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B
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.
D
Achtung!
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung-Installation-Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Apparat.
D
OBS!
De bør absolut læse bruganvisningen, inden maskinen opstilles, installeres og tages i brug.
Derved beskytter De Dem selv og undgår skader på maskinen.
E
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.
F
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 Π ρо σо χή !
Πρί ν τη ν εγκα τάσταση , σ ύ ν δ εοη καί αρχική λ ει τ ο υ ργι α τη ς σ υσκ ε υή ς δι αβά στε
προσεκτικά τί ς ο δηγι ες χ ρήσ η ς .
‘ Ετσι πρ οστ α τ ε ύ ετ ε τον εα υτ ό σας και αποφεύγ ετε πι θα νές βλά β ες συσκ ευή .
I
Attenzione!
Leggere assolutamente le instruzione d'uso prima di procedere alla posizionatura – installazione - messa
in funzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni all'apparecchio.
N
NB!
De må lese bruksanvisningen før oppstillning, installasjon og start av maskinen!
Gjør det for å unngå skade på Dem selv og maskinen.
NL
Let op!
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen, installeren en in gebruik nemen van uw machine.
Dat is veiliger voor Uzelf en U voorkomt onnodige schade aan Uw machine.
P
Atençāo!
Leia as instruçōes de utilizaçāo antes da montagem - instalaçāo e - primeira utilizaçāoā
Assim evita avarias no aparelho.
S
OBS!
Läs bruksanvisningen noga före uppställning, installation och använding. Ni förebygger därmed olycksrisker och undviker skador på maskinen.
FIN Huomio!
Tutustukaa huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen asennusta jä käyttöönottoa.
Näin vältytte mahdollisilta vahingoilta käyttäes-sänne konetta.
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MACHINE LEVERING

MACHINE LEVERING
Serie nummer:

Leveringsdatum:

Art.-Nr.

Model

30.1820

FS401

FS401/1650/2500/2000/230V/50HZ

16.8212

FS12

Oprijplaat lengte 1550 mm hoogte 71,5 mm, draaitafel 1650 mm

16.8226

FS26

Vloerframe voor vloer verzonken opstelling Ø 1650 mm

Opties

N5.2638

Fotocel t.b.v. zwarte folie
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ALGEMEEN

ALGEMEEN
• Deze handleiding is alleen bedoeld voor een semi-automatisch folie wikkelmachine, FS401 draaitafel
serie met gemotoriseerde pré stretch tot 400% en automatisch hoogte detectie, zoals wordt geleverd
door FROMM Stretch Wrapping Division.
FS401 Pallet hoogte 2600 mm
• VOOR ALLES IN DEZE HANDLEIDING GELDT INDIEN AANWEZIG
• 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. (Max. 400% afhankelijk van de kwaliteit van de folie).
• Lees aandachtig hoofdstuk 6 (Technische gegevens), waarin de installatie in detail beschreven
wordt en waar alle afmetingen vermeld worden.
• Lees duidelijk als laatste de hoofdstukken 9 en 10 m.b.t. vervoer en installatie van deze
wikkelmachine.
• Vanwege veiligheidsredenen dient men de gehele instructie handleiding te lezen voordat men
wikkelmachine gaat installeren cq in werking gaat brengen, fouten opspoort of oplost of voor
onderhoud werkzaamheden.
• Wij wijzen u zeker ook op de hoofdstukken 3 (Veiligheids instructies en afbeeldingen) en 4
(Waarschuwingen) waarin het eigelijke gebruik van de machine wordt omschreven en welke
gevaarlijk situaties zou kunnen ontstaan, omdat dit m.b.t. het ontwerp en type machine 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!
• Met referentie aan alle vooraf genoemde redenen, adviseren wij onze klanten altijd contact op te
nemen met onze Service Afdeling.
SERVICE AFDELING

Bellen, in geval van problemen:
FROMM Nederland B.V.
Drenthehaven 12-18
3433 PB Nieuwegein
Tel: 030-6066700

RESERVE ONDERDELEN

Reserve onderdelen kunnen besteld worden bij:
FROMM Nederland B.V.
Drenthehaven 12-18
3433 PB Nieuwegein
Tel: 030-6066700
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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 6 (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
• 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.
• Wanneer men de machine gaat installeren dient men altijd uit voorzorg te controleren dat de
bedienings- 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 16 (Onderhoudinstructies) 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.
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FROMM

•

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.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• 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.
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VEILGHEIDSINDICATEIS

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

C = Af te sluiten
Hoofdschakelaar

B = Noodstop
C = Hoofd- schakelaar

C

D = Voetbescherming
E= Bescherming t.b.v.
de handen

A

B

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

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.

