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RB545 SILAGE PACK
In de Silage Pack-uitvoering is 
de RB545 uitgerust met een 
integrale wikkelaar, waardoor het 
complete silageproductieproces 
door één persoon kan worden 
uitgevoerd, zodat u kostbare tijd 
en geld bespaart. Bovendien wordt 
bij dit proces vermeden dat er 
lucht in de balen dringt en wordt 
de allerhoogste silagekwaliteit 
verzekerd.

DE RB RONDE-BALENPERS
Kostenefficiënt, compact, consistent...
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DE STANDAARD RB545
In de stand-alone uitvoering is de RB545 een 
excellente hooi- en strobalenpers die stevige, 
goed gevormde balen produceert die gedurende 
de opslag hun vorm behouden. Daarnaast is de 
RB545 uiteraard ook een zeer goede balenpers 
voor silage; de door de machine geproduceerde 
pakken met hoge dichtheid zijn excellent 
wintervoer. Of u nu op kleine grasvelden of op 
grote akkers werkt, de RB545 is één van de 
meest wendbare balenpersen van de sector, die 
met zijn zachte 'ritme' de bodem spaart.

Stevige, consistente en kwalitatief hoogstaande balen voor voeder en strooisel dat aan 
de hoogste standaards voldoet. Ongeacht het gewas, ongeacht de omstandigheden, 
dit zijn de keurmerken van de RB ronde-balenpersen met vaste kamer van Case IH. 
En met de nieuwe RB545 en RB545 Silage Pack, worden deze kenmerken nog verder 
verbeterd, met een reeks van nieuwe functies die garant staan voor nog betere 
persprestaties en nog verfijnder voeder. 

SILAGE EN NOG MEER
De nieuwe RB545 maakt balen met een diameter van 1,25 m en is met zijn vaste 
kamer en integrale hakselaar-unit een ideale balenpers voor silage. Of u nu gras, hooi 
of stro met een hoog of laag gehalte aan droog gewas tot balen moet persen, de 
RB545 kan alles aan. Deze balenpers is op alle mogelijke taken berekend.

RB BALENPERSEN MET VASTE KAMER. ONGEKENDE NIVEAUS VAN PERFECTIE.



HET VERHAAL ACHTER DE MACHINE
Kenmerken die zijn ontworpen om het verschil uit te maken
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BALENPERSEN DIE UW BEDRIJF EEN BOOST GEVEN
De RB545 en RB545 Silage Pack ronde-balenpersen van Case IH 
zijn ontwerpen om het persen van balen sneller, gemakkelijker en 
eenvoudiger te maken en kwalitatief hoogstaande resultaten te 
behalen. Wanneer u door de volgende bladzijden bladert, zult u 
zien wat de ingenieurs van Case IH hebben gedaan om de beste 
balenpers met vaste kamer te ontwerpen die we ooit hebben 
gebouwd.

MODELLEN RB 545 RB 545 SILAGE PACK

Baalafmetingen breedte x diameter (cm) 122 x 125 122 x 125

Aantal rotormessen 0 / 10 / 20 0 / 10 / 20

Minimum aftakasvermogen (kW/pk) 55 / 75 80 / 109

NIEUWE OPRAPER
Verbeterde gewastoevoer en nieuw ontworpen 
rollen beteken dat er meer lucht uit iedere voor 
het produceren van een RB545 baal gebruikte 
laag materiaal wordt geperst. Dit levert, ongeacht 
het gewas, een schoner veld, stevigere en dichtere 
opeenpakking van het gewas op, en resulteert 
uiteindelijk in minder balen om te verwerken.  
Ook het steunwiel van de opraper heeft een nieuw 
ontwerp en is uitgerust met vaste of zwenkende 
stuurwielen.

