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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. 
 
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 Πρоσоχή !  
Πρίν  την  εγκατάσταση ,  σύνδεοη  καί  αρχική  λειτουργ ια  της   συσκευής  διαβάστε   
προσεκτ ικά  τ ίς  οδηγ ιες  χρήσης .  
‘Ετσι  προστατεύετε  τον  εαυτό  σας  και  αποφεύγετε  πιθανές  βλάβες  συσκευή .  
 
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. 
 
PL Ważne! 
Przed instalacją maszyny, bądź przed przystąpieniem do pracy z maszyną po raz pierwszy, należy 
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 använding. Ni förebygger därmed olycks-
risker 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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Beste klant, 
 
Wij willen u graag bedanken voor de aankoop van onze machine. In deze gebruiksaanwijzing zouden wij graag 
de technoligische kwaliteit van deze door u aangekochte machine onder uw aandacht willen brengen.  
 
Onze machines worden gegarandeerd te werken met een maximale efficientie, wanneer originele onderdelen 
worden gebruikt en wanneer onderhoudt wordt gedaan door onze “of” door onze organisatie getraind 
onderhoudspersoneel. Wij adviseren u daarom het gehele onderhoud van de door ons gefabriceerde machines, 
EXCLUSIEF uit te besteden aan onze Technische afdeling en onderdelen service. 
 
Indien onderhoudswerk op de door ons gefabriceerde machines wordt uitgevoerd door niet geautoriseerd, 
ongeschoold personeel, of wanneer op enig moment NIET ORGINELE onderdelen of vervangingsdelen worden 
ingezet, dan vervalt met onmiddelijke ingang de garantie van de FABRIKANT en de verplichting tot technische 
assistentie. Wij zijn ervan overtuigd dat u bovenstaande mededelingen op de juiste waarde zult inschatten, vanuit 
een technische aspect en oogpunt; onze hoogste prioriteit is om onze klanten te beschermen tegen enige 
negatieve ervaringen met betrekking tot machines die onze naam dragen. 
 
Deze BEDIENINGSHANDLEIDING is uw gids voor INSTALLATIE / GEBRUIK en ONDERHOUD van de machine 
die u heeft aangekocht. Wij adviseren u de instructies en suggesties die worden aangegeven in deze handleiding 
met de grootste zorgvuldigheid op te volgen. Een effectief gebruikt en lange levensduur van de machine hangt 
sterk samen met een juist gebruik van de machine en een geprogrammeerd plan voor onderhoudt zoals later in 
deze handleiding zal worden beschreven.  
 
Wij benadrukken dat wanneer er zich toch problemen voordoen, onze INTERNATIONALE KLANTEN DIENST 
volledig ter beschiking is voor uitleg of service aanvragen. Indien nodig dan kunt u ons bereiken door een E-maiI 

“Engels talig” te schrijven aan:  service@fromm-stretch.com  
Uw vraag wordt dan direct door ons beantwoord of verder geleid aan een van onze service punten bij u in de buurt. 
U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met de leverancier van uw machine (s) 
 
De FABRIKANT distantiert zich volledig van alle verantwoordelijkheid voor het eventueel niet correct gebruik van 
de machine, of onvolledig en onjuist onderhoudswerk gedaan aan de machine (s).  
Deze BEDIENINGSHANDLEIDING moet worden beschouwd als een integraal deel van het door u gekochte 
product.  Zorg voor deze handleiding als een goed huisvader, gedurende de volledige levenscyclus van de 
machine. De FABRIKANT reserveert het recht aanpassingen te maken aan haar machine (s) met als doel de 
werking te verbeteren. Deze aanpassing worden gedaan zonder u daar verder vooraf over op de hoogte te 
stellen. 
 
Aanpassing die worden gedaan aan de machine moeten worden opgenomen in de gebruiksaanwijzing. 
Geef deze handleiding door aan eventuele ander gebruikers of nieuwe toekomstige eigenaars. Wanneer u deze 
handleiding gebruikt, zorg er dan voor dat deze onbeschadigt blijft en helemaal intact. Onder geen voorwaarde 
kunnen gedeelte van deze gebruiksaanwijzing worden verwijderd, uitgescheurd of worden herschreven.  
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats waar deze wordt beschermd tegen damp of hitte. Bestudeer de 
kaft van deze handleiding om het machinemodel te identificeren. 
Bekijk de INDEX om een HOOFDSTUK of GEDEELTE terug te vinden, waarin extra uitleg wordt gegeven met 
betrekking to een specifiek onderwerp. 
 
De intentie van alle INSTRUCTIES EN/OF MEDEDELINGEN OVER HET PRODUCT is om de veiligheid en 
beschermingsmaatregelen onder de aandacht te brengen, met betrekking tot correcte procedures en gebruiks 
instructies die nodig zijn om de machine op de meest efficient manier te gebruiken. De ONDERDELENLIJST die 
met de machine is meegeleverd is een belangrijk en substantieel deel van de gebruiksaanwijzing en machine. 
Deze lijst bevat technische informatie over belangrijke machine onderdelen bevestigd op en in de machine. 
Iedere pagina wordt afgedrukt met een Document code  
(Aan de binnenzijde, op de kop van de pagina rechts en links. “Even en Oneven pagina’s) 
 
Wij wensen u de beste resultaten en veel werkplezier met onze machine en blijven ter beschikking voor eventuele 
service. 
 
 
Met vriendelijke groet. 
FROMM Wrapping Systems S.r.l. 
ITALY 
 
Copyright 
Deze gebruiksaanwijzing bevat confidentiele industriele informatie die eigendom zijn van de fabrikant.   
Alle rechten zijn gereserveerd en kunnen worden beschermd door copyright of wettelijke eigendommen en 
patenten. Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag in geen enkele vorm worden gekopieerd of 
geduplicveerd zonder de expressive toestemming van de FABRIKANT. 
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MACHINE LEVERING 
 

Artikelnummer  3 0 . 1 8     

Serienummer 0 . 0 0         

Geproduceerd 
door :   

  

  

  

Geleverd door   

  

  

  

Datum 
   

 
 
 
BEDIENINGS PANEEL 

OP4 / Bedienings panel 4 X 
 
DRAAITAFEL  

Draaitafel diameter Ø1.650mm / 2.000kg*   

Draaitafel diameter Ø1.800mm / 2.000kg*  

Draaitafel diameter Ø2.200mm / 2.000kg*  

Draaitafel hoefijzer diameter Ø1.650mm / 1.250kg / Lading aan rechterzijde*  

Draaitafel hoefijzer diameter Ø1.650mm / 1.250kg / Lading aan voorzijde*  

Draaitafel hoefijzer diameter Ø1.650mm / 1.250kg / Lading aan linkerzijde*  

 
*ATTENTIE!! KG  refereert aan het maximal belaadbare gewicht op  draaitafel 
 
MAST  

Mast 2.050mm / 1.950mm + 100mm (Overlap)  

Mast 2.200mm / 2.100mm + 100mm (Overlap)  

Mast 2.600mm / 2.500mm + 100mm (Overlap)  

Mast 2.800mm / 2.700mm + 100mm (Overlap)  

Mast 3.000mm / 2.900mm + 100mm (Overlap)  

Mast 3.200mm / 3.100mm + 100mm (Overlap)  
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MACHINE CONTRUCTIE 
 
FOLIEWAGEN 

Carriage 7 / TWO Motorige voorrek POWER PRE STRETCH Systeem  

 
VARIATIES 

Tandwielkast vast gemonteerd  

Aandrukplaat Modellen FS402 – FS403  

 
OPTIES 

16.8211 Oprijplaat draaitafel Ø1.650mm, lengte 1.550mm, Hoogte 71,5mm, 1.250kg*   

16.8212 Oprijplaat draaitafel Ø1.650mm, lengte 1.550mm, Hoogte 71,5mm, 2.000kg*  

16.8214 Oprijplaat draaitafel Ø1.800mm, lengte 1.550mm, Hoogte 71,5mm, 2.000kg*  

16.8216 Oprijplaat draaitafel Ø1.650mm, lengte 1.850mm, Hoogte 71,5mm, 2.000kg*  

16.8218 Oprijplaat draaitafel Ø1.800mm, lengte 1.850mm, Hoogte 71,5mm, 2.000kg*  

16.8221 Oprijplaat draaitafel Ø2.200mm, lengte 1.850mm, Hoogte 71,5mm, 2.000kg*  

N5.2638 Standaard fotocell t.b.v. zwarte folie   

N5.2651 Speciale fotocell t.b.v.zwarte producten  

FS4.0146 Automatische folie afsnijunit  

FS4.0147 Afstandsbediening  

16.8263 Verwarmings element in electrische kast  

 
*ATTENTIE!!  
Oprijplaten KG  refereert aan het maximal belaadbare gewicht op  de oprijplaat 



FS4.1892-Manual-30.18xx.02-NL-Version01-R0 FROMM 

Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2013 
Website: www.fromm-stretch.com 

 
7 

 
 

ALGEMEEN 
 
De FS4xx machine is een semi automatische pallet wikkelmachine. 
De bediener dient de pallet op de draaiplaat te plaatsen en de folie aan de pallet te binden. 
De film na-spanning of voor-spanning kan worden ingesteld op het bedieningspaneel of foliewagen. 
Afhankelijk van de functionaliteit van de machine kan de bediener beginnen met het wikkelproces, of 
hij dient eerst het wikkelprogramma te kiezen en snelheid van de draaitafel en foliewagen in te stellen. 
Het wikkelprogramma wordt geactiveerd door de start button in te drukken. 
Nadat het complete wikkelproces is afgerond stopt de draaitafel in the originele startpositie, de folie 
kan worden losgesneden en de bediener kan de pallet van de draaitafel af halen of af laten halen. 
 

• Deze handleiding is alleen bedoeld voor een semi-automatisch folie wikkelmachine, zoals 
beschreven op pagina van deze handleiding  

 

• VOOR ALLES IN DEZE HANDLEIDING GELDT INDIEN AANWEZIG! 
 

• DE ORGINEEL GESIGNEERDE FABRIEKSHANDLEIDING MOET TEN ALLE TIJDE IN DE 
NABIJHEID VAN DE MACHINE WORDEN OPGEBORGEN, TESAMEN MET HET 
ELECTRISCHE SHEMA EN GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAARS. 
Een speciale beugel FS3.0250 can worden besteld om de documentatie bij elkaar te houden. 
 

• Deze draaitafel machine kan in de vloer verzonken worden. 
Een vloerframe voor het verzinken van deze machine in de vloer kan geleverd worden als optie. 

 

• Pré - stretchen (uitrekken) van de folie voor toepassen op de goederen, reduceert de kosten van 
verpakken en is ook milieu bewuster. De beschikbare voorrek is afhankelijk van het model. 

 

• Lees aandachtig hoofdstuk Technische gegevens, waarin de installatie in detail beschreven wordt 
en waar alle afmetingen vermeld worden. 
 

• Lees duidelijk als laatste de hoofdstukken TRANSPORT en VERPAKKING m.b.t. vervoer en 
installatie van deze wikkelmachine. 
 

• Vanwege veiligheidsredenen dient men de gehele instructie handleiding te lezen voordat men 
wikkelmachine gaat installeren, in werking gaat stellen, fouten gaat opsporen of oplost of voor 
onderhoudt werkzaamheden. 

 

• Wij wijzen u zeker ook op de hoofdstukken VEILIGHEIDS INSTRUCTIES, AFBEELDINGEN en 
WAARSCHUWINGEN waarin het eigenlijke gebruik van de machine wordt omschreven en welke 
gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan, omdat m.b.t. het ontwerp en type machine dit nu 
eenmaal onmogelijk is om te voorkomen. 

 

• De garantie wordt alleen dan gewaarborgd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: het gebruik 
van de machine waarvoor deze is ontworpen, gebouwd en beveiligd rekening houdende met de 
aanbevelingen, informatie – inclusief zaken als algemene  kennis -  inclusief de veiligheid en 
gezondheid technische limieten zoals duidelijk omschreven door de fabrikant. Nogmaals wijzen wij u 
erop deze gebruiksaanwijzing aandachtig te bestuderen. 

 

• De garantie vervalt indien niet originele onderdelen worden geïnstalleerd in of op de machine!  
 

• Wanneer de machine wordt gebruik voor toepassingen waardoor de machine niet is ontworpen, of 
wanneer niet conform de technische specificaties / parameters wordt gewerkt, vervalt iedere 
aansprakelijkheid richting de FABRIKANT of zijn VERTEGENWOORDIGER betreffende persoonlijk 
letsel / schade aan personen / eigendommen. Aangezien niet werd voldaan aan de werkwijze en 
technische specificaties zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt omschreven  

 

• Met referentie aan alle vooraf genoemde redenen, adviseren wij onze klanten altijd contact op te 
nemen met onze Service Afdeling. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

  
 

     

 
ATTENTIE! 
 
De volgende voorwaarden moeten altijd opgevolgd worden, tenzij andere instructies beschreven 
staan in deze handleiding.          

 

• Deze folie wikkelmachine is geleverd door FROMM Stretch Wrapping Division en mag alleen gebruikt 
worden voor het wikkelen van pallets welke voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in 
hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS. 
Elk ander gebruik dan waarvoor de machine niet is ontworpen kan schade aan de machine tot 
gevolg hebben en gevaar voor de veiligheid van de gebruiker en evt. omstanders met zich mee 
brengen. 

 

• Lees deze handleiding zorgvuldig, voor gebruik van de machine. 
 

• De machine is niet uitgevoerd met onderdelen die problemen geven bij het automatisch 
uitschakelen van de machine, met uitzondering van de batterij.  

 

• Alleen getraind personeel mag de machine gebruiken. 
 

• Gebruik de noodstop om de machine direct te laten stoppen. 
 

• Alleen gecertificeerde elektriciens mogen aan het elektrische gedeelte van de machine werken.  
 

• Bevind uzelf niet in de nabijheid van de foliewagen wanneer de machine in gebruik is. Speciale 
aandacht wordt gevraagd wanneer de foliewagen zich in de onderste positie bevind.  
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Bevind uzelf niet in de nabijheid van de draaitafel wanneer de machine in gebruik is. 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Raak de pallet niet aan wanneer de machine in gebruik is. 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Steek uw handen en / of vingers niet tussen de mast en foliewagen 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Steek uw handen en / of vingers niet in de mast. 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Steek uw handen en / of vingers niet in de nabijheid van de rollen die zijn gemonteerd ten behoeve 
van de foliewagen beweging. 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Steek uw handen en / of vingers niet in de elektrische kast. 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 
 

• Bevind uzelf niet tussen de mast en draaitafel van de machine 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 

 

• Steek uw handen en / of vingers niet tussen de draaitafel en het basis onderframe 
(Gebruik de noodstop om de machine direct te stoppen.) 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

  
 

     

 

• Wanneer men de machine gaat installeren dient men altijd uit voorzorg te controleren dat de 
bediening - en veiligheidssystemen juist gemonteerd zijn en dat de werking correct is. Wanneer 
fouten geconstateerd worden, stop verdere werkzaamheden en neem contact op met technische 
service afdeling voor hulp. 

 

• Controleer de diverse labels met technische data aangaande de machine. Wanneer deze in een 
slechte conditie zijn, vervang deze dan in overleg met de bevoegde technische service afdeling van 
de fabrikant. 

 

• De eisen zoals, genoemd in hoofdstuk ONDERHOUDSINSTRUCTIES dienen opgevolgd te worden 
ten behoeve van het onderhoud. 

 

• Het is personen verboden zich op de draaiende delen van de machine te bevinden. Tenzij hiervoor 
echter een strikte noodzaak bestaat. Indien deze noodzaak bestaat, schakel dan de machine uit en 
handel alsof er onderhoudt wordt gepleegd.  

 

• Blijf uit de buurt van de bewegende delen. Ga hier niet op zitten of staan! 
 

• Plaats geen andere apparaten en onderdelen op de machine. 
 

• Veiligheidsvoorzieningen mogen niet onderbroken worden of uitgeschakeld worden. 
 

• De machine wordt alleen dan geïnstalleerd door de leverancier, wanneer de elektrische aansluiting 
op de werkvloer voldoet aan de juiste voorwaarden. 

 

• De leverancier verzorgt de uitleg aan de gebruiker, wanneer dit niet mogelijk is dient dit verzorgd te 
worden door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installatie. 

 

• De machines zijn ontworpen conform de huidige veiligheidsvoorschriften. Hierdoor is er geen 
verhoogd risico op brandgevaar wanneer de machine op een normale wijze wordt gebruikt. 

 

• Evenals om deze reden is het reeds aanwezige blusmateriaal “conform veiligheidsrichtlijnen” 
voldoende indien er toch brand zou ontstaan bij normaal gebruik van de machine.  

 

• Indien er brand uitbreekt en brandblussers worden ingezet dan adviseren wij brandblussers gevuld 
met CO2 te gebruiken, zodat er geen verdere schade aan de machine en aan de bedrading kan 
ontstaan. 

 

• Schakel de stroom van de machine uit bij een overstroming voordat u de ruimte binnen gaat waar 
de machine is geplaatst. 

 

• Wanneer de machine onder water heeft gestaan, of er is schade ontstaan door een overstroming, 
neem dan contact op met de technische afdeling van de fabrikant voordat de machine opnieuw in 
gebruik wordt genomen. 

 

• U wordt sterk aanbevolen niet met de machine te werken wanneer u hiervoor ongeschikte kleding 
draagt. Losse kleding zoals knopen of persoonlijke sierraden zoals armbanden, horloges ringen 
etc. 
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VEILIGHEIDSINDICATIES 
 
Wij wijzen u er nogmaals op dat alle veiligheidsindicaties zichtbaar aanwezig moeten zijn voor de 
veiligheid van de gebruiker etc. en niet beschadigd of verwijderd mogen worden. 
 
Verwijzend naar de tekening beneden voor de betekenissen. 
 
Overzicht bedieningspaneel 
 

 

A = Geluidssignaal 
 
B = Noodstop 
  
C = Hoofd- schakelaar 
 
D = Voetbescherming 
 
E= Bescherming t.b.v. 
      de handen 

 

C = Af te sluiten 
Hoofdschakelaar 
 
De hoofdvoorziening 
(1x230V) kan aan- en 
uit- gezet worden met 
de hoofdschakelaar.  
 
De stroomtoevoer voor 
het control bord 
(24VAC) wordt hier 
tevens mee aan en uit 
geschakeld  
 

 

� � �  
D = Voetbescherming 

Deze voetbescherming is verbonden met een eindschakelaar. Zodra 
zich iets onder de gele plaat bevindt dan loopt de foliewagen ca. 3 
seconden naar boven en stop de machine met wikkelen. 
 
 

 

 
E = Handbescherming 

Deze handbescherming is verbonden met een eindschakelaar. Zodra 
de gele plaat wordt aangeraakt dan stopt de machine met wikkelen en 
geeft te foutmelding E8: BEVEILIGING VOORREK ROLLEN Nadat 
het probleem is verholpen dient u de reset knop in te drukken om de 
machine we weer te activeren. 
De stroomtoevoer is nu niet meer onderbroken en het werk kan 
worden hervat. 
 

 

B 

C 

A 

E 

D 
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WAARSCHUWINGEN 
 

• Het geluidsniveau van de machine tijdens een normale werking is lager dan 80 dBa. Het is 
mogelijk dat, afhankelijk van de gebruikte folie, tijdens het wikkelen een geluidsniveau van het 
maximum toelaatbare 80 dBa wordt gemeten. In dit geval adviseren wij u gehoorbescherming te 
dragen. 

 

• U dient rekening te houden met het feit dat folie een elektrostatische lading kan bevatten. 
 

• Uiterste voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij de complete elektrische installatie 
van de machine. ALLEEN getraind personeel mag onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de 
machine, nadat zij alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in acht hebben genomen, zoals 
omschreven in hoofdstuk VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 

• U dient rekening te houden met Europese veiligheidsvoorschriften en regels wanneer de machine 
technisch wordt aangepast. Dus ook veiligheidsmiddelen en afschermingkappen moeten in 
overeenstemming met deze regels worden aangepast. 

 

• Wanneer u de elektrische componenten aanraakt brengt u uzelf en andere in gevaar. 
 

• De persoon die veranderingen of aanpassing aanbrengt aan de machine, is voor deze 
aanpassingen en veranderingen volledig verantwoordelijk.  

 

• Alle mogelijke veiligheidsvoorschriften dienen genomen te worden bij activiteiten met of rondom de 
machine. Deze speciale aandacht moeten worden verhoogd tijdens onderhoudswerkzaamheden 
aan de machine en bij het oplossen van problemen. 

 Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en de hoofdschakelaar uit staat (positie "0") en op slot 
is (wanneer mogelijk), hiermee wordt voorkomen dat andere personen de machine in werking stellen 
tijdens deze activiteiten.  

 Alle normale veiligheidsvoorzieningen dienen genomen te worden met het oog op de veiligheid 
tijdens deze werkzaamheden. 

 

• Spelen met of rondom de machine kan gevaarlijke situaties opleveren wanneer de machine aan 
staat en / of in werking is. Dit is dan ook nooit toegestaan! 

 
 

• Alle andere veiligheidsvoorschriften en wetten dienen in acht genomen te worden. Respecterende 
de werkomstandigheden op de locatie waar de machine zich bevindt 

 

• Een akoestisch signaal is geïnstalleerd in de schakelkast, welke geactiveerd wordt voor een korte 
tijd, als waarschuwing voor iedere keer dat de machine gaat starten. 
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VERKLARING IDENTIFICATIESTICKER 
 
Een identificatielabel met de volgende informatie is geplaatst aan de zijkant van het bedieningspaneel. 
 

 
 
Naam van de fabrikant  : FROMM Slovakia a.s. 
 
Type    :  Machinetype 
 
Serienr.    : Productienummer van de fabrikant 
 
Voltage    : Benodigde stroomvoorziening 
 
Power    : Benodigde capaciteit 
 
Zekering    : 10 Ampère 
 
Bouwjaar   : Bouwjaar van de machine 
 
Naast al deze informatie wordt ook het CE - teken afgedrukt op dit identificatieplaatje 
 
CE-teken     
Machine voldoet aan alle hiervoor nodige veiligheidsvoorschriften, zoals wordt omschreven  in de  
CE-machine richtlijnen.  
 

2006/42/EC (Directive) 
2004/108/EC (Electromagnetic compatibility) 
2006/95/EC (Low tension) 

  
 

• Het is verboden de identificatiesticker te verwijderen, te verplaatsen of te vervangen door een andere 
sticker van hetzelfde type of een ander type. Bij verwijdering van de identificatiesticker is het 
productienummer niet meer te achterhalen. Hiermee vervalt tevens de productverantwoordelijkheid 
van de fabrikant en tevens de garantie. 

 

• Wanneer het  CE merk label is beschadigd door wat voor reden dan ook, neem dan z.s.m. contact op 
met de FABRIKANT. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Machine  - Maximum snelheid draaitafel     Instelbaar via frequentieregelaar 
   - Maximum snelheid foliewagen     Instelbaar via frequentieregelaar 
   - Capaciteit       max. 20 pallets/per uur. 
   - Werkomstandigheden     8 uur p. dag, 5 dagen per week 
   - Bediening / arbeids advies    Max. 22.000 pallets per jaar 
   - Plafond hoogte  FS401    minimum van 2.453mm 
   - Plafond hoogte  FS401    minimum van 2.985mm 
   - Plafond hoogte  FS402    minimum van 2.435mm  
   - Plafond hoogte  FS403    minimum van 2.985mm 
   - Plafond hoogte  FS404    minimum van 3.585mm 
 
Gewicht FS400  - Totaal gewicht FS400  Ø 1.650mm circa 540kg 
   - Totaal gewicht FS400  Ø 1.800mm circa 600kg 
   - Totaal gewicht FS400  Ø 2.200mm circa 800kg 
   - Totaal gewicht FS400  Hufeisen Ø 1.650mm circa 640kg 
 
Gewicht FS401  - Totaal gewicht FS401  Ø 1.650mm circa. 560kg 
   - Totaal gewicht FS401  Ø 1.800mm circa 650kg 
   - Totaal gewicht FS401  Ø 2.200mm circa 850kg 
   - Totaal gewicht FS401  Hufeisen Ø 1.650mm circa 660kg 
 
Gewicht FS402  - Totaal gewicht FS402  Ø 1.650mm circa 620kg 
   - Totaal gewicht FS402  Ø 1.800mm circa 670kg 
   - Totaal gewicht FS402  Ø 2.200mm circa 870kg 
   - Totaal gewicht FS402  Hufeisen Ø 1.650mm circa 710kg 
 
