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0. INFOMAZIONI PRELIMINARI
0.1 COME LEGGERE ED UTILIZZARE IL 

MANUALE ISTRUZIONI

0.1.1 IMPORTANZA DEL MANUALE
Il manuale istruzioni è parte integrante  della 
macchina e deve essere conservato per tutta 
la durata della stessa e trasmesso a eventuale 
altro utente o successivo proprietario.
Tutte le istruzioni contenute nel manuale sono 
rivolte sia all’operatore  che al tecnico qualificato 
per compiere l’installazione, la messa in marcia, 
l’utilizzo e la manutenzione della macchina in modo 
corretto e sicuro.
In caso di dubbi o problemi contattare l'assistenza.

0.1.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE
Maneggiare il manuale con cura e mani pulite, per 
evitare di danneggiarne i contenuti.
Non asportare, o strappare o riscrivere per alcun 
motivo parti del manuale.
Conservare il manuale in zone protette da umidità 
e calore.
Conservare il presente manuale e con tutte le pub-
blicazioni allegate in un luogo accessibile e noto a 
tutti gli Operatori.
Tutte le operazioni di Uso e Manutenzione dei com-
ponenti commerciali della macchina non riportati 
nel presente Manuale sono contenute nelle relative 
pubblicazioni allegate alla presente.

0.1.3 CONSULTAZIONE DEL MANUALE
Questo manuale istruzioni è composto da:
• COPERTINA CON IDENTIFICAZIONE DELLA 

MACCHINA
• INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DEL PRO-

DOTTO
• AVVERTENZE, ISTRUZIONI SULLA SICUREZ-

ZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO
• ALLEGATI

0.1.4 COPYRIGHT
Il presente manuale contiene informazioni industriali 
riservate di proprietà il COSTRUTTORE.
Tutti i diritti sono riservati  e possono essere tutelati 
dal Copyright da altre leggi e trattati sulla proprietà.
E' vietata la riproduzione, completa o in parte, 
dei testi e delle illustrazioni presenti nel manuale 
d'istruzioni, senza l'autorizzazione scritta del CO-
STRUTTORE.

0. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE
0.1 JAK ČÍST A POUŽÍVAT PŘÍRUČKU 

POKYNŮ

0.1.1 VÝZNAM PŘÍRUČKY
Příručka pokynů je nedílnou součástí zařízení a 
musí být uchovávána po celou dobu životnosti 
samotného stroje a předána eventuálnímu dal-
šímu majiteli nebo uživateli.
Všechny pokyny uvedené v této příručce jsou určeny 
jak pro operátora, tak i pro kvalifikovaného servisního 
technika, aby provedl instalaci, uvedení do provozu, 
provoz a údržbu zařízení správně a bezpečně.
V případě dotazů nebo problémů se obraťte na 
servisní službu.

0.1.2 JAK UCHOVÁVAT PŘÍRUČKU
Zacházejte s příručkou opatrně a s čistými rukama, 
aby nedošlo k poškození obsahu.
Ze žádných důvodů neodstraňujte, netrhejte anebo 
nepřepisujte části příručky.
Uchovávejte příručku chráněnou před vlhkostí a 
teplem.
Uchovávejte tuto příručku a všechnu přiloženou 
dokumentaci na dostupném místě k dispozici pro 
všechny operátoři. 
Všechny operace vztahující se k provozu a údržbě 
komerčních komponentů stroje, které nejsou po-
psány v této příručce, jsou obsaženy v příslušné 
přiložené dokumentaci.

0.1.3 JAK KONZULTOVAT PŘÍRUČKU
Tato příručka pokynů obsahuje:
• OBAL S OZNAČENÍM STROJE
• INSTALACE A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
• UPOZORNĚNÍ A POKYNY K BEZPEČNOSTI 

A PROVOZU ZAŘÍZENÍ
• PŘÍLOHY

0.1.4 COPYRIGHT
Tato příručka obsahuje důvěrné obchodní informace 
ve vlastnictví VÝROBCE.
Všechna práva jsou vyhrazena a mohou být chráně-
na jinými autorskými právy a úmluvami o vlastnictví.
Je zakázána reprodukce, úplná nebo částečná, 
textů a ilustrací v této příručce bez písemného 
souhlasu VÝROBCE.
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0.1.5 INFORMAZIONI SULLE IMMAGINI E 
CONTENUTI

Le immagini contenute nel presente manuale sono 
fornite a scopo esemplificativo in modo da rendere 
all'utente maggiormente chiara la trattazione di 
quanto è esposto. La presente documentazione può 
essere soggetta a variazioni senza alcun preavviso 
da parte del Costruttore, ma le informazioni sulla 
sicurezza d'impiego restano comunque garantite.

0.1.6 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI 
ISTRUZIONI

Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo 
di macchina descritta, il Costruttore  si riserva in 
futuro il diritto di apportare in qualunque  momento 
eventuali modifiche di organi, dettagli ed accessori 
che riterrà convenienti per un miglioramento del 
prodotto, o per esigenze di carattere costruttivo o 
commerciale.

0.1.7 SIMBOLI - SIGNIFICATO ED IMPIEGO
Nel presente manuale vengono utilizzati alcuni 
simboli per richiamare l'attenzione del lettore e sot-
tolineare alcuni aspetti particolarmente importanti 
nella trattazione.

Pericolo

Indica un pericolo con rischio di infortunio anche mor-
tale.
Il mancato rispetto delle avvertenze contrassegnate 
con questo simbolo può comportare una situazione di 
grave pericolo per l'incolumità dell'operatore e/o delle 
persone esposte.

Avvertenza

Indica un pericolo con rischio di danneggiamento della 
macchina o del prodotto in lavorazione.
Il mancato rispetto delle avvertenze contrassegnate 
con questo simbolo può comportare un malfunziona-
mento o un danno alla macchina.

Informazioni

Indica note e consigli per l'uso pratico della macchina 
nelle varie modalità operative.

0.1.5 INFORMACE O OBRÁZCÍCH A OBSAHU 

Obrázky obsažené v této příručce mají ilustrační 
charakter, aby poskytly uživateli jasnější představu o 
předkládaném argumentu. Tato dokumentace může 
být předmětem změn bez předchozího upozornění 
ze strany Výrobce, přičemž informace o bezpečném 
používání zůstanou stále zaručené.

0.1.6  AKTUALIZACE PŘÍRUČKY POKYNŮ 

Výrobce si vyhrazuje právo provést v budoucnu 
kdykoli změny náhradních dílů, detailů nebo příslu-
šenství, které považuje za nezbytné pro zlepšení 
výrobku nebo pro výrobní či obchodní požadavky, 
aniž by byly dotčeny základní charakteristiky po-
psaného typu stroje.
0.1.7 SYMBOLY - VÝZNAM A POUŽITÍ
V této příručce jsou použity různé symboly pro upou-
tání čtenářovi pozornosti a poukázání na některé 
aspekty, které jsou obzvláště důležité.

Nebezpečí

Upozorňuje na nebezpečí s rizikem úrazu, včetně smr-
ti.
Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může 
vést k situaci vážného ohrožení bezpečnosti obsluhy a/
nebo vystavených osob.

Upozornění

Upozorňuje na nebezpečí s rizikem poškození stroje 
nebo zpracovávaného produktu.
Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může 
vést k poruše nebo poškození stroje.

Informace

Označuje poznámky a rady pro praktické používání 
stroje ve všech režimech.
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0.2    DESTINATARI DEL MANUALE

OPERATORE CONDUTTORE DI MACCHINA:
Operatore addestrato. Previo un opportuno corso 
d’addestramento all’utilizzo della macchina, è in 
grado di svolgere le più semplici regolazioni sulla 
macchina.

MANUTENTORE MECCANICO:
Tecnico qualificato in grado di fare funzionare la 
macchina come il conduttore, di intervenire sugli 
organi meccanici per regolazioni, manutenzioni, 
riparazioni. Non è abilitato ad interventi su impianti 
elettrici sotto tensione.

MANUTENTORE ELETTRICISTA:
Tecnico qualificato in grado di fare funzionare la 
macchina come il conduttore, di intervenire sulle 
regolazioni e sugli impianti elettrici per manuten-
zione e riparazione.

TECNICO SPECIALIZZATO DEL COSTRUTTORE:
Tecnico qualificato del costruttore o del suo distribu-
tore in grado di fare funzionare la macchina come il 
conduttore, di intervenire sugli organi meccanici e 
sugli impianti elettrici per regolazioni, manutenzioni, 
riparazioni e per operazioni complesse, quando 
concordato con l’utilizzatore.

PERSONA ESPOSTA:
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte 
in una zona pericolosa.

0.2    KOMU JE PŘÍRUČKA URČENA

OPERÁTOR - PROVOZOVATEL STROJE:
Vyškolený operátor. Po vhodném kurzu školení o 
používání stroje je schopen provádět i jednoduché 
úpravy na stroji.

ÚDRŽBÁŘ - MECHANIK:
Kvalifikovaný technik, který je schopen řídit stroj 
jako provozovatel, zasahovat na mechanických 
orgánech pro údržbu a opravy. Není oprávněn k 
zásahům na elektrickém zařízení pod napětím.

ÚDRŽBÁŘ - ELEKTRIKÁŘ:
Kvalifikovaný technik, který je schopen řídit stroj jako 
provozovatel, zasahovat na elektrických orgánech 
pro údržbu a opravy.

SPECIALIZOVANÝ TECHNIK VÝROBCE:
Kvalifikovaný technik výrobce nebo jeho distributora, 
který je schopen obsluhovat stroj jako provozovatel, 
zasahovat na mechanických a elektrických systé-
mech za účelem seřizování, údržby, oprav a pro-
vádění složitých operací dle dohody s uživatelem.

