat D een de lengte 
hebben van 23 – 28 mm. Afwijkingen worden gecorrigeerd 
met moer 15. 

Instellen van de touwhouderspanning. 
De hoogte van de touwhouder spanveer (fig. 55) moet de 
controlemaat E hebben. De naast de veer aangebrachte 
lengte strip geeft de juiste hoogte aan. Afwijkingen worden 
gecorrigeerd met bout 16. 

De toevoegspanning op controlemaat F als volgt afstellen 
(fig. 56) 
Contra moer 17 losdraaien. Bout 18 zover losdraaien totdat 
de bladveer 19 ontspannen is. Nu bout 18 zover aandraaien 
totdat de bladveer juist wordt geraakt. Vervolgens moet de 
bout als volgt verder worden aangedraaid: 
Met touw in de touwhouder  4½  boutomwentelingen 
Zonder touw in de touwhouder 3½  boutomwentelingen 

Het bovenste eind van bladveer 19 wordt daarmee ca 7 mm 
met touw resp. 5 mm zonder touw verplaatst. 
Vervolgens contramoer 17 vastdraaien. 

Binderafstelling

Na alle reparaties aan persblok, raffers en binderaandrijving, 
naald aandrijving binderproces controleren. 

De controlematen moeten overeenstemmen met de 
gegevens in het boek. Indien nodig, bijstellen. 

Touwaanleggers afstellen 

Bindervergrendeling ontgrendelen volgens fig. 15. Vliegwiel 
in draairichting bewegen, totdat touwaanlegger 1 stil blijft 
staan zoals in fig. 57. 
Controlemaat G moet nu 1 – 2  mm bedragen. Bij 
afwijkingen contramoer 2 losdraaien en door het afstellen 
van stiftschroef 3 het stangenstelsel overeenkomstig 
afstellen.
Aansluitend contramoer 2 weer vastdraaien. 

fig. 54 

fig. 55 

fig. 56 

fig. 57 
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Touw sperveer controleren 
De touw sperveer 4 (fig. 58) moet met voorspanning tegen de 
neus 5 van de touwgeleidingsplaat aanliggen. Indien 
noodzakelijk kan sperveer 4 in z’n bevestiging verdraaid 
worden zodat er veerspanning ontstaat. 

Touw geleidingsplaat vervangen 
Na het vervangen van touwgeleidingsplaat 6 (fig. 59) de 
controlemaat H controleren. 
De afstand tussen neus 5 en knoper 7 moet tussen 1,5 en 2,5 
mm liggen. 
Indien noodzakelijk, touwgeleidingsplaat d.m.v. vulringen 
aanpassen. 

Blad sper veervan de binder as afstellen 
In rustpositie van de naalden moet bladveer 8 tegen de 
onderste inkeping van nok 9 met ca 1 mm afstand vergrendeld 
zijn. (fig. 60) 

Indien noodzakelijk, bout 10 losdraaien en bladveer 8 met 1 
mm speling op de kopse kant in de onderste inkeping 
schuiven. In deze positie bout 10 weer vastdraaien. 

Touwrem afstellen 
Vleugelmoeren 11 aan de touwrem (fig. 61) zo afstellen dat de 
veerlengte K 26 mm bedraagt. 

fig. 58 

fig. 59 

fig. 60 

fig. 61 
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Knoper positie 
De positie van de knoper kan gevarieerd worden door het 
binderframe, waar knoper en touwhouder in zijn gemonteerd 
te verdraaien. 

Binding in beweging zetten (zie fig. 15) 

Vliegwiel zo ver verdraaien totdat de knoper parallel met de 
naaldsleuven is gedraaid. In deze positie moet de maat X 
van de knoperpunt tot voorkant vinger van de 
touwgeleidingsplaat 15 – 20 mm bedragen (fig. 62) 

Is de maat X niet in dit bereik, dan moet het binderframe in 
het sleufgat van de bevestiging zo verschuiven zodat de 
maat tussen 15 en 20 mm komt te liggen. 

Bij deze gelegenheid is de positie van de sperveer eveneens 
te controleren. De punt S van de sperveer 4 moet precies in 
het midden van de vingerdikte van de touwgeleidingsplaat 5 
liggen zoals in fig. 62 aangegeven. Eventueel kan sperveer 
bijgebogen/gericht worden. 

Gangbaar maken van de doorknikelementen 
van de raffers
Opdat het doorknikmoment van de raffers niet overschreden 
wordt na langere stilstand moeten de raffers getest worden. 
Met behulp van een lange bandafnemer H (fig. 63) moet de 
raffer enige malen doorgeknikt worden. 
Daarbij moet de rafferkruk K, d.m.v. verdraaien aan het 
vliegwiel in verticale positie worden gezet. 
Met de hefboom H kan men nu door een rukbeweging in 
pjjlrichting de bladveer “doorknikken” en zodanig losmaken. 

Bij het uitvoeren van deze arbeid moet stang S in middelste 
positie vergrendeld zijn (witte pijl fig. 63) 

Het knikmoment van de dwarsraffers moet tussen 600 en 
850 Nm liggen. 
Het knikmoment van de invoerraffer moet tussen 750 en 850 
Nm liggen. 
Daarbij moet de stang S in de klauw in het tweede gat van 
onderen zijn bevestigd. 

Doordrukken in pijlrichting gaat tegen de bladveer
krachten in. Voorzichtigheid is geboden. 

fig. 62 

fig. 63 



WELGER AP 530 • AP·630·• AP 730 • AP·830  35 

Knoperfouten en het verhelpen van deze fouten 
Er zijn negen knoperfouten weergegeven. Indien alle afstellingen volgens voorschrift zijn afgesteld en de 
veren goed zijn afgesteld moet er een correct gebonden knoop als onder pos. 10 ontstaan. 
Fig. 64 en 65 tonen het knoper apparaat. 

Opmerking: Bij het verstellen van de bouten e, g of i moeten de controlemate D, E en F volgens fig. 54, 
55 en 56 afgesteld zijn. 

fig. 64 fig. 65 
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