D
D = Voetbescherming

E

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

E = Handbescherming
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WAARSCHUWINGEN

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 3 (Veiligheidsinstructies).
• U dient rekening te houden met Europese veiligheidsvoorschriften en regels wanneer de machine
technisch wordt aangepast. Dus ook veiligheidsmiddelen en afschermingkappen moeten
overeenkomstig 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, 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 3 seconden
als waarschuwing voor iedere keer dat de machine gaat starten.
(FROMM Kan “Indien gewenst” dit signaal uit schakelen)
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IDENTIFICATIESTICKER

VERKLARING IDENTIFICATIESTICKER
Een identificatiesticker met de volgende informatie is geplaatst aan de achterkant van het
bedieningspaneel. Een 2e identificatiesticker is geplaatst aan de binnenzijde van de schakelkast.
30.1820

FROMM Italiana s.r.l.
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino V.se
Verona - Italy

Naam van de fabrikant

Machine type
Machine type
Serie nummer.
Voltage / frequency

Voltage / Zekering
Year

Made in EU

Naam van de fabrikant

:

FROMM Italiana Division.

Type

:

Machine type FS401

Serienr.

:

Productienummer van de fabrikant

Voltage

:

Benodigde stroomvoorziening

Power

:

Benodigde capaciteit

Zekering

:

16 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.
98/37/EEC Machines
89/336/EEC
73/23/EEC

• 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 de CE merk sticker is beschadigd door wat voor reden dan ook, neem dan z.s.m. contact
op met de FABRIKANT.
Hoofdstuk 21

: Kopie CE-verklaring
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Machine

- Maximum snelheid draaitafel
- Capaciteit
- Werkomstandigheden
- Plafond hoogte FS401

Gewicht

- Totaal gewicht FS 401

Condities

- Omgevingstemperatuur
- Omgeving

+ 5 tot +30oC
schoon, droog en nietagressief

Elektrisch

- Netvoeding
- Control voltage
- Motor draaitafel
- Motor foliewagen
- Motor voorrek
- Geïnstalleerde kracht
- Veiligheidsklasse

1 x 230 V 50/60 Hz
24 VAC
0.75 kW
0.37 kW
0.37 kW
1,5 kW
IP 43

Pallet info

- Pallet afmetingen (lengte x breedte)

1550 x 1550 x 140

- Hoogte met lading FS401 Serie (Inclusief pallet)

min. 500 mm / max. 2550 mm

- Ladingafmeting buiten de pallet
- Bovenkant pallet
- Maximaal gewicht

max. 20 mm per zijde
vlak
2000 kg

15 toeren /min.
max. 20 pallets/per uur.
8 uur p. dag, 5 dagen per week
minimum van 2550 mm
Ø 1650 mm

circa 560 kg

Foliemateriaal - LLDPE materiaal
- Kerndiameter van de folierol
- Maximale buitendiameter van de folierol
- Foliebreedte

Max 35 mµ
76 mm
Max. 300 mm
Max. 500 mm

Kleuren

: Blauw,
: Geel,
: Blauw,
: Geel,
: Geel,

•

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

- Bodem unit, mast
- Draaitafelschijf, deksel foliewagen
- Chassis foliewagen
- Veiligheidsplaat onder de foliewagen
- Bedieningspaneel

RAL 5010
RAL 1021
RAL 5010
RAL 1021
RAL 1021

Indien er behoefte ontstaat 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.
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AFMETINGEN

AFMETINGEN FS401
Bestudeer de LAYOUT op deze pagina voor de afmetingen.
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VERKLARING PICTOGRAMMEN

VERKLARING PICTOGRAMMEN
ATTENTIE!
VOOR ALLES GELDT, INDIEN AANWEZIG!
WAARSCHUWINGEN
Figuur 1:
GEVAAR
Hoog voltage aanwezig

Figuur 1
Figuur 2:
Gevaar teken

Figuur 2
Figuur 3:
Risico voor afknelling

Figuur 3
VERBODS STICKER
Figuur 4:
Het is verboden te passeren tijdens de takel
werkzaamheden

Figuur 4
CE-MARKERING
Figuur 5:
Deze machine voldoet aan de CE standaard
zoals omschreven in de CE- voorwaarden voor
machines
Figuur 5
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BELANGRIJKE DELEN

BELANGRIJKE HOOFDDELEN
De installatie als geleverd, bestaat uit de volgend delen:
1234-

Mast
Bedieningskast met bedieningspaneel
Foliewagen
Draaitafel

1

2

3

4
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VERPAKKEN & TRANSPORT

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 kist beschermt met luchtkussen 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, hijsmethoden 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.

2

1
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VERPAKKING & TRANSPORT

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.

2

1
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)
1

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.
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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 3 (Veiligheidsinstructies) 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
veiligheids en gezondheids 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 veiligheids- 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 standaard 230 Volt CEE-plug, gezekerd met een 16A-zekering
(langzame).
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, reducering 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
Stel de mast overeind d.m.v. een hefttruck.
Bevestig op de kop een M12 schroefoog
waaraan hijsband kan worden bevestigd.
3

Nu kan begonnen worden met het
voorzichtig hijsen van de mast, totdat deze
uiteindelijk in verticale positie staat.

Figuur 1
Draai de vier schroeven stevig aan (3)

Figuur 2

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:
9
9

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 401
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.

B
A

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

Automatische bewegingen bij de verschillende programma’s ( led aan betekent dat de functie
is geselecteerd)
Automatisch / Manueel
Enkele wikkeling
alleen naar boven
programma
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
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AANWIJZINGEN
- 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 FS 270 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.

AANWIJZINGEN

START SIGNAAL ACTIEF

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.

21
Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FROMM

FS 401/1650 Series

BASIS BEDIENING

BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES
Knop

Of hoofd
scherm

Verklaring

Indicatie op het LCD
scherm
(Indien weergave
aanwezig)

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

Programma selectie: (YY: van 1 tot 30)
(Deze knop werkt niet als de machine aan het
wikkelen is)

PROG YY XXXXXXXX
VERBRUIK 0000m
YY = Huidige
programma
XXXXXXX = Geeft
type wikkeling
weer

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 B-B =Boven-Beneden
knop in te drukken wordt het programma geselecteerd B = Boven
Ieder programma kan klantspecifiek worden ingesteld. B-B-TV BovenBeneden-Topvel
B-TV = BovenTopvel
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 10)

AANTAL BOVEN
WIKKELINGEN X
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Knop

Verklaring

Indicatie op het LCD
scherm
(Indien weergave
aanwezig)

1. Digitale weergave voor aanpassing
hoeveelheid onderwikkelingen (mogelijkheid
van 0 to 10)
2. Extra bodem wikkelingen op een vooraf
ingestelde hoogte. Functie instellen werkt
alleen In combinatie met de startknop.
Digitale weergave voor aanpassing snelheid
foliewagen naar boven
(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5)

AANTAL ONDER
WIKKELINGEN X

BASIS BEDIENING

BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES

PALLETVOET PROG OP
XX Cm
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 2e rek tijdens
onderwikkelingen
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15)

2E REK TIJDENS
ONDER-WIK.
XX

Digitale weergave voor aanpassing 2e 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 2e rek tijdens
boven wikkelingen
(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15)

2E REK TIJDENS
BOVEN-WIK.
XX

Digitale weergave voor aanpassing 2e 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 1e 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 1e 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 1e 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 1e 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%
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BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES
Knop

Verklaring

Indicatie op het LCD
scherm
(Indien weergave
aanwezig)

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
Programma knop wanneer de pallet enkel moet
worden gewikkeld. (Van beneden naar boven)
Als de LED groen is dan is dit programma gekozen
Aandrukplaat is niet actief in de FS401

AANDRUKPLAAT
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.
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.
Digitale weergave voor de draaitafel snelheid tijdens
het manuele programma

SNELHEID WAGEN
HB OMHOOG XX

SNELHEID WAGEN
HB OMLAAG XX

SNELHEID TAFEL
MANUEEL PROG XX

(In te stellen vanaf 15 tot 60 met stappen van 5)
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Knop

Verklaring

Digitale weergave voor aanpassing 2e rek tijdens het
manuele programma

BASIS BEDIENING

BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES
Indicatie op het LCD
scherm
(Indien weergave
aanwezig)
2E REK TIJDENS
MANUEEL PROG. XX

(Per stap in te stellen vanaf 1 tot 15)
Digitale weergave voor aanpassing 1e 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 FS401

AANDRUKPLAAT
GEINSTALLEERD

Aandrukplaat is niet actief in de FS401

AANDRUKPLAAT
GEINSTALLEERD

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

FOLIEOVERLAP NA
BOVEN-WIK. XXCm

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

Niet actief in de FS401
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INFORMATIE KNOP:
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 XXXXX
TOTAAL GEBRUIKTE
FOLIE XXXXXXXXm

XXXXX zijn het aantal geproduceerde pallets
Totaal gebruikte ongerekte folie XXXXXXXXM

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

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

Het is mogelijk uw machine instellingen te blokkeren. Vraag uw leidinggevende hoe deze functie
kan worden geactiveerd of gedeactiveerd.
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WIKKELPROGRAMMA’S

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

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

Daalafstand ten behoeve van een topvel
Wanneer u eerst de linkerknop met de pallet en vervolgens de startknop
indruk, dan kun u de daalafstand instellen ten behoeve van een topvel.
Hoe hoger de instelling hoe verder de foliewagen na de
bovenwikkelingen naar beneden daalt.
De daalafstand kan ingesteld worden tussen de
0 en 50 cm
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WIKKEL PROGRAMMA’S
1. Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven,
ondertussen blijft het draaiplateau draaien. Wanneer de foliewagen bovenaan
de pallet is aangekomen wordt het aantal vooraf ingestelde kopwikkelingen
gemaakt. Nadat deze wikkelingen zijn gedaan stopt de draaitafel met draaien
en is het programma klaar. De folie kan nu aan de bovenzijde van de pallet
worden afgesneden. Nadat we opnieuw starten loopt de foliewagen
automatisch naar beneden.
2. Het complete dubbele wikkelprogramma wordt geactiveerd met deze functie.
Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven,
ondertussen blijft het draaiplateau draaien. Wanneer de foliewagen bovenaan
de pallet is aangekomen wordt het aantal vooraf ingestelde kopwikkelingen
gemaakt. Nadat deze wikkelingen zijn gedaan gaat de foliewagen weer naar
beneden en maakt nogmaals het aantal vooraf ingestelde voetwikkelingen.
Nadat deze wikkelingen zijn gedaan stop de draaitafel met draaien en is het
programma klaar. De folie kan nu aan de onderzijde van de pallet worden
afgesneden.
3. Het dubbele wikkelprogramma met topvel wordt geactiveerd met deze functie.
Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven,
ondertussen blijft het draaiplateau draaien. Wanneer de foliewagen boven aan
de pallet is aangekomen wordt er 1 wikkeling gemaakt en vervolgens loopt de
foliewagen naar beneden. Het draaiplateau stop met draaien, er is nu de
mogelijkheid een topvel over de pallet te leggen. Vervolgens drukken we start
en het draaiplateau begint opnieuw met draaien. De foliewagen loopt naar
boven en maakt de vooraf ingestelde kopwikkelingen. Nadat deze wikkelingen
zijn gedaan gaat de foliewagen weer naar beneden en maakt nogmaals het
aantal vooraf ingestelde voetwikkelingen, Nadat deze wikkelingen zijn gedaan
stop de draaitafel met draaien en is het programma klaar. De folie kan nu aan
de onderzijde van de pallet worden afgesneden.
4. Het enkel wikkelprogramma met topvel wordt geactiveerd met deze functie.
Nadat de voetwikkelingen zijn gemaakt, gaat de foliewagen naar boven,
ondertussen blijft het draaiplateau draaien. Wanneer de foliewagen boven aan
de pallet is aangekomen wordt er 1 wikkeling gemaakt en vervolgens loopt de
foliewagen naar beneden. Het draaiplateau stop met draaien, er is nu de
mogelijkheid een topvel over de pallet te leggen. Vervolgens drukken we start
en het draaiplateau begint opnieuw met draaien. De foliewagen loopt naar
boven en maakt de vooraf ingestelde kopwikkelingen. Nadat deze wikkelingen
zijn gedaan stop de machine en is het programma klaar. Nadat we opnieuw
starten loopt de foliewagen automatisch naar beneden.
5. Het enkele wikkelprogramma wordt geactiveerd met deze functie. Zie
programma 2 echter de fotocel is in dit programma geschakeld. De hoogte van
de pallet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel.
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WIKKEL PROGRAMMA’S
6. Het dubbele wikkelprogramma wordt geactiveerd met deze functie. Zie
programma 2 echter de fotocel is in dit programma geschakeld. De hoogte van
de pallet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel.

7. Pallet voet programma in combinatie met ieder ander programma.
Zodra na het indrukken van knop ten behoeve van de onder wikkelingen de start
knop wordt ingedrukt verschijnt op het LCD scherm een waarde.
Deze waarde is standaard 0. Zodra deze waarde op bij voorbeeld 15 wordt
ingesteld d.m.v. de + en – toetsen wordt er het aantal ingestelde onderwikkeling
nogmaals gemaakt op 15 cm hoogte. Hierdoor worden uw goederen extra gefixeerd
op de pallet.
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Fouten

Mogelijke oorzaak

E1:FEQUENTIE
REGELAAR FOUT

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

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

-

Controleer de schakelaar
Controleer de bekabeling

ALARMEN & PROBLEMEN

ALARMEN & PROBLEMEN
Mogelijke oplossing
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.

E4:DEUR OPEN

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

E5: FOLIEWAGEN
VOET BEVEILIGING

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

E6: DRAAITAFEL
INVERTER FOUT

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

Controleer de situatie
Liggen er géén zaken onder de
foliewagen.
Is de voetplaat van de foliewagen
verbogen.

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.
-
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ALARMEN & PROBLEMEN
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.
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HET PLAATSEN VAN EEN NIEUWE ROL FOLIE

INVOEREN VAN DE 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.

1

2

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
- Kerndiameter
- Maximale buitendiameter
- Folie breedte

Max. 35 µ
76,2 mm
Max. 250 mm
Max. 500 mm
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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.
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.

2
1

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.
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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.
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.

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.
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Controleer de slijtage van de draagrollen onder het
draaiplateau en vervang ze indien nodig.

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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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
Dagelijks schoonmaken
Fotocel schoonmaken
Ketting in de mast
Ketting van de draaitafel
Profiel mast (wielen)
Kogellagers
Rem schijven
Eindschakelaars en voelers
Elektrisch systeem
Wielen mast
Wielen draaitafel

40 uur

100 uur

200 uur

500 uur

1000 uur 2000 uur

X
X
4
4
4
X
X
X
X
X
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
ESSO
MOBIL OIL

SHELL

BP

1

OMALA 220

2

OMALA 680

3

TONNA T68

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

4

ALVANIA R

5

TELLUS 46

6

TORCULA 32

7

TELLUS 15

RANDO HDZ 15

8

RETINAX WB

STARPLEX
PREMIUM 1
(afhankelijk van
de toepassing)

ENERGREASE
L2
HPL 46
ENERGOL
RD-E 80

TEXACO

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

MOBILGEAR 630

MEROPA 220

MOBILGEAR 636

MEROPA 680

VACTA.4
MOBILUX 2

WAX LUBRICANT X68
MULTIFAK EP2

NUTCO H46

DTE 26

RANDO HD46

AROX EP 56

ALMOBIL 1

ARIES 32

9
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Part no.
FS1.1379
FS1.1383
FS3.1430
FS4.0115
FS4.0103
FS4.1001
FS4.1002
FS4.1003
FS4.1004
FS4.1005
FS4.1006
FS4.1007
FS4.1008
FS4.1009
FS4.1010
FS4.1011
FS4.1012
FS4.1057
FS4.1058
FS4.1066
N1.1202
N1.1222
N1.1422
N1.1524
N1.1589
N1.1591
N1.1592
N1.2167
N1.2168
N1.2223
N1.5925
N1.6161
N1.6163
N1.6164
N1.6167
N1.7319
N2.1103
N2.2455
N4.9192
N41.9156

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
4
13
1
8
3
16
8
9
8
4
21
4
2
2
1
1
2

Description
Label , arrow
Bracket , film
Label, fim spool
Mast unit
Stretch unit
Disk
Chain cover
Motor cover
Bracket electrical cabinet
Bracket electrical cabinet
Bracket
Bracket
Bracket
Bracket
Bracket
Bracket
Shaft
Cable pipe
Cable pipe
Label
Screw
Screw
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Flat head cap screw
Flat head cap screw
Screw
Square nut
Washer M10
Washer M6
Washer M8
Washer M5
Bolt
Retaining ring Ø15
SPINA ELASTICA
Label
Label FROMM

PARTS LIST

FS401/1650 PART LIST
Specification

Ø1650

M5x10
M6x20
M8x12
M8x20
M8x18
M10x12
M10x22
M12x20
M8x16
M3x6
10.5x20x2
6.4x12x1.6
8.4x16x1.6
5.3x10x1
M8x20
Ø8x10
174x124x1
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FS401/1650 BASE UNIT
Part no.
FS4.1013
FS4.1014
FS4.1015
FS4.1016
FS4.1017
FS4.1018
FS4.1019
FS4.1020
FS4.1021
FS4.1078
FS4.1079
FS4.1080
FS4.1210
N1.1425
N1.1573
N1.1580
N1.2147
N1.5108
N1.6161
N1.6163
N1.6164
N1.7327
N11.1118
N11.1194
N2.3349
N3.4901
N4.7347
N4.7404
N4.7623
N5.1167

Quantity
1
1
1
1
16
1
2
1
1
1
1
4
1
1
4
3
2
1
4
4
3
4
2
1
3
1
1
1
1
1

Description
Spacer M12
Ball bearing housing
Ball bearing housing
Bracket
Roll
Plate
Washer
Shaft
Pignon
Base unit welded
Chain wheel subassembly
Bracket
Proxinity switch included cable
Bolt
Bolt
Bolt
Flat head cap screw .
Hex nut M10
Washer M10
Washer M6
Washer M8
Bolt
Sockethead cap screw
Sockethead cap screw
Key
Ball bearing
Roller chain 3/4"x7/16”
Spring clip connectin link
Gearbox 1/28
Motor 0.75kW

Specification
12.2x18x8

M10x80
M6x12
M8x30
M8x20
10.5x20x2
6.4x12x1.6
8.4x16x1.6
M10x40
M5x10
M12x20
8x7x30
30x72x19
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FROMM

FS 401/1650 Series

PARTS MAST UNIT

FS401/1650 MAST UNIT
Part no.
FS1.1215
FS1.1382
FS3.0112
FS3.1013
FS3.1093
FS3.1120
FS3.1121
FS3.1400
FS3.1399
FS3.1282
FS3.1285
FS4.0114
FS4.1063
FS4.1065
FS4.1227
N1.1219
N1.1524
N1.1548
N1.1586
N1.1589
N1.1703
N1.2160
N1.3134
N1.5925
N1.6161
N1.6163
N1.6164
N1.6410
N2.1105
N2.2475
N2.3355
N3.4614
N4.7345
N4.7413
N4.7414
N4.7622
N5.1169
N5.3726
N5.3727

Quantity
2
16
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
4
6
4
8
6
2
4
2
8
4
4
20
4
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2

Description
Washer
Felt (washer)
Mast carrier
Weight, subassembly
Cam
Plate
Bracket
Mast profile
Cover profile
Bracket
Shaft
Electrical cabinet
Bracket subassembly
Shaft with pignon
Cable, carriage motor
Screw
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Screw
Flat head cap screw
Socket head set screw DIN 913
Square nut
Washer M10
Washer M6
Washer M8
Lock washer M10
Retaining ring Ø25
Roll pin DIN 1481
Key
Y-bearing housing
Roll chain 1/2"
Spring clip connecting link
End-link
Gear box
Motor
Cable chain
Bracket set chable chain

Specification
25x35x4
Ø25x3

M6x12
M8x20
M10x20
M8x12
M8x18
Ø4.8x19
M8x30
M8x10
10.5x20x2
6.4x12x1.6
8.4x16x1.6
10.5x18x0.9
Ø5x40
8x7x35

48.2x19.3-95 MA.

44
Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FS401/1650

FROMM
PARTS MAST UNIT
45

Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FS 401/1650 Series

PARTS MAST UNIT

FROMM
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FROMM

FS401/1650

Part no.
FS3.1007
FS3.1029
FS3.1030
FS3.1032
FS3.1295
FS3.1312
FS3.1313
N1.1593
N1.5306
N1.6161
N1.6167
N3.1179

Quantity
1
2
2
4
2
8
4
2
4
4
2
8

Description
Carrier, subassembly
Bracket, subassembly
Bracket, subassembly
Wheel
Cover
Spacer
Spacer
Bolt
Lock nut
Washer M10
Washer M5
Ball bearing

PARTS MAST CARRIER

FS401/1650 MAST CARRIER
Specification

12x16x1
12x16x9
M5x10
10.5x20x2
5.3x10x1
6001 RS1
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FS 401/1650 Series

PART STRETCH UNIT

FS401/1650 STRETCH UNIT
Part no.
FS1.1223
FS3.1056
FS3.1058
FS3.1059
FS3.1060
FS3.1061
FS3.1062
FS3.1063
FS3.1064
FS3.1068
FS3.1069
FS3.1070
FS3.1072
FS3.1073
FS3.1075
FS3.1076
FS3.1077
FS3.1078
FS3.1079
FS3.1080
FS3.1082
FS3.1083
FS3.1086
FS3.1087
FS3.1090
FS3.1107
FS3.1213
FS3.1214
FS3.1224
FS3.1303
FS3.1305
FS3.1316
FS3.1317
FS3.1384
FS3.1385
FS3.1393
FS3.1411
FS3.1433
FS4.0110
FS4.1042
FS4.1043
FS4.1045
FS4.1048
FS4.1049
FS4.1051
FS4.1052
FS4.1053
FS4.1082
FS4.1083
FS4.1084
FS4.1088
FS4.1200
FS4.1216
FS4.1217
FS4.1218
FS4.1219
FS4.1220
FS4.1221
FS4.1222
N1.1219

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Description
Ring
Bracket
Shaft
Ring
Disk
Ring
Shaft
Bracket, subassembly
Shaft
Shaft
Shaft
Belt wheel
Bracket
Housing
Shaft
Bracket
Bracket
Bracket
Plate
Belt wheel
Shaft
Shaft
Spacer
Cover
Shaft
Spacer
Spacer
Bracket
Shaft
Stop
Spacer
Feeding roller, subassembly
Feeding roller, subassembly
Spacer
Coupling
Spacer
Spacer
Stop
Electric connction box
Cover up
Bracket
Bracket
Spacer
Plate
Bracket
Door
Spacer
Frame, subassembly
Protection cover
Cover down
Shaft
Electronic bord
Cable safety switch bottom
Cable carriage up/down switch
Cable safety switch door
Cable photocell
Analogical sensor with cable
Cable safety switch on roll
Proximity switch with cable
Screw

Description

12.1x18x4.5

M6x12
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N1.1402
N1.1502
N1.1519
N1.1523
N1.1524
N1.1550
N1.1565
N1.1566
N1.1569
N1.1588
N1.1590
N1.1904
N1.1906
N1.1910
N1.1921
N1.1937
N1.1939
N1.2146
N1.2147
N1.2159
N1.2162
N1.2163
N1.3112
N1.5102
N1.5108
N1.6115
N1.6163
N1.6166
N1.6167
N1.6168
N1.6169
N1.6170
N1.6204
N1.6215
N1.6217
N1.6409
N1.6411
N11.1184
N2.1103
N2.1108
N2.2476
N2.2477
N2.3310
N2.3354
N2.5161
N2.5256
N2.5257
N2.5829
N2.5830
N2.7201
N3.1147
N3.1182
N3.3182
N3.3185
N3.4702
N4.1104
N4.1914
N4.1915
N4.1916
N4.2204
N4.2205

4
10
5
5
4
2
13
9
4
4
1
2
2
2
2
4
2
1
5
1
4
3
4
2
2
6
25
2
2
2
4
2
36
14
2
8
4
1
2
10
1
2
2
1
2
1
1
1
1
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Phillips head screw
Phillips head screw
Phillips head screw
Phillips head screw
Phillips head screw
Phillips head screw
Flat head cap screw .
Flat head cap screw .
Flat head cap screw .
Flat head cap screw .
Flat head cap screw .
Socket Head Set Screw
Hex nut M6
Hex nut M10
Washer M4
Washer M6
Washer M5
Washer M5
Washer M10
Washer PER M6
Plastic washer M15
Lock washer M6
Lock washer M8
Lock washer M5
Lock washer M6
Serrated washer M6
Sockethead cap screw
Retaining ring Ø15
Retaining ring Ø20
Roll pin
Roll pin
Key
Key
Spring
Spring
Spring
Spring
Spring
Plastic tie
Ball bearing 6204
Ball bearing 6202
Bushing
Flanged bushing
Axial ball bearing
Ball grip
T-handle
Espagnolette-lock
Mounting bracket
Roller
Roller

PARTS STRETCH UNIT

FS401/1650 STRETCH UNIT
M6x14
M6x10
M8x14
M6x25
M8x20
M5x12
M6x20
M6x35
M6x90
M8x80
M8x22
M5x20
M4x50
M4x12
M4x10
M4x30
M5x35
M6x20
M8x20
M8x25
M6x16
M5x12
M5x10

4.3x9x0.8
6.4x12x1.6
5.3x10x1
10.5x30x2.5
15x28x2.5

6.4x11x0.7
M8x8

Ø6x10
Ø6x14
4x4x20
5x5x25
1x12x20/6.5

170x4.8
20x47x14
15x35x11
20x23x15
10x12x12
20x40x14
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FS 401/1650 Series

PART STRETCH UNIT

FS401/1650 STRETCH UNIT
N4.3207
N4.3209
N5.1169
N5.2329
N5.2330
N5.2341
N5.2342
N5.2405
N5.2635
N5.3331
N5.3332

1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1

Timing belt
Timing belt
Motor 0.37kW
Limit switch
Limit switch bi-directional
Limit switch
Limit switch
Operator lever
Photoelectric sensor
Cable gland
Cable gland

16 AT/5-660
16 AT/5-990

PG11
PG13,5

50
Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FS401/1650

FROMM
PARTS STRETCH UNIT
51

Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FS 401/1650 Series

PART STRETCH UNIT

FROMM

52
Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

FS401/1650

FROMM
PARTS STRETCH UNIT

FS400/1650 LISTA RAMPA FS4.0116 (ACCESSORIO)
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FS 401/1650 Series

PARTS RAMP (ACCESSORY)

FS401/1650 RAMP
Part no.
FS1.1208
FS4.1067
N1.1408
N1.5139

Quantity
2
1
1
1

Description
Foot, subassembly
Ramp, subassembly
Bolt DIN 933
Hex nut DIN 936

Description

M16x40
M16
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Part no.
FS4.1208
FS4.1209
FS4.1213
FS4.1214
FS4.1215
FS4.1231
FS4.1232
FS4.1233
FS4.1234
FS4.1235
FS4.1236
N1.1320
N1.1809
N1.1915
N1.1921
N1.5120
N1.5124
N1.6115
N1.6154
N1.6412
N4.9192
N41.9156
N5.1439
N5.2269
N5.2271
N5.2280
N5.2281
N5.3329
N5.3332
N5.3333
N5.3334
N5.3336
N5.3627
N5.3629
N5.3630
N5.3631
N5.3810
N5.5273
N5.5462
N5.6115
N5.7172
N5.7173
N51.2217
N51.2218
N51.2219
N51.5219
N51.5220

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
4
12
6
2
14
6
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
5
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Description
Power in cable
Table motor cable
Connection box cable
Film M2 motor cable
Film M1 motor cable
Flat cable
Cabinet empty
Carriage motor inverter
Film spool motor inverter
Table motor inverter
Terminal bar
Screw
Screw
Screw
Screw
Hwx nut
Hex nut
Washer
Washer
Serrated washer
Label
Label FROMM
Transformer
Operator
Switch body for load break switch
Extend shaft
Block
Cable gland
Cable gland
Cable gland
Cap
Cap
Plastic hex nut
Plastic hex nut
Plastic hex nut
Plastic hex nut
Spacer
Auxiliary switch
Buzzer
Earth terminal
Keyboard
Electronic PLC
Round yellow label
Mushroom push botton
Protection cover
Thermal overload circuit breaker
Power contactor

PARTS ELECTRICAL CABINET

FS401/1650 ELECTRICAL CABINET
Description

M3X16
M4X20
M4x8
M4X10
M3
M4
M4
M3
M4

PG7
PG13,5
PG16
PG7
PG11
PG7
PG11
PG13,5
PG16
M4X8
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FS 401/1650 Series

N1.6154 (x6)
N1.5120 (x6)
N1.1921 (x2)
N1.6115 (x2)

FS4.1234 (x2)
FS4.1231

N5.5273

N1.1921 (x2)
N1.6115 (x2)
N1.1921
N1.6115
FS4.1233
N5.6115

N51.2219
N5.2280

N1.1921
N1.6115

N5.2271
N1.1915 (X4)
N1.6412 (x4)

N5.3810 (x4)
N1.6412 (x4)
N5.1439

N5.7173

N1.1921 (x4)
N1.6115 (x4)

N51.5219 (x3)
N51.5220

FS4.1237

N1.1921
N1.6115
FS4.1235
FS4.1236

N11.1101 (x4)
N1.6125 (x4)

N1.1921
N1.6115
N1.1320 (x2)

N5.5462
N1.6115 (x2)
N1.5124 (x2)

N1.1809 (x2)
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PARTS ELECTRICAL CABINET

N5.7172
N41.9156

N51.2218
N51.2217

N5.2269
N5.2281

FS4.1215
N5.3336
N5.3629

FS4.1214

FS4.1213

N5.3332
N5.3630

FS4.1208

N5.3333
N5.3631

N5.3329
N5.3627

N5.3332
N5.3630
FS4.1209

N5.3334 (x2)
N5.3627 (x2)
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CE - VERKLARING

FROMM

FS 401/1650 Series

CE Conformiteitsverklaring
De fabrikant

FROMM ITALIANA S.r.l.
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino V.se (Verona)
Italië

Verklaart hierbij dat het volgende product
Model :

FS400 / FS401/ FS402 /FS402

Item number:

30.1801 / 30.1820 / 30.1840 / 30.1860

Serie nummer:

………………………

Voldoet aan de volgende CE richtlijnen

98/37/EG
89/336/EEC
73/23/EEC

Plaats:

Caprino Veronese

Datum:

01-07-2003
Naam:
Functie:

Mr. Sergio STIGLER
Managing Director

58
Het is verboden deze gebruiksaanwijzing of delen daarvan te kopiëren zonder goedkeuring van de uitgever © 2003

