
  

Ýmis ráð til að ná vel heppnaðri 
og vandræðalausri plöstun

Góð plöstun er lykillinn að því að draga úr tapi á næringarefnum úr heyi og gerir þér  
kleift að bjóða þínum skepnum hágæða fóður. Við höfum tekið saman nokkur ráð  

til að auðvelda framleiðslu gæðafóðurs á þessum háannatíma.

Verðmætt fóður ber að vernda

1.  Hreinsið vel öll kefli á forstrekkingarsvæðinu (Pre Stretch Unit) með bremsuhreinsi  
     eða hreinsi sem leysir upp lím.

• Notið pappír eða klút til þess að þurrka hreinsinn  
af keflunum.

• Skoðið hvort það séu ójöfnur eða gallar á keflunum  
sem gætu rifið plastið. Gott er að rýna vel í keflin og  
strjúka yfir þau með höndunum.

• Notið sandpappír til að slétta úr ójöfnum ef þær eru til staðar.
• Snúið keflunum með handafli og gangið úr skugga um að þau geti snúist heilan hring án þess að 

festast.

2.  Athugið stillingu bremsukeflisins á forstrekkingarsvæðinu(bremsukeflið er næst 
plastrúllunni og í beinni snertingu við hana).

• Takið tóma plastrúllu og setjið í vélina til að athuga  
stillingu keflisins.

• Tilgangur bremsukeflisins er að setja jafnan þrýsting  
á alla rúlluna. Hallandi kefli er ekki í réttri stöðu.

• Keflið ætti að liggja jafnt að tómu rúllunni og svo þétt  
að ekkert bil sjáist milli þeirra.

3.  Athugið gormaspennu á forstrekkingarsvæðinu.

• Forstrekkingargormarnir verða að vera í góðu ástandi  
til að viðhalda gripi milli bremsukeflisins og plastsins.

• Ef vélin missir gripið getur það leitt til þess að plastið  
rifni eða það sé ekki nægilega strekkt.  Þetta gerist 
helst þegar rúllan er að klárast og aðeins 1-3 cm  
eftir af henni.
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4.  Plastskurður.

• Gangið úr skugga um að plastið  
sé í réttri stöðu áður en það er  
skorið.

• Skoðið arminn sem grípur og  
sleppir plastinu og leitið uppi  
skarpar brúnir. Einnig er gott að  
hreinsa alla fleti sem snerta plastið.

• Ef plastið er skorið áður en armurinn grípur það, oftast vegna rangrar stillingar hnífsins, getur það  
leitt til þess að það rifni, þegar hafist er handa við að plasta næstu rúllu.
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5.  Skörun.

• Jöfn skörun er mikilvæg til að viðhalda loftþéttu  
innsigli.

• Stillið skörun plastsins svo það passi við  
ráðleggingar framleiðanda.

6.  Innpökkun og almennt viðhald.

• Gangið úr skugga um að sá hluti vélarinnar sem sér um innpökkun gangi  
vandræðalaust þegar vélin er sett í gang.

• Athugið hvort plastið liggi rétt við lok pökkunar.
• Farið eftir öllum viðhaldsráðleggingum frá framleiðanda vélarinnar.
• Vél í góðu viðhaldi tryggir auðveldari heyskap.

7.  Meðhöndlun.

• Til að draga úr skemmdum við meðhöndlun skal notast við rúllugreip sem  
dreifir jöfnu álagi á eins stóru svæði og unnt er.

• Hreinsið alla fleti á tækjum sem koma til með að snerta rúllubaggann.
• Gæta skal varúðar þegar raðað er í stæður til að minnka líkur á  

núningsskemmdum.

8.  Ráðleggingar og upplýsingar.

• Skoðið leiðbeiningar á tenospin.com til að fá ítarlegri upplýsingar um okkar plast og hvernig það 
nýtist ýmsum pökkunarvélum.

• Einnig má þar finna ráðleggingar hvaða plast hentar þínum markmiðum og aðstæðum best.
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