OHROŽENÁ OSOBA:
Každá osoba, která se zcela nebo částečně nachází 
v nebezpečném prostoru.
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1. SICUREZZA E ANTINFORTISTICA

1.1    AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

• Prima di iniziare il lavoro l'operatore deve essere 
perfettamente a conoscenza della posizione 
e del funzionamento di tutti i comandi e delle 
caratteristiche della macchina; verificare quoti-
dianamente tutti i dispositivi di sicurezza presenti 
sulla macchina.

• L'operatore, prima di procedere alla partenza 
del ciclo di lavorazione, deve assicurarsi dell'as-
senza di PERSONE ESPOSTE nelle ZONE 
PERICOLOSE. 

• Il datore di lavoro deve disporre e fare impiegare 
dispositivi di protezione individuale conforme-
mente a quanto indicato sulla Direttiva 89/391/
CEE (e successive modifiche).  Durante l’uso e 
la manutenzione della macchina è Obbligatorio 
l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
quali calzature e tuta di sicurezza, approvati per 
fini antinfortunistici.

• Le zone di stazionamento dell'operatore vanno 
mantenute sempre sgombre e  pulite da eventuali 
residui oleosi.

• E' vietato avvicinarsi agli elementi mobili della 
macchina, quali carrello e tavola rotante, quando 
la macchina è in lavorazione.

• E' assolutamente vietato far funzionare la mac-
china in modo automatico con le protezioni fisse 
e/o mobili smontate.

• E' assolutamente vietato inibire le sicurezze 
installate sulla macchina.

• Le operazioni di regolazione a sicurezze ridotte 
devono essere effettuate da una sola  persona e 
durante il loro svolgimento è necessario vietare 
l'accesso alla macchina a persone non autoriz-
zate.

• Il locale di installazione della macchina non deve 
avere zone d'ombra, luci abbaglianti fastidiose, 
nè effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illu-
minazione fornita.

• La macchina può lavorare in aria libera a tem-
perature ambientali da + 5°C a + 40°C.

• La macchina deve essere usata esclusivamente 
da personale qualificato.

LA MACCHINA DEVE ESSERE UTILIZ-
ZATA DA UN UNICO OPERATORE ALLA 
VOLTA, VI E' IL DIVIETO ASSOLUTO DI 
OPERARE CONTEMPORANEAMENTE 
IN PIù DI UN OPERATORE.

1. BEZPEČNOST A PROTIÚRAZOVÉ NORMY

1.1    VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Před zahájením prací musí být obsluha 
obeznámena s obsahem příručky a s rozmístěním 
a funkcemi všech ovládacích prvků stroje; denně je 
třeba vykonávat kontrolu bezpečnostních zařízení 
na stroji.
• Operátor se před zahájením provozního 
cyklu musí ujistit, že nejsou přítomny žádné OHRO-
ŽENÉ OSOBY V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ.   
• Zaměstnavatel musí mít k dispozici a na-
řídit používání osobních ochranných prostředků v 
souladu s ustanoveními Směrnice 89/391/EHS (a 
následujících úprav).  Během používání a údržbě 
stroje je povinné používání osobních ochranných 
prostředků (OOP) jako bezpečnostní obuv a oděvy, 
schválených pro účely prevence úrazů.
• Zóny, ve kterých se operátor zdržuje, musí 
být volné a bez jakýchkoliv mastných zbytků.
• Je zakázáno přistupovat k pohyblivým čás-
tem stroje, jako jsou vozíky a točna, když je stroj v 
provozu.
• Je naprosto zakázáno uvádět stroj do auto-
matického režimu s odstraněnými pevnými a/nebo 
mobilními kryty. 
• Je naprosto zakázáno deaktivovat bezpeč-
nostní zařízení namontována na stroji.
• Operace seřizování při snížené bezpečnosti 
musí být prováděny jednou osobou a v jejich průbě-
hu je třeba zakázat přístup ke stroji neoprávněným 
osobám.
• Prostor, ve kterém bude stroj umístěn, ne-
smí mít žádné stíny, nepříjemné oslepující světlo, 
nebo nebezpečné stroboskopické jevy, způsobené 
osvětlením, dodávaným výrobcem.
• Stroj může pracovat ve volném prostoru při 
okolní teplotě + 5° C do + 40° C.
• Stroj musí být používán pouze kvalifikova-
ným personálem.

STROJ MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN JEDNÍM 
OPERÁTOREM NAJEDNOU, JE PŘÍSNĚ 
ZAKÁZÁNO POUŽITÍ SOUČASNĚ VÍCE 
OPERÁTORY.
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DURANTE TUTTE LE OPERAZIONI DI 
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O REGI-
STRAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIO 
RUOTARE L'INTERRUTTORE GENERALE 
IN POSIZIONE 'O'-OFF. IN CASO DI INTER-
VENTO ALL'INTERNO DEL QUADRO ELET-
TRICO, TOGLIERE SEMPRE TENSIONE 
A MONTE DELLA MACCHINA MEDIANTE 
L'INTERRUTTORE GENERALE DI RETE, 
POICHÈ LA MORSETTIERA RIMANE SOTTO 
TENSIONE NONOSTANTE L'APERTURA 
DEL QUADRO E LA ROTAZIONE SU "OFF" 
DELL'INTERRUTTORE DELLA MACCHINA.
SI CONSIGLIA DI APPORRE UN CARTEL-
LO DI SEGNALAZIONE SUL PANNELLO 
DI CONTROLLO A BORDO MACCHINA 
O SULL'INTERRUTTORE GENERALE DI 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (SECONDO 
I CASI); IL SUDDETTO CARTELLO PUÒ 
RIPORTARE LA SEGUENTE INDICAZIONE:
ATTENZIONE !!  MACCHINA IN FASE DI 
MANUTENZIONE.

NON RIMUOVERE I RIPARI FISSI CON MAC-
CHINA IN MOTO, RIMONTARE SEMPRE I 
RIPARI FISSI AL TERMINE DI QUALSIASI 
OPERAZIONE DI MANUTENZIONE.

Dopo un'operazione di regolazione a sicurezze 
ridotte lo stato della macchina con protezioni attive 
deve essere ripristinato al più presto.

Non modificare per alcun motivo parti di macchina 
(come attacchi, forature, finiture,ecc.) per adattarvi 
ulteriori dispositivi.  Per qualunque necessità o 
modifica consultare sempre il Costruttore.

BĚHEM VŠECH OPERACÍ ÚDRŽBY, OPRA-
VY NEBO SEŘÍZENÍ JE VŽDY POVINNOSTÍ 
OTOČIT HLAVNÍ VYPÍNAČ DO POLOHY 
'O'-OFF. V PŘÍPADĚ ZÁSAHU NA ELEKTRIC-
KÉM ROZVADĚČI VŽDY ODPOJTE NAPĚTÍ 
PŘED STROJNÍM ZAŘÍZENÍM POMOCÍ 
HLAVNÍHO VYPÍNAČE SÍTĚ, PROTOŽE 
SVORKOVNICE ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM 
I PO OTEVŘENÍ ELEKTRIKCÉHO ROZVA-
DĚČE A OTOČENÍ VYPÍNAČE STROJE DO 
POLOHY "OFF".
DOPORUČUJE SE UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU 
CEDULI NA OVLÁDACÍ PANEL STROJNÍ-
HO ZAŘÍZENÍ NEBO NA HLAVNÍ VYPÍNAČ 
ELEKTRICKJÉHO NAPÁJENÍ (PODLE PO-
TŘEBY); TATO CEDULE MŮŽE OBSAHOVAT 
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACI:
POZOR !!  STROJ V ÚDRŽBĚ.

NEODSTRAŇUJTE PEVNÉ OCHRANNÉ 
KRYTY, KDYŽ JE STROJ V CHODU; NA 
KONCI JAKÉHOKOLIV ÚDRŽBÁŘSKÉHO 
ZÁSAHU PEVNÉ KRYTY VŽDY NAMON-
TUJTE.  

Po seřizování při snížené bezpečnosti musí být stav 
stroje obnoven s aktivními ochranami co možná v 
nejkratší době.
Ze žádných důvodů nemodifikujte části stroje (např. 
úchyty, otvory, povrchové úpravy atd.) za účelem 
přizpůsobení dalších zařízení.  Pro jakékoli potřeby 
nebo úpravy se vždy poraďte s výrobcem.
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1.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA
I segnali di sicurezza (Fig. 1.2 a,b) descritti in questo 
manuale, sono riportati sulla struttura della  macchina 
nei punti opportuni e segnalano la presenza di situazioni 
di pericolo potenziale dovute a rischi residui.
Le targhe adesive contraddistinte da bande giallo nere, 
segnalano un’area in cui sono presenti rischi per il 
personale addetto, in prossimità di tali segnali occorre 
prestare la massima attenzione.
Le targhe adesive poste sulla macchina devono essere 
mantenute pulite e leggibili.

Pericolo per la presenza di alta tensione.

Togliere la tensione di alimentazione prima di 
aprire il quadro elettrico.

È vietato rimuovere i ripari fissi di protezione.

È vietato il passaggio o la sosta nelle zone ove 
sono presenti organi in movimento. 

È obbligatorio leggere attentamente il manuale 
d'istruzioni prima di operare sulla macchina.

Punti di presa per sollevamento e movimenta-
zione con carrello elevatore.

È obbligatorio spegnere la macchina e staccare 
la spina prima di iniziare i lavori di manutenzio-
ne o riparazione.

Pericolo di caduta dalla tavola in rotazione.

Pericolo per le dita a causa di organi mobili.