Gewicht FS403  - Totaal gewicht FS403  Ø 1.650mm circa 640kg 
   - Totaal gewicht FS403  Ø 1.800mm circa 690kg 
   - Totaal gewicht FS403  Ø 2.200mm circa 890kg 
   - Totaal gewicht FS403  Hufeisen Ø 1.650mm circa 730kg 
 
Gewicht FS404  - Totaal gewicht FS404  Ø 1.650mm circa 670kg 
   - Totaal gewicht FS404  Ø 1.800mm circa 720kg 
   - Totaal gewicht FS404  Ø 2.200mm circa 920kg 
   - Totaal gewicht FS404  Hufeisen Ø 1.650mm circa 760kg 
    
Condities - Omgevingstemperatuur     + 5 tot +30

o
C 

   - Omgeving        schoon, droog en niet- 
            agressief 
 
Elektrisch  - Netvoeding      1 x 230 V 50/60 Hz  
   - Control voltage     24 VAC 
   - Motor draaitafel     0.75 kW 
   - Motor foliewagen      0.37 kW 
   - Motor voorrek      0.37 kW 
   - Geïnstalleerde kracht     1,5 kW 
   - Veiligheidsklasse     IP 43 
 
Pallet info - Pallet afmetingen  Ø1.650mm   1.100 x 1.200 x 140 
   (lengte x breedte)     43,30” x 47,24” x 5,51” 
       Ø1.800mm   1.200 x 1.300 x 140mm 
          47,24” x 51,18” x 5,51” 
       Ø2.200mm   1.400 x 1.650 x 140mm 
          55,11” x 64,96” x 5,51” 
   - Ladingafmeting buiten de pallet    max. 20 mm per zijde 
   - Bovenkant pallet      vlak 
   - Maximaal gewicht     2.000 kg 
   - Maximaal horseshoe     1.250 kg 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Foliemateriaal - LLDPE materiaal      Max 35 mµ 
   - Kerndiameter van de folierol    76 mm 
   - Maximale buitendiameter van de folierol    Max. 300 mm  
   - Foliebreedte      Max. 500 mm 
    
Kleuren - Bodem unit, mast : Blauw, RAL 5010 
 - Draaitafelschijf, deksel foliewagen : Geel,  RAL 1021 
 - Chassis foliewagen : Blauw,  RAL 5010 
 - Veiligheidsplaat onder de foliewagen : Geel, RAL 1021 
 - Bedieningspaneel : Geel,  RAL 1021 
  

• Indien er behoefte onstaat om andere producten cq. pallet afmeting te verpakken dan degene 
hierboven omschreven, dan is het belangrijk contact op te nemen met de technische service 
afdeling van de fabrikant, om voor deze speciale producten een geschreven autorisatie te 
verkrijgen. Zonder geschreven en ondergetekende autorisatie vervalt de product aansprakelijkheid 
van de fabrikant en tevens de garantie. 

 

 

 
WAARSCHUWING : Gebruik geen folie dikker dan 35 micron zonder 
bevestiging / accoord van de fabricant.   
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AFMETINGEN 
 
Bestudeer de LAYOUT op deze pagina voor de afmetingen. 
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AFMETINGEN 
 
Bestudeer de LAYOUT op deze pagina voor de afmetingen. 
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VERKLARING PICTOGRAMMEN 
 
ATTENTIE!! (VOOR ALLES GELDT, INDIEN AANWEZIG!) 
 
WAARSCHUWINGEN 
 

 
Afb.1 

 
 

Afbeelding 1: 
 
GEVAAR 
Hoog voltage aanwezig. 
 

 
Afb.2 

 
 

Afbeelding 2: 
 
Gevaar teken 
 

 
Afb. 3 

 
 

Afbeelding 3: 
 
Risico voor afknelling van de handen 
 

 
Afb. 4 
 

 
 

 

Afbeelding 4: 
 
Risico voor afknelling van handen en voeten 
 

 
Afb. 5 

 
 

Afbeelding 5: 
 
Val gevaar 
 

 
Afb. 6 
 

 
 

Afbeelding 6: 
 
Scherpen objecten 

 
COMMAND PLATES 
 

 
Afb. 7 

 
 

Afbeelding 7: 
 
Het is verboden te passeren tijdens de takel werkzaamheden 
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VERKLARING PICTOGRAMMEN 
 

 
Afb. 8 

 Afbeelding 8: 
 
Verboden voor open vuur en verboden te roken 

 
Afb. 9 

 
 

Afbeelding 9: 
 
Verboden toegang wanneer de machine operatineel is 
 

 
Afb. 10 

 
 

Afbeelding 10: 
 
Verboden VEILIGHEIDS AFSCHERMINGEN te verwijderen. 
 

 
Afb. 11 

 
 

Afbeelding 11: 
 
Verboden werk te verrichtten wanneer de machine onder spanning staat. 
Disconnect de stekker vooraf. 

 
Afb. 12 

 
 

Afbeelding 12: 
 
Heftruck hefpunt 

 
Afb. 13 

 
 

Afbeedling 13: 
 
Hijs punten 

 
Afb. 14 

 
 

Afbeelding 14: 
 
Dit geeft aan wanneer de technische dienst van de LEVERANCIER moet 
worden gecontacteerd. 
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VERKLARING PICTOGRAMMEN 
 

 
Afb. 15 

 
 

Afbeedling 15: 
 
Zeer belangrijke aanwijzingen welke strikt gevolgd moeten worden. Indien niet 
juist opgevolgd dan lopen machine bedieners een verhoogd risiko met als direct 
gevolg dat FROMM PACKAGING SYSTEMS alle vormen van garantie en 
verantwoordlijkheid zal afwijzen. 

 
Afb. 16 

 
 

Afbeelding 16: 
 
Operaties die in geen geval uitgevoerd moeten worden. 

 
CE-MARK 
 

 
Afb. 17 

 Afbeelding 17: 
 
Deze machine voldoet aan de CE standaard zoals omschreven in de CE- 
voorwaarden voor machines. 
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BELANGRIJKE HOOFDDELEN 
 
De installatie als geleverd, bestaat uit de volgend delen: 
 

1- Aandrukplaat / Topplaat 
2- Mast 
3- Bedieningskast met bedieningspaneel 
4- Foliewagen 
5- Draaitafel 

 
 

 

5 

2 

1 

3 

4 
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VERPAKKEN & TRANSPORT 

  
 

 
 

        

ATTENTIE ! 
 
Alle genoemde activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden onder toezicht van gekwalificeerd personeel 
van de fabriek of zijn vertegenwoordigers! 
 
Let erop dat u gebruik maakt van gekeurde hijsgereedschappen tijdens de takelwerkzaamheden. 
 
De machine is verpakt in een houten krast eventueel beschermt met luchtkussen of LDPE folie. 
Wij adviseren u met 2 extra operators te werken wanneer de machine wordt, of moet worden 
verplaatst, aangezien de afmeting van de machine het onmogelijk maakt een duidelijk overzicht te 
behouden tijdens de diverse handelingen met de machine. 
 
Let bij het lossen en transporten van de machine special op: 
Het gewicht, afmeting en locatie van de machine op het voertuig, beschikbare installatie ruimte, hijs 
methoden en hijsogen en/of punten. Deze moeten voldoende geschikt zijn voor de operatie zoals 
hieronder omschreven. Hierbij rekening houdend met alle huidige veiligheidsnormen en wetten en de 
aanbevelingen van de fabrikant. 
 
Hijsen en transporten van de verpakking met gebruik van een kraan: 
 
- Gebruik een kraan, hijskabels en hijsogen van voldoende sterkte. 
 
- Brengt de kraan in de buurt van de te verplaatsen verpakking. 
 
- Voer de band / ketting onder de kist door zoals omschreven in de tekening hieronder (1); 
Controleer eerst of de kist en de haak (2) goed gezekerd zijn, daarna kan worden begonnen met het 
hijsen van de verpakking. Deze kant vervolgens voorzichtig worden verplaats naar het gebied waar 
deze machine bedoeld is. 
 

1
 

 

2
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TRANSPORT VAN DE VERPAKKING D.M.V. EEN HEFTRUCK 

  
 

 
 

        

Het tillen en transport van de (verpakte) machine moeten worden gedaan door een heftruck met 
voldoende capaciteit.  
Controleer vooraf of er voldoende ruimte is voor het bedieningspersoneel om de machine en/of 
verpakking te verplaatsen.. 
 
- Schuif de vorken (1) van de heftruck onder de daarvoor beschikbare balken van de verpakking, in lijn 
met de twee pijlen zoals aangegeven op de tekening (2). 
- Til de machine (verpakking) op nadat is gecontroleerd of deze stabiel op de lepels ligt, verplaats 
vervolgens de verpakking naar dat gedeelte van het pand waar de machine opgeslagen of 
geïnstalleerd zal gaan worden. Let er tijdens het transport op dat er voldoende ruimte is om te 
rangeren.  

1

2

 
Volgende maatregelen moeten genomen worden voor het transport of de opslag van de machine: 
- Zorg ervoor dat u een fatsoenlijke droge opslagruimte heeft. Wanneer de machine voor langere 

termijn wordt opgeslagen is het te adviseren de machine in de folie te verpakken. 
- Hijsbanden etc, “wanneer deze worden gebruikt” mogen nimmer aan tere delen worden gebonden, 

zoals, het bedieningspaneel of de foliewagen.  
 

HET TRANPORTEREN VAN DE ONVERPAKTE MACHINE 
- Wanneer er machine onderdelen zoals opties tegelijk met de machine worden vervoerd let dat op 

de veiligheidsvoorschriften. 
 

�  

 Steek de lepels van de vorkheftruck 
achter of voorin de bodemunit van de 
machine. Let op! Bij transport over een 
grotere afstand is het te adviseren de 
machine aan de achterzijde (Mast zijde) 
op te tillen. (1)  
 

 

 
Machine opslag 
De machine en toegevoegde componenten zijn samen verpakt in de folie. Deze verpakking is niet 
geschikt voor een lange termijn opslag. 
Er mogen geen andere producten bovenop de verpakking geplaatst worden. 

1 1 
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INSTALLATIE INSTRUCTIE 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ATTENTIE! 
Alle genoemde activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden onder toezicht van gekwalificeerd personeel 
van de fabriek of zijn vertegenwoordigers! 
 
Verwijzend naar de tekening in hoofdstuk VEILIGHEIDINSTRUCTIES voor genoemde positie nummers. 
 

Algemene handleiding 
 
Controleer altijd voor het plaatsen van de machine of de werkvloer en de omstandigheden in orde zijn 
(geschikte vloer) temperatuur, vochtigheid, verlichting en geschikte werkplek. 
Installatie in ruimtes waar risico’s zijn tot overstroming, explosies en vuur is absoluut verboden. 
 
De omgeving die nodig is voor het installeren van de folie wikkel machine moet overeenkomen met de 
voorwaarden op de tekening en genoeg ruimte bieden voor het installeren en werken met de machine. 
Installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat hiervoor bevoegd is. Of door de 
technische service afdeling, rekening houdende met de volgende instructies en met de geldende 
veiligheid en gezondheid wetten. 
 
Controleer altijd als voorzorgsmaatregel eventuele transportschade en daarmee ook schade aan de 
verpakking. Indien nodig graag direct contact opnemen met de fabrikant. 
 

Temperatuur 
 

Voor alle veiligheid, zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen de +10°C tot +30°C is. 
Indien andere waarden worden gemeten neem dan direct contact op met de geautoriseerde 
technische service afdeling van FROMM 
 
Werkomgeving 
  
Het is strikt verboden de machine te plaatsen en te gebruiken in omgevingen waarbij risico’s zijn tot 
explosies van ontvlambare stoffen. 
Wees er zeker van dat de volgende situaties zich niet kunnen voordoen: stof concentraties, gas, 
gevaarlijke nevelconcentraties en deeltjes, elektrostatische velden, piek spanningen, of al het andere 
dat mogelijk schade kan aanbrengen aan personen, of aan de effectieve werking van de machine. 
 

Houdt in alle gevallen rekening met de geldende veiligheid en gezondheidsvoorwaarden. 
 
De machine moet geplaatst worden op een vlakke schokvrije vloer. 
 
Probeer nimmer de hogere delen van de machine op een onveilige manier te bereiken! 
 

Elektriciteitsvoorzieningen 
 
De klant  dient  zorg te dragen voor de benodigde stroom aansluiting 230 Volt. Met  een  zekering gelijk 
aan de totaal waarde van de conductors zoals beschreven in hoofdstuk 6 (Technische gegevens).   
 
De folie wikkelmachine moet fatsoenlijk worden aangesloten op de door de klant aangebrachte 
wandcontactdoos door middel van een CEE-plug, gezekerd met een 16A-zekering (langzame).  
Voor de juiste aansluiting controleer hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Een hoofdschakelaar met gezekerde plug moet indien noodzakelijk door de klant aangeleverd worden. 
 
De hoofdaansluiting moet voldoen aan de standaard acceptabele waarden, zoals toegestane voltage 
fluctuaties, constante waarden, reductie van hoge harmonische waarden, etc.  
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INSTALLATIE INSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ATTENTIE! 
Alle genoemde activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden onder toezicht van gekwalificeerd personeel 
van de fabriek of zijn vertegenwoordigers! 
VOOR ALLES GELDT INDIEN AANWEZIG! 
 
Vanwege het transport wordt de mast (1) in horizontale positie vervoerd. In een verpakking die 
daarvoor geschikt is gemaakt. Vanzelfsprekend moet de mast opnieuw in positie worden 
gebracht wanneer de machine wordt geïnstalleerd. 
 
- Wanneer de machine op de juist plaats staat, moet de mast in horizontale positie worden gebracht 
(1) door de mast op te tillen en met een scharnierende beweging op de juiste plaats te brengen. 
 
- Bevestig de mast aan de onderzijde op de bodemplaat door middel van de vier schroeven (3) (Figuur 
2). 
 
- Draai deze vier schroeven stevig aan (3) (Figuur 2) 
- Ook aan de voorzijde van de machine (4) dienen 4 bouten te worden bevestigd in de mast. Ook  
 deze 4 bouten moeten stevig worden aangedraaid. 
 
  
 

 
Figuur 1 

Figuur 1 
Stel de mast overeind d.m.v. een hefttruck. 
Bevestig op de kop een M12 schroefoog 
waaraan hijsband kan worden bevestigd.  
 
Nu kan begonnen worden met het 
voorzichtig hijsen van de mast, totdat deze 
uiteindelijk in verticale positie staat. 

 

  
 
Figuur 2 

Draai de vier schroeven stevig aan (3) 

 

3 

3 
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ATTENTIE! 
 
Na de 1e installatie:  
Volg de onderstaande procedure voor het starten van de machine. 
- Controleer of de noodstopknop vrij is 
- Schakel de machine aan 
- Wacht 5 seconden en maak dan de eerste draaiwenteling met de manuele bediening 
- Wanneer de draaitafel draait, volg dan de onderstaande procedure 

 
Na installatie of onderhoud van de machine dient men de volgende procedures te volgen vanwege 
veiligheidsaspecten, zoals: 
 

� Voetbeveiliging 
� Noodstop   

 
Controleer of de voetbeveiliging effectief werkt. 
 
- Start de machine  
- Schakel de voetbeveiliging in door de te manipuleren  
 
Controleer of de foliewagen ca. 3 seconden naar boven loopt en dat de draaitafel binnen enkele 
seconden stopt. 
 
Controleer de werking van de noodstopknop 
 
- Start de machine 
- Druk op noodstop   
 
Controleer dat de machine binnen een fractie van een seconde stopt. 
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BEDIENINGSPANEEL  
     

 

Figuur 1: Bedieningspaneel FS 4xx Version 02 
  
A = Noodstop 
B = Resetknop 
 
Werking 
 

• Druk op «+» of «–» voor het wijzigen van de parameters. 

• De bedieningsinstellingen worden direct ingesteld op 
diverse programma’s. Men kan verschillende instellingen in 
verschillende programma’s toepassen. 

• Alle waarden kunnen tijdens het in bedrijf zijn gewijzigd 
worden. 
Fouten 
E1:FEQUENTIE REGELAAR FOUT  
E2; EINDE FOLIE OF FOLIEBREUK 
E3: NOODSTOP 
E4: DEUR OPEN 
E5: FOLIEWAGEN VOET BEVEILIGING 
E6: DRAAITAFEL INVERTER FOUT 
E7; GEEN PALLET AANWEZIG 
E8: BEVEILIGING VOORREK ROLLEN 
E9: BEVEILIGING OPEN DRAAITAFEL 

 
ALARM RESET 
Druk na het oplossen van de foutmelding op de RESET 
knop. Gedurende de foutmelding zal de machine continue 
een geluidsignaal geven. BEEP BEEP BEEP pauze tot op 
het moment dat de fout is gereset. Tijdens dit geluid zullen 
de relais in de controle kast een klikkend geluid maken.  
 
3 x beep en vervolgens een pauze van 10 seconden 

 

 A 

B 
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BEDIENINGSPANEEL  
Basis proces mode selectie. (LED aan, geeft de geselecteerde funtie weer) 

 

Automatisch / Manueel 
programma 

 

Enkele wikkeling 
alleen naar boven 
wikkelen 
 

 

Dubbele wikkeling 
naar boven en vervolgens 
naar beneden wikkelen 
 

 

Enkele wikkeling + 
Topvel 
alleen naar boven 
wikkelen + het 
aanbrengen van een 
topvel 

 

Dubbele wikkeling + 
Topvel 
naar boven wikkelen, 
aanbrengen van een 
topvel, vervolgens naar 
beneden wikkelen 

 

Enkele wikkeling  
alleen naar boven 
wikkelen met vooraf 
ingestelde 
pallethoogte 

  

Dubbele wikkeling  
naar boven en vervolgens 
naar beneden wikkelen 
met vooraf ingestelde 
pallethoogte  

Voor alle 
programma’s 
Extra wikkelingen op 
de palletvoet. Vooraf 
ingestelde hoogte 

 
DEMO-PROGRAMMA: 

1 

 

2 

 

3 

 

Links afgebeelde knoppen moeten 
worden geselecteerd. Voor iedere knop 
staat een tijdslimit van max. 2 seconden 
 
Beurs / Test / Demoprograma 

 

Maschineprogramm

a  

Demo  

 
Knop 1 ingedruk houden. Daarnaa knop  2 eenmaal selecteren. Daarna knop  3 eenmaal selecteren. 
De machine zal gestart worden en continue geactiveerd blijven. De diverse snelheiden kunnen 
worden gewijzigd in de programmering voor de manuele instellingen. 

 
Parameters blokkeren 

 

De parameter instellingen, om veranderingen van machine instellingen te 
voorkomen door onbevoegde gebruikers. Kan worden ingesteld door deze 
twee knoppen „gelijktijdig“ voor 3 seconden in te drukken.   
  

 

 

Na het indrukken wordt het display aangegeven 
PARAMETERS BLOKKEREN 
Door eenmaal de START knop in te drukken worden de instelligen / 
parameters automatisch geblokkeerd. De verschillende programma’s 
kunnen worden gebruikt, echter niet worden gewijzigd. 

 
Parameters Deblokkeren 

 

De parameters kunnen worden gedeblokkeerd door links aangegeven 
knoppen beide voor 3 seconden in te drukken. In het display verschijnt 
„DEBLOKKEREN“ 
Nu kunt u de het eerste cijfer van het 4 cijferige wachtwoord indrukken. 

Druk daarna   vervolgens het tweede, derde en vierde cijfer. 
Machine deblokkeren 
Het wachtwoord kunt u verkrijgen bij de afdeling inkoop of beheerder van deze machine 
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AANWIJZINGEN 
 
START SIGNAAL ACTIEF - Een akoestisch signaal is geïnstalleerd in het bedieningspaneel, wat 

eerst wordt geactiveerd voor een aantal seconden als waarschuwing 
voor iedere keer het AUTOMATISCH PROGRAMMA is voltrokken. 

 Hierdoor is het mogelijk de bediener van de machine zich naar een 
veilige zone kan begeven. 

  De machine start na deze periode. 
 

RESET MACHINE - Het automatische programma van de wikkelmachine is onderbroken 
    en een foutmelding is te zien op FS4XX bedieningspaneel, wanneer  
    de noodstop is geactiveerd of een andere foutmelding is 
    geconstateerd. 
 Wikkelen kan alleen weer gestart worden na het indrukken van de 

resetknop op het bedieningspaneel. De foutmelding moet dan wel 
opgelost zijn en stroomvoorziening moet geactiveerd zijn, ervan 
uitgaande dat de hoofdschakelaar aan staat.  

 
 Wanneer de resetknop ca. 3 seconden wordt ingedrukt, dan wordt 

de machine automatisch ge-reset naar zijn nulpositie.  
 De draaitafel keert terug naar zijn nulpositie. De foliewagen brengt u 

terug door het indrukken van de handmatige bedieningsknop. 
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 
 
 

      

Knop Verklaring Indicatie op het sherm 

 

Automatische of handmatige bediening 

Wanneer de knop wordt ingedrukt wordt de machine in 

automatische of manuele mode gezet. De LED geeft aan 

in welke mode de machine staat. 

PROG YY  XXXXXXXX 

VERBRUIK  0000m  

Of 

HANDBEDIENING 

 

 
 
Of hoofd 
scherm 

Programma selectie: (YY: van 1 tot 30) 

(Deze knop werkt niet als de machine aan het wikkelen 

is) 

Door deze knop in te drukken wordt het mogelijk een 

programma te kiezen. Het actuele programma knippert 

op het LCD scherm. Door + en – in te drukken wordt het 

programma verhoogd of verlaagd. Na een paar 

seconden of door een willekeurige ander knop in te 

drukken wordt het programma geselecteerd Ieder 

programma kan klantspecifiek worden ingesteld.  

PROG YY  XXXXXXXX 

VERBRUIK  0000m  
 

YY = Huidige 

programma   

XXXXXXX = Geeft 

type wikkeling 

weer 

B-B =Boven-Beneden 

B = Boven 

B-B-TV Boven-

Beneden-Topvel 

B-TV = Boven-

Topvel 

 

 

Directe selectie van programma 1 

 

 

 

Directe selectie van programma 2 

 

 

 

Directe selectie van programma 3 

 

 

 

Directe selectie van programma 4 

 

 

 

Directe selectie van programma 5 

 

 

 

Directe selectie van programma 6 

 

 

 

Directe selectie van programma 7 
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 
 
 

      

Knop Verklaring Indicatie op het sherm 

 

Druk deze knop in om de aangegeven instellingen te 
verhogen. 

 

 

Druk deze knop in om de aangegeven instellingen te 
verlagen. 

 

 

START knop 
Automatisch programma met vooraf instelbare 
wikkelingen. 
Nadat de machine is aangezet en aan de 
veiligheidsvoorwaarden is voldaan, kan de startknop 
worden geactiveerd. Hierbij aangenomen dat het 
programma reeds is gekozen door de gebruiker, door 
middel van de programma kiezer. 
In het manueel programma start de draaitafel 

 

 

Stop knop  
Voor het stoppen van de machine zodat deze opnieuw 
kan starten vanaf het punt waar deze gestopt is. 
Door deze knop 2 maal in te drukken wordt het 
programma gereset en start de machine van voor af aan. 
 

 

 

Digitale weergave voor aanpassing hoeveelheid 
bovenwikkelingen 
(mogelijkheid van 0 to 9)  
 
 

AANTAL BOVEN 

WIKKELINGEN  X 

 

1.  Digitale weergave voor aanpassing hoeveelheid 
onderwikkelingen (mogelijkheid van 0 to 9)  

2. Extra bodem wikkelingen op een vooraf ingestelde 
hoogte. Functie instellen werkt alleen In combinatie 
met de startknop.  Max hoogte 40cm 

AANTAL ONDER 

WIKKELINGEN  X  

 

EXTRA PALLETVOET 

WIKL. OP   XXXCm  

 

Digitale weergave voor aanpassing snelheid foliewagen 
naar boven 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

SNELHEID WAGEN 

NAAR BOVEN    XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing snelheid foliewagen 
naar beneden 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

SNELHEID WAGEN 

NAAR BENEDEN  XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 2
e
 rek tijdens 

onderwikkelingen 
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15) 

2E REK TIJDENS 

ONDER-WIK.    XX 

 Folievrijgave knop. Voor het aanbinden van de folie kan 
deze knop ingedrukt worden. Zodra aan de folie 
getrokken wordt, worden de motoren geactiveerd en 
wordt de doorvoer van folie vereenvoudigd. 
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 
 
 

      

Knop Verklaring Indicatie op het sherm 

 

Digitale weergave voor aanpassing 2
e
 rek tijdens 

foliewagen beweging naar boven 
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15) 

2E REK TIJDENS 

OMHOOG-WIK.   XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 2
e
 rek tijdens boven 

wikkelingen 
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15) 

2E REK TIJDENS 

BOVEN-WIK.    XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 2
e
 rek tijdens 

foliewagen beweging naar beneden 
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15) 

2E REK TIJDENS 

OMLAAG-WIK.   XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 1
e
 voorrek tijdens 

onderwikkelingen 
(Per 10% in te stellen vanaf 10 tot 400%) 
“1 meter wordt 5 meter” 

VOORREK TIJDENS 

ONDER-WIK.  XXX% 

 

Digitale weergave voor aanpassing 1
e
 voorrek tijdens 

foliewagen beweging naar boven 
(Per 10% in te stellen vanaf 10 tot 400%) 
“1 meter wordt 5 meter” 

VOORREK TIJDENS 

OMHOOG-WIK. XXX% 

 

Digitale weergave voor aanpassing 1
e
 voorrek tijdens 

boven wikkelingen 
(Per 10% in te stellen vanaf 10 tot 400%) 
“1 meter wordt 5 meter” 

VOORREK TIJDENS 

BOVEN-WIK. XXX% 

 

Digitale weergave voor aanpassing 1
e
 voorrek tijdens 

foliewagen beweging naar beneden 
(Per 10% in te stellen vanaf 10 tot 400%) 
“1 meter wordt 5 meter” 

VOORREK TIJDENS 

OMLAAG-WIK. XXX% 

 

Digitale weergave voor de draaitafel snelheid tijdens 
onderwikkelingen 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

TAFEL SNELHEID 

ONDER-WIK.  XX 

 

Digitale weergave voor draaitafel snelheid tijdens 
foliewagen beweging naar boven 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

TAFEL SNELHEID 

OMHOOG-WIK.   XX 

 

Digitale weergave voor draaitafel snelheid tijdens boven 
wikkelingen 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

TAFEL SNELHEID 

BOVEN-WIK.    XX 

 

Digitale weergave voor draaitafel snelheid tijdens 
foliewagen beweging naar beneden 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

TAFEL SNELHEID 

OMLAAG-WIK.   XX 

 

Programma knop wanneer de pallet dubbel moet worden 
gewikkeld. (Van beneden naar boven en terug). 
Als de LED groen is dan is dit programma gekozen 
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 
 
 

      

Knop Verklaring Indicatie op het sherm 

 

Programma knop wanneer de pallet enkel moet worden 
gewikkeld. (Van beneden naar boven) 
 
Als de LED groen is dan is dit programma gekozen 

 

 

Aandrukplaat  / Topplaat is niet actief in de FS400 – 
FS401 

TOP-PLAAT NIET 

GEINSTALLEERD 

 

Aandrukplaat  / Topplaat is actief in de FS402 – FS403 
 
Wanneer geselecteerd word de aandrukplaat 
automatisch geactiveerd bij de start van het programma 

TOP-PLAAT  

GEINSTALLEERD 

 

Programma knop voor een topvel programma  
 
 
Als de LED groen is dan is dit programma gekozen 

 

 

Foliewagen handmatig naar boven. 
Druk éénmaal en de foliewagen gaat naar boven.  
Druk nog één keer en de foliewagen stopt. 
Door de + en – knoppen te gebruiken kan de snelheid 
worden verhoogd of verlaagd. 

SNELHEID WAGEN 

HB OMHOOG  XX 

 

Foliewagen handmatig naar beneden. 
Druk éénmaal en de foliewagen gaat naar boven.  
Druk nog één keer en de foliewagen stopt. 
Door de + en – knoppen te gebruiken kan de snelheid 
worden verhoogd of verlaagd. 

SNELHEID WAGEN 

HB OMLAAG  XX 

 

Digitale weergave voor de draaitafel snelheid tijdens het 
manuele programma 
 
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5) 

SNELHEID TAFEL 

MANUEEL PROG  XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 2
e
 rek tijdens het 

manuele programma 
 
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15) 

2E REK TIJDENS 

MANUEEL PROG. XX 

 

Digitale weergave voor aanpassing 1
e
 voorrek tijdens het 

manuele programma 
(Per 10% in te stellen vanaf 10 tot 400%) 
“1 meter wordt 5 meter” 

VOORREK MANUEEL 

PROG XXX% 

 

Aandrukplaat is niet actief in de FS400 – FS401 
 
Aandrukplaat actief in de FS402 – FS403 

AANDRUKPLAAT 

MANUEEL NAAR BOVEN 

 

 

Aandrukplaat is niet actief in de FS400 – FS401 
 
Aandrukplaat actief in de FS402 – FS403 

AANDRUKPLAAT 

MANUEEL NAAR 

BENEDEN 
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES 

  
 

 
 

 
 
 
 

      

 
Knop Verklaring Indicatie op het sherm 

 

1. Vooraf ingestelde pallethoogte. De fotocel is hierbij 
uitgeschakeld. De hoogte van de foliewagen kan 
ingesteld worden van 0 tot 300 cm (per stap van 5 cm). 
Indien de ingesteld hoogte 0 is, dan is de functie niet 
actief. 
Extra wikkelingen. Druk de knop in er de folie wagen 
stopt met stijgen of dalen. Meerdere lagen folie worden 
op dezelfde hoogte aangebracht. 
Zodra de knop wordt losgelaten stijgt of daalt de 
foliewagen verder. 

HOOGTE LADING 

VAST OP  XXCm  

 

 

 

 

Folieoverlap aan de bovenzijde van de pallet. Deze 
overlap kan ingesteld worden van 0 tot 40cm.  
 

FOLIEOVERLAP NA 

BOVEN-WIK. XXCm 

 

1. Reset button. Reset de machine naar de Nul 
positie.  

2. Na de het oplossen van storing E03 (NOODSTOP) 
of E8 (BEVEILIGING VOORREK ROLLEN) wordt 
de voltage opnieuw in geactiveerd.  

 

 

Informatie knop waar allerlei informatie is opgeslagen 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

Functie 1 
1 2  De tijdslimiet is 2 seconden voor 

iedere knop / activering.  
 

- Eerste knop indrukken = Waarde verhogen 
- Tweede knop indrukken = Waarde verlagen 
 
- Deze funktie is geldig voor alle hieronder beschreven combinaties van mogelijkheden. 

 
Functie 2 

1 

 

2  De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.  

 
 

EXTRA PALLETVOET 

WIKL. 1 OP XXXcm 

Extra voetwikkeling programma 1. Om de producten nog beter the fixeren aan de pallet 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2.  
- Palletvoet programma 1 kiezen 
- Hoogte instellen. Maximale waarde 40cm 
- Het aantal ingestelde voetwikkelingen worden op de ingestelde hoogte herhaald. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Functie 3 

1 

 

2 3 De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.   
 
 
 

 
 
EXTRA PALLETVOET 

WIKL. 2 OP XXXcm 

Extra voetwikkeling programma 2. Om de producten nog beter the fixeren aan de pallet 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2, gevolgd door knop 3. 
- Palletvoet programma 2 kiezen 
- Hoogte instellen. Maximale waarde 200cm 
- Het aantal ingestelde voetwikkelingen worden op de ingestelde hoogte herhaald. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

Functie 4 
 

1 

 

2  De tijdslimiet is 2 seconden voor iedere 
knop / activering.   
 
 

 
 
DAALAFSTAND VOOR 

TOPVEL    - XXcm 

Daalafstand foliewagen, in combinatie met het topvelprogramma 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2.  
- De daalafstand voor de foliewagen kan nu worden ingesteld 
- De minimale waarde is -5cm, de maximale waarde is -40cm 
- Deze waarde is gekoppeld aan de geselecteerde snelheid van de foliewagen.  

(Gemiddelde waarden) 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Functie 5 
 

1 2  De tijdslimiet is 2 seconden voor iedere 
knop / activering.   
 
 

 
 
START WIKKEL 

HOOGTE OP XXcm  

Op een vooraf ingesteld hoogte starten 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2.  
- Waarde instellen. Minimale waarde is 0cm en de maximale waarde is 180cm 
- De foliewagen zal starten op de ingesteld hoogte. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Functie 6 
 

1 2 De tijdslimiet is 2 seconden voor iedere knop / 
activering.  
 
 

 
 
VERTR FOLIEWAGEN 

WAGEN IN 0 XXsec  

Automatisch teruglopen van de foliewagen naar de NUL positie in het programma enkel wikkelen 
„alleen naar boven“ met tijdslimiet 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2.  
- Tijdslimiet instellen. In te stellen waarde tussen 0 en 20 seconden 
- In het programma enkel wikkelen keert de foliewagen terug in NUL positie wanneer de vooraf 

ingestelde tijd is verstreken. 
- Tijdens het teruglopen van de foliewagen, genereerd de machine een piepsignaal. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

 
Functie 7 
 

1 2 3 De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.   
 
 
 
 

 
WIKKELING ALLEEN 

NAAR BENEDEN XXX  

 
Enkel programma naar boven en enkel programma naar beneden. (Wanneer een batch pallets / 
produkten met dezelfde hoogte,slechts eenmaal gewikkel moet worden. 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2, gevolgd door knop 3. 
- Functie kiezen en JA of NEE selecteren d.m.v de + en - knop. (Standaard selectie is NEE) 
 
Bij selectie NEE 
- Indien functie 6 op de waarde 0 is ingesteld. Behoudt de foliewagen zijn originele functie.  
- De foliewagen wordt alleen teruggebracht naar zijn beginpositie door de startknop in te drukken. 
- Indien functie 6 op de waarde groter als 0 is ingesteld, loopt de foliewagen na de tijdslimiet terug 

naar zijn NULpositie. 
 
Bij selectie JA 
- Na het stoppen blijft de foliewagen staan op de hoogte waar deze gestopt is. De pallet kan 

verwijderd worden van de draaitafel en een nieuwe pallet kan worden geladen. 
- Door het opnieuw indrukken van de startknop wordt nu de pallet enkelvoudig van boven naar 

beneden gewikkeld. 
- Let hierbij op dat bij deze wikkeling inc. Topvel geen waterdichtheid kan worden gegarandeerd. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

Functie 8 
 

1 2  De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.   
 

 

HERH. BANDEROL 

PROGR OP XXXcm  

Banderoleer programma 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2. 
- De ingesteld waarde is de stijgwaarde voor de foliewagen. In te stellen waarde van 0 tot 100cm. 
- Na de voetwikkelingen te hebben gemaakt, stijgt de foliewagen met de afstand zoals ingesteld. 
- Het aantal wikkeling kan automatisch worden ingesteld. Meer hierover bij functie 9 
- Het stijgen van de foliewagen wordt herhaald todat de fotocel het einde van de pallet heeft 

gedetecteerd. Hiernaar worden de kopwikkelingen automatisch aangebracht. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Functie 9 
 

1 2 3 De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.   
 
 
Voor ieder programma kunnen 
verschillende parameters 
geselecteerd worden. Maximale 
flexibiliteit wordt hiermee 
gegarandeerd. 

 
 

EXTRA WIKKELING 

BANDEROL     XX 

 

 

 

Aantal wikkeling voor banderol programma. Functie 8 
 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2, gevolgd door knop 3. 
- Aantal wikkelingen selecteren.  
- Instelbaar van 1 tot 15 wikkelingen 

 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

 
Functie 10 
 

1 2    
 
HERHAAL HUIDIGE        

PROGRAMMA     X 

Herhaling wikkelprogramma 
- Knop 1 gelijktijdig met knop 2, ca. 5 seconden ingedrukt houden 
- Door de waarde te verhogen wordt het aantal herhalingen van het wikkelprogramma ingesteld 
- De maximale waarde is 9 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Functie 11 
 

1 

 

2 

 

  3 

 

Foliesnijunit FS4.0146 geactiveerd. 
 
 

 
 
FOLIE AFSNIJDEN 

            XXX  

Foliesnijunit FS4.0146 geactiveerd. 
 
- Het foliesnijsysteem kan voor ieder progamma seperaat worden geactiveerd. 
- Met de scrolfuncties 2 & 3 kan in het menu worden gescrolled. 
- Doorscrollen tot de functie FOLIESNIJSYSTEEM – JA / NEE 
- Door de start knop in te drukken wordt de gewenste instelling geselcteerd 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
 
Functie 12 
 

1 2  De tijdslimiet is 2 seconden voor 
iedere knop / activering.   
 

 

 

AFSNIJTIJD    

       XX sec  

Tijdsinstelling voor de foliesnij unit. 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2 
- Waarde instellen. Hoe hoger de waarde, des te langer blijft het mes in voorwaartse positie staan. 

Let hierbij op, dat een te lange waarde in combinatie met dikke folie, folieophoping bij het mes 
kan veroorzaken. Dit kan leiden tot vervuiling van het mes. 
In te stellen waarde van 0.1 to 1,5 Seconden 
 

Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 
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KNOPPENCOMBINATIES: 

  
 

 
 

        

 
Functie 13 
 

1 2 3 De tijdslimiet is 2 seconden voor iedere 
knop / activering.   
 
 

 
 
FOLIE LENGTE  

         XXX 

Folielengte na het afsnijden, maar voor de foliebreuk. „De folielengte die na het afsnijden uit de 
foliewagen moet hangen“ 
- Knop 1 indrukken gevolgd door knop 2, gevolgd door knop 3. 
- Hoe hoger de ingesteld waarde, des te langer de folielengte buiten de foliewagen. In te stellen 

waarde van 4 to 20. 
- Er wordt geadviseerd deze waarden te veranderen bij gebruik van extreem grote of kleine 

palletten. 
 
Voor ieder programma kunnen verschillende parameters geselecteerd worden. Maximale flexibiliteit 
wordt hiermee gegarandeerd. 

 
Parameters blokkeren 

 

De parameter instellingen, om veranderingen van machine instellingen te 
voorkomen door onbevoegde gebruikers. Kan worden ingesteld door deze 
twee knoppen „gelijktijdig“ voor 3 seconden in te drukken.   
  

 

 

Na het indrukken wordt het display aangegeven 
PARAMETERS BLOKKEREN 
Door eenmaal de START knop in te drukken worden de instelligen / 
parameters automatisch geblokkeerd. De verschillende programma’s 
kunnen worden gebruikt, echter niet worden gewijzigd. 

 
Parameters Deblokkeren 

 

De parameters kunnen worden gedeblokkeerd door links aangegeven 
knoppen beide voor 3 seconden in te drukken. In het display verschijnt 
„DEBLOKKEREN“ 
Nu kunt u de het eerste cijfer van het 4 cijferige wachtwoord indrukken. 

Druk daarna   vervolgens het tweede, derde en vierde cijfer. 
Machine deblokkeren 
Het wachtwoord kunt u verkrijgen bij de afdeling inkoop of beheerder van deze machine 
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INFORMATIEKNOP: 

  
 

 
 

        

 

 

Informatie knop waar allerlei informatie is opgeslagen 
 

 

 
Het display verschaft allerlei informatie zoals hieronder omschreven. Om door het menu te scrollen 
gebruikt u wederom de + of – knoppen. 
 
TOTAAL AANTAL 

PALLETS    XXXXXX 

XXXXX zijn het aantal geproduceerde pallets 
 

GEPROD PALLETS 

ACTIEF PRO XXXXXX 

Het aantal gewikkelde pallet in het geselecteerde, actieve programma 

TOTAAL GEBRUIKTE 

FOLIE XXXXXXXXXm 

Totaal gebruikte ongerekte folie. 

GEBRUIK FOLIE ACT. 

PROGR XXXXXXXXXm 

Totaal gebruikte ongerekte folie in het geselecteerde, actieve programma 

TAAL-NL  

  

Door de start knop in te drukken wordt de gekozen taal geselecteerd. De 
talen verschijnen in de volgende volgorde, druk + of – om een taal te 
selecteren of om door te gaan naar het volgende menu.  
LANGUAGE -GB 
LANGUE -F 
SPRACHE -D 
SPROG -DANISH 
TAAL -NL 
IDIOMA -E 
SPRAK -S 
KIELI -FIN 
LINGUA -P 
SPRAK -N 
LINGUA -I  
 
Door het indrukken van de startknop wordt de taal geselecteerd. 
 

 
 

FOLIEWAGEN NAAR 

LAAGSTE NIVEAU 

Na een automatisch wikkelprogramma stopt de foliewagen op  
ca. 30 cm hoogte. Indien u de foliewagen graag op draaitafelniveau zou 
willen laten stoppen dient u hier JA te selecteren. 
 

VERANDER  

WACHTWOORD 

Verander gebruikers wachtwoord 

STOP-POSITIE  

TAFEL       XXX 

De draaitafel stopt bij 0° graden (Standaard) of 90° of 180° of 270° 
uitgaande van de oorsprongkelijke startinstelling. 

FOLIE AFSNIJDEN  

            XXX            

Afsnijunit geactiveerd / gedeactiveerd. 
Kies JA / NEE 
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STARTEN EN STOPPEN VAN EEN WIKKELCYCLUS 

 
 

    
 
Automatisch programma met vooraf instelbare wikkelingen 
Nadat, de machine is aangezet en aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan, kan de startknop 
worden geactiveerd. Hierbij aangenomen dat het programma reeds is gekozen door de gebruiker, 
door middel van de programma kiezer  
 
ATT. Het akoestische signaal is actief gedurende 3 seconden voordat de machine ook werkelijk start. 

De machine zal alleen na deze periode starten.  
 
N.B.  Het automatische programma wordt alleen dan gestart als aan alle start condities is voldaan en er 

geen foutmelding optreed.  
 De startcondities voor het automatische programma zijn: 
- Eén van de WIKKELPROGRAMMA’S 1-7 moet geselecteerd worden; 
- Fotocel "pallet hoogte" moet functioneren; 
- Noodstop is niet geactiveerd; 
- Er is geen foutmelding of fout gedetecteerd. 
 
Het langzaam stoppen van de draaitafel   
 
Deze stop wordt als volgt in werking gesteld: 
- door de stopknop in te drukken  
- door de voetbeveiliging te activeren 
- door een alarm waarmee een noodzakelijke stop wordt geactiveerd 
 
Het gevolg van deze stop is: 
- de onmiddellijke stop van de foliewagen 
- de draaitafel gaat langzamer draaien totdat deze gestopt is. 
 
LET OP!: met deze stop is het mogelijk de machine te herstarten vanaf het moment waar de machine 
is gestopt. Deze start kan geactiveerd worden met de startknop. 
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WIKKEL PROGRAMMA’S 

 
   

 
Automatische bewegingen bij de verschillende programma’s ( led aan betekent dat de functie 
is geselecteerd) 
 

 Automatische of handmatige bediening 

Wanneer de knop wordt ingedrukt wordt de machine in automatische of 

manuele mode gezet. De LED geeft aan in welke mode de machine 

staat. 
 

 Dubbele wikkeling 
naar boven en vervolgens naar beneden wikkelen 
 

 
 Enkele wikkeling alleen naar boven wikkelen 

Het terugbrengen van de foliewagen wordt gedaan door eenmaal de 
startknop in te drukken. Dit is de standaard machineinstelling 
 

 

 

Enkele wikkeling  
Alleen naar boven wikkelen, met automatische terugkeer van de 
foliewagen in de NUL positie. 
GROENE LED = KNIPPERT AAN – UIT – AAN – UIT (continue)  

 
 Enkele wikkeling alleen naar boven wikkelen 

 

 

 

Enkele wikkeling  
alleen naar boven wikkelen met vooraf ingestelde pallethoogte  

 

 

 Dubbele wikkeling  
naar boven en vervolgens naar beneden wikkelen 
met vooraf ingestelde pallethoogte 

 

 

 Enkele wikkeling + Topvel 
alleen naar boven wikkelen + het aanbrengen van een topvel 

 

 

 Dubbele wikkeling + Topvel 
naar boven wikkelen, aanbrengen van een topvel, vervolgens naar 
beneden wikkelen 
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WIKKEL PROGRAMMA’S 

 
   

 

 

Daalafstand foliewagen in combinatie met het topvel programma 
 
Hiermee kan de daalafstand voor de foliewagen worden ingesteld. Het 
geeft de mogelijkheid grote en kleine topvellen te gebruiken. Waarbij de 
foliewagen altijd op de juiste hoogte stop, om een nog betere 
waterdichtheid te kunnen garanderen. De afstand is tussen de 0 en 50 
cm en moet voor het starten van het starten van het programma worden 
ingesteld. 

 

 ENKEL WIKKELEN 
Enkele wikkeling PA08 - 1.  
Het eenlaags wikkelprogramma zal worden uitgevoerd bij het selecteren 
van deze functie. 
 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 

boven; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt aan de bovenzijde van 
 De pallet automatisch en het aantal ingestelde kopwikkelingen wordt  
 gemaakt; 
- Hierna zal de traaitafel stoppen in zijn NUL / THUIS positie; 
- De folie wordt manueel of automatisch afgesneden en de pallet kan 

worden vervoerd. 
 
Combinatie functies 
1a  Druk START en de foliewagen gaat naar zijn NUL positie. 
 Standaard instelling. 
1b De foliewagen gaat naar zijn NUL positie na een tijdlimiet. 
1c  Druk START en het programma wordt opnieuw gestart, echter 
 deze keer van boven naar beneden. 
 

 

 Dubbele wikkeling 
Het OP/NEER (dubbel) wikkelprogramma zal worden uitgevoerd bij het 
selecteren van deze functie. 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 

boven; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt aan de bovenzijde van 
 de pallet automatisch en het aantal ingestelde kopwikkelingen wordt  
 gemaakt; 
- Hierna gaat de foliewagen weer naar beneden; 
- Nadat de schakelaar voor de folie NUL / THUIS positie wordt bereikt 

zal de draaitafel stoppen in zijn NUL / THUIS positie;  
- De folie wordt manueel afgesneden en de pallet kan worden vervoerd. 
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WIKKEL PROGRAMMA’S 

 
   

 

  

Enkele wikkeling  + TS 
Het ENKEL + TOPVEL wikkelprogramma zal worden uitgevoerd bij het 
selecteren van deze functie. 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 

boven; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt aan de bovenzijde van 
 de pallet automatisch en het aantal ingestelde kopwikkelingen wordt 
 gemaakt; 
- Hierna gaat de foliewagen de voorgeselecteerde afstand naar  beneden 
 en de draaitafel zal stoppen. (Niet in NUL positie) 
- Druk start, de foliewagen gaat automatisch naar boven en het topvel 
 wordt vastgewikkeld; 
- Nadat de schakelaar voor de folie NUL / THUIS positie wordt bereikt zal 

de draaitafel stoppen in de bovenste positie; 
- De folie wordt manueel afgesneden en de pallet kan worden vervoerd. 

 

 

Dubbele wikkeling + TS 
Het OP/NEER (dubbel) + TOPVEL wikkelprogramma zal worden 
uitgevoerd bij het selecteren van deze functie. 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 

boven; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt aan de bovenzijde van 
 de pallet automatisch en het aantal ingestelde kopwikkelingen wordt 
 gemaakt; 
- Hierna gaat de foliewagen de voorgeselecteerde afstand naar beneden 
 en de draaitafel zal stoppen. (Niet in NUL positie) 
- Druk start, de foliewagen gaat automatisch naar boven en het topvel 
 wordt vastgewikkeld; 
- Hierna gaat de foliewagen weer naar beneden; 
- Nadat de schakelaar voor de folie NUL / THUIS positie wordt bereikt zal 

de draaitafel stoppen in zijn NUL / THUIS positie;  
- De folie wordt manueel afgesneden en de pallet kan worden vervoerd.  

 

 

Enkele wikkeling met vooraf ingestelde hoogte 
Het (enkel) wikkelprogramma zal worden uitgevoerd bij het selecteren van 
deze functie. 

 Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven 
tot de vooraf ingestelde hoogte; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt en het aantal  
 Ingestelde kopwikkelingen wordt  gemaakt; 
- Nadat de schakelaar voor de folie NUL / THUIS positie wordt bereikt 
 zal de draaitafel stoppen in zijn NUL / THUIS positie; 
- De folie wordt manueel afgesneden en de pallet kan worden vervoerd. 
-  De fotocel is uitgeschakeld in dit programma 
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WIKKEL PROGRAMMA’S 

 
   

 

 

Dubbele wikkeling met vooraf ingestelde hoogte 
Het OP/NEER (dubbel) wikkelprogramma zal worden uitgevoerd bij het 
selecteren van deze functie. 

 Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven 
tot de vooraf ingestelde hoogte; 
- De draaitafel blijft draaien, de foliewagen stopt en het aantal  
  Ingestelde kopwikkelingen wordt  gemaakt; 
- Hierna gaat de foliewagen weer naar beneden; 
- Nadat de schakelaar voor de folie NUL / THUIS positie wordt bereikt  
  zal de draaitafel stoppen in zijn NUL / THUIS positie; 
- De folie wordt manueel afgesneden en de pallet kan worden vervoerd. 
- De fotocel is uitgeschakeld in dit programma 

 

  

Palletvoet  1 (Kan als parameter worden ingesteld) 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 
 boven tot de vooraf ingestelde hoogte; 
- De foliewagen stop en zal de vooraf ingestelde voetwikkelingen op de 
 gestopte hoogte herhalen. 
- Hierna wordt het verdere wikkelprogramma afgewerkt. 
-  Deze functie moet voor het starten van het programma worden 

 ingesteld. 
- Deze functie dient ervoor om de producten op een perfecte manier te 
 fixeren aan de pallet en wordt normaal gesproken alleen bij 
 Automatische machines gebruikt. Echter FROMM heeft deze functie ook 
 op de semiautomatische machines. 

 

  
 

 

Palletvoet  2 (Kan als parameter worden ingesteld) 
- Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar 
 boven tot de vooraf ingestelde hoogte; 
- De foliewagen stop en zal de vooraf ingestelde voetwikkelingen op de 
 gestopte hoogte herhalen. 
- Hierna wordt het verdere wikkelprogramma afgewerkt. 
-  Deze functie moet voor het starten van het programma worden 

 ingesteld. 
- Deze functie dient ervoor om de producten op een perfecte manier te 
 fixeren aan de pallet en wordt normaal gesproken alleen bij 
 Automatische machines gebruikt. Echter FROMM heeft deze functie ook 
 op de semiautomatische machines. (2x) 

 

 

Banderol programma 
Het programma wordt geactiveerd door de stijgafstand voor de 
foliewagen in te stellen. Het aantal EXTRA wikkeling varieert tussen de 1 
en 9 wikkeling. 
Speciaal ontwikkeld voor klanten die zakgoed wikkelen. 

 

 

Dubbel programma 
De machine loopt het vooraf ingestelde programma af. Dit programma 
kan indien gewenst tussen de 1 en 9 keer automatisch herhaald worden, 
op dezelfde pallet. De bediener hoeft dus niet nogmaals naar de pallet 
wanneer deze bijvoorbeeld 3x gewikkeld moet worden. 
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ALARMEN & PROBLEMEN 

  
 

 
 

        

 
Fouten Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

 
E1:FEQUENTIE 

REGELAAR FOUT 

 

Een van de frequentieregelaars 
werkt niet. Q1,Q2, of Q3 
schakelaars zijn naar 0 
gesprongen.  

- Reset Q1,Q2,Q3. Controleer de 
frequentieregelaars. 

- Zet de machine af.  
- Wacht 60 seconden en zet hem weer 

aan. 
Als het probleem blijft bestaan! 
- Controleer de vermeldingen op de 

frequentieregelaar zelf. En bestudeerd de 
frequentieregelaar instructie die samen 
met de machine instructies zijn geleverd.   

- Controleer of dat de motoren mechanisch 
zijn geblokkeerd.    

 
E2; EINDE FOLIE  

OF FOLIEBREUK 

De folie is gebroken of de lege 
rol moet gewisseld worden.De 
analoge sensor is kapot of 
verkeerd afgesteld. 

- Controleer de analoge sensor. 
- Controleer de bekabeling.  
- Plaats de analoge sensor opnieuw in de 

juiste positie. 
 

E3:NOODSTOP 

 
 

Dit alarm geeft aan dat de 
Noodstop is geactiveerd 

- Controleer de situatie en deactiveer de 
Noodstop. 

- Controleer de bekabeling 
 

E4:DEUR OPEN 

 
 

De foliewagen deur is open, of 
de schakelaar is niet 
geactiveerd. 

- Controleer de schakelaar 
- Controleer de bekabeling 
 

E5: FOLIEWAGEN 

VOET BEVEILIGING  

 
 

Dit alarm geeft aan dat de 
schakelaar onder de gele 
beschermingsplaat van de 
foliewagen is geactiveerd.  
 

- Controleer de situatie 
- Liggen er géén zaken onder de 

foliewagen. 
- Is de voetplaat van de foliewagen 

verbogen. 
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ALARMEN & PROBLEMEN 

  
 

 
 

        

 
Fouten Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

 
E6: DRAAITAFEL 

INVERTER FOUT 

 
 

Draaitafel frequnetieregelaar 
werkt niet of de Q3 schakelaar 
staat op 0. 

- Reset Q3. Controleer de 
frequentieregelaars. 

- Zet de machine af.  
- Wacht 60 seconden en zet hem weer 

aan. 
Als het probleem blijft bestaan! 
- Controleer de vermeldingen op de 

frequentieregelaar zelf. En bestudeerd de 
frequentieregelaar instructie die samen 
met de machine instructies zijn geleverd.   

- Controleer of dat de motoren mechanisch 
zijn geblokkeerd.  

E7; GEEN PALLET 

AANWEZIG 

 
 

De fotocel ingebouwd in de 
foliewagen ziet géén pallet op 
het draaiplateau. 

- Maak de fotocel schoon 
- De goederen op de pallet zijn te donker 
- De fotocel is kapot 
- De pallet op het draaiplateau is te laag  

E8:BEVEILIGING 

VOORREK ROLLEN 

 
 

Dit alarm geeft aan dat de gele 
strip op de deur van de folie 
wagen is geactiveerd. Deze 
beveiliging zorgt ervoor dat uw 
handen niet tussen de 
voorrekrollen bekneld kunnen 
raken. 

- Controleer de situatie 
- Druk de reset knop in. 
 

 



FROMM FS4.1892-Manual-30.18xx.02-NL-Version01-R0 

 
 

Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2013 
Website: www.fromm-stretch.com 

 
48 

 

 
 

FOLIE WISSELEN 

 
 

 
 

  
 

 
HET PLAATSEN VAN EEN NIEUWE ROL FOLIE 
 
Plaats de nieuwe rol folie op de houder. (Let hierbij goed op de plakkende zijde van de folie. De 
plakkende zijde moet altijd tegen de pallet aan worden gewikkeld.) 
Voer de folie vervolgens langs de rollen conform de sticker welke aan de bovenzijde van de 
foliewagen is geplaatst. 
 

Plaats de nieuwe folierol in de foliewagen door 
eerst de hendel (1) naar links, boven en rechts 
te verplaatsen. Neem de lege kern uit de 
foliewagen en plaats de nieuwe rol in de 
houder. Verplaats nu de hendel naar links, 
beneden en weer naar rechts en de rol is 
wederom geborgd. Open de deur van de 
foliewagen (2) voer de folie alleen door het 
schanier punt heen en sluit de deur wederom. 
Bij deze handeling zorgt u dat u het begin van 
de folie in de hand houdt. Wanneer de deur 
weer gesloten is, kun u het begin van de folie 
aan de pallet binden en opnieuw aanvangen 
met wikkelen. 
 
Voer de folie alleen door het scharnierpunt van 
de deur. Alle andere manieren zijn fout en 
vormen een aanleiding tot onnodige 
ergernissen.  
 
 
 
 

Pijlen aan de binnenkant van de folie betekenen: 
CI = CLING INSIDE 
De folie moet zo door het voorrek systeem worden geleid dat uiteindelijk de binnenzijde van de folie 
tegen de pallet aan wordt gewikkeld. Door de rol om te draaien komt automatisch de plakkende zijde 
aan de buitenkant. 
  
Pijlen aan de buitenkant van de folie betekenen: 
CO = CLING OUTSIDE 
De folie moet zo door het voorrek systeem worden geleid dat uiteindelijk de buitenzijde van de folie 
tegen de pallet aan wordt gewikkeld. Door de rol om te draaien komt automatisch de plakkende zijde 
aan de buitenkant. 
 
De manier van doorvoer bij een dubbelzijdig klevende folie is niet van belang. In dit geval plakt de folie 
immers aan beide zijde. FROMM adviseert in ieder geval in verband met het transport en ontladen 
van de vrachtwagen, een éénzijdige klevende folie te gebruiken. 
  
Stretchfilm  - LLDPE Materiaal     Max. 35 µ  
   - Kerndiameter      76,2 mm 
   - Maximale buitendiameter    Max. 250 mm  
   - Folie breedte      Max. 500 mm  
 
 
 
 

1 

2 
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR BEDIENINGSPERSONEEL 

 
 

 
 

  
 

VEILIGHEID! 
- Schakel als eerst de machine uit en blokkeer de hoofdschakelaar door middel van een hangslot, 

voordat u aanvangt met de onderhoudwerkzaamheden aan de installatie. 
- Zorg ervoor dat andere mensen de machine niet kunnen activeren. 
- Zorg ervoor de beschermingskappen zijn gemonteerd, voordat u de machine opnieuw activeert. 

 
De machine heeft een lange levensduur indien u regelmatig preventief onderhoud pleegt. Dit houdt in dat 
de verschillende delen van de machine door uw onderhoudsdienst regelmatig gecontroleerd moeten 
worden. Dit kan op een wekelijkse, maandelijkse, periodieke of jaarlijkse basis zijn. 
 
De operationele levensduur van de machine is tevens afhankelijk van de omgeving condities. Het 

voorgestelde onderhoudsschema is geldig bij een normaal gebruik van 8 uur per dag, 20° C en een 
schone omgeving). 
U zult vaker onderhoud moeten plegen indien u van mening bent, dat u machine niet conform 
bovenstaan omgevingscondities wordt gebruikt. 
 
Zorg ervoor dat alle draaiende delen vrij blijven van vuil. 
 
HOUDT REKENING MET DE FOLIE 
De machine moet iedere dag schoongemaakt worden. 
Gebruik nimmer oplosmiddelen om de machine schoon te maken. Gebruik nooit een luchtaansluiting 
om stof of restanten folie te verwijderen. Gebruik hiervoor een ragebol. 
Controleer of er geen folie is achtergebleven in de voorrek installatie. Indien dit wel het geval is 
verwijder dit dan om storingen te voorkomen. 
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ONDERHOUDS INSTRUCTIES VOOR TECHNISCH PERSONEEL 

 
 

 
 

  
 

 
Maandelijks onderhoud 
 

 

Controleer de spanning van de ketting, zonder goederen op 
de draaitafel, door de ketting naar links en rechts te 
bewegen met de hand (1). Wanneer er meer dan ± 8 mm 
speling is dan moet de ketting gespannen worden. Verwijder 
de beschermingskast voor de motor op de draaitafel. Draai 
de vier schroeven van de tandwielkast los. Een slag is 
normaal gesproken voldoende. Span de ketting door de 
grote bout aan de voorzijde van de motor naar rechtsom te 
draaien. Controleer daarna of de speling op de ketting ca.  
± 3 mm is. (span niet teveel, een ketting is géén elastiek). 
Draai alle bouten hierna weer goed vast en bevestig 
opnieuw de motor behuizing. 
 

 

Verwijder de afdekkap van de mast d.m.v. de vier schroeven 
lost te draaien. Smeer de ketting van de foliewagen door 
deze met een borstel in te smeren.  U kunt hierbij gebruik 
maken van het manuele programma, verplaats per keer de 
foliewagen ca, 10 cm. Schakel na iedere verplaatsing de 
machine uit conform de veiligheidsvoorschriften.  
 
Kijk uit dat u niet met uw vingers bekneld raakt omdat u 
niet goed de veiligheids voorschriften in acht heft 
genomen. 
Nadat u de foliewagen heeft verplaatst dient u de machine 
geheel uit te schakelen conform de VEILIGHEIDS 
VOORSCHRIFTEN. Start de machine keer bij keer opnieuw 
op totdat de gehele ketting gesmeerd is. 
 

 

Verwijder de motorkast tussen de draaitafel en de mast. 
Neem de rol folie uit de foliewagen van de machine. Stel de 
draaisnelheid van het manuele programma in op de laagste 
snelheid start de machine en verplaats de draaitafel een 
klein beetje. Schakel vervolgens de machine uit waarbij u 
alle veiligheids regels in acht neemt.  
Smeer de ketting door deze met een borstel in te smeren  
 
Kijk uit dat u niet met uw vingers bekneld raakt omdat u 
niet goed de veiligheids voorschriften in acht heeft 
genomen. 
Nadat u de draaitafel heeft verplaatst dient u de machine 
geheel uit te schakelen conform de VEILIGHEIDS 
VOORSCHRIFTEN. Start de machine keer bij keer opnieuw 
op totdat de gehele ketting gesmeerd is. 

 

2 1 



FS4.1892-Manual-30.18xx.02-NL-Version01-R0 FROMM 

Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2013 
Website: www.fromm-stretch.com 

 
51 

 
 

ONDERHOUDS INSTRUCTIES VOOR TECHNISCH PERSONEEL 

 
 

 
 

  
 

 
Maandelijks onderhoud 
 

 

Controleer de remschijf bij de onderste foliehouder (1). Dit 
doe je door de blokkeringsveer (2) te verwijderen en daarna 
de houder van de  unit te nemen. Wanneer de dikte van de 
remschijf minder is dan 7 mm dan moet deze worden 
vervangen. 

 
Half jaarlijks onderhoud 
 

 

Controleer de 2 riemen waarmee de rollen worden 
aangedreven in de foliewagen. Verplaats de eerste riem aan 
de linkerzijde naar beneden en schroef het wiel los. U kunt 
hierbij de folierol op zijn plaats laten zitten. Verwijder de 
beschermkast d.m.v. de 3 bouten. Controleer of de riemen 
vervangen moeten of gespannen moeten worden. Het 
spannen van de riemen is zeer eenvoudig. Draai de 4 
schroeven waarmee de motor vastzit los en druk de motor 
vervolgens iets naar achteren. Hierbij wordt automatisch de 
riem gespannen. Bevestig de schroeven wederom stevig en 
controleer of er inderdaad voldoende spanning of de riemen 
is aangebracht. Span de riemen niet te hard aan. De 
motoren t.b.v. de voorrek installatie slijten hierdoor onnodig 
hard. 

 

Controleer de slijtage van de draagrollen onder het 
draaiplateau: 
Draai de 3 schroeven in het midden van het draaiplateau los 
en schuif de schijf naar de zijkant. Het is ook mogelijk de 
disk op te tillen d.m.v. een hefttruck. Plaats hiervoor een 
hijsoog in het midden van de schijf. Let op dat u hierbij 
geschikte hijsmiddelen gebruikt  
 
Smeer de rollen door deze in de wrijven met een borstel. 
Hierna schuift u de disk weer naar het midden van de 
draaitafel. Draai 1 bout weer terug een daarvoor bestemd 
gat. Draai vervolgens voorzichtig aan de schijf. De 2 overige 
gaten worden nu automatisch gepositioneerd. Draai 
vervolgens alle 3 de bouten stevig vast. 

 

Controleer de slijtage van de draagrollen onder het 
draaiplateau en vervang ze indien nodig. 
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ONDERHOUDS INSTRUCTIES VOOR TECHNISCH PERSONEEL 

 
 

 
 

  
 

 
Half jaarlijks onderhoud 
 

 

Controleer of the schuif welke de eindschakelaar voor de 
foliewagen bediend nog functioneert. Deze 2 schuiven 
zorgen ervoor dat de foliewagen op het hoogste en laagste 
punt stopt. Het is belangrijk dat de arm horizontaal staat en 
dat de afstand tussen het zwarte rolletje van de schakelaar 
en de aluminium mast ca. 1 – 1.5 mm is.  
 

 

Controleer of het sluitsysteem van de deur van de 
foliewagen nog functioneert. 
Bij het draaien met het handvast zou de pen (1) eenvoudig 
naar boven en beneden moeten gaan. Wanneer er in dit 
systeem teveel weerstand is zou het slot (2) niet meer goed 
kunnen functioneren. Controleer of de slotplaat verticaal is 
gepositioneerd (Niet in een hoek). Controleer wederom of 
het slot mechanisme goed functioneert. Beweegt het slot 
eenvoudig wanneer de deur open is, echter moeilijk 
wanneer de deur is gesloten dan kan het zijn dat de deur 
verbogen is. Dit kan verholpen worden door de bovenzijde 
van de deur iets te buigen ten opzichte van de onderzijde.   
Om de sluitpennen af te stellen (1), dient u eerst de 
slotbouten (3) lost te draaien om daarna de pennen te 
draaien. Wanneer deze op de maximum lengte zijn moet het 
voldoende zijn om bovenzijde en onderzijde te vergrendelen 
in de foliewagen. De pennen moeten niet verder uitsteken. 
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ONDERHOUDS INSTRUCTIES VOOR TECHNISCH PERSONEEL 
 

 
 

 
 

  
 

 
Jaarlijks onderhoud 
 

 

Controleer de werking van de rollen van de foliewagen als volgt: 
a) Selecteer het handprogramma. 
b) Verplaats de foliewagen naar ca. 1 meter hoogte. 
c) Verwijder de eindschakelaar van de bodemplaat. Deze 
eindschakelaar bewaakt de voetbeveiliging. 
d) Maak de bescherm platen los (1) begin hiermee door de 
schroeven (2) los te draaien. Deze zijn te vinden aan de boven en 
onderzijde van de geleidewagen waar de foliewagen aan is 
bevestigt. 
e) Plaats nu een stevig blok onder de foliewagen. 
f) Beweeg nu de foliewagen langzaam naar beneden en stop, zodra 
de foliewagen op het blok staat. 
g) Draai de schroeven aan de bovenzijde van de mast los, waarmee 
het aluminium afdekprofiel is bevestigt. (3). 
h) Verwijder het profiel (3) door het zover mogelijk voorzichtig naar 
boven te schuiven en het daarna aan de bovenzijde eruit te tillen. 
i) Maak de beugel los (vier schroeven) waarmee de kabelgoot aan 
de foliewagen is bevestigd. 
j) Verwijder de foliewagen door de zes schroeven lost te draaien aan 
de voorzijde van de foliewagen. 
k) Verplaats de wagen langzaam naar boven en stop boven de 
foliewagen. 
l) Voel of er ja dan nee speling zit op deze wagen. 
m) Draaien de bouten (4) langzaam los. 
n) Draai de wielen (5) Met de klok mee in de daarvoor bestemde 
geleide profielen van de aluminium mast. 
o) De wagen kan nu uit het profiel genomen worden om de rollen te 
bekijken. Als deze teveel afgesleten zijn dan moeten de rollen 
inclusief kogellagers vervangen worden. 
p) Assembleer opnieuw de foliewagen en plaats de rollen op die 
wijze dat er géén speling meer op zit  Verplaats de foliewagen naar 
boven en bekijk goed of er geen weerstand is tijden deze beweging. 
q) Assembleer alle onderdelen in de omgekeerde richting. 
 
Kijk uit dat u niet met uw vingers bekneld raakt omdat u niet 
goed de veiligheids voorschriften in acht heeft genomen. 
Nadat u de foliewagen heeft verplaatst dient u de machine geheel uit 
te schakelen conform de VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN. 
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ONDERHOUDSSCHEMA 
 

ONDERHOUDSFREQUENTIE       

 8 uur 40 uur 100 uur 200 uur 500 uur 1000 uur 2000 uur 

        

Dagelijks schoonmaken X       

Fotocel schoonmaken   X     

Ketting in de mast    4    

Ketting van de draaitafel    4    

Profiel mast (wielen)    4    

Kogellagers      X  

Rem schijven      X  

Eindschakelaars en voelers      X  

Elektrisch systeem       X 

Wielen mast        X 

Wielen draaitafel       X 

 
De nummers in het onderhoudsschema komt overeen met een hieronder genoemd smeermiddel.  
 
Het is natuurlijk mogelijk de diverse onderdelen te smeren met een minimaal gelijkwaardige of hogere 
kwaliteit van een andere fabrikant. 
 
Het symbool "X" in het onderhoudsschema geeft aan dat betreffende onderdeel gecontroleerd of 
gesmeerd moet worden. 
 
SMEERMIDDELEN 
 

No. SMEERMIDDEL 

 SHELL BP ESSO MOBIL OIL TEXACO  

1 OMALA 220 ENERGOL 
GR-XP 220 

SPARTAN 
EP 220 

MOBILGEAR 630 MEROPA 220  

2 
 

OMALA 680 ENERGOL 
GR-XP 680 

SPARTAN  
EP 680 

MOBILGEAR 636 MEROPA 680  

3 
 

TONNA T68 MACCURAT 68 FEBIS K 68 
EP220 

VACTA.4 WAX LUBRI-
CANT X68 

 

4 
 

ALVANIA R ENERGREASE 
L2 

BEACON 2 MOBILUX 2 MULTIFAK EP2  

5 
 

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 
(afhankelijk van 
de toepassing) 

 

9 
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ONTWIKKELING EIGENDOM 
 
FROMM Wrapping Systems S.r.l. 
Viale del Lavoro, 21 
37013 Caprino Veronese (VR) 
Italia 
 
Tel. +39 045 205 7300 
Fax +39 045 205 7373 
 
P.IVA IT 04146150232 
 
www.fromm-stretch.com 
info@fromm-stretch.com 
 

PRODUCENT 
 
FROMM SLOVAKIA a.s. 
Stretchwrapping Division. 
Továrenská, 15 
SK-901 01 Malacky  
(SLOVAK REPUBLIC) 
 
VAT Number SK2022019109 

 
DOCUMENTATIE 
 
Voor onderdelen, controleer de speraat bijgeleverde onderdelenlijst. 
 
Of download deze onderdelenlijst direct van onze website: 
 
http://www.fromm-stretch.com/Pages/Download.aspx?DownloadID=486 
 
U kunt ook contact opnemen met uw FROMM leverancier. 
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CE Verklaring van conformiteit  
(CE machinerichtlijn 2006/42/EC - Annex IIA) 

 
De leverancier  FROMM SLOVAKIA a.s. 
  Tovarenska 15 
  SK-901 01 Malacky 
  (SLOVAK REPUBLIC) 
 
De producent, verklaart geheel voor eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
 
Model: FS4xx 
 
Artikelnummer: 30.18xx 
 
Serienummer: 0X.XXXXX 
 
Bouwjaar 201X 
 
Type machines: Pallet folie wikkel machine 
 
Is gebouwd overeenkomstig de richtlijnen:  
 
 2006/42/EC (Richtlijn) 

2004/108/EC (Elektromagnetische compatibiliteit) 
2006/95/EC (Lage spanning)  

 

De volgende geharmoniseerde en nationale standaarden en andere normatieve documenten  

zijn van toepassing: 
 UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 
CEI EN 60204-1:2006 
EN ISO 14121:2007 

     
Technische 
verantwoording:  FROMM Wrapping Systems S.r.l. 
  Viale del Lavoro 21 
  37013 Caprino V.se (VR) 
   (ITALY) 
 
Opgesteld te: Malacky 
Datum:  1 Januari 2013 
 
 
 Naam: S. Stigler 
 Functie: C.E.O. 
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GARANTIE VOORWAARDEN 
 
FROMM Distributeur naar eind klant. 
 
Garantie voor een periode van 24 maanden, waarbij de machine 8 uur per dag, 40 uren per week in 
gebruik is. De garantie voorwaarden bedekken alle fouten / mankementen die duidelijk voortkomen / 
zijn ontstaan door fabrieksfouten of door gebruik van infireure materialen. 
 
Garantie kan niet worden geclaimed indien: 
 
a) We spreken over slijtage onderdelen. 
b) Fouten / gebreken die zijn onstaan door foutieve stockage, of foutieve gebruik alsmede het 
 inzetten van materialen zoals band / wikkelfolie  die niet door FROMM worden geadviseerd. 
c) Fouten / gebreken die zijn onstaan door foutieve of slechte reparatie werkzaamheden door de 

klant gedaan, na levering van de machine.  
d) Fouten / gebreken die zijn onstaan door geen, of slecht uitgevoerd onderhoud. 
 
De garantie vervalt vanaf het moment dat de machine niet worden onderhouden volgens de geleverde 
onderhouds en bedienings instructies.  
 
Schade’s / Vergoedingen voortkomend uit productie stilstand en schade aan personen, onstaand door 
niet functioneren van de machine, gedurende of buiten de garantietijd kunnen niet worden geclaimed bij 
FROMM Packaging systems. Een eventuele seprate verzekering zal hiervoor door de klant zelf moeten 
worden afgesloten. 
 
Onderhouds kosten 
 
Vraag uw lokale FROMM distributeur / leverancier wat de onderhoudskosten per jaar / service periode 
zijn, wanneer deze door FROMM moeten worden verzorgd. 
Service zal gedaan worden volgens FROMM service kondities / kontrakten. (Op verzoek worden deze 
toegestuurd) 
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SERVICE LOGBOEK 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 
 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 
 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 
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SERVICE LOGBOEK 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 
 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 
 
 

Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 Service / Onderhoud uitgevoerd 

Machine teller: 
  

Datum: 
  

Monteur: 

 

15.000 pallets / of EEN jaar 

 

 