PRESTATIEMONITOR
De RB545 balenpers en de RB545 Silage 
Pack balenpers/wikkelaar-combinatie 
worden bestuurd met behulp van ISOBUS-
technologie voor ultiem gebruiksgemak 
en een efficiënte werking. De machines 
kunnen worden besteld met een Case IH 
AFS700-terminal of worden bediend met 
behulp van een bestaande AFS- of andere 
ISOBUS-terminal.
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VERPAKKING EN BESCHERMING
Zowel de RB545 als de RB545 Silage Pack zijn standaard 
uitgerust met een nettenwikkelsysteem voor balen met een 
nette, zekere en weerbestendige afwerking die er ook voor zorgt 
dat de balen hun vorm behouden. De RB545 Silage Pack kan 
als optie worden uitgerust met een foliewikkelsysteem in plaats 
van een nettenwikkelsysteem. Deze machine biedt de ultieme 
methode voor het maken van silagepakken, waarbij de balen 
onmiddellijk na de uitworp uit de perskamer met folie worden 
omwikkeld.

PERSKAMER
De nieuwe, sterkere, koud-gevormde 
perskamerrollen zijn één van de 
hoofdkenmerken van het ontwerp van de 
RB545 en RB545 Silage Pack. Deze hebben 
een nieuw oppervlak met tien uitsparingen om te 
verzekeren dat de baal blijft draaien, ongeacht 
de omstandigheden of het materiaaltype. De 
nieuwe perskamer is ook voorzien van een 
nieuwe, sterkere aandrijflijn.

STANDAARD ROTOR-CUTTER MET VALVLOER
Hydraulische bediening, vanuit de cabine, van de standaard 
valvloer, zodat blokkades snel en gemakkelijk worden verholpen 
doordat het materiaal wordt afgevoerd naar de perskamer. Een 
handbediende messelectie-inrichting biedt drie opties: 10 van 
de 20 messen gebruiken, de andere 10 van de 20 messen, of 
alle 20 de messen. De messen worden automatisch ingetrokken 
wanneer de valvloer omlaag wordt gebracht en treden weer in 
werking op het moment dat de vloer weer omhoog is gezet.
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Transportstand opraperwiel

De 2,2 m brede RB opraper combineert het beproefde 
ontwerp van onze balenpersen met variabele perskamer 
met de sterke, 5,5 mm grote tanden van hoogwaardig staal 
van onze grote vierkante-balenpersen, voor ultieme 
robuustheid. De tanden zijn op vijf tandbalken gemonteerd, 
voor een diepgaande veegbeweging die ervoor zorgt dat er 
niets op het veld achterblijft. Een zwadrol is standaard 
uitrusting.

NIEUW OPHANGINGSSYSTEEM
Een dubbel ophangingssysteem dempt de opraper en 
ondersteunt de flotatie bij hoge werksnelheden, voor een 
soepelere werking en een vermindering van de impact van 
de opraper op de grond. Dankzij dit systeem wordt 
tegelijkertijd ook het gevaar dat de tanden tegen de grond 
slaan tot een minimum beperkt.

STUURINRICHTING MET DUBBELE NOK
De steunwielen van de opraper kunnen vaste of zwenkende 
wielen zijn. De zwenkende wielen volgen het pad van de 
door de tractor getrokken balenpers en reduceren zo 
zijdelingse belasting en het gevaar voor wrijving

EVOLUTIE ROTOR-CUTTER
Bij blokkades wordt het gewas afgevoerd via een nieuwe 
hydraulisch bediende valvloer (standaard uitrusting). Een 
grote opening van 120mm aan de voorzijde zorgt ervoor dat 
het materiaal snel en efficiënt wordt uitgeworpen. En het is 
niet nodig om de tractor te keren om verloren gegaan gewas 
op te rapen.

RB BALENPERSEN. ONGEKENDE NIVEAUS VAN 
PRODUCTIVITEIT.

PERFECT SCHOON
Er blijft niets op het veld achter

1  Ophanging van de opraper

2  Veelzijdige opraper, ontworpen om hoge prestaties te 
leveren, ongeacht de omstandigheden

3  De opraper is op alle uitvoeringen uitgerust met  
een windscherm

Transportstand opraperwiel
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Een snelle en schone invoer van het gewas in de opraper 
vormt de basis voor een goede baal, maar het grootste verschil 
wordt uitgemaakt door wat er binnen in de machine gebeurt. 
Dit is de reden waarom de Case IH RB545 modellen 
oplossingen bieden die garanderen dat de machine een 
ononderbroken stroom van perfect gevormde balen produceert. 

VALVLOER
De standaard valvloer wordt hydraulisch bediend vanuit de 
cabine en maakt het in geval van blokkades mogelijk om 
het materiaal eenvoudig te verwijderen via de 120 mm 
brede opening die het materiaal afvoert naar de perskamer.
De valvloer heeft een dubbele opening, die aan de voorzijde 
breder is dan aan de achterzijde. Het resultaat? Er gaat 
geen gewas verloren en het is niet nodig om de tractor en 
balenpers te keren om afgevoerd materiaal op te pakken. U 
zet eenvoudigweg de valvloer omhoog en gaat verder waar u 
gebleven bent, zonder dat er gewas op het veld achterblijft.

ONTKOPPELING ROTOR
Als alternatief voor de nieuwe standaard valvloer, bestaat er 
een optioneel rotorontkoppelingssysteem. In het geval van 
blokkades zorgt dit systeem ervoor dat de baal in de perskamer 
wordt afgemaakt en uitgeworpen met uitgeschakelde opraper 
en rotor, waarna de blokkade kan worden verholpen. 

MESSELECTIE
Er zijn drie opties voor handmatige messelectie: selectie 
van 10 van de 20 messen, waarbij deze buiten bedrijf 
worden gesteld en de andere 10 worden gebruikt in het 
geval de eerste set bot is geworden, en selectie van alle 20 
de messen. In het geval dat de valvloer wordt gebruikt om 
een blokkade op te heffen, worden de messen automatisch 
ingetrokken en keren terug in de oorspronkelijke werkstand 
op het moment dat de vloer omhoog wordt gezet.

RB BALENPERSEN. ONGEKENDE NIVEAUS VAN PRESTATIE.

VOORDELEN

n Het is niet nodig om te keren om blokkades 
te verhelpen 

n Er blijft geen materiaal achter
n Optie voor rotorontkoppeling
n Inschakeling van 0, 10 of 20 messen
n De messen worden automatisch ingetrokken 

wanneer de valvloer wordt geactiveerd

1  Rotorontkoppeling

2  Nieuw ontwerp rotor-cutter

3  Messelectie-inrichting

PERFECTE BALEN
Keer op keer

88
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BALEN PERSEN EN WIKKELEN
Twee taken, één machine

1  Dubbel voorwikkelsysteem met netten en plastic folie

2  Betrouwbaar wikkelsysteem van beproefd ontwerp

3  Quarter-turn

VOORWIKKELING EN FOLIEWIKKELING
De RB545 Silage Pack biedt de mogelijkheid om de balen in de perskamer voor te wikkelen met 
plastic folie, waardoor nettenwikkeling overbodig wordt. Dit levert niet alleen geldbesparing en 
een kortere baalverwerkingstijd op, maar zorgt ook voor een betere zuurstofbarrière, waardoor een 
hogere voederkwaliteit wordt behouden tijdens langdurige opslagperiodes. Als geen foliewikkeling 
nodig is, kunnen de folierollen binnen enkele minuten worden vervangen door nettenrollen.

QUARTER-TURN
De quarter-turn functie is als optie leverbaar en biedt de mogelijkheid om de balen op hun kant 
neer te zetten. Dit zorgt voor meer veiligheid op hellingen, waar de balen zouden kunnen gaan 
rollen, en vergemakkelijkt het oprapen van de balen via systemen van het 'knijp'-type. Het 
verbeterde systeem gebruikt een wiel/band om de balen voorzichtig op hun kant te zetten.

BANDEN
De bredere banden garanderen ultieme bodembescherming, met minimale samendrukking. De 
alternatieve banden bieden een goede oplossing in geval van smalle weggetjes en poorten.

RB BALENPERSEN. ONGEKENDE NIVEAUS VAN FLEXIBILITEIT.
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LUCHTDICHT WIKKELEN
Voor de beste voerkwaliteit 

Met de RB545 Silage Pack combinatie worden uw 
graszwaden in een oogwenk veranderd in silagebalen, 
zonder dat er verdere handelingen vereist zijn. Verbeterde 
gewastoevoer en nieuw ontworpen rollen beteken dat er 
meer lucht uit iedere gebruikte laag materiaal wordt 
geperst. In combinatie met de nieuwe, verbeterde rollen 
van de perskamer, betekent dit dat de lucht onmiddellijk 
uit de pakken wordt geperst en dat er geen risico bestaat 
voor verontreiniging van het baaloppervlak doordat dit in 
aanraking komt met de grond.

NETTENWIKKELING OF VOORWIKKELING MET PLASTIC FOLIE
Wikkeling met voorgerekte folie betekent niet alleen dat 
nettenwikkeling overbodig wordt, waardoor de bedrijfskosten 
omlaag gaan, maar ook dat de balen gemakkelijker en met 
minder verliezen kunnen worden gebruikt in vorstperiodes, 

wanneer de netten aan de balen vast kunnen vriezen. Het 
gebruik van brede, voorgerekte folie in plaats van netten 
zorgt ook voor een hogere druk op de baal.

ZACHT RITME
RB545 Silage Pack balenpersen hebben een soepel, 
stabiel rijgedrag dankzij de combinatie van dubbele assen 
en 560/45 R22.5 flotatiebanden. Excellente 
gewichtsverdeling, ongeacht of er een baal in de perskamer, 
op de wikkelaar, of op allebei de locaties is, dankzij een 
uitgekiend technisch design. Dit betekent dat de balenpers/
wikkelaar-combinatie gemakkelijk te manoeuvreren is en 
dat het gewicht over een zo groot mogelijk oppervlak wordt 
verdeeld, voor minimale impact op de bodem. Voor meer 
veiligheid op hellingen en op de weg, zijn er als optie zowel 
hydraulische remmen als luchtremmen beschikbaar.

VOORDELEN

n Voorwikkelsysteem maakt nettenwikkeling 
overbodig

n Hogere druk op de balen
n Geen problemen door vastvriezende netten
n Dubbele geremde as
n Opties voor hydraulische rem en luchtrem
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1  Automatische wikkelsysteem

2   Neem contact op met uw dealer voor meer  
informatie op Dertig Plus additievensysteem

TIPTOETSBEDIENING
Alles onder handbereik

AFS 700 EN ISOBUS 2
Alle primaire functies van de Case IH RB545 en RB545 
Silage Pack balenpersen kunnen worden bestuurd met 
behulp van ISOBUS-connectiviteit, via een willekeurige 
compatibele ISOBUS-terminal. Voor een perfecte match is 
de Case IH AFS 700-terminal uw ideale werkpartner en de 
RB545 en RB545 Silage Pack kunnen indien vereist met 
deze unit worden besteld, om de machine volledig via het 
touchscreen te kunnen bedienen. 

HYDRAULISCH VERMOGEN 
De standaard RB 545 balenpersen vereisen een 
enkelwerkende hydraulische regelklep voor bediening van 
de achterklep van de balenpers en een dubbelwerkende 
regelklep voor het omhoog/omlaag brengen van de opraper, 
het bedienen van de valvloer en het in of uit bedrijf 

schakelen van de messen. Er is nog een extra enkelwerkende 
regelklep nodig als de machine is uitgerust met de optionele 
rotorontkoppeling. Al deze kleppen kunnen worden 
bestuurd via ISOBUS.

EXTRA APPLICATOR
RB545 Silage Pack ronde-balenpers/wikkelaar-combinaties 
vereisen een enkelwerkende regelklep voor bediening van 
de achterklep, een dubbelwerkende regelklep met 
lastmeting en een Power Beyond-aansluiting. Ook in dit 
geval is een extra enkelwerkende regelklep nodig als de 
balenpers is uitgerust met rotorontkoppeling en kunnen 
alle regelkleppen worden bestuurd via ISOBUS.