Pericolo di scottatura o bruciatura 

Pericolo di schiacciamento

1.2 BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZACE
Bezpečnostní signály (Obr. 1.2 a,b), které jsou popsány 
v této příručce, se nacházejí na stroji na vhodných 
místech a upozorňují na situace možného nebezpečí v 
důsledku zbytkových rizik.
Nálepky černo žluté barvy označují zónu, kde jsou rizika 
pro pracovníky; v okolí těchto signálů musíte být velmi 
opatrní.
Nálepky na stroji musí být udržovány čisté a čitelné.

Nebezpečí v důsledku přítomnosti vysokého napětí.

Odpojit napájecí napětí před otevřením elektric-
kého rozvaděče.

JE zakázáno odstraňovat pevné ochranné kryty.

JE zakázáno přecházet nebo zdržovat se v zó-
nách, kde jsou pohyblivé části. 

JE povinností pečlivě si přečíst příručku před 
použitím stroje.

Upevňovací body pro zvedání a manipulaci s 
vysokozdvižným vozíkem.

JE povinností vypnout stroj a odpojit jej před za-
hájením údržby nebo opravy.

Nebezpečí pádu z točny.

Nebezpečí pro prsty v důsledku pohyblivých orgánů.

Nebezpečí opaření či spálení 

Nebezpečí pohmoždění
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Fig. 1.2 a

Fig. 1.2 b
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1.2.1 AVVERTENZE IN MERITO AI RISCHI 
RESIDUI

La macchina è stata progettata e costruita in 
modo da permettere all’operatore un uso in 
condizioni di sicurezza, eliminando o riducendo 
al minimo livello possibile i rischi residui presenti 
mediante l’adozione di dispositivi di sicurezza. 
Tuttavia non è stato possibile rimuovere com-
pletamente alcuni rischi, di seguito elencati, 
perché questi sono insiti nel funzionamento della       
macchina stessa (Fig. 1.2.1 a, b):

Rischio di intrappolamento
Prima di avviare la macchina l'operatore 
deve accertarsi che non sia presente alcun 
altro operatore all'interno del perimetro 
della macchina (1).

 

   Rischio di intrappolamento

Non salire mai sulla tavola rotante / traspor-
tatori (2) in movimento in quanto permane 
il rischio di caduta o di intrappolamento 
con la zona di avvolgimento film.

Rischio di schiacciamento
Non stazionare o transitare nella zona di 
movimentazione del carrello. In fase di 
discesa, vi è il rischio di urto e schiaccia-
mento tra la piastra di sicurezza (3) del 
carrello e il terreno.
Rischio di scottatura o bruciatura
Non toccare il filo di taglio o i saldatori (se 
presenti) (4) in quanto rimane il rischio di 
scottatura o bruciatura.

1.2.1 UPOZORNĚNÍ O ZBYTKOVÝCH 
RIZICÍCH

Stroj byl navržen a konstruován tak, aby umožňo-
val operátorovi použití v podmínkách bezpečnosti 
odstraněním nebo snížením na minimální možnou 
úroveň zbytkových rizik prostřednictvím  bezpeč-
nostních zařízení. Nicméně není možné zcela 
odstranit určitá rizika, uvedená níže, protože se 
jedná o rizika spojena s provozem samotného 
stroje (Obr. 1.2.1 a, b):

 
Riziko uvíznutí
Před spuštěním stroje se musí operátor 
ujistit, zda se ve vnitřním obvodu stroje 
(1) nevyskytuje žádná osoba.

 

   Riziko uvíznutí
Nikdy nevylézajte na točnu / dopravník (2) 
v pohybu, poněvadž existuje riziko pádu 
nebo uvíznutí v zóně ovinování s fólií.

Riziko pohmoždění
Nezdržujte se nebo nepřecházejte zónou 
pohybu vozíku. Ve fázi klesání je zde riziko 
nárazu a pohmoždění mezi bezpečnostní 
deskou (3) vozíku a podlahou.
Riziko opaření či popálení
Nedotýkejte se řezacího drátu nebo sva-
řovacích jednotek (pokud existují) (4), 
poněvadž je zde riziko opaření či spálení.
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1.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
LA MACCHINA È STATA PROGETTATA E 
COSTRUITA IN MODO DA PERMETTERNE 
UN USO SICURO IN TUTTE LE CONDIZIONI 
PREVISTE DAL COSTRUTTORE, ISOLANDO 
LE PARTI MOBILI E GLI ELEMENTI IN TEN-
SIONE MEDIANTE L’ADOZIONE DI PROTE-
ZIONI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER 
L’ARRESTO DELLA MACCHINA.
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI E QUALSI-
ASI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI 
A PERSONE, ANIMALI O COSE, DOVUTI 
ALLA MANOMISSIONE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA.

-  Pulsante di emergenza (A) sul quadro elettrico.
-  La zona superiore del carrello, dove sono presenti 

gli ingranaggi di trasmissione moto è protetta dal 
riparo fisso (B).

-  Gli organi di movimentazione della tavola rotante 
sono protetti dal riparo fisso (C).

-  Il quadro elettrico è protetto dal riparo fisso (D).
-  Sotto al carrello è presente una piastra mobile 

(E) interbloccata per mezzo di un interruttore di 
sicurezza che,  in caso di contatto con un og-
getto estraneo, arresta la macchina e comanda 
la salita del carrello per 2 secondi.

Protezioni fisse perimetrali NON APRIBILI (F), ap-
poggiate al pavimento) attorno a tutta la macchina,  
ad eccezione delle zone di entrata ed uscita pallet.
Le zone di entrata ed uscita pallet sono dotate di 
barriere elettrosensibili (G) anti-intrusione.

Se durante il funzionamento della macchi-
na viene rilevato il passaggio di un'opera-
tore o di un oggetto estraneo attraverso le 
suddette barriere, la macchina si arresta 
automaticamente.
Quando si avvia la macchina prestare la 
massima  attenzione e verificare che non 
sia presente alcun operatore nella zona  
all'interno delle protezioni "F" e barriere 
"G", in quanto é presente il pericolo di in-
trappolamento. Le operazioni di intervento 
sulla macchina devono essere assoluta-
mente eseguite da 1 operatore, al fine di 
evitare l'accidentale avviamento da parte 
di un secondo operatore.

Protezioni perimetrali apribili (H),interbloccate da 
un interrutore di sicurezza che, in caso di apertura, 
arresta la macchina.

N.B: in caso di arresto per l'intervento del dispo-
sitivo (E), si può comandare la salita del carrello 
per rimuovere l'oggetto estraneo che lo ha fatto 
intervenire.

1.3 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
STROJ BYL NAVRŽEN A VYROBEN TAK, 
ABY UMOŽNIL BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZA 
VŠECH PODMÍNEK STANOVENÝCH 
VÝROBCEM, IZOLUJÍC POHYBLIVÉ 
ČÁSTÍ A PRVKY POD NAPĚTÍM POMO-
CÍ OCHRANNÝCH KRYTŮ A BEZPEČ-
NOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ, SLOUŽÍCÍCH K 
ZASTAVENÍ STROJE.
VÝROBCE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPO-
VĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA 
OSOBÁCH, ZVÍŘATECH NEBO VĚCECH 
V DŮSLEDKU POŠKOZOVÁNÍ BEZPEČ-
NOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ.

-  Nouzové tlačítko (A) na elektrickém rozvaděči.
-  Horní část vozíku, kde se nacházejí ozubené 

převody, je chráněna pevným ochranným krytem 
(B).

-  Orgány pohybu točny jsou chráněny pevným 
ochranným krytem (C).

-  Elektrický rozvaděč je chráněn pevným ochran-
ným krytem (D).

-  Pod vozíkem se nachází mobilní deska (E) 
zajišťována bezpečnostním spínačem, který, v 
případě kontaktu s cizím předmětem, zastaví 
stroj a řídí stoupání vozíku po dobu dvou sekund.

Pevné obvodové ochrany NEOTVÍRATELNÉ (F), 
opírající se o podlahu) kolem celého stroje, s vý-
jimkou zón vstupu a výstupu palet.
Zóny vstupu a výstupu palet jsou vybaveny elek-
trickými bariérami (G) proti vniknutí.

Pokud během provozu stroje bude za-
chycen přechod operátora anebo cizího 
předmětu skrz tyto bariéry, stroj se auto-
maticky zastaví.
Při spuštění stroje dávejte maximální 
pozor a zkontrolujte, zda se v zónách 
uvnitř ochranného krytu "F" a bariér "G" 
nevyskytuje žádný operátor, poněvadž 
je zde nebezpečí zachycení.  zásahy na 
stroji musí vykonávat zásadně jenom 1 
operátor, aby se vyhnulo nebezpečí náho-
dilého spuštění stroje ze strany druhého 
operátora.

Otvíratelné obvodové ochrany (H), zajišťované 
bezpečnostním spínačem, který, v případě jejich 
otevření, stroj zastaví. 

POZN.: v případě zastavení v důsledku zásahu 
bezpečnostního zařízení (E) lze řídit stoupání vo-
zíku a odstranit cizí předmět, který způsobil zásah 
zařízení.
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1.4 SERVIZIO DI ASSISTENZA
Per qualsiasi richiesta, necessità o informazione, l’utiliz-
zatore dovrà comunicare al Costruttore, i seguenti dati:  
- Modello della macchina
- Numero di matricola
- Anno di fabbricazione
- Data di acquisto
- Numero ore di servizio, approssimativo
- Indicazioni dettagliate, inerenti una particolare lavora-

zione da eseguire, o il difetto riscontrato.

SERVIZIO ASSISTENZA 

Soltanto con l'impiego di ricambi originali è possibile 
garantire il mantenimento dei migliori rendimenti 
delle nostre macchine.

1.4 SERVISNÍ SLUŽBA
Pro jakékoli dotazy, potřeby nebo informace musí uži-
vatel sdělit výrobci následující údaje:  
- Model stroje
- Výrobní číslo
- Rok výroby
- Datum zakoupení
- Přibližný počet provozních hodin
- Podrobný popis, vztahující se ke konkrétní práci, kterou 

třeba vykonat, nebo ke zjištěné vadě.

SERVISNÍ SLUŽBA 

Pouze s použitím originálních náhradních dílů si 
můžete zajistit udržení nejlepších výkonů našich 
strojů.



17

Fig. 2.1

2. DESСRIZIONE DELLA MACHINA 
E INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL 
COSTRUTTORE E DELLA MACCHINA

La targa d’identificazione (Fig. 2.1), fissata al telaio della 
macchina, riporta i seguenti dati: 
- Nome e indirizzo del Costruttore
- Denominazione del tipo
- Modello macchina
- Numero di serie
- Anno di costruzione
- Peso (kg)
- Tensione nominale (Un)
- Frequenza di funzionamento (Hz)
- N° fasi
- Corrente nominale (In)
-  Corrente di cortocircuito (Icc)
- Pressione aria (bar)
- Consumo aria (Nl/ciclo).

Obr. 2.1

2. POPIS STROJE A TECHNICKÉ 
 INFORMACE

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝROBCE A 
STROJE

Identifikační štítek (Obr. 2.1), upevněn na rámu stroje, 
obsahuje následující údaje: 
- Jméno a adresa Výrobce
- Pojmenování typu
- Model stroje
- Výrobní číslo
- Rok výroby
- Hmotnost (kg)
- Jmenovité napětí (Un)
- Provozní frekvence (Hz)
- Č. fází
- Jmenovitý proud (In)
- Zkratový proud (Icu)
- Tlak vzduchu (bar)
- Spotřeba vzduchu (Nl/cyklus).
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2.2 DESCRIZIONE GENERALE
L'avvolgitore è una macchina semiautomatica 
progettata per l'avvolgimento e la stabilizzazione 
con film estensibile di prodotti pallettizzabili. La 
macchina, in versione standard,  è composta dalle 
seguenti parti (vedi Fig. 2.2a,b):
1 Tavola rotante su cui viene depositato il pro-

dotto pallettizzato che deve essere avvolto.

2 Colonn a lungo la quale si muove una attrezza-
tura di avvolgimento (carrello di avvolgimento).

3  Carrello di avvolgimento che compie un movi-
mento verticale di salita e discesa; il movimento 
verticale del carrello di avvolgimento, combinato 
con la rotazione della tavola, consente l'avvol-
gimento del prodotto.

4 Quadro elettrico, struttura contenente l'inter-
ruttore generale,  la pulsantiera di comando ed 
i componenti elettrici.

5 Pinza, che afferra la coda del film estensibile a 
fine ciclo per rilasciarla durante il ciclo successivo.

6 Taglio / Saldatura,che taglia e salda (optional) 
il film estensibile a fine ciclo lasciando il pallet 
pronto per essere prelevato

7 Barriera di sicurezza elettrosensibili antiintru-
sione

8 Protezioni in rete, recinzione completa della 
macchina in rete che impedisce il contatto con 
parti della macchina in movimento.

9 Pulsantiera comandi remotati, pulsantiera che 
permette di avviare ed arrestare la macchina

Gruppi optional
Su richiesta possono essere forniti i seguenti op-
tional.
10 Rampa di salita e discesa sulla tavola rotante 

(non per versione incassata).
 Consente di caricare la tavola mediante un car-

rello sollevatore (transpallet manuale o elettrico) 
salendo sulla tavola rotante.

11 Pressore è un dispositivo che blocca, dall'alto, il 
prodotto da pallettizzare. Tale dispositivo è utile 
quando il prodotto da pallettizzare è instabile.

12 Trasportatori ( a rulli o catene)- dispositivi atti 
alla movimentazione del prodotto attraverso le 
postazioni di lavorazione.

2.2 OBECNÝ POPIS
Ovinovací stroj je poloautomatický stroj určený pro 
ovíjení a stabilizaci produktů na paletách pomocí 
roztažitelné fólie. Stroj, ve standardní verzi, se 
skládá z následujících částí (viz Obr. 2.2a,b):
1 Točna na kterou se ukládá paletizovaný pro-

dukt, který je určen k ovíjení.

2 Sloup, podél  kterého se pohybuje ovinovací 
jednotka (ovinovací vozík).

3  Ovinovací vozík, který provádí vertikální pohyb 
nahoru a dolů; vertikální pohyb ovinovacího 
vozíku v kombinaci s rotací točny umožňuje 
ovíjení produktu.

4 Elektrický rozvaděč, struktura obsahující hlavní 
vypínač, ovládací tlačítkový panel a elektrické 
součásti.

5 Kleště, které uchopují  konec roztažitelné fólie 
na konci cyklu a uvolňují ji během následujícího 
cyklu.

6 Řezání / Svařování, jednotka (volitelná), která 
řeže a svařuje roztažitelnou fólii na konci cyklu 
a zanechává paletu hotovou k odběru.

7 Elektrické citlivé bezpečnostní bariéry proti 
vniknutí.

8 Síťové ochrany, kompletní ohrazení stroje ze 
sítě, která zabraňuje kontaktu s pohybujícími se 
částmi stroje.

9 Dálkový ovládací tlačítkový panel, který umož-
ňuje spuštění a zastavení stroje.

Volitelné jednotky
Na požádání jsme schopni dodat tyto volitelné 
jednotky.
10 Rampa stoupání a klesání na točně (ne pro 

vestavěnou verzi).
 Umožňuje nakládku pomocí vysokozdvižného 

vozíku na přepravu palet (manuálního nebo 
elektrického), který stoupá na točnu.

11 Přítlak je zařízení, které blokuje seshora produkt, 
určený k paletizaci Toto zařízení je užitečné, je-li 
produkt, určený k paletizaci, nestabilní.

12 Dopravníky (válečkové nebo řetězové)-, 
zařízení sloužící k přemísťování produktu jed-
notlivými provozními stanicemi.
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Fig. 2.2-1Fig. 2.2 c

La macchina può essere fornita, su richiesta, nelle 
seguenti versioni:

• incassata (Fig. 2.2 c) che consente di facilitare la 
procedura di carico e scarico pallet in quanto la 
tavola rotante si trova a filo pavimento. Il cliente 
deve provvedere a ricavare nel pavimento una 
sede, opportunamente dimensionata, pronta a 
ricevere la macchina in versione incassata.

La macchina è dotata di diversi programmi di lavoro 
selezionabili da pannello operatore.

Obr. 2.3

Stroj je vybaven několika pracovními programy 
volitelnými z ovládacího panelu obsluhy.

Stroj může být dodán na vyžádání v následujících 
verzích:
• vestavěn (Obr. 2.2 c), který umožňuje zjedno-

dušení postupu při nakládání a vykládání palet, 
protože točna se nachází v jedné rovině s pod-
lahou. Zákazník musí vytvořit místo v podlaze, 
dostatečně dimenzované tak, aby bylo schopné 
pojmout stroj pro vestavnou montáž.
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Fig. 2.2 d

La macchina può essere equipaggiata con uno dei 
seguenti carrelli di avvolgimento: FE/ EB -PRS/MPS 
e PS/MPS2 (Fig.2.2d) .

Carrello FE/EB: carrello in grado di erogare film 
durante l'avvolgimento regolando la tensione di 
applicazione del film stesso. La tensione è regolata 
tramite un rullo dotato di freno elettromagnetico. 

Carrello PRS/MPS: carrello in grado di erogare 
film durante l'avvolgimento regolando la tensione 
di applicazione del film al carico. Il carrello è in 
grado di effettuare il prestiro del film con comando 
meccanico generato da una coppia di ingranaggi 
(rapporto meccanico fisso). La tensione di appli-
cazione, viene controllata tramite un sensore che 
ne misura il valore.

Carrello PS/MPS2: carrello in grado di erogare 
film durante l'avvolgimento regolando la tensione 
di applicazione del film al carico  . Il carrello è in 
grado di effettuare il prestiro a rapporto variabile 
da pannello operatore. La tensione di applicazione, 
viene controllata tramite un sensore che ne misura 
il valore.

Per maggiori informazioni specifiche sui carrelli, 
vedi punto paragrafo 2.8.

Carrelli di avvolgimento disponibili:

  FE/EB                                                   PRS/MPS / PS /MPS2

Obr. 2.4

Stroj může být vybaven jedním z následujících 
ovinovacích vozíků: FE - PRS a PS.
Vozík FE: vozík schopen dodávat fólii během oví-
jení nastavením napnutí samotné fólie. Napnutí je 
nastavitelné pomocí válce, který je vybaven elek-
tromagnetickou brzdou. 
Vozík PRS: vozík schopen dodávat fólii během oví-
jení nastavením napnutí samotné fólie při nakládce. 
Vozík je schopen předepínat fólii prostřednictvím 
mechanického ovládání, které tvoří dvojice ozu-
bených kol (pevný mechanický poměr). Napnutí, 
řízené manuálně, je kontrolováno senzorem, který 
snímá hodnotu.
Vozík PS: vozík schopen dodávat fólii během oví-
jení nastavením napnutí  samotné fólie. Vozík je 
schopen předepínat fólii s variabilním poměrem, 
nastavitelným na panelu operátora.  Napnutí, ří-
zené manuálně, je kontrolováno senzorem, který 
snímá hodnotu.
Pro další specifické informace o vozících si 
přečtěte odstavec 2.8.

Ovinovací vozíky k dispozici:
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2.3  USO INTESO - USO PREVISTO -
  DESTINAZIONE D'USO

La macchina avvolgitrice, prevista per essere 
vincolata al suolo, è progettata e realizzata per 
la fasciatura tramite film estensibile di prodotti  di 
varia natura impilati su pallet, al fine di renderne 
stabile l'imballaggio e protetto da umidità e polvere 
durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

Per mezzo di un dispositivo di sollevamento, il pallet 
con i prodotti da imballare viene collocato sulla tavola 
rotante; il film estensibile viene distribuito tramite un 
apposito carrello che si sposta sull'asse verticale 
a seconda dell'altezza del prodotto da imballare.

Limiti di lavoro
Per motivi di sicurezza sono previste opportune limita-
zioni d'impiego, relazionate alle misure della macchina 
e della relativa tavola rotante. I prodotti da imballare 
devono rientrare nei limiti di lavoro della macchina in 
proprio possesso, specificati per carico e ingombro  
massimo nel layout fornito con la macchina. 

Film estensibile
Utilizzare un film con caratteristiche idonee al tipo 
di carrello a disposizione e al tipo di applicazione 
di imballaggio per la quale è destinato l'uso della 
macchina; valutare sempre la scelta del film in 
relazione alla scheda di sicurezza dello stesso.
Utilizzare un film traforato, nel caso sia richiesta 
la ventilazione dei prodotti imballati che altrimenti 
generano condensa (prodotti organici freschi: frutta, 
verdura, piante, ecc...).
Utilizzare un film coprente, nel caso sia richiesta la 
protezione dalla luce di prodotti fotosensibili. 

2.3  PLÁNOVANÉ POUŽITÍ – PŘEDVÍDA-
NÉ POUŽITÍ - CÍLOVÉ POUŽITÍ

Ovíjecí stroj, připravený pro připevnění do podlahy, byl 
navržen a vyroben na ovíjení výrobků různého druhu, 
naskládaných na paletě, průtažnou fólií. Zajistí se tak 
stabilita po zabalení a odolnosti před vlhkostí, prachem 
a ochraně při manipulaci během přepravy. 
 
Paleta s výrobky je prostřednictvím zdvižného zařízení 
umístěna na otočný stůl. Průtažná fólie je rovnoměr-
ně navinuta na základě pohybu příslušného vozíku ve 
svislém směru, jehož pohyb závisí od výšky balených 
výrobků. 
 
Pracovní rozsah
Z bezpečnostní důvodů jsou použita některá omezení, 
vztahující se na rozměry stroje a příslušného otočného 
stolu. Balené výrobky musí splňovat určený pracovní 
rozsah stroje, vztahující se na maximální zátěž a ma-
ximální vnější rozměry s ohledem na průměr otočného 
stolu. 
 
Průtažná fólie 
Používejte fólii s vlastnostmi vhodnými daného druhu 
vozíku a s ohledem na balené produkty. 
Vždy zkontrolujte váhu fólie na základě jejího technic-
kého listu. 
V případě, že je požadované větrání balených výroků, 
používejte děrované fólii, protože v opačném případě 
bude docházet ke vzniku kondenzátu (čerstvé produkty 
organického původu: ovoce, zelenina, rostliny, atd.).
V případě pokud je vyžadována ochrana fotocitlivých 
výrobků před světlem, použijte krycí fólii. 
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2.4  USO NON PREVISTO E NON 
 CONSENTITO - USO IMPROPRIO 

PREVEDIBILE E NON PREVEDIBILE

L'utilizzo della macchina avvolgitrice di pallet per 
operazioni non consentite, il suo uso improprio e 
la carenza di manutenzione possono comportare 
rischi di grave pericolo per la salute e l'incolumità 
dell'operatore e delle persone esposte, nonché 
pregiudicare la funzionalità e la sicurezza della 
macchina.
Le azioni di seguito descritte forniscono un elenco di 
alcune possibilità, ragionevolmente più prevedibili, 
di "cattivo uso" della macchina.
-  MAI fare salire persone sulla tavola rotante.
-  MAI azionare il ciclo di lavoro quando vi è pre-

senza di persone nelle immediate vicinanze della 
macchina.

- MAI consentire l'uso della macchina a personale 
non qualificato o a minori di anni 16.

-  MAI abbandonare la postazione di comando 
durante la fase di lavoro.

-  MAI caricare sulla macchina contenitori con pro-
dotti tossici, corrosivi, esplosivi e infiammabili.

- MAI avviare il ciclo di lavoro con il carico non 
centrato sulla tavola rotante.

- MAI avviare il ciclo di lavoro quando il prodotto 
caricato è vincolato all'esterno della macchina.

- MAI impiegare la macchina all'aperto o in condi-
zioni  ambientali non previste.    

2.5   DATI TECNICI E RUMORE

• Dimensioni di ingombro  Fig. 2.5
• Peso netto corpo macchina Vedi LAYOUT
• Tensione di Alimentazione Vedi LAYOUT
• Frequenza Vedi LAYOUT
• Fasi Vedi LAYOUT
•  Corrente nominale Vedi LAYOUT
•  Potenza installata Vedi LAYOUT
•    Film estensibile 17/30 µm
• Ø interno tubo bobina Ø 75 mm
• Altezza bobina 500 mm
• Peso bobina max. 18 kg
•  Velocità carrello 1 ÷ 4 mt/min
•  Velocità tavola rotante 4 ÷ 12 giri/min.
• Pressione aria 6bar
• Consumo aria 50 Nl/ciclo
Rumore
In ottemperanza all'allegato 1 della direttiva mac-
chine  2006/42/CE il costruttore dichiara che le 
emissioni di rumore, in postazione operatore, sono 
inferiori a 70 dB(A).

2.4  NEURČENÉ A NEPOVOLENÉ   
 POUŽITÍ - PŘEDVÍDATELNÉ A 

NEPŘEDVÍATELNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Provoz ovinovacího stroje paletových jednotek pro 
neoprávněné použití, jeho zneužití a nedostatečná 
údržba můžou způsobit riziko vážného nebezpe-
čí pro zdraví a bezpečnost obsluhy a ohrožené 
osoby, stejně jako můžou mít vliv na funkčnost a 
bezpečnost stroje.
Činnosti popsané níže poskytují přehled některých 
možností, rozumně předvídatelných, "nesprávného 
použití" stroje.
-  NIKDY nenechte osoby vylézat na točnu.
-  NIKDY nespouštějte pracovní cyklus v přítomnosti 

osob v bezprostřední blízkosti stroje.
- NIKDY nedovolte použití stroje nekvalifikovaným 

osobám e nezletilým osobám mladším než 16 let.
-  NIKDY neopouštějte řídící stanoviště v průběhu 

pracovní směny.
-  NIKDY nepokládejte na stroj nádoby s toxickými, 

žíravými, hořlavými a výbušnými výrobky.
- NIKDY nespouštějte pracovní cyklus s nevycen-

trovaným nákladem na točně.
- NIKDY nespouštějte pracovní cyklus, pokud se 

produkt nachází vně okraje stroje.
- NIKDY nepoužívejte stroj venku nebo v neodpo-

vídajících podmínkách prostředí.    

2.5   TECHNICKÉ ÚDAJE A HLUK

• Celkové obrysové rozměry  Obr. 2.5
• Čistá hmotnost tělesa stroje VIZdispoziční 

uspořádání
• Napájecí napětí VIZdispoziční uspořádání
• Frekvence VIZdispoziční uspořádání
• Fáze VIZdispoziční uspořádání
•  Jmenovitý proud VIZdispoziční uspořádání
•  Instalovaný výkon VIZdispoziční uspořádání
•    Roztažitelná fólie 17/30 µm
• Ø vnitřní trubka role  Ø 75 mm
• Výška role 500 mm
• Max. hmotnost role 18 kg
•  Rychlost vozíku 1 ÷ 4 mt/min
•  Rychlost točny 4 ÷ 12 otáč/min
• Tlak vzduchu 6bar
• Spotřeba vzduchu  50 Nl/cyklus
Hluk
V souladu s přílohou 1 směrnice o strojních zaří-
zeních 2006/42/ES výrobce prohlašuje, že emise 
hluku na stanovišti obsluhy jsou nižší než 70 dB (A).
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Fig. 2.5 a

LAYOUT INDICATIVO MACCHINA STD

Obr. 2.5 a

ORIENTAČNÍ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ STANDARDNÍHO 
STROJE
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Fig. 2.5 b

LAYOUT INDICATIVO 
MACCHINA CON RULLIERA

ORIENTAČNÍ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
STROJ S VÁLEČKOVOU DRÁHOU

Obr. 2.5 b
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2.6 POSTAZIONI DI LAVORO E DI 
COMANDO

POSTAZIONE A - Area di comando - Fig. 2.6 a,b
Deve essere occupata dall’operatore quando la 
macchina esegue il ciclo di lavoro. 
È la postazione da cui l’operatore comanda l’avvio, 
l’arresto e le modalità di lavoro della macchina. Inol-
tre permette il controllo visivo del ciclo di lavoro, in 
modo che l’operatore possa azionare il dispositivo 
d’arresto d’emergenza in caso di situazioni poten-
zialmente pericolose.

POSTAZIONE C - Area di manutenzione - Fig.2.6 a,b
Nell'area di manutenzione l'operatore esegue le 
operazioni seguenti:
• cambio bobina film e aggancio del film alla pinza;

Tutte le operazioni effettuabili in po-
sizione "C" devono essere eseguite 
con carrello tutto basso e macchina 
arrestata (fare riferimento al prf. 5.6 del 
presente manuale).

E' VIETATO ATTRAVERSARE IL LATO 
APERTO DELLA RECINZIONE E PRO-
TETTO DA BARRIERE, INDICATA CON 
"D"

2.6 PRACOVNÍ A ŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ 

STANOVIŠTĚ A - Oblast řízení - Obr. 2.6a,b
Musí být obsazeno obsluhou, když stroj provádí 
pracovní cyklus. 
JDE o stanoviště, ze kterého obsluha ovládá spuš-
tění, zastavení a provozní režim stroje. Kromě toho 
umožňuje vizuální kontrolu pracovního cyklu tak, 
aby obsluha mohla ovládat zařízení pro nouzové 
zastavení v případě potenciálně nebezpečných 
situací.

STANOVIŠTĚ C - Oblast údržby - Obr.2.6 a,b
V oblasti údržby operátor plní tyto úkoly:
• výměna role s fólií a uchycení fólie do kleští;

Všechny operace prováděné v poloze 
"C" musí být provedeny s vozíkem 
celkem dolů a zastaveným strojem (viz 
odst. 5.6 této příručky).

JE ZAKÁZÁNO PŘEKRAČOVAT OTE-
VŘENOU STRANU OHRAZENÍ, CHRÁ-
NĚNOU BARIÉRAMI, OZNAČENOU S 
"D"
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Fig. 2.6 a

A

A

C

D

Fig. 2.6 b

Obr. 2.6 a

Obr. 2.6 b



28

2.7 PROCEDURA DI LAVORO
2.7.1      PROCEDURA DI CARICO E SCARICO
2.7.1.1  AVVOLGITORE SENZA TRASPORTA-
TORi Fig.A

- Carico
L’operatore con l’utilizzo di un carrello elevatore 
deposita il prodotto sulla tavola rotante (1A) avvi-
cinandolo il più possibile ai riscontri (2A).
In questo modo il prodotto si trova nella postazione 
di avvolgimento (3A).
Dopo aver liberato la zona di carico (4A), l’operatore 
deve resettare le barriere di sicurezza, riabilitare la 
macchina ed avviare il ciclo di avvolgimento.
- Scarico
Quando la macchina ha completato il ciclo di av-
volgimento e segnalato la sua conclusione, l’ope-
ratore con l’utilizzo di un carrello elevatore preleva 
il prodotto avvolto dalla tavola rotante (1A).

2.7.1.2  AVVOLGITORE COMPLETO DI TRASPOR-
TATORI Fig.B

- Carico
L’operatore con l’utilizzo di un carrello elevatore 
deposita il prodotto sul trasportatore di ingresso 
(1B) avvicinandolo il più possibile al riscontro (2B).
Dopo aver liberato la zona di carico (4B), il prodotto 
viene traslato automaticamente dai trasportatori;
quando il prodotto raggiunge la postazione di avvol-
gimento (3B), i trasportatori si arrestano e si avvia 
il ciclo di avvolgimento.
- Scarico
Quando la macchina ha completato il ciclo di avvol-
gimento, il prodotto viene traslato automaticamente 
dai trasportatori verso l’uscita;
Quando il prodotto avvolto raggiunge il trasporta-
tore di scarico (5B) e si è arrestato, l’operatore con 
l’utilizzo di un carrello elevatore lo preleva.

 

2.7 PRACOVNÍ POSTUP

2.7.1      POSTUP NAKLÁDKY A VYKLÁDKY

2.7.1.1  Ovinovací stroj bez dopravníků. Obr.A

- Nakládka
Operátor pomocí vysokozdvižného vozíku naloží 
produkt na točnu (1A), přiblížíc jej co nejvíc k do-
razům (2A).
Tímto způsobem se produkt nachází na stanici 
ovinování (3A).
Po uvolnění zóny nakládky (4A) musí operátor 
resetovat bezpečnostní bariéry, reaktivovat stroj a 
znovu spustit cyklus ovinování.
- Vykládka
Když stroj dokončil cyklus ovinování a signalizoval 
jeho završení, obsluha pomocí vysokozdvižného 
vozíku odebere ovinutý produkt z točny (1A).

2.7.1.2  Ovinovací stroj s dopravníky.  
Obr.B

- Nakládka
Operátor pomocí vysokozdvižného vozíku naloží 
produkt na vstupní dopravník (1B) přiblížíc jej co 
nejvíc k dorazu (2A).
Po uvolnění zóny nakládky (4B) bude produkt au-
tomaticky přesouván dopravníky;
když produkt dosáhne stanici ovinování (3B), do-
pravníky se zastaví a spustí se cyklus ovinování.
- Vykládka
Když stroj završí cyklus ovinování, bude produkt au-
tomaticky přesouván dopravníky směrem k výstupu;
Když ovinutý produkt dosáhne vykládkový dopravník 
(5B) a zastaví se, operátor pomocí vysokozdvižného 
vozíku produkt odebere.
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Fig. A

   3A    2A   1A
   4A

Fig. B

   5B

   3B

   1B

   2B

   4B
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2.7.2 PROCEDURA DI AVVOLGIMENTO

Il ciclo di avvolgimento comincia con la rotazione 
del piatto girevole su cui si trova il prodotto; sul 
piatto girevole è fissata la pinza che trattiene il film;
con la rotazione del piatto girevole il film comincia 
ad avvolgere il prodotto.

Quando la tavola rotante ha compiuto almeno 2 giri, 
la pinza si apre e lascia il film; contemporaneamente 
si aziona un soffio di aria che solleva il lembo in 
modo tale che venga avvolto durante il successivo 
giro di avvolgimento.
Il ciclo di avvolgimento del film attorno al prodotto 
si svolge secondo i parametri impostati da pannello 
operatore.
Al termine dell’avvolgimento il piatto girevole si 
arresta, la pinza si chiude per afferrare il film, il 
braccio di taglio/saldatura avanza per tagliare il film 
tra pinza e prodotto ed incollare la coda del film al 
prodotto stesso.
A questo punto il prodotto può lasciare la postazione 
di avvolgimento.

2.7.2 POSTUP OVINOVÁNÍ

Cyklus ovinování začíná rotací točny, na které se 
nachází produkt; na točně jsou upevněny kleště, 
které přidržují fólii;
s rotací točny fólie začne ovinovat produkt.

Když točna vykoná nejméně dvě otáčky, kleště se 
otevřou a fólii uvolní; současně se spustí foukání 
vzduchu, které nadzvedne okraj tak, aby došlo k 
jeho ovinutí během následující otáčky.
Cyklus ovinování fólie kolem produktu probíhá po-
dle parametrů nastavených na ovládacím panelu.
Na konci ovinování se točna zastaví, kleště se 
uzavřou pro uchopení fólie, řezací/svařovací ra-
meno napředuje pro odřezání fólie mezi kleštěmi 
a produktem a přilepení konce fólie k samotnému 
produktu.
Nyní může produkt opustit zónu ovinování.
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  A

  4

  5

  A

Fig. 2.8 a

2.8 CARRELLI PORTA -BOBINA
Carrello versione FE/ EB

Con questa versione di carrello è possibile regolare la 
tensione di applicazione del film sul bancale.

Il carrello FE/ EB (Fig. 2.8 a) è composto da un rullo 
gommato (1), munito di freno elettromagnetico, e da 
rulli folli (2).
Impostando le funzioni F13-16 nel pannello di controllo  
si regola l’azione del freno e di conseguenza la tensione 
del film.
All’avviamento occorre caricare il film sul carrello come 
segue.

Portare il carrello portabobina in posizione bassa per 
facilitare l'inserimento della bobina.
Ruotare l'interruttore generale in posizione 'O'-OFF.
Inserire la bobina (4) sulla spina di centraggio (5).
Inserire il film tra i rulli secondo il percorso illustrato nello 
schema A, il simbolo con i triangoli identifica il lato del 
film su cui è applicato il collante (se presente).
Lo schema A è una targa adesiva presente anche sul 
carrello.
Ruotare l'interruttore generale in posizione 'I'-ON.

Obr. 2.9

2.8 VOZÍKY S ROLÍ FÓLIE
Vozík verze FE

S touto verzí vozíku je možné nastavit napnutí fólie na 
paletě.

Vozík FE (Obr. 2.8 a) se skládá z gumového válečku  (1), 
vybaveného elektromagnetickou brzdou a neutrálními 
válečky (2).
Nastavením funkcí F13-16 na ovládacím panelu  se 
reguluje činnost brzdy a následně napnutí fólie.
Při spuštění je nezbytné založit fólii na vozík, jak je 
popsáno následovně.

Uveďte vozík s rolí do nízké polohy pro usnadnění 
vložení fólie.
Otočte hlavní vypínač do polohy 'O'-OFF.
Zasuňte roli (4) na centrovací trn (5).
Zasuňte fólii mezi válečky, dodržujíc trasu, jak je 
znázorněno na schématu A, symbol s trojúhelníky 
označuje stranu fólie, na které je aplikováno lepidlo 
(pokud se používá).
Schéma A ve formě samolepícího štítku je aplikováno 
rovněž na vozíku.
Otočte hlavní vypínač do polohy I'-ON.
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Carrello versione PRS/MPS

Con questa versione di carrello (Fig. 2.8 b) è possibile 
regolare la tensione di applicazione del film sul bancale. 

Questo carrello consente di prestirare il film estensibile 
secondo rapporti fissi determinati da ingranaggi inter-
cambiabili.
I rapporti di prestiro utilizzabili sono:

-150%  (1 metro di film diventa 2.5 metri per azione del 
prestiro);

-200%  (1 metro di film diventa 3.0 metri per azione del 
prestiro);

-250%  (1metro di film diventa 3.5 metri per azione del 
prestiro).

Il carrello è dotato di un sensore (4), collegato al rullo di 
uscita, in grado di rilevare la tensione del film applicato 
sul bancale.
Una scheda elettronica specifica, integra il segnale 
del sensore (4) e la regolazione impostata tramite  le 
funzioni F13-16 nel pannello di controllo  per controllare 
dinamicamente la velocità del motore di traino dei rulli 
di prestiro e quindi la tensione del film.
Il carrello è dotato di un motoriduttore che traina, tramite 
delle trasmissioni ad ingranaggi, tre  rulli gommati (1), 
(2) e (3). 
 I rapporti di trasmissione diversi generano velocità di-
verse dei rulli (1), (2) e (3) creando l'azione di prestiro.
Nel carrello sono presenti una serie di 3 rulli folli con lo 
scopo di aumentare l'angolo di avvolgimento del film 
sui rulli gommati.
All’avviamento occorre caricare il film sul carrello come 
segue:

Portare il carrello portabobina in posizione bassa per 
facilitare l'inserimento della bobina.
Ruotare l'interruttore generale in posizione 'O'-OFF.
Inserire la bobina (7) sulla spina di centraggio (8).
Aprire il portello ed inserire il film tra i rulli secondo il 
percorso illustrato nello schema A, il simbolo con i trian-
goli identifica il lato del film su cui è applicato il collante 
(se presente).
Lo schema A è una targa adesiva presente anche sul 
carrello.
Richiudere il portello assicurandosi che le serrature siano 
completamente inserite.
Ruotare l'interruttore generale in posizione  'I' -ON.

Vozík verze PRS

S touto verzí vozíku (Obr. 2.8 b) je možné nastavit na-
pnutí fólie na paletě. 

Tento vozík umožňuje předepínání roztažitelné fólie v 
souladu s pevným poměrem, stanoveným vzájemně 
zaměnitelnými ozubenými převody
Použitelné předepínací poměry jsou:

-150%  (1 metr fólie se změní na 2.5 metrů díky přede-
pínání);

-200%  (1 metr fólie se změní na 3 metry díky přede-
pínání);

-250%  (1 metr fólie se změní na 3,5 metrů díky přede-
pínání).

Vozík je vybaven senzorem (4), připojeným k výstup-
nímu válečku, který je schopen detekovat napnutí fólie 
aplikované na paletě.
Specifická elektronická karta doplňuje signál senzoru (4) 
a regulaci nastavenou pomocí funkcí F13-16 na ovláda-
cím panelu  pro dynamickou kontrolu rychlosti tažného 
motoru předepínání, a tedy napnutí fólie.
Vozík je vybaven redukční převodovkou, která zajišťuje 
tah prostřednictvím ozubených převodů, tří gumových 
válečků (1), (2) a (3). 
 Různý poměr převodů vytváří několik různých rychlostí 
válečků (1), (2) a (3) zajišťuje předepínání.
Na vozíku je namontována série tří neutrálních válečků 
s cílem zvýšit úhel ovíjení fólie na gumových válečcích.
Při spuštění je nezbytné založit fólii na vozík, jak je 
popsáno následovně:

Uveďte vozík s rolí fólie do nízké polohy pro usnadnění 
vložení role.
Otočte hlavní vypínač do polohy 'O'-OFF.
Zasuňte roli (7)  na centrovací trn (8).
Otevřte dvířka a zasuňte fóliu mezi válečky, dodržujíc 
trasu jak je znázorněno na schématu A, symbol s troj-
úhelníky označuje stranu fólie, na které je aplikováno 
lepidlo (pokud se používá).
Schéma A ve formě samolepícího štítku je aplikováno 
rovněž na vozíku.
Zavřete dvířka a ujistěte se, že svorky jsou zcela zasunuty.
Otočte hlavní vypínač do polohy 'I' -ON.
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Carrello versione PS/MPS2 

Con questa versione di carrello (Fig. 2.8 c) è possibile 
regolare la tensione di applicazione del film sul bancale. 
Questo carrello consente di prestirare il film estensibile. 
Il valore di prestiro è regolabile .

Il carrello è dotato di:
-  un sensore (4), collegato al rullo di uscita, in grado di 

rilevare la tensione del film applicato sul bancale;
-  due motoriduttori che trainano, tramite una 

trasmissione ad ingranaggi, i rulli gommati (1), (2) e 
(3);

-  tre rulli folli con lo scopo di aumentare l’angolo di 
avvolgimento del film sui rulli gommati.

Una scheda elettronica specifica, integra il segnale 
del sensore (4) e la regolazione impostata tramite le 
funzioni F13-16 nel pannello di controllo   per controllare 
dinamicamente la velocità del motore di traino dei rulli 
di prestiro e quindi la tensione del film.
Tramite le funzioni F17-20 si controlla la rotazione del 
rullo (1) e (2). La differenza di velocità che si genera 
tra i rulli gommati (1), (2) e (3) crea l’azione di prestiro.
All’avviamento occorre caricare il film sul carrello come 
segue:

Portare il carrello portabobina in posizione bassa per 
facilitare l'inserimento della bobina.
Ruotare l'interruttore generale in posizione 'O'-OFF.
Inserire la bobina (7) sulla spina di centraggio (8).
Aprire il portello ed inserire il film tra i rulli secondo il 
percorso illustrato nello schema A, il simbolo con i trian-
goli identifica il lato del film su cui è applicato il collante 
(se presente).
Lo schema A è una targa adesiva presente anche sul 
carrello.
Richiudere il portello assicurandosi che le serrature siano 
completamente inserite.
Ruotare l'interruttore generale in posizione  'I' -ON.

Vozík verze PS

S touto verzí vozíku (Obr. 2.8 c) je možné upravit napnutí 
fólie na paletě. 
Tento vozík umožňuje předepínání roztažitelné fólie.  
Hodnota předepínání je nastavitelná.

Vozík je vybaven:
-  senzorem (4), připojeným k výstupnímu válečku, 

který je schopen detekovat napnutí fólie aplikované 
na paletě

-  dvěma redukčními převodovkami, které zajišťují 
tah prostřednictvím ozubených převodů, gumovými 
válečky (1), (2) a (3);

-  třemi neutrálními válečky s cílem zvýšit úhel ovíjení 
fólie na gumových válečcích.

Specifická elektronická karta doplňuje signál senzoru 
(4) a regulaci nastavenou pomocí funkcí F13-16 na 
ovládacím panelu  pro dynamickou kontrolu rychlosti 
tažného motoru předepínání, a tedy napnutí fólie.
Pomocí funkcí F17-20 se ovládá rotace válečku (1) a (2). 
Odchylka v rychlosti, vznikající mezi gumovými válečky 
(1), (2) a (3) zajišťuje předepínání.
Při spuštění je nezbytné založit fólii na vozík, jak je 
popsáno následovně:

Uveďte vozík s rolí fólie do nízké polohy pro usnadnění 
vložení role.
Otočte hlavní vypínač do polohy 'O'-OFF.
Zasuňte roli (7) na centrovací trn (8).
Otevřte dvířka a zasuňte fólii mezi válečky, dodržujíc 
trasu jak je znázorněno na schématu A, symbol s troj-
úhelníky označuje stranu fólie, na které je aplikováno 
lepidlo (pokud se používá).
Schéma A ve formě samolepícího štítku je aplikováno 
rovněž na vozíku.
Zavřete dvířka a ujistěte se, že svorky jsou zcela zasunuty.
Otočte hlavní vypínač do polohy 'I' -ON.
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Obr. 2.8 c
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Fig. 2.9 a

2.9 GRUPPO PINZA-TAGLIO-SALDATURA FILM

Il gruppo pinza (1) è fissato al piatto girevole (2).
Afferra il lembo di film a fine ciclo, lo trattiene durante 
i primi giri di rotazione e lo rilascia perché possa 
essere incluso nell’avvolgimento.
È composto da due fianchi (3) su cui è fissato un 
motore (4) che comanda l’apertura e la chiusura 
della pinza (5), il tutto è protetto da un carter (6) 
che ha la funzione di far scivolare il film.
Il gruppo pinza (1) è alimentato solo quando il piatto 
girevole (2) è fermo nella posizione di fase.
Sotto il piatto girevole (2) si trova il gruppo di 
alimentazione (7) per pinza e rulliera (8)(quando 
presente ).
Il gruppo di alimentazione è composto da due parti: 
una fissa, ancorata al basamento ed una girevole 
fissata al piatto girevole.
La parte fissa è composta da una piastra (9) su cui 
è fissato uno (o due *) cilindro (10) che solleva due 
(o quattro *) elettrodi (11).
La parte mobile è composta da due (o quattro *) 
piste in rame (12) ed una piastra isolante (13).
Quando il piatto girevole (2) è fermo ed in fase, gli 
elettrodi (11) si sollevano ed  incontrano le piste in 
rame (12);
viene fatta passare corrente per comandare il 
motore (4) della pinza (1) e, se presente, il motore 
della rulliera (8).
Per inserire il film nella pinza (6) questa deve essere 
chiusa; occorre rastremare il film a corda e inserirlo 
con forza dall’alto tra le due semi-pinze per 3-5 cm 
facendone sporgere 3-5 cm verso il prodotto.

* se presente ruliera

2.9 AGREGÁT KLEŠTĚ-ŘEZÁNÍ-SVAŘOVÁNÍ 
FÓLIE

Agregát kleští (1) je připevněn k točně (2).
Uchopí okraj fólie na konci cyklu, zadržuje ho v 
prvních kolech otáčení a uvolňuje, aby byla zahr-
nuta do ovinování.
Skládá se ze dvou bočních stran (3), na které je 
připevněn motor (4), který řídí otevírání a zavírání 
kleští (5), vše je chráněno krytem (6), která má za 
úkol nechat klouzat fólii.
Agregát kleští (1) je napájen pouze když se točna 
(2) zastaví ve fázové poloze.
Pod točnou (2) se nachází napájecí jednotka (7) 
kleští a válečkového dopravníku (8) (je-li přítomen *).
Napájecí jednotka se skládá ze dvou částí: pevné 
části, ukotvené k základně a otočné části, připev-
něné k točně.   
Pevná část se skládá z desky (9), na které je upev-
něn jeden (nebo dva *) válce (10), který zvedá dvě 
(nebo čtyři *) elektrody (11).
Pohyblivá část se skládá ze dvou (nebo čtyři *) 
měděných dráh (12) a izolační desky (13).
Když točna (2) stojí ve fázi, elektródy (11) se nad-
zvednou a potkají se na měděné dráze (12);
Dojde k přechodu proudu pro ovládání  motoru (4) 
kleští (1) a, pokud je přítomen, motoru válečkového 
dopravníku (8).
Pro vložení fólie do kleští (6) musí být kleště uzavře-
né; je třeba zúžit fólii na provázek a pevně zatlačit 
seshora mezi dvě poloviny kleští a nechat vyčnívat 
3-5 cm směrem k produktu.

* pokud je přítomná válečková dráha 

Obr. 2.9 a
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Fig. 2.9 b

Il gruppo di taglio e saldatura (13) è fissato al ba-
samento della macchina (14).
Taglia e salda il film al prodotto appena avvolto, a 
fine ciclo.
È composto da un cilindro pneumatico (15) che co-
manda la rotazione avanti/indietro del braccio (16);
sul braccio (16) è fissato il cilindro pneumatico (17) 
che comanda l’avanzamento-arretramento della 
testa (18);
sulla testa (18) sono fissati due rulli (19) ed il cilindro 
pneumatico (20) che comanda l’avanzamento-
arretramento del filo di taglio (21) e del tampone in 
spugna (22) o dei saldatori (23) se presenti.
Quando a fine ciclo il piatto girevole si ferma in 
fase, il braccio (16) ruota in avanti ed  i rulli (19) 
obbligano il film nella posizione per essere afferrato 
dalla pinza (5);
dopo che la pinza ha afferrato il film, la testa (18) 
avanza fino ad incontrare il prodotto, poi il filo di 
taglio (21) ed il tampone (22) o i saldatori (23) 
avanzano per tagliare il film ed incollare il lembo 
al prodotto avvolto;
completate queste operazioni tutto il braccio torna in 
posizione di riposo fuori dall’ingombro di rotazione.

* se presente ruliera

  15

  16   17   18
  22

  23

  19  19

  21  20

Agregát řezání a svařování (13) je upevněn k zá-
kladně stroje (14).
Odřeže a prisvaří fólii k ovinutému produktu na 
konci cyklu. 
Skládá se z pneumatického válce (15), který řídí 
rotaci ramene vpřed/vzad (16);
na rameni (16) je upevněn pneumatický válec (17), 
který ovládá posuv dopředu - dozadu hlavy (18);
na hlavě (18) se nacházejí dva válečky (19) a pneu-
matický válec (20), který ovládá posuv dopředu 
- dozadu řezacího drátu (21) a houbového tlumiče 
(22) nebo svářeček (23), jsou-li přítomné.
Když se točna na konci cyklu zastaví ve fázi, rame-
no (16) rotuje dopředu a válečky (19) nutí fólii do 
pozice pro její uchopení kleštěmi (5);
po tom, co kleště uchopí fólii, se hlava (18) posune 
dopředu až do kontaktu s produktem, pak se řezací 
drát (21) a tlumič (22) nebo svářečky (23) posunou 
dopředu pro odřezání fólie a přilepení okraje k ovi-
nutému produktu;
po ukončení těchto operací se rameno vrátí do 
klidové polohy mimo celkových obrysů rotace.

* pokud je přítomná válečková dráha 

Obr. 2.9 b
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3 TRASPORTO MOVIMENTAZIONE 
IMMAGAZZINAMENTO

3.1 IMBALLO E DISIMBALLO
La macchina può venire spedita con modalità diver-
se a seconda delle esigenze del tipo di trasporto:
-  Macchina priva di imballaggio e protetta da 

involucro in plastica trasparente.
-  Macchina su pianale in legno e protetta da in-

volucro in plastica trasparente.
-  Macchina imballata in cassa di legno opportu-

namente dimensionata.
- Macchina su pianale in legno e protetta da invo-

lucro portante in cartone (imballo standard).
Al ricevimento della macchina accertarsi che l'im-
ballo non abbia subito danni durante il trasporto o 
che non sia stato manomesso con conseguente 
probabile asportazione di parti contenute all' interno. 
Portare la macchina imballata il più vicino possibile 
al luogo previsto per l'installazione e procedere al 
disimballo avendo cura di verificare che la fornitura 
corrisposta alle specifiche dell' ordine.

I MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRA-
SPORTO DEVONO ESSERE SCELTI 
IN BASE ALLE DIMENSIONI, AI PESI, 
ALLA FORMA DELLA MACCHINA E AI 
SUOI  COMPONENTI. LA CAPACITÀ 
DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO DEVE 
ESSERE SUPERIORE (CON UN MARGI-
NE DI SICUREZZA) AL PESO PROPRIO 
DEI  COMPONENTI DA TRASPORTARE.

N.B.: Nel caso si riscontrassero danni o parti 
mancanti, comunicarlo immediatamente al Servi-
zio Assistenza Clienti ed al Vettore presentando 
documentazione fotografica.
Assicurarsi che non rimangano nei cartoni parti 
della macchina di piccole dimensioni.
Eseguire una accurata verifica delle condizioni 
generali.
Per lo smaltimento dei vari materiali costituenti 
l’imballaggio attenersi alle normative vigenti per la 
tutela dell’ambiente.

NELLE OPERAZIONI DI SCARICO E 
MOVIMENTAZIONE È NECESSARIA 
LA PRESENZA DI UN AIUTANTE PER 
EVENTUALI SEGNALAZIONI DURANTE 
IL TRASPORTO.
IL COSTRUTTORE NON SI ASSU-
ME ALCUNA RESPONSABILITÀ DEI 
DANNI PROVOCATI DA OPERAZIONI 
SCORRETTE, DA PERSONALE NON 
QUALIFICATO O DALL’USO DI MEZZI 
NON ADEGUATI.

3 P Ř E P R AVA ,  M A N I P U L A C E , 
SKLADOVÁNÍ

3.1 BALENÍ A ROZBALENÍ
Stroj může být dodáván různými způsoby v závislosti 
na potřebách jednotlivého typu přepravy:
- Stroj bez obalu, chráněný průhledným plastovým 

materiálem.
- Stroj na dřevěném podstavci, chráněný průhled-

ným plastovým materiálem.
- Stroj zabalený v dřevěné bedně adekvátních 

rozměrů.
- Stroj na dřevěném podstavci, chráněný průhled-

ným kartonem (standardní balení).
Po obdržení stroje se ujistěte, že obal nebyl po-
škozen během přepravy, anebo že nebylo mani-
pulováno s obalem s následným pravděpodobným 
odstraněním některých částí, obsažených uvnitř 
balení. Přepravte zabalený stroj co nejblíže k místu 
předpokládané instalace a pokračujte v rozbalení; 
zkontrolujte, zda dodané části odpovídají specifi-
kacím v objednávce.

ZVEDACÍ A PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
MUSÍ BÝT ZVOLENY V ZÁVISLOSTI 
NA VELIKOSTI, HMOTNOSTI, TVARU 
STROJE A JEHO KOMPONENTŮ. 
NOSNOST ZVEDACÍCH PROSTŘEDKŮ 
MUSÍ BÝT VYŠŠÍ (S BEZPEČNOSTNÍ 
REZERVOU) NEŽ JE HMOTNOST KOM-
PONENTŮ, URČENÝCH K PŘEPRAVĚ.

POZN.:  V případě zjištění poškozených nebo chy-
bějících částí oznámte tento fakt servisní službě 
pro zákazníky a přepravci, s přiložením fotografické 
dokumentace.
Ujistěte se, že v kartonovém balení nezůstaly strojní 
komponenty malých rozměrů.
Vykonejte detailní prověrku všeobecných podmínek.
Pro likvidaci různých obalových materiálů, postu-
pujte v souladu s platnými předpisy na ochranu 
životního prostředí.

OPERACE VYKLÁDKY A MANIPULACE 
SI VYŽADUJÍ PŘÍTOMNOST POMOCNÍ-
KA PRO EVENTUÁLNÍ VIZUÁLNÍ SIG-
NALIZACE BĚHEM PŘEPRAVY.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPO-
VĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
NESPRÁVNÝMI POSTUPY, NEKVA-
LIFIKOVANÝM PERSONÁLEM NEBO 
POUŽITÍM NEADEKVÁTNÍCH PRO-
STŘEDKŮ.
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Fig. 3.2

3.2   TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE  
  MACCHINA IMBALLATA

PER IL SOLLEVAMENTO ED IL TRA-
SPORTO DELLA MACCHINA IMBALLA-
TA SERVIRSI ESCLUSIVAMENTE DI UN 
CARRELLO ELEVATORE DI PORTATA 
ADEGUATA. OGNI ALTRO SISTEMA 
VANIFICA LA GARANZIA ASSICURATI-
VA PER EVENTUALI DANNI RIPORTATI 
ALLA MACCHINA

IL PESO DELL'IMBALLO E' GENERAL-
MENTE INDICATO SULLA CASSA.

ASSICURARSI SEMPRE PRIMