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BE Opgelet!
Leest U in elk geval de gebruiksaanwijzing, vooraleer de machine wordt opgesteld, geïnstalleerd en in
gebruik genomen wordt. Daardoor zorgt U voor Uw eigen veiligheid en vermijdt U schade aan Uw
machine.
DE Achtung!
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung-Installation-Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Apparat.
DK OBS!
De bør absolut læse bruganvisningen, inden maskinen opstilles, installeres og tages i brug.
Derved beskytter De Dem selv og undgår skader på maskinen.
ES
Atención!
Resulta imprescindible leer las Instrucciones de manejo antes de proceder al Emplazamiento/
Instalacion/Puesta en servicio del aparato, con objeto de protegerse a si mismo y evitar el deterioro de la
máquina debido a un manejo incorrecto.
FR
Attention!
Lisez impérativement le mode d'emploi avant l'installation/la mise en service.
Vous vous protègerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.
GB Important!
Read the operating instructions carefully before installation and before using this machine for the first
time.
You will avoid the risk of causing harm to yourself or to your machine in this way.
GR Πρоσ оχή !
Πρί ν τη ν εγκ α τάστ ασ η, σύ νδ ε οη κα ί αρ χι κ ή λ ει το υργ ι α τ η ς συσκ ε υή ς δ ι α βάσ τ ε
προσ εκτι κ ά τί ς οδ ηγι ες χρήση ς.
‘ Ετσ ι προ στα τεύ ετε το ν ε α υτό σας κ αι απο φε ύγ ετ ε πι θα νέ ς βλ ά β ες συσ κ ε υή .
IT
Attenzione!
Leggere assolutamente le instruzione d'uso prima di procedere a posizionatura – installa-tione - messa
in funzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni all'apparecchio.
NO NB!
De må lese bruksanvisningen før oppstillning, installasjon og start av maskinen!
Gjør det for å unngå skade på Dem selv og maskinen.
NL
Let op!
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen, installeren en in gebruik nemen van uw machine.
Dat is veiliger voor Uzelf en U voorkomt onnodige schade aan Uw machine.
PL
WaŜne!
Przed instalacją maszyny, bądź przed przystąpieniem do pracy z maszyną po raz pierwszy, naleŜy
dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
W ten sposób uniknie się ryzyka mogącego spowodować uraz ciała bądź uszkodzenie maszyny.
PT
Atençāo!
Leia as instruçōes de utilizaçāo antes da montagem - instalaçāo e - primeira utilizaçāoā
Assim evita avarias no aparelho.
SE
OBS!
Läs bruksanvisningen noga före uppställning, installation och användning. Ni förebygger därmed olycksrisker och undviker skador på maskinen.
FI
Huomio!
Tutustukaa huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen asennusta jä käyttöönottoa.
Näin vältytte mahdollisilta vahingoilta käyttäes-sänne konetta.
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MASKINENS SAMMANSÄTTNING
FROMMs FR3xx-serie är en hjulförsedd robot som roterar självständigt runt stabiliserade produkter för
att slå in dem i sträckfilm och säkra dem.
Maskinen styrs från en elektronisk manöverpanel som har ett programmerbart styrsystem (PLC) för att
kunna utföra olika arbetsmoment.
Det är viktigt att ladda robotens batteri för att säkerställa att det får så lång livslängd som möjligt.
(se kapitlen GRUNDLÄGGANDE DRIFTINSTRUKTIONER och SAMMANSÄTTNING AV MASKINEN).
Serienummer
Leveransdatum

4

Art.-Nr.

Model

32.221.120

FR330

OP2/B1/H2200mm/C2

32.221.140

FR350

OP2/B1/H2200mm/C4

32.221.160

FR390

OP2/B1/H2200mm/C6

32.221.170

FR400

OP2/B1/H2200mm/C7

32.222.120

FR330

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C2

32.222.140

FR350

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C4

32.222.160

FR390

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6

32.222.170

FR400

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7

32.223.120

FR330

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C2

32.223.140

FR350

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C4

32.223.160

FR390

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6

32.223.170

FR400

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7

32.221.220

FR331

OP2/B1/H2500mm/C2

32.221.240

FR351

OP2/B1/H2500mm/C4

32.221.260

FR391

OP2/B1/H2500mm/C6

32.221.270

FR401

OP2/B1/H2500mm/C7

32.222.220

FR331

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C2

32.222.240

FR351

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C4

32.222.260

FR391

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6

32.222.270

FR401

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7

32.223.220

FR331

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C2

32.223.240

FR351

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C4

32.223.260

FR391

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6

32.223.270

FR401

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7
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MASKINENS SAMMANSÄTTNING
32.221.320

FR332

OP2/B1/H2800mm/C2

32.221.340

FR352

OP2/B1/H2800mm/C4

32.221.360

FR392

OP2/B1/H2800mm/C6

32.221.370

FR402

OP2/B1/H2800mm/C7

32.222.320

FR332

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C2

32.222.340

FR352

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C4

32.222.360

FR392

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6

32.222.370

FR402

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7

32.223.320

FR332

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C2

32.223.340

FR352

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C4

32.223.360

FR392

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6

32.223.370

FR402

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7

32.221.161

FR390

OP2/B1/H2200mm/C6 med avskärare

32.221.171

FR400

OP2/B1/H2200mm/C7 med avskärare

32.222.161

FR390

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6 med avskärare

32.222.171

FR400

OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7 med avskärare

32.223.161

FR390

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6 med avskärare

32.223.171

FR400

OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7 med avskärare

32.221.261

FR391

OP2/B1/H2500mm/C6 med avskärare

32.221.271

FR401

OP2/B1/H2500mm/C7 med avskärare

32.222.261

FR391

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6 med avskärare

32.222.271

FR401

OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7 med avskärare

32.223.261

FR391

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6 med avskärare

32.223.271

FR401

OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7 med avskärare

32.221.361

FR392

OP2/B1/H2800mm/C6 med avskärare

32.221.371

FR402

OP2/B1/H2800mm/C7 med avskärare

32.222.361

FR392

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6 med avskärare

32.222.371

FR402

OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7 med avskärare

32.223.361

FR392

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6 med avskärare

32.223.371

FR402

OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7 med avskärare
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ALLMÄN INFORMATION
FROMMs FR3xx-/FR4xx-serie är en halvautomatisk sträckfilmrobot.
Operatören måste placera roboten nära pallen som ska sträckfilmas (hjulet på avläsningsarmen måste
följa produktens konturer) och fästa filmen på pallen.
Filmens spänning eller försträckning kan justeras på kontrollpanelen eller vagnen.
Beroende på maskinens funktionalitet kan operatören starta sträckfilmningen eller börja med att ställa
in sträckfilmscykel och hastigheterna för vridplattan och vagnen.
Sträckfilmscykeln aktiveras när man trycker på startknappen. När cykeln är avslutad kommer roboten
att stanna och filmen att klippas av. Då kan operatören forsla bort pallen.
• Den här bruksanvisningen avser endast en halvautomatisk sträckfilmsmaskin för pallar (se s. 1)
som har levererats av FROMM Stretch Wrapping Division.
• ALLT SOM STÅR I BRUKSANVISNINGEN GÄLLER, OM DET TILLÄMPAS!
• BRUKSANVISNINGENS ORIGINAL SKA VARA SIGNERAT OCH MÅSTE FÖRVARAS
I MASKINENS ELSKÅP TILLSAMMANS MED MASKINENS ELSCHEMA OCH
BRUKSANVISNINGEN TILL VÄXELRIKTARNA.
• Försträckning (sträckning) av filmen innan den viras runt godses minskar emballagekostnaderna och
gynnar miljön. (Försträckningsfunktionen är beroende av maskinmodell).
• Läs kapitlet om maskinens tekniska specifikationer. Där beskrivs maskinen i detalj och där anges
också dess storlek.
• Läs åtminstone kapitlen HANTERING OCH TRANSPORT och INSTALLATION noga.
• Av säkerhetsskäl bör hela bruksanvisningen läsas innan maskinen/enheten tas i drift, fel åtgärdas
och underhåll utförs.
• Kapitlen SÄKERHETSFÖRESKRIFTER och VARNINGAR är viktiga. I dessa kapitel avhandlas
maskinens föreskrivna användningsområden och farliga situationer som inte kunde förebyggas i
utformningen och tillverkningen av maskinen.
• Det är strängeligen förbjudet att mixtra med maskinen. Det är förbjudet att mata in icke-föreskrivna,
frätande eller brandfarliga produkter eftersom maskinen inte är explosionssäker.
• Garantin gäller under förutsättning att följande villkor efterlevs: att maskinen används för det ändamål
för vilket den är utformad, byggd och säkerhetsutrustad. Dessutom skall Användaren följa de av
Tillverkaren angivna rekommendationerna, informationen – även sådant som är allmän kunskap –
detaljerna samt de säkerhetsmässiga och hälsotekniska begränsningarna som rör maskinens
operativa användning.
• Garantin är ogiltig om andra reservdelar än originaldelar används.
• Om maskinen används utöver sin driftkapacitet, och om tillverkarens inställningar förändras på något
sätt, anses användningen vara otillbörlig. I sådana fall friskrivs TILLVERKAREN från allt ansvar för
eventuella skador som kan ha uppkommit på människor/egendom på grund av att riktlinjerna inte
följdes.
• På grund av ovannämnda skäl rekommenderar vi våra kunder att alltid meddela KUNDTJÄNST.
KUNDTJÄNST

6

Vid problem, kontakta:

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

FROMM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

OBSERVERA!
Nedanstående villkor måste alltid uppfyllas, om inget annat anges i andra instruktioner i
bruksanvisningen.
• Den här sträckfilmsmaskinen har levererats av FROMM Stretch Wrapping Division och får endast
användas för sträckfilmning av pallar/produkter som uppfyller kraven som anges i beskrivningen av
maskinen i kapitlet TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
All annan användning av maskinen än den föreskrivna kan skada maskinen och/eller maskinanvändaren eller andra personer i maskinens närhet.
• Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen tas i drift. Var medveten om att maskinen
har riskområden som inte kunde uteslutas vid utvecklingen av den.
• Maskinen är inte utrustad med komponenter som behöver nedmonteras på något särskilt sätt,
förutom batteriet.
• Vid skrotning av komponenter måste alltid lagar och föreskrifter i det land där maskinen används
följas nogggrant. Endast utbildad personal som kan utvärdera eventuella risker får utföra skrotningen.
• Endast personal som har utbildats om maskinens funktioner och sammansättning får använda den.
• Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.
• Endast utbildade elektriker får arbeta med maskinens elektriska komponenter.
• Stå inte nära vagnen när maskinen är i drift. Iaktta särskild försiktighet när vagnen sänks.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Stå inte nära roboten när den är i drift.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Rör inte pallen när maskinen är i drift.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Placera inte eller stick inte in händer eller fingrar mellan masten och vagnen.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Stick inte in händer eller fingrar i masten.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Håll inte händer eller fingrar nära hjulen som styr vagnens rörelser.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Stoppa inte in händer eller fingrar i elskåpet.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Stoppa inte in fingrarna i utrymmet mellan roboten och golvet.
(Använd nödstoppsknappen för att stoppa maskinen omedelbart.)
• Vidtag alltid försiktighetsåtgärder när maskinen installeras: kontrollera alltid att alla knappar, reglage
och säkerhetssystem är monterade på rätt sätt och att de fungerar effektivt. Vid tekniskt fel skall
produktionscykeln stoppas omedelbart och behörig teknisk personal tillkallas för åtgärd.
Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

7

FROMM

FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Kontrollera maskinens informationsskyltar. Om de är i dåligt skick måste de bytas ut omgående.
Kontakta behörig teknisk personal eller Tillverkaren.
• Villkoren som anges i kapitlet INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL måste följas vid justerings- och
underhållsåtgärder.
• Ingen får gå in i transportområdet, om inget annat har angetts tydligt.
• Ingen får luta sig över transportområdet.
• Placera inga verktyg eller komponenter på maskinen.
• Säkerhetsanordningarna får inte kringgås och avaktiveras.
• Tillverkaren kommer endast att göra maskinen driftklar när huvudströmanslutningen uppfyller kraven
som gäller i leveranslandet.
• Leverantören kommer att utbilda personalen som ska använda maskinen. Om så inte är fallet
måste rätt utbildning ges av företaget som installerar maskinen.
• Maskinerna är utformade och tillverkade enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Följdaktligen
föreligger det ingen reell brandrisk när maskinen används på normalt sätt.
• Således är utrustningens brandskyddsanordningar tillräckliga för eventuella problem som kan
orsakas av materialet som används under drift.
• Om en brand skulle bryta ut och brandsläckare används rekommenderar vi att endast
kolsyresläckare används, så att maskinens utrustning och elinstallationer inte skadas.
• I händelse av översvämning måste all ström kopplas ifrån innan någon går in i rummet där
maskinen har installerats.
• Om sträckfilmsmaskinen har översvämmats skall användaren kontakta TILLVERKARENS
tekniska kundtjänst för åtgärd.
• Personal som har olämpliga kläder (oknäppta eller för stora plagg) eller personliga accessoarer
(armband, klockor, ringar osv.) på sig får inte använda maskinen.
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YTTERLIGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ROBOT FR3xx

OBSERVERA!
Nedanstående villkor måste alltid uppfyllas, om inget annat anges i andra instruktioner i
bruksanvisningen.
•

I rummet där maskinen står får det inte finnas några skuggiga områden, störande starka ljuskällor
eller farliga stroboskopiska effekter från belysningen som tillhandahålls av tillverkaren.

•

Maskinen fungerar i ren luft vid följande miljötemperaturer: från + 5°C till + 40°C
Maskinen får ENDAST användas AV FÖR ÄNDAMÅLET UTBILDAD PERSONAL.

•

Innan maskinen tas i drift måste operatören känna till var alla reglage, knappar och maskindelar
finns och hur de fungerar. Kontrollera maskinens säkerhetsanordningar dagligen.

•

Innan arbetscykeln inleds måste operatören
I RISKOMRÅDENA.

•

Områdena där operatören står måste alltid vara rena och fria från oljerester.
Arbete som behöver utföras med avaktiverade säkerhetsanordningar får endast utföras av en
person. Obehörig personal får inte använda eller röra maskinen medan arbetet utförs.

•

•

säkerställa att

INGEN BEFINNER SIG

I ENLIGHET MED Maskindirektiv 2006/42/EC OCH EFTERFÖLJANDE ÄNDRINGAR OCH
EN23741 BETYGAR FROMM STRETCH ATT BULLRET SOM NÄMNDA MASKIN AVGER
HÅLLER SIG INOM DE GRÄNSER SOM HAR UPPRÄTTATS I OVANNÄMNDA
FÖRESKRIFTER.
RISKOMRÅDEN
Med RISKOMRÅDE menas alla områden inom och/eller i närheten av maskinen där
hälso- och personskaderisk föreligger om någon vistas där.

•

MASKINEN har en rad RISKOMRÅDEN där skaderiskerna har minskats men inte helt tagits bort.
Risk för att fastna.
Stå aldrig så att du har direktkontakt med produkten som ska sträckfilmas eftersom det föreligger
risk för att ramla eller fastna i området där sträckfilmen matas ut och viras runt godset.

•

OPERATÖRENS OMRÅDE
Med OPERATÖRENS OMRÅDE menas området där OPERATÖREN MÅSTE STÅ under
NORMAL DRIFT AV MASKINEN.
När roboten har programmerats och aktiverats behöver inte operatören göra något mer.
Stå därför inte i arbetsområdet runt produkten som ska sträckfilmas och säkras.

•

MASKINSTATUS:
Med STATUS menas driftläge (AUTOMATISKT LÄGE, JOGGLÄGE, MANUELLT LÄGE,
TIDSINSTÄLLT STOPP, NÖDSTOPP…) och inställningen på maskinens säkerhetsanordningar
(nödstoppsknappen har tryckts in, typ av ”isolering av strömkälla”.) När det gäller isolering av
strömkälla kommer operatören att informeras om när nödstoppsknappen måste låsas och
kontakten dras ur.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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SÄKERHETSANORDNINGAR

Vi vill än en gång understryka att alla säkerhetsanordningar har installerats för att skydda
operatören. Säkerhetsanordningarna får inte kringgås och avaktiveras.
Illustrationerna nedan visar hur säkerhetsanordningarna ser ut och hur de fungerar.
Informationspanel

A = Ljudsignal

A

B = Nödstoppsknapp

.

C= Lampan lyser när
strömmen är PÅ
D

D= Main switch
C

B
E=
Det här är en rörlig stötsäker skyddsbarriär som spärras av en
mikrobrytare.
När främmande föremål eller material kommer i kontakt med
skyddsbarriären vänder den filmvagnens riktning och stoppar
maskinen i fasen där den befinner sig.

E
D = Stötsäker skyddsbarriär

F

E = Vagnskydd

F = LÅS
Ta inte bort de fasta
skyddsbarriärerna när
maskinen är drift. Sätt alltid
på skyddsbarriärerna igen när
underhållsarbete har utförts.

VARNING: PÅ VÄLDIGT SLÄTA ELLER HALA GOLV KAN ROBOTEN STANNA
MED EN KORT FÖRDRÖJNING
VARNING: TA INTE BORT SÄKERHETSSTÖTFÅNGAREN.
SÄTT ALLTID PÅ DEN IGEN NÄR UNDERHÅLLSARBETE HAR UTFÖRTS
TA INTE BORT DE FASTA SKYDDSBARRIÄRERNA NÄR MASKINEN ÄR I DRIFT.
SÄTT ALLTID PÅ DEM IGEN NÄR UNDERHÅLLSARBETE HAR UTFÖRTS
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VARNINGAR
• Det uppmätta medelvärdet för maskinens bullernivå är lägre än 80 dBa. Beroende på vilken
sträckfilm som används är det möjligt att en högre bullernivå än 80 dBa tillfälligt kan mätas under
sträckfilmning av pallar/produkter.
• Räkna alltid med att filmen (rullen) kan vara elektrostatiskt laddad.
• Stor försiktighet måste iakttas när den elektriska installationen utförs. ENDAST utbildad personal får
arbeta med maskinens elsystem efter att de nödvändiga säkerhetsåtgärderna som anges i kapitlet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER har vidtagits.
• Europeiska säkerhetskrav och –standarder måste alltid följas om maskinen måste justeras och
följdaktligen om också säkerhetsanordningar eller skyddsbarriärer måste justeras.
• Risk för personskada föreligger om man rör den elektriska utrustningen.
• Personer som ändrar eller justerar maskinen (funktion, drift eller principer) bär fullt ansvar för
ändringarna och/eller anpassningarna som utförs.
• Alla tillämpliga säkerhetsåtgärder måste vidtas när arbete utförs på maskinen, särskilt vid
underhållsarbete och åtgärdande av fel.
Se till att huvudströmbrytaren är avslagen (läge ”0”) och låst (om möjligt), eller att strömkabeln är
urkopplad så att ingen kan starta maskinen medan arbetet utförs.
Medan arbetet utförs måste alla gängse säkerhetsåtgärder vidtas.
• Det är farligt att leka med maskinen eller i dess närhet när den är i drift. Sådan lek är förbjuden!

• Alla andra föreskrifter och lagar som avser arbetsförhållandena och säkerheten på arbetsplatsen
måste iakttas vid maskinen.
• Ett signalhorn har installerats i kontrollpanelen. Varningssignalen ljuder alltid en kort stund innan
maskinen startar.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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FÖRKLARING AV IDENTIFIKATIONSSKYLTEN

En identifikationsskylt med följande information har monterats på baksidan av basenheten.

Tillverkarens namn

:

FROMM Stretch-wrapping Division.

Typ

:

Maskintyp.

Serienr.

:

Tillverkarens produktionsnummer.

Spänning

:

Strömstyrkan (Volt).

Max. effekt

:

Maskinens maximala effekt.

Säkring

:

5 Amp

Tillverkningsår

:

Årtalet då maskinen tillverkades av tillverkaren.

Dessutom är identifikationsskylten försedd med CE-märkning:
CE-märkning
Maskinen uppfyller de krav på CE-märkning som ställs i EU:s maskindirektiv
2006/42/EG (Maskiner)
2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG (Lågspänning)
• Det är strängeligen förbjudet att ta bort identifikationsskylten eller byta ut den mot en liknande skylt
av något slag.
• Om CE-märket av någon anledning blir skadat skall TILLVERKAREN meddelas omgående.

12
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Maskin

- Maximal hastighet – maskin
- Maximal hastighet – vagn
- Kapacitet
- Drifttimmar
- Förslutningshöjd FR331
- Förslutningshöjd FR332
- Förslutningshöjd FR333

95 M/Min
3,4 M/Min
max. 20 pallar/timme
8 timmar/dag, 5 dagar/vecka
minimum 2621 mm / 103.19”
minimum 2921 mm / 115”
minimum of 2915mm / 114.76

Vikt

- Totalvikt FR330
- Totalvikt FR331
- Totalvikt FR332

cirka 350 kg
cirka 375 kg
cirka 400 kg

Förhållanden - Miljötemperatur
- Miljö

o

+ 5 till +40 C
ren, torr och icke-aggressiv

Elektricitet

- Spänning
- Kontrollspänning
- Batterispänning
- Batteri
- Laddningstid
- Effekt
- Skyddsklass

1 x 230 V 50/60Hz
24 VAC
24 Volt (2 x 12Volt)
90-100 Ah
8 – 10 timmar
1 kW / 5 Amp
IP 54

Pallgods

- Max. Palldimensioner (Längd x höjd)

Ingen maxgräns

- Min. Palldimensioner (Längd x höjd)

600 x 600 x 140 mm
23.62” x 23.62” x 5,51”

- Höjd med last FR330 (inklusive pall)

min. 500 mm / max. 2200 mm
min. 19,69” / max. 86,61”

- Höjd med last FR331 (inklusive pall)

min. 500 mm / max. 2500 mm
min. 19,69” / max. 98,42”

- Höjd med last FR332 (inklusive pall)

min. 500 mm / max. 2800 mm
min. 19,69” / max. 110,24”

- Dimensioner för last utanför pallen
- Lastens ovansida

max. 20mm / 0,79” per sida
platt

Sträckfilm

- LLDPE Material
- Rullens inre diameter
- Rullens yttre diameter
- Filmbredd

Max. 27µ / 0.0011”
76 mm / 3”
Max. 250 mm / 9,84”
Max. 500 mm / 19,69”

Färger

- Mast
- Chassi
- Maskinhölje
- Filmvagn

:
:
:
:

Blå
Grå
Gul
Grå

RAL 5010
RAL 9006
RAL 1021
GRAFFIT

Vid behov att använda produkter av annat slag än de ovannämnda måste ni kontakta
TILLVERKARENS tekniska kundtjänst för att få skriftligt tillstånd.

VARNING : Använd inte sträckfilm som är tjockare än 27 mikroner
utan att rådfråga Tillverkaren

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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DIMENSIONER FR3xx
Ta hjälp av RITNINGARNA på den här sidan för se maskinens dimensioner.

DIMENSIONER UNDER STRÄCKFILMNING

14
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FÖRKLARING AV SYMBOLER
OBSERVERA!! (ALLT GÄLLER, OM DET TILLÄMPAS!)
VARNINGSSYMBOLER
Figur 1:
FARA
Högspänning.
Fig 1
Figur 2:
Varning för fara
Fig 2
Figur 3:
Risk för handkrosskador föreligger
Fig 3
Figur 4:
Risk för fot- och handkrosskador föreligger
Fig 4
Figur 5:
Risk för att ramla föreligger
Fig 5
Figur 6:
Vassa föremål
Fig 6
FÖRBUDSSKYLTAR
Figur 7:
Det är förbjudet att passera innanför lyftanordningens arbetsområde
Fig 7

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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FÖRKLARING AV SYMBOLER
Figur 8:
Använd inga öppna lågor. Rökning förbjuden
Fig 8
Figur 9:
Gå inte in i området när maskinen arbetar
Fig 9
Figur 10:
Ta inte bort SÄKERHETSANORDNINGARNA
Fig 10
Figur 11:
Utför inget arbete förrän strömtillförseln till maskinen har kopplats ifrån

Fig 11
Figur 12:
Hål för gaffeltruck
Fig 12
Figur 13:
Lyftpunkter
Fig 13
Figur 14:
Den här symbolen indikerar situationer då TILLVERKAREN måste kontaktas
Fig 14
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FÖRKLARING AV SYMBOLER
Figur 15:
Fig 15

Mycket viktiga riktlinjer som noggrant måste följas. Annars kan
maskinoperatörerna utsättas för risker, och då gäller inte längre
FROMM PACKAGING SYSTEMS garantier.
FROMM PACKAGING SYSTEMS bär heller inget ansvar för eventuella
skador som uppkommit p.g.a. bristande beaktande av riktlinjerna.
Figur 16:
Aktiviteter som aldrig får utföras.

Fig 16
CE-MÄRKE
Figur 17:
Maskinen uppfyller de tillämpade kraven i EU:s maskindirektiv.
Fig 17

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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HUVUDKOMPONENTER
Enheten som har levererats består av följande delar:
12345-

Mast
Blinkande lampa
Kontrollskåp med kontrollpanel
Filmvagn
Robothölje med batterienhet och elektronisk omkopplingssenhet

1

2

4

3

5
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HANTERING & TRANSPORT

OBSERVERA!
Alla aktiviteter som nämns här får endast utföras under uppsikt av utbildad personal från tillverkaren
eller dess företrädare!
Var noga med att använda lämpliga upphissnings- och lyftverktyg när maskinen flyttas.
Maskinen levereras i en trälåda som är isolerad med bubbelfilm i plast.
Vi rekommenderar att ytterligare två operatörer står på marken när maskinen flyttas med den
mekaniska utrustningen som styrs av den ansvariga operatören, eftersom maskinen är så stor
och därför kan begränsa operatörens synfält under flyttningens olika stadier.
På grund av maskinens vikt, dimensioner, dess placering i fordonet och tillgängligt installationsutrymme måste lyftmetoderna och –punkterna som anges nedan användas. Dessutom måste
installatörerna följa gällande säkerhets- och hälsolagstiftning samt Tillverkarens rekommendationer.
Lyft och flytta trälådan med en lyftkran
- använd en lyftkran och repslinga som är tillräckligt starka
- placera fordonet nära godset som ska lyftas
- trä repslingan (och/eller rep – kedjor) runt lådan på ställena som är markerade på utsidan (1).
Kontrollera först att lådan och repslingan/kroken (2) är fast förankrade, lyft sedan försiktigt upp lådan
och placera den på avsedd plats. Flytta lådan försiktigt.

2

1

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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HANTERING & TRANSPORT

Lyft och flytta trälådan med en gaffeltruck
När maskinen ska lyftas och transporteras måste man använda en gaffeltruck som klarar av att lyfta
maskinen samt dess tillbehör och emballage.
Kontrollera alltid i förväg att det finns tillräckligt mycket utrymme för att genomföra lyften/flytten.
- skjut in truckens gafflar (1) under trälådans botten i linje med de tryckta markeringarna (2).
- se till att lasten är stabil. Lyft sedan upp lasten och flytta den till platsen där emballaget ska tas av.
Undvik att rycka och kränga med lasten, det kan vara farligt.

2

1
Följande åtgärder måste vidtas när maskinen transporteras och lagras:
- Se till att lagringsmiljön är lämplig och att maskinens emballage håller för långvarig lagring.
Om spännband eller liknande används får de aldrig fästas och dras åt över ömtåliga delar som
t.ex. kontrollpanelen, ventilationsgaller osv.

Hantering av oemballerad maskin

Om några maskinkomponenter levereras tillsammans med maskinen skall alla säkerhetsåtgärder
vidtas när de hanteras.
Skjut in lyftanordningens gafflar i de avsedda hålen
(1)
1

Lagring av maskinen
Maskinen och eventuella komponenter som har packats med den skyddas av ett plasthölje som inte
garanterar långvarig lagring.
Maskinen får inte staplas. Ingenting får lastas ovanpå maskinen.
20

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

FROMM

INSTALLATIONSANVISNINGAR
OBSERVERA!
Alla aktiviteter som nämns här får endast utföras under uppsikt av utbildad personal från tillverkaren
eller dess företrädare!
Se skisserna i avsnittet SÄKERHETSANORDNINGAR för positionsnumren som anges.
Allmänna riktlinjer
Kontrollera alltid i förväg att minimivillkoren för placering och drift av maskinen uppfylls, i synnerhet
miljökrav (lämpligt golv), temperatur, luftfuktighet, belysning och den avsedda platsens lämplighet.
Det är strängeligen förbjudet att installera maskinen i utrymmen där risk för översvämning, explosion
och brand föreligger.
Utrymmet där sträckfilmsmaskinen ska installeras måste vara tillräckligt stort för att rymma maskinens
dimensioner som anges i ritningarna plus extra utrymme för att installera och arbeta med maskinen.
Installationsarbetet måste utföras av utbildad personal och samordnas direkt av behörig teknisk
personal. Vid installationen måste nedanstående anvisningar samt gällande säkerhets- och
hälsolagstiftning följas till punkt och pricka.
För säkerhets skull bör ni alltid kontrollera maskinen för eventuella transport- eller hanteringsskador.
Kontakta Tillverkaren omedelbart vid behov.
Temperatur
För säkerhets skull måste ni se till att maskinen tas i drift vid en miljötemperatur på mellan
+5°C och +40°C.
Om andra temperaturer uppmäts måste ni kontakta BEHÖRIG TEKNISK PERSONAL omgående.
Arbetsområden
Det är strängeligen förbjudet att placera och/eller använda maskinen om miljöförhållandena skulle
kunna framkalla explosions- eller brandrisk.
Se till att följande inte finns i maskinens närhet: dammansamling, gas, farliga ångor och partiklar,
elektrostatiska fält, starkt elektromagnetiskt flöde eller något annat som skulle kunna vara skadligt för
personalen eller påverka driften av maskinen negativt.
Följ alltid gällande säkerhets- och hälsolagstiftning.
Maskinen måste placeras på ett plant, fast, vibrationsfritt betonggolv.
Undvik att komma i kontakt med maskinens övre delar på felaktigt sätt.
Energikällor
Kunden måste tillhandahålla en strömkabel som räcker till för strömstyrkan som kontrollskåpet kräver.
Ledarnas diameter måste klara av den sammanlagda spänningen som nämns i kaptilet TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Sträckfilmsmaskinen bör helst kopplas till kundens väggkontakt med en kabel med en standardiserad
CE-kontakt, som är kopplad till en 16A-säkring (trög).
Se kapitlet TEKNISKA SPECIFIKATIONER för information om lämplig kontakt.
Vid behov måste kunden tillhandahålla en huvudströmbrytare som sitter före kontakten.
Huvudströmanslutningen måste uppfylla gällande standarder, t.ex. tillåtna spänningsfluktuationer,
våggenerering, minskning av höga harmoniska komponenter osv.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

OBSERVERA!
Alla aktiviteter som nämns här får endast utföras under uppsikt av utbildad personal från tillverkaren
eller dess företrädare!
När underhåll, reparationer eller justeringar utförs måste kontrollpanelens nödstoppsknappar alltid vara
aktiverade. Dessutom måste batteriet vara urkopplat.
ALLT SOM STÅR I BRUKSANVISNINGEN GÄLLER, OM DET TILLÄMPAS!
-

Säkerhetsstötdämparenhet:
Skruva av skruvarna (1), sätt på stötdämparenheten (2) enligt skissen nedan.
Skruva sedan in skruvarna (1) i hålen igen (3).

-

Avkänningshjulenhet:
Skruva av skruvarna (4), sätt på avkänningshjulenheten (5) enligt skissen nedan.
Skruva sedan in skruvarna (4) i hålen igen.

4
1

5
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MONTERING AV MASKINEN

1. Kontrollera att NÖDSTOPPSKNAPPEN fungerar (Fig 1)
Maskinen är utrustad med en säkerhetsanordning som består av en
rad elektromekaniska kontakter som stoppar motorn när
nödstoppsknappen trycks in.
Maskinens säkerhetsanordningar aktiveras med hjälp av nödstoppsknappen som genom FRISTÄLLNING och AUTOMATISK KONTROLL
på mellanreläerna som styr nödbrytarna aktiverar en säkerhetskrets
som stoppar huvudmotorn.
Detta säkerställer att all aktivitet i maskinen stoppas omgående.

Fig 1

C1 Vagn: matar ut film under sträckfilmningen och justerar filmens spänning. Spänningen justeras
med en vals som har en mekanisk broms som kan justeras manuellt med hjälp av ett vred som sitter
på vagnen.
2. Vagn C2
Med hjälp av vagnen kan man justera spänningen av sträckfilmen när den viras runt pallen.
Vagnen C2 består av en gummiklädd vals (1) och en vals (2) med mekanisk broms.
Om man vrider på vredet (3) justeras bromsaktiviteten och således spänningen av sträckfilmen.
Innan man börjar sträckfilma måste vagnen laddas med sträckfilm. Sätt sträckfilmsrullen (5)
på stativet (4). Trä filmen mellan valsarna (1) & (2) enligt diagrammet i Figur A. Diagrammet finns
även på vagnen. Symbolen med trianglarna visar att fästsidan (om sådan finns) ska riktas åt det
hållet.

A

A

3
2

4

1
5
Fig 1
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MONTERING AV MASKINEN

C2 Vagn: matar ut film under sträckfilmningen och justerar filmens spänning. Spänningen justeras
med en vals som har en elektromagnetisk broms.
Med OP1 kan sträckfilmens spänning justeras manuellt med hjälp av ett vred som sitter på vagnen.
Med OP2 kan sträckfilmens spänning justeras via maskinens kontrollpanel.
3. Vagn C4
Filmvagn 2 består av en gummiklädd vals (1) i kombination med en elektromagnetisk broms
och valsar utan drivning (2).
Bromsaktiviteten och således spänningen av sträckfilmen justeras via kontrollpanelen.
Innan man börjar sträckfilma måste vagnen laddas med sträckfilm. Skjut in sträckfilmsrullen (3)
i filmhållaren i vagnen. Trä filmen mellan valsarna (1) & (2) enligt diagrammet i Figur A.
Diagrammet finns även på vagnen. Symbolen med trianglarna visar att fästsidan (om sådan finns)
ska riktas åt det hållet.

A
A

3

1
2

Fig 1
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MONTERING AV MASKINEN

C6 Vagn: Vagn med försträckningssystem med en motor.
Sträckfilmen kan försträckas med hjälp av ett mekaniskt reglage som drivs av två växlar (fast
mekanisk inställning). Sträckfilmningens spänning justeras manuellt och kontrolleras av en sensor
som mäter dess värde.
OP1: Sträckfilmens spänning kan justeras manuellt med hjälp av ett vred som sitter på vagnen.
OP2: Sträckfilmens spänning kan justeras via inställningarna på maskinens kontrollpanel.
4. Vagn C6
Med det här vagnalternativet kan spänningen av sträckfilmningen justeras via kontrollpanelen.
Den här vagnen tillåter försträckning av filmen enligt fasta inställningar som bestäms med hjälp
av växlar.
Försträckningsinställningar:
-150 % (1 meter film försträcks till 2,5 meter).
-200 % (1 meter film försträcks till 3,0 meter).
-250 % (1 meter film försträcks till 3,5 meter).
Vagnen är utrustad med en sensor (4) som är kopplad till utmatningsvalsen. Sensorn mäter filmens
spänning när den viras runt pallen. Detta värde justeras via kontrollpanelen.
Ett särskilt kretskort integrerar signalen från sensorn (4) och justeringen som gjorts via kontrollpanelen för att på ett dynamiskt sätt styra försträckningsmotorns hastighet och således spänningen
av sträckfilmen.
Vagnen är utrustad med en växelmotor som styr tre gummiklädda valsar (1), (2) och (3) med hjälp av
kuggväxlar. De olika växelinställningarna ger olika hastigheter i valsarna (1), (2) och (3) och
försträcker filmen i olika omfattning.
Vagnen har också 3 valsar utan drivning som används för att öka filmens utmatningsvinkel på
de gummiklädda valsarna.
Innan man börjar sträckfilma måste vagnen laddas med sträckfilm.
Sätt sträckfilmsrullen (5) på stativet (6). Öppna luckan och trä filmen mellan valsarna enligt
diagrammet i Figur A. Diagrammet finns även på vagnen. Stäng luckan ordentligt.
Symbolen med trianglarna visar att fästsidan (om sådan finns) ska riktas åt det hållet.

A

A
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Fig 1
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MONTERING AV MASKINEN

C7 Vagn: Vagn med försträckningssystem med två motorer.
OP1: Sträckfilmens spänning kan justeras manuellt med hjälp av ett vred som sitter på vagnen (6).
OP2: Sträckfilmens spänning kan justeras via inställningarna på maskinens kontrollpanel.
Sträckfilmningens spänning justeras manuellt och kontrolleras av en sensor som mäter dess värde.
5. Vagn C7
Med det här vagnalternativet kan försträckningen och spänningen av sträckfilmen justeras via
kontrollpanelen.
Försträckningen kan justeras från 150 % till 400 %.
Vagnen är utrustad med en sensor (4) som är kopplad till utmatningsvalsen. Sensorn mäter filmens
spänning när den viras runt pallen. Detta värde justeras via kontrollpanelen.
Ett särskilt kretskort integrerar signalen från sensorn (4) och justeringen som gjorts via
kontrollpanelen för att på ett dynamiskt sätt styra försträckningsmotorns hastighet och således
spänningen av sträckfilmen.
Innan man börjar sträckfilma måste vagnen laddas med sträckfilm.
Sätt sträckfilmsrullen (5) på stativet (6). Öppna luckan och trä filmen mellan valsarna
enligt diagrammet i Figur A. Diagrammet finns även på vagnen. Stäng luckan ordentligt.
Symbolen med trianglarna visar att fästsidan (om sådan finns) ska riktas åt det hållet.

A

A

6
4
5
Fig 1 = OP1
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MONTERING AV MASKINEN

6. Justering av avläsningsarm
Avläsningsarmen, där avkänningshjulet som löper runt godset som ska sträckfilmas sitter,
kan justeras i två steg:
a)
Hjulhöjd
Skruva av skruven (1), höj eller sänk staget till hjulet (2) enligt skissen nedan. Placera hjulet
så att det löper runt pallen utan att trycka in och/eller sticka ut. Skruva sedan åt skruven (1).

1

2
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MONTERING AV MASKINEN

7. Styrning
Styrningen eller stängningen av armen regleras med en fjäder (3) som sitter på ett vinkeljärn
(4) som är fäst i styrarmen.
Vinkeljärnet (4) kan ställas in i olika lägen (5) för att justera spänningen av fjädern.
Ändra läge så här: Släpp upp vinkeljärnet (4) genom att dra i brickan (6) och ställ in det i
önskat läge.
En hårt spänd fjäder ger:
- Bättre styrkraft
- Bättre stabilitet i styrarmen vid manuella rörelser
- Risk för att lätta pallar förflyttas på hala golv.
En löst spänd fjäder ger:
- Minskad styrkraft
- Minskad stabilitet i styrarmen vid manuella rörelser
- Risk för att roboten inte följer pallens konturer vid sträckfilmning i hög hastighet

3

28
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8. Mast H.2500 – H.2800
(Fig 1) Lift the mast (1) coupling it with a rope. Put the mast in the support (2) of the base, screw the
bolts inside the carter. Remove the rope. Connect the plug.
(Fig 2) 1.Power supply driver carriage (red wire (P or +) and black wire (M or -)
2.Powr supply carriage motor up/down (wire “U2” and “V2”)
3.Carriage signals
4.Cable for red light and for phonic wheel
5.Power supply robot

2

Fig 1

1

Fig 2

OBSERVERA!

Efter första installationen
Följ proceduren nedan innan maskinen startas
- Kontrollera att nödstoppsknappen är fri
- Sätt på maskinen
- Vänta i 5 sekunder och kör första cykeln i manuellt läge
- Om maskinen är i drift ska proceduren nedan följas
När installation eller underhållsarbete har utförts måste nedanstående procedur följas
för att kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt:
 Spärren på den rörliga stötsäkra skyddsbarriären
 Nödstoppsknapp
Kontrollera att spärren på den stötsäkra skyddsbarriären fungerar korrekt
- starta maskinen
- aktivera spärren i operatörsskyddet
Kontrollera att maskinen stannar inom bråkdelen av en sekund
Kontrollera att svamptryckknappen fungerar korrekt
- starta maskinen
- tryck på svamptryckknappen (nödstoppsknappen)
Kontrollera att maskinen stannar inom bråkdelen av en sekund

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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KONTROLLPANEL

D

E G F

C
H

B
A
I

J

Figur 1: Konsoll FR33x Generation V02 (Kontrollpanel TVÅ)
A = Tangentbord på – Återställning av cykel eller larmsignal (om detta finns) –
Spara program
B = Håll ner knappen för att sänka vagnen manuellt (om man samtidigt trycker på knapp A
sänks vagnen automatiskt ner till lägsta position för start av cykel)
C = Håll ner knappen för att höja vagnen manuellt
D = STOPPKNAPP för paus av cykel. Roboten saktar in och stannar. Cykeln kan återupptas
från samma ställe.
LED-LAMPAN LYSER = Batteriet måste laddas
= Knapp för att minska värdet
E = Knapp för att minska värdet
F = Knapp för att öka värdet
H = Knapp för att öka värdet
G = 2-siffrig display för funktioner (parametrar) i det valda programmet
H = 3-siffrig display för värdet för funktionen som anges
I = STARTKNAPP för programmerad cykel
J = NÖDSTOPPSKNAPP
Larmsignaler
Display V (I) används för att indikera olika larmsignaler.
LED-lampan bredvid RESET-KNAPPEN (ÅTERSTÄLLNING) (A) blinkar samtidigt:
E01: Säkerhetsstötfångaren intryckt
E02: Start misslyckades (Roboten saknar driv)
E04: Nödläge – fotkrosskada
E08: Omkodaren är blockerad (vagnen rör sig inte)
E16: Vagndörren är öppen
E32: Batteriet är urladdat
LED-lampan till höger på display V (I) kommer att blinka om ett fel har uppstått i EEPROM.
Parametrar kan då inte längre sparas och EEPROM måste bytas ut.
Roboten kan användas på normalt sätt om detta har inträffat.
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INDIKATIONER
STARTCYKEL AKTIV

Ett signalhorn har installerats i kontrollpanelen. Varningsignalen
ljuder alltid i några sekunder innan det AUTOMATISKA
PROGRAMMET utförs.
Operatören har då möjlighet att lämna riskområdet innan maskinen
inleder cykeln.
Maskinen startar endast efter att denna tid har förflutit.

ÅTERSTÄLL MASKINEN

Sträckfilmsmaskinens automatiska program avbryts och ett
felmeddelande visas på konsollen, t.ex. när nödstoppet aktiveras
eller något annat fel har upptäckts. Sträckfilmningen kan endast
återupptas om man trycker på RESET (Återställningsknappen) på
kontrollpanelen. Då återställs felet och maskinen spänningssätts
igen, under förutsättning att huvudströmbrytaren fortfarande är
påslagen. Orsaken till felet måste förstås åtgärdas först.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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Använd knapparna (1) och (2) för att flytta roboten så att
den står bredvid produkten med avkänningshjulet mot den.
Se till att roboten är parallell med en av pallens sidor,
på 30-50 centimeters avstånd.
Dra ut sträckfilmens ände från motsatt sida av vagnen
och fäst den på nedersidan på produkten som ska
sträckfilmas.

Vänster = 1
Höger = 2

Ställ in önskat antal extra topp- och bottenvarv på kontrollpanelen (1). Tryck på den gröna STARTKNAPPEN.
Sträckfilmningen kommer att utföras automatiskt (se avsnittet
FILMNINGSPROGRAM).
Fig 1

Upp till 100 program kan skapas. Gör så här för att kopiera parametrarna från ett befintligt
program till ett tomt program: Välj källprogram, håll ner återställningsknappen (reset) och
välj målprogram. Släpp upp återställningsknappen (reset) för att kopiera alla parametrar.
OBS:

32

Det tomma målprogrammet måste alltid vara olåst (F00 = 1).
F01

Förflyttning av sträckfilmsvagnen
: 01 Uppåt och Nedåt
: Endast uppåt eller nedåt
: Ej tillgängligt på den här roboten

F02

Robotens rotationshastighet
: Välj hastighet, 50-95 Mt/min

F03

Hastighet för höjning av vagnen
: Alternativ: från 0 till 100

F04

Hastighet för sänkning av vagnen
: Alternativ: från 0 till 100

F05

Antal extra bottenvarv

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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F06

Antal extra toppvarv

F09

Sträckfilmsremsa som placeras på produktens ovansida.

F12

Höjd där höjningen av vagnen stannar.
Sträckfilmrullens överkant är referenspunkt för den här
inställningen. (Om man ställer in den här parametern avaktiveras
fotocellen som läser av pallhöjden.)

F14

Spänning av sträckfilmen/sträckning nummer 2 när vagnen rör sig
uppåt under cykeln.
: Alternativ: 0 till 100

F16

Spänning av sträckfilmen/sträckning nummer 2 när vagnen rör sig
nedåt under cykeln.
: Alternativ: 0 till 100

F18

Inställning av försträckningen av filmen när vagnen rör sig uppåt
under cykeln.
: Alternativ: 120 till 400
(Endast i kombination med vagn 4, med två försträckningsmotorer)
F20

Inställning av försträckningen av filmen när vagnen rör sig nedåt
under cykeln.
: Alternativ: 120 till 400
(Endast i kombination med vagn 4, med två försträckningsmotorer)
F21

Särskild pallcykel för stora pallar

F22

Cykel med täckfilm
: 1 Aktiverad
: 2 Avaktiverad

F23

Nedsänkningsavstånd med aktivering av parameter F22
: Små överdrag av täckfilm, lågt värde
: Stora överdrag av täckfilm, högre värde

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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F24

Tjockleken på filmen som används
: Välj 10-35 mikroner
(Endast i kombination med vagn 6 & 7, en & två
försträckningsmotorer med valfri vägningssats fastsatt)
Genom att ange filmens tjocklek inom spannet 10-35 mikroner kan
man vid slutet av cykeln fastställa mängden film som används för
emballeringen.

F25

Manuell hastighet framåt
: Välj 0-40

F26

Cykel med avskärning (valfritt)
: 0 Avaktiverad
: 1 Aktiverad

F27

Avskärningstid efter fasen
: Välj 0-200 hundradels sekunder.
Ställer in positionen där avskärning och spänning av filmen äger
rum under avskärningen.

F28

Filmutmatningstid efter avskärning
: Välj 0-200 hundradels sekunder.
Ställer in mängden film som matas ut från vagnen efter det
att filmen har skurits av.

F30

Stegvis höjning / sänkning av vagnen
: Välj 0-50 steg 1
: 0 Avaktiverad
: 0 Aktiverad
Denna funktion används för att aktivera stegvis höjning / sänkning
av vagnen. Värdet som ställts in motsvarar höjningsavståndet i
varje varv (i centimeter).
OBS: Värdet som ställts in i F21 måste vara detsamma som
produktens omkrets.
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Låsning av tangentbord:
Förhindrar ändring av parametrar genom att låsa
tangenterna V+ och V-.
Håll ner ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (RESET)
och tryck samtidigt på F+ och F-.
LED-lampan till höger på display V kommer då
att tändas och lysa med fast sken.
Lås upp tangentbordet:
Håll ner ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (RESET)
och tryck samtidigt på F+ och F-.
LED-lampan till höger på display V kommer då
att släckas.

DISPLAY "V”
1: BLINKANDE SKEN: sparar parametrar
PÅ: programmet endast inställt på avläsningsläge
(F00=0)
AV: programmet inställt på avläsningsoch skrivningsläge (F00=1)

1

2

3

2: Visar parameterns decimaltecken
3: BLINKANDE SKEN: fel på EEPROM
PÅ: tangentbordet är låst (V+ och V- är låsta)
AV: tangentbordet är olåst

Signaler
LED-lampan bredvid MANUELL HÖJNING AV VAGNEN indikerar automatisk
styrning av höjningen av vagnen.
Tryck ner knappen samtidigt som ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (RESET)
så börjar vagnen att förflyttas.
LED-lampan bredvid MANUELL SÄNKNING AV VAGNEN indikerar automatisk
styrning av sänkningen av vagnen.
Tryck ner knappen samtidigt som ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (RESET)
så börjar vagnen att förflyttas.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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START OCH STOPP AV ROBOTENS STRÄCKFILMSCYKEL
Automatiskt driftläge med inställningsbara cykler
Aktivera detta driftläge när maskinen har spänningssatts och alla säkerhetsvillkor har uppfyllts.
Ställ in önskad arbetscykel på kontrollpanelen och tryck på STARTKNAPPEN.
-

Läs av kontrollpanelen för att se om batteriet är laddat
Om batteriet har laddats i förväg, koppla då ur laddningskabeln ur väggkontakten.
Kontrollera att filmrullen sitter på rätt stativ och att filmen har trätts genom valsarna på rätt sätt
enligt diagrammet.
Kontrollera avkänningshjulets position och justera den vid behov med hjälv av skruven.
Ta tag i handtagen och tryck på STARTKNAPP FRAMÅT.
Placera avkänningshjulet mot produkten på pallen.
Ta tag i sträckfilmens ände och fäst den på ena hörnet på pallen.
Ställ in önskad sträckfilmscykel på kontrollpanelen.
Tryck på STARTKNAPPEN.
Skär av filmen manuellt efter avslutad sträckfilmscykel och sätt fästsidan mot pallen.
Pallen är nu klar och kan hämtas.

OBS!

Varningsignalen ljuder alltid i ungefär 3 sekunder innan det automatiska programmet utförs.
Maskinen startar endast efter att denna tid har förflutit.

OBS!

Den automatiska sträckfilmscykeln startar endast om startvillkoren har uppfyllts.
Ett felmeddelande visas om inte alla startvillkor har uppfyllts.
Startvillkoren för den automatiska sträckfilmscykeln är:

-

Ett av FILMNINGSPROGRAMMEN ska ha valts
Fotocellen som mäter "pallhöjden" ska vara aktiverad
Nödstoppet får inte vara aktiverat
Den mobila flexibla remmen ska vara spärrad
Inga fel ska ha upptäckts

Omedelbart stopp
Gör så här för att stoppa maskinen omedelbart:
- Tryck på stoppknappen
- Tryck på nödstoppsknappen (svamptryckknapp)
- Tryck på den flexibla remmen på framsidan
- En larmsignal indikerar att maskinen måste stoppas omedelbart.
Maskinen stoppas omedelbart.
OBS: När maskinen har stoppats på det här sättet kan man starta den igen i läget där den befann sig
när stoppet inträffade genom att trycka på startknappen.
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FILMNINGSPROGRAM
F01=02
1. Enkel sträckfilmning
När det förinställda antalet bottenvarv har utförts kommer filmvagnen att förflytta sig uppåt.
När filmvagnen har nått överdelen och har avslutat antalet förinställda toppvarv kommer maskinen
att stanna. Filmen kan nu skäras av upptill. När man trycker på start igen återstartar maskinen
och filmvagnen sänks bara ner.
F01=01
2. Dubbel sträckfilmning
Ett komplett (dubbelt) filmningsprogram utförs med hjälp av den här funktionen. När det förinställda
antalet bottenvarv har utförts kommer filmvagnen att förflytta sig uppåt, sedan stannar den till för
att utföra toppvarven. Maskinen är hela tiden i drift. Sedan förflyttar sig filmvagnen nedåt igen.
Fler förinställda bottenvarv utförs, sedan stannar maskinen. Filmen kan nu skäras av och pallen
transporteras.
F22=1
3. Dubbel sträckfilmning + Överdrag
När det förinställda antalet bottenvarv har utförts kommer filmvagnen att förflytta sig uppåt (maskinen
är i drift hela tiden). När filmvagnen har nått överdelen utför den ungefär 1 toppvarv, förflyttar sig nedåt
och väntar tills överdraget har lagts på.
Ändra minskningen av avståndet genom att förändra den DIGITALA INSTÄLLNINGEN AV VÄRDET
med hjälp av + eller – i kapitlet GRUNDLÄGGANDE DRIFTINSTRUKTIONER.
När startknappen har tryckts in igen kommer filmvagnen att förflytta sig uppåt igen och lägga på
överdraget. Därefter kommer filmvagnen att förflyttas nedåt igen. Fler förinställda bottenvarv utförs,
sedan stannar maskinen. Filmen kan nu skäras av och pallen transporteras.
F12
6. Dubbel sträckfilmning
Som program 2 fast med ett undantag: I det här programmet kan man förinställa pallhöjden genom att
ändra parametrarna på kontrollpanelen. Det här programmet är särskilt utformat för gods som inte kan
avläsas av fotosensorn.
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FEL UNDER DRIFT
ROBOTEN SÄTTS INTE PÅ
Möjligt problem
- Svamptryckknappen har fastnat
-

Batterierna har kopplats ur
Batteriladdaren är ansluten i kontakten
Säkring FU1 har gått
Säkringen på displayen har gått

Möjlig lösning
Stäng av. Tryck på startknappen
(Se bokstav A på KONTROLLPANELEN)
- Anslut batteriet
- Koppla ur den
- Byt ut den
- Byt ut den

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
VAGNEN STANNAR INTE VID DEN LÄGRE ELLER HÖGRE GRÄNSBRYTAREN
Möjligt problem
- Gränsbrytarna är inte korrekt anslutna
-

Gränsbrytaren fungerar inte korrekt

-

Vagnen sträckfilmar inte i golvnivå

Möjlig lösning
- Kontrollera kablarna
-

Kontrollera avståndet mellan
gränsbrytare och sensorfäste på
masten (Fig 1)
Byt ut mikrobrytare N5.2373
Kontrollera det lägre sensorfästets
position och justera med hjälp av
skruvarna.

Fig 1
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
ROBOTEN BÖRJAR ARBETA MEN VAGNEN HÖJS BARA NÅGRA CENTIMETER OCH SEDAN
AVSLUTAS CYKELN
Möjligt problem
- Fotocellen läser inte av pallen

Möjlig lösning
- Pallen är låg
- Rengör fotocellen
- Täck över fotocellen och titta på LED
och på LED till kabel 03 JP3 (Sätt på)
- Arbeta med F12 (Kontrollpanel)
- Fotocell för svart film?

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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FEL UNDER DRIFT
ROBOTEN BÖRJAR ARBETA MEN VAGNEN HÖJS ÖVER PALLEN
Möjligt problem
- Ljuset reflekteras i fotocellen

Möjlig lösning
- Rengör fotocellen
- Minska fotocellens känslighet

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.

Möjligt problem
- Batteriet är inte helt fulladdat

Fig 1

WRAPPING PROGRAMS
WRAPPING PROGRAMS

BATTERIET HAR LADDATS I 8-10 TIMMAR, MEN EFTER NÅGRA PALLAR
LYSER BATTERILADDARENS LYSDIOD ORANGE
Möjlig lösning
- Kontrollera alla anslutningar
(batteri-batteriladdare)
- Kontrollera DIP-switchens
konfiguration (Fig 1 & Fig 2)
- Ladda ur batteriet helt.
Ladda batteriet igen i 8-10 timmar
(då ska LED lysa grönt)
Mät båda batteriernas styrka med
en spänningsmätare, högsta tillåtna
spänning är 27 Volt.
Spänningen mellan de båda
batterierna måste vara likadan, annars
kan batteriet med lägst spänning
orsaka kortslutning.
Läs mer om elektrisk batteriladdare i
bruksanvisningen.

Fig 2
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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FEL UNDER DRIFT
FILMENS SPÄNNING FÖRÄNDRAS INTE MED VAGN 2
Möjligt problem
- Filmen matas in på felaktigt sätt
-

Friktionen är inte korrekt ansluten
Det låter om vagnens övre del
Vredet är inte korrekt anslutet

Fig 1

Möjlig lösning
- Trä filmen genom bromssystemet
enligt ritningen på vagnens ovansida (Fig 1)
- Friktionen måste justeras eller bytas ut (Fig 2)
FR3.1095
- Kontrollera skruvens gängor (Fig 3)
- Byt ut vredet FR3.1188

Fig 3

Fig 2

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
FILMENS SPÄNNING FÖRÄNDRAS INTE MED VAGN 4
Möjligt problem
- Filmen matas in på felaktigt sätt
-

Filmens spänning fungerar inte korrekt

-

Den elektromagnetiska bromsen fungerar
inte korrekt

Fig 1

Fig 2

Möjlig lösning
- Trä filmen genom bromssystemet enligt ritningen på
vagnens ovansida (Fig 1)
- Kontrollera värdet för spänningen på displayen
(F13-F16)
- Kontrollera om den svarta valsen kan flyttas för
hand (Fig 2)
- Kontrollera kvaliteten på filmen
- Kontrollera kablarna
- Kontrollera den elektromagnetiska kopplingen
(Fig 3)
- Byt ut den elektromagnetiska kopplingen
FR3.1101
- Kontrollera strömförsörjningen (Fig 3)
- Byt ut strömförsörjningen FR3.1103

Fig 3

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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FEL UNDER DRIFT
FILMENS SPÄNNING FÖRÄNDRAS INTE MED VAGN 6
Möjligt problem
- Filmen matas in på felaktigt sätt

Möjlig lösning
- Trä filmen genom bromssystemet enligt
ritningen på vagnens ovansida (Fig 1)

-

-

Filmens spänning fungerar inte korrekt

-

-

Motorns drivhjul som reglerar spänningen
är blockerad

-

-

Fig 2a

Kontrollera värdet för spänningen på displayen
(F13-F16)
Kontrollera kablarna (Fig 2a)
Kontrollera att skruven/den svarta
plastmagneten sitter på rätt avstånd (10-15 mm)
från strömförsörjningen (Fig 2a)
Plastmagneten har en magnetisk sida och när
den närmar sig sensorn börjar drivhjulet (Fig 2b)
på motorn att rotera.
Kontrollera strömförsörjningen (Fig 2c)
Byt ut strömförsörjningen FR3.1153
För reglervalsen mot sensorn (Fig 3a) och läs
samtidigt av hur många gånger lampan på
växelriktaren blinkar (Fig 3b)
Om LED blinkar 4 gånger:
Kontrollera anslutningen
Kontrollera motorns borstar
Byt ut motorn (Fig 3b)
N51.1114

Fig 3a

Fig 2b
Fig 1

Fig 2c

Fig 3b

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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FEL UNDER DRIFT
FILMENS SPÄNNING FÖRÄNDRAS INTE MED VAGN 7
Möjligt problem
- Filmen matas in på felaktigt sätt

-

Försträckningen av filmen fungerar inte
korrekt

Möjlig lösning
- Trä filmen genom bromssystemet enligt
ritningen på vagnens ovansida (Fig 1 C6)
-

-

Motorns drivhjul som reglerar
försträckningen är blockerad

-

-

Kontrollera värdet för försträckningen på
diplayen (F17-F20)
Kontrollera kablarna
Kontrollera att skruven/den svarta
plastmagneten sitter på rätt avstånd (10-15 mm)
från strömförsörjningen.
Plastmagneten har en högersida och när den
närmar sig sensorn börjar drivhjulet (Fig 1)
på motorn att rotera.
Kontrollera strömförsörjningen
Byt ut strömförsörjningen FR3.1153
För reglervalsen mot sensorn och läs samtidigt
av hur många gånger lampan på växelriktaren
blinkar
Om LED blinkar 4 gånger:
Kontrollera anslutningen
Kontrollera motorns borstar
Byt ut motorn (Fig 2) N51.1113

Fig 2

Fig 1

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
OBSERVERA: STÄNG LUCKAN PÅ VAGN 6 OCH VAGN 7 ORDENTLIGT
Stäng luckorna på vagnens nedre och övre del ordentligt. Kugghjulen måste vara perfekt inställda i rät
linje och tänderna måste haka i varandra ordentligt, annars kan de skadas (Fig 3).
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VAGN 6

VAGN 7

Fig 1

Fig 2

Fig 3
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FEL UNDER DRIFT
MÖJLIGA FEL VID FÖRSTA INSTALLATIONEN!
Möjligt problem
- Roboten anger felmeddelande E01
(Säkerhetsstötfångaren är intryckt)

Möjlig lösning
- Mikrobrytaren under roboten
är felinställd (Fig 1).
Mikrobrytarens spets måste vara
placerad mitt på kammen.
Fixera mikrobrytaren på roboten.

-

Roboten anger felmeddelande E08
(Omkodaren är blockerad, vagnen rör sig inte)

-

Kontrollera alla anslutningar
(Fig 2a och Fig 2b)

-

Uppladdningscykeln startar inte och meddelandet “bat”
visas

-

Kontrollera anslutningen till
batteriet och polariteten (Fig 3)

Fig 1

Fig 2a

Fig 2b
Fig 3
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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LARMSIGNALER
V-displayen används för larmsignaler. Även LED-lampan bredvid
ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (RESET) indikerar larmsignal.
LED-lampan till höger kommer ENDAST att blinka om ett fel har
uppstått i parameterminnet. Om larmsignalen kvarstår efter att
maskinen har stängts av och satts på flera gånger måste EEPROM
bytas ut. Roboten kan användas på normalt sätt under tiden, men inga
parametrar kan sparas.
E01: Säkerhetsstötfångaren intryckt
E02: Start misslyckades (Roboten saknar driv)
E04: Nödläge – fotkrosskada
E08: Omkodaren är blockerad (vagnen rör sig inte)
E16: Vagndörren är öppen
E32: Batteriet är urladdat
E01- SÄKERHETSSTÖTDÄMPAREN ÄR INTRYCKT
Möjligt problem
Möjlig lösning
- Ett hinder har fått roboten att stanna
- Ta bort hindret framför roboten och tryck på reset
(återställning).
- Mikrobrytaren fungerar inte korrekt
- Mikrobrytaren under roboten
är felinställd (Fig 1).
Mikrobrytarens spets måste vara
placerad mitt på kammen.
Fixera mikrobrytaren på roboten.
- Kontrollera alla anslutningar.
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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LARMSIGNALER
E02- STARTEN MISSLYCKADES (Roboten har inget driv)
Möjligt problem
Möjlig lösning
- Gränslägesbrytaren fungerar inte
- Kontrollera LED för kabel 103 JP6
korrekt
- Kontrollera LED för kabel 07 JP7
(sätt på, gränslägesbrytaren läser av)
- Justera avståndet mellan gränslägesbrytaren och
avläsaren (2-3 mm)
- Kontrollera anslutningarna.
- Byt ut gränslägesbrytaren.
- I den manuella funktionen ”dragning
- Kontrollera LED för kabel 104 JP11 (sätt på - 24V)
framåt/bakåt” rör sig roboten inte
-

Motorbromsen är avaktiverad,
men motorn startar inte

-

-

Motorbromsen är avaktiverad, motorn
är spänningssatt men startar inte

-

Kontrollera spänningen i växelriktare U1-V1
Kontrollera spänningen mellan växelriktare och
motor
Kontrollera om spänningen når växelriktaren.
När roboten sätts på ska ”Diagnostic” på
växelriktaren blinka
Kontrollera motorns borstar
Byt ut motorn
Byt ut växellådan

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
E04- SÄKERHETSANORDNINGEN FÖR FOTKROSSKADA
(Denna funktion finns inte på roboten)
Möjligt problem
Möjlig lösning
- Säkerhetsanordningen för fotkrosskada
- Kontrollera bryggsäkringen mellan
fungerar inte korrekt
JP8 och JP9
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
E08- OMKODAREN ÄR BLOCKERAD (Vagnen rör sig inte)
Möjligt problem
Möjlig lösning
- Gränslägesbrytaren fungerar inte korrekt
- Kontrollera LED för kabel 100-101 JP6
- Kontrollera LED för kabel 08 JP7
(sätt på, gränslägesbrytaren läser av)
- Justera avståndet mellan gränslägesbrytaren
och avläsaren
(2-3 mm)
- Kontrollera anslutningarna.
- Byt ut gränslägesbrytaren.
- Motorn fungerar inte
- Kontrollera spänningen i växelriktare U1-V1
- Kontrollera spänningen mellan växelriktare och
motor
- Kontrollera om spänningen når växelriktaren.
När roboten sätts på ska ”Diagnostic” på
växelriktaren blinka
- Motorn spänningssätts men den startar
- Kontrollera motorns borstar
inte
- Byt ut motorn
- Byt ut växellådan
Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
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LARMSIGNALER
E16- VAGNENS LUCKA ÄR ÖPPEN
Möjligt problem
- Vagn 2 och 4 saknar lucka
-

Luckan på vagn 6 och 7 är öppen

-

Mikrobrytaren fungerar inte korrekt

Möjlig lösning
- Kontrollera bryggsäkringen på
anslutning XC1 pol 5 och 7
- Kontrollera om luckan är stängd
ordentligt
- Kontrollera LED för kabel 09 JP9
(sätt på, mikrobrytaren läser av)
- Kontrollera spänningen mellan
kabel 09 JP9 och pol P1
- But ut mikrobrytaren

Kontakta TILLVERKARENS kundtjänst om problemet kvarstår.
E32- BATTERIET ÄR URLADDAT
Möjligt problem
- Batterier är urladdat

BATTERILADDAREN VISAR ORDET “bat”
Möjligt problem
- Uppladdningscykeln startar inte och meddelandet
“bat” visas

46

Möjlig lösning
- Kontrolllera LED på kontrollpanelen.
(Se bokstav A
på KONTROLLPANELEN)
Möjlig lösning
- Kontrollera anslutningen till batteriet
och polariteten
Läs mer i ”Fel vid första installation”
Läs mer om elektrisk batteriladdare
i bruksanvisningen.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

FROMM

FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

PÅTRÄDNING AV FILMEN
Placera den nya sträckfilmsrullen (avrullningsriktningen beror på vilken sida fästsidan befinner sig).
Trä filmen genom bromssystemet enligt skisserna i den här bruksanvisningen.
Pilar på insidan av rullen innebär:
CI = CLING INSIDE (FÄSTSIDAN INÅT)
Filmen måste träs genom bromssystemet på det här sättet när man använder sträckfilm som har
fästsidan vänd inåt när filmen rullas av.
Pilar på utsidan av rullen innebär:
CO = CLING OUTSIDE (FÄSTSIDAN UTÅT)
Filmen måste träs genom bromssystemet på det här sättet när man använder sträckfilm som har
fästsidan vänd utåt när filmen rullas av.
Påträdning av sträckfilm med dubbla fästsidor är inte relevant.
Sträckfilm

-

LLDPE Material
Rullens inre diameter
Rullens yttre diameter
Filmbredd

Max 35 µ / 0,000138”
76,2 mm / 3”
Max. 250 mm
Max. 500 mm

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL

-

FÖR DIN SÄKERHET!
Stäng först av huvudströmbrytaren och lås den innan underhållsarbete utförs.
Se till att ingen annan kan sätta på maskinen.
Se till att alla skyddsbarriärer och höljen sätts på innan maskinen tas i drift igen.

Tack vare förebyggande underhåll kommer maskinen att få lång livslängd. Förebyggande underhåll
innebär att maskinen måste ses över varje vecka, månad, halvår eller år enligt ett särskilt schema.
Maskinens livslängd påverkas av miljön där den används. Underhållsintervallerna gäller för normala
driftförhållanden (8 timmar per dag, 20° C, ren miljö). Vid strängare förhållanden bör underhållet skötas
oftare. Låt inte roterande delar bli smutsiga.
FILMRESTER
Maskinen måste rengöras varje dag.
Använd inga lösningsmedel för att rengöra maskinen. Ta bort damm eller partiklar som fastnar i
maskinen under drift. Använd aldrig tryckluft, utan bara trasor och dammsugare.
Kontrollera om det finns film- och emballagerester i bromssystemet och ta bort dem.
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INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL

DAGLIGEN
Det är viktigt att ladda robotens batteri för att säkerställa att det får så lång livslängd som möjligt.
Den elektroniska kontrollenheten innehåller även batteriladdaren som styrs av huvudströmenheten.
Hur ofta batteriet ska laddas beror på maskinen. De viktigaste reglerna för att förlänga batteriets
livslängd är:
- Låt inte batterierna vara halvt laddade eller helt urladdade i långa perioder.
- Byt batterier när kontrollpanelen indikerar att batteriet är urladdat. Användning av urladdade
batterier kan orskaka skador som inte går att reparera.
Gör så här för att ladda batteriet:
Koppla in strömkabeln i maskinen (Fig 1), sedan
i väggkontakten. Låt roboten stå och ladda.

Figur 1
När kontakten har kopplats in startar laddningen
inom några sekunder. Om laddningen avbryts
kommer den att starta om från början när kabeln
kopplas in igen.
När den gröna LED-lampan lyser indikerar den
att batteriet är färdigladdat.

Figur 1
Se laddarens bruksanvisning för ytterligare information.
VARJE VECKA
Rengöring. Använd bara isopropylalkohol och en luddfri trasa som inte trådar av sig. Torka noga bort
alla spår av smuts från maskinens alla arbets- och transportytor. Smuts kan skapa ytfriktion och
glidproblem. Där det är lämpligt kan man bara använda en trasa som sköljts i hett vatten.

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL

VARJE HALVÅR

1

2

Figur 1

Figur 2
Kontrollera att avkänningshjulets arm (1) alltid återgår till startposition. Byt annars ut fjädern.
Kontrollera skenor, hjul och de gummiklädda valsarna i vagnen för slitage. Byt ut slitna delar.

7
2

1

Figur 3
50
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INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL

Stäng av maskinen och kontrollera kedjespelet i sträckfilmsvagnen. (Fig 3)
Om vagnen (1) med lätthet kan lyftas upp några centimeter måste kedjan (2) spännas enligt följande:
- Lossa bulten (5) enligt figur 3 & 4. Skruva åt bulten (6) tills kedjependlingen, som mäts på
mitten av masten (7), är 2 cm. Skruva åt bulten (5).
- Smörj kedjan med fett.

5
6
KUGGHJULSINSTÄLLNING VAGN 7:
När man har bytt ut de tre kugghjulen (till växelmotor, vals 2 och 3) måste man kontrollera att de är
korrekt inställda i rät linje (Fig 4):
- Stäng luckan och lås den ordentligt med skruvarna (Fig 1 och 2). Kontrollera att den inte rör sig
eller vibrerar.
- Kontrollera att valsarna är parallella med varandra (Fig 3) och med ramen.
- Kontrollera att kugghjulens tandade sidor är korrekt inställda i rät linje.
- Kontrollera avståndet mellan kugghjulens tänder (vanligtvis en tiondels mm).
När maskinen har varit i drift i 15 dagar skall alla ovanstående punkter kontrolleras.
Drivhjul växelmotor
Drivhjul
försträckning
Fig 1

Kugghjul till växelmotorn
Kugghjul till vals 2
Kugghjul till vals 3

Växelmotor

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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UNDERHÅLLSSCHEMA

INTERVALLER FÖR UNDERHÅLL
8
timmar
Daglig rengöring
Rengöring av fotocellens öga
Kedja
Lager
Lameller
Gränsläges- och
säkerhetsbrytare
Elsystem
Rullhjul
Stödhjul

40
timmar

100
timmar

200
timmar

500
timmar

1000
timmar

2000
timmar

X
X
4
X
X
X
X
X
X

Siffrorna i underhållsschemat hänvisar till det smörjmedel som skall appliceras (se nedanstående tabell).
Om det är ett X i rutan i underhållsschemat innebär det att underhåll eller kontroll av den angivna delen
eller systemet skall utföras.
SMÖRJMEDEL
Nr.

52

SHELL

BP

1

OMALA 220

2

OMALA 680

3

TONNA T68

ENERGOL
GR-XP 220
ENERGOL
GR-XP 680
MACCURAT 68

4

ALVANIA R

5

SMÖRJMEDEL
ESSO
MOBIL OIL

TEXACO

MOBILGEAR 630

MEROPA 220

MOBILGEAR 636

MEROPA 680

VACTA.4

ENERGREASE L2

SPARTAN
EP 220
SPARTAN
EP 680
FEBIS K 68
EP220
BEACON 2

MOBILUX 2

WAX LUBRI-CANT
X68
MULTIFAK EP2

TELLUS 46

HPL 46

NUTCO H46

DTE 26

RANDO HD46

6

TORCULA 32

ENERGOL
RD-E 80

AROX EP 56

ALMOBIL 1

ARIES 32

7

TELLUS 15

RANDO HDZ 15

8

RETINAX WB

STARPLEX
PREMIUM 1
(beroende på modell)

Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen på något sätt eller i någon form
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OMBUD
FROMM Italiana S.r.l.
Stretch Wrapping Division
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)
Italien
Tel. +39 0456245577
Fax +39 0456245594
P.IVA 00223630237
www.fromm-stretch.com
info@fromm-stretch.com

TILLVERKARE
FROMM SLOVAKIA a.s.
Stretchwrapping Division.
Továrenská, 15
SK-901 01 Malacky
(Republiken Slovakien)
VAT Number SK2022019109

DOKUMENTATION
För reservdelar, se den separata reservdelsbroschyren.
Eller ladda ner den direkt från vår hemsida:
http://www.fromm-stretch.com/Pages/Download.aspx?DownloadID=749
Eller kontakta din FROMM-återförsäljare.
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CE-Konformitets deklaration
(CE maskin direktiv 2006/42/EC - Annex IIA)

Leverantören:

FROMM SLOVAKIA a.s.
Stretchwrapping Division.
Tovarenska 15
SK-901 01 Malacky
(SLOVAK REPUBLIC)

Tillkännager härmed ansvar för att produkten:
Model:

FR330 / FR331 / FR332 / FR333 / FR400 / FR401 / FR402 /
FR403

Maskintyp:

Robot Sträckfilmsmaskiner

Har byggts i enlighet med bestämmelserna i direktiv:
2006/42/EG (Maskiner)
2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG (Lågspänning)
Följande överenstämmer med nationell standard och andra normginvna dokument bifogas:
UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009
ISO 13849-1:2008 + AC:2009
CEI EN 60204-1:2006
EN ISO 14121:2007
Tekniskt ansvar:

Ort:
Datum:
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Titel:

S. Stigler
C.E.O.
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GARANTIVILLKOR
FROMM:s återförsäljare till slutanvändare.
Garantin gäller i 12 månader, vid drift av maskinen 8 timmar per dag, 40 timmar per vecka.
Garantin gäller för alla brister som orsakats av undermålig tillverkning eller bristfälliga material.
Garantin gäller inte för:
a) förslitningsdelar.
b) brister som orsakats av felaktig förvaring, inkorrekt hantering och bruk samt användning
av sträckfilm av annan kvalitet än den som rekommenderas av FROMM.
c) brister som orsakats av felaktigt reparationsarbete som utförts av kunden.
d) brister som orsakats av brist på underhållsarbete eller felaktigt utfört underhållarbete.
Garantin upphör att gälla så fort anläggningen inte underhålls i enlighet med de bifogade underhållsoch driftinstruktionerna.
Garantin gäller delarna som ska bytas ut, exklusive de arbetstimmar som reparationsarbetet kräver.
Kunden äger inte rätt att kräva skadestånd för produktionsavbrott och person- och egendomsskador
som orsakats av brister som omfattas av garantin.
Underhållskostnader
Fråga din återförsäljare/leverantör om underhållskostnaden per år/serviceperiod.
Service utförs enligt FROMM:s servicevillkor/serviceavtal.
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