RB BALENPERSEN. ONGEKENDE NIVEAUS VAN CONTROLE.
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MINIMALE STILSTANDTIJD
Zo veel mogelijk tijd op het land

1  Nieuwe versterkte rollen

2  Gecentraliseerd smeersysteem

3  Rotor-cutter

4  Gemakkelijke toegang tot het compartiment van de  
folievoorwikkeling en de nettenwikkeling vanaf de grond

5  De opraperwielen kunnen gemakkelijk in de  
transportstand worden gezet

6  Power Beyond-aansluiting

EENVOUDIG ONDERHOUD
Uitgaande van het streven dat onze machines uw leven gemakkelijker moeten maken, hebben de ingenieurs van Case IH op 
de nieuwe RB545 en RB545 Silage Pack balenpersen alle verschillende machinezones opnieuw ontworpen. De nieuwe 
styling zorgt er niet alleen voor dat deze balenpersen er goed uitzien, maar zorgt ook voor een betere toegang voor 
onderhoudswerkzaamheden: elk van de hoofdpanelen aan de zijkanten kan gemakkelijk omhoog worden gezet via gasveren.

Alle hydraulische functies zijn op de linkerkant van de machines gegroepeerd, zodat dagelijkse controles en eventuele 
afstellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk kunnen worden uitgevoerd. De patronen voor de hydraulische olie en het 
centrale smeersysteem zitten op ooghoogte, voor gemakkelijke controle, en zijn goed toegankelijk om ze zonder morsen bij 
te kunnen vullen.

UITERST BETROUWBARE ONDERDELEN
De rollen zijn opnieuw ontworpen voor een betere grip op de baal en worden ondersteund door bussen die met slechts twee 
sterke bouten zijn bevestigd. Als de bussen moeten worden vervangen, kan dit worden gedaan zonder de rol te verwijderen. 
En wanneer de hakselmessen moeten worden vervangen, kan dit snel en eenvoudig en zonder gereedschap worden gedaan.
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WIJ HOUDEN UW UITRUSTING RIJDEND.
Uw plaatselijke Case IH-dealer en ons speciale, 24 uur per dag en 7 dagen per week opererende 
technici van het onderdelencentrum en hun collega's van de logistiek maken allemaal deel uit 
va het Case IH serviceteamnetwerk. Deze mensen zijn intensief opgeleid om u te voorzien van 
ervaren adviezen en uw problemen op te lossen, ervoor te zorgen dat de originele Case IH-
onderdelen worden gevonden en verstuurd, zodat u ze de volgende dag of nog eerder al ontvangt, 
om uw machine altijd in topconditie te houden. Dit betekent dat de uitvaltijd van uw machine 
tot een minimum wordt beperkt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

DE KLOK ROND. OVERAL IN HET LAND.
Wanneer u de klok rond werkt, zorgt MaxService ervoor dat u nooit alleen bent. Dit is een 
speciale hulplijn die u in contact brengt met het Case IH ServiceTeam 24/7. De technici van 
uw plaatselijke dealer staan klaar om u bij te staan met technische adviezen, software-
oplossingen en originele onderdelen. Met behulp van ons EST/DATAR hulpmiddel zijn ze zelfs 
in staat om op afstand problemen op te sporen, om u weer op gang te helpen. Het is ook 
mogelijk om een onderhoudstechnicus in te schakelen die het onderdeel naar u toe brengt op 
het land. In het piekseizoen houden wij u aan het werk met assistentie bij pech.

U KUNT DE GARANTIE UITBREIDEN MET EEN SAFEGUARD GOLD, 
SILVER OF BRONZE SERVICEPAKKET.
Deze pakketten zijn speciaal toegesneden op u en uw machines en kunnen onderhoudscontracten, 
service, telematica, verzekering en Case IH-financieringspakketten omvatten. Maar het 
allerbelangrijkste wat deze pakketten u geven zijn gemoedsrust, dekking bij mechanische 
problemen en duidelijke en gemakkelijk te beheren eigendomskosten. Alle back-up die u nodig 
hebt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING.
CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn financiële 
experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de 
producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw 
onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om een financiële oplossing voor uw nieuwe 
investeringen te bieden die op uw operationele vereisten en respectieve machinegebruik is 
afgestemd, in de vorm van leningen, huur of leasing. Onze belangrijkste doelstelling is het 
verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van 
CNH Industrial Capital combineren met de ongevallen- en pechverzekering van Capital voor 
machinedefecten of reparaties. Zo sluiten we niet alleen alle risico‘s met betrekking tot uw 
investering uit, maar garanderen we ook een beter betrouwbare planning.
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SERVICETEAM
Wij houden u aan het werk.

Case IH , een sterk dealernetwerk dat wordt ondersteund door plaatselijke Case IH marketingteams, 
toonaangevende Case IH-ondersteuningshulpmiddelen, moderne trainingsmethodes, de beste onderdelenservice en 
logistiek van de sector verzekert de klanten van Case IH van een excellente en allesomvattende after-sales service, om ze 
aan het werk te houden!

TECHNISCHE ASSISTENTIE     I     SERVICE     I     ONDERDELEN     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANCE
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  Standaard uitrusting......   Optioneel tegen extra kosten     -  Niet leverbaar     1)  Met standaard banden      2)  Afhankelijk van configuratie

MODELLEN RB545 RB545 SILAGE PACK
BAALAFMETINGEN
Breedte (cm) 122 122
Diameter (cm) 125 125
TRACTORVEREISTEN
Minimum aftakasvermogen (kW/pk) 80 / 109 80 / 109
Hydraulische regelkleppen 2 / 3 (met rotorontkoppeling) 1 + Power Beyond / 2 + Power Beyond (lastsensor)
OPRAPER
Breedte, nuttig (DIN 11220) (m) 2,2 2,2
Flotatie Afstelbare veer Afstelbare veer
Opraperstangen 5 5
Aantal oprapertanden per rij 16 16
Vaste opraperwielen
Zwenkwielen
GEÏNTEGREERD HAKSELSYSTEEM
Rotor-cutter Rotor met dubbele tanden - rotorbreedte 1,4m
Aantal messen 0 / 10 / 20 0 / 10 / 20
Theoretische haksellengte (mm) 52 52
Valvloer Onder veerspanning Onder veerspanning
Mesbescherming
Rotorontkoppeling
PERSKAMER
Aantal compressierollen 18 versterkte profielrollen - aangedreven door automatisch gesmeerde heavy-duty ketting
WIKKELSYSTEEM
Type Via prestatiemonitor bestuurde AFS 700
Wikkeltype Netten Netten / folie
Aanbrengen folie - Dubbele satellieten 750mm
Wikkelcapaciteit (bij benadering, balen/uur) - 40-50
BALENDICHTHEIDSREGELING
Type In cabine In cabine
BANDEN
Standaard 500 / 55 x 20 500 / 55 x 20
Optioneel 500 / 60 x 22,5 560 / 45 x 22,5
AFMETINGEN BALENPERS1)

Hydraulische remmen
Pneumatisch 
A: Breedte (mm) 2.740 2.990
B: Totale lengte (mm) 4.013 5.900
C: Totale hoogte (mm) 2.329 2.650
Gewicht (kg)2) 3.060 4.500
ANDERE VEREISTEN
Automatische vet- en oliesmering
Werklampen op wikkelaar -
Controle van wikkelprocedure via camera -
Balenkeersysteem om baal op zijn kant te zetten -



WWW.CASEIH.COM 

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Oostenrijk

Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00 

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de 
apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik 
eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en 
optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het 
recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische 
uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte 
modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op 
het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt 
gebruik van -smeermiddelen aan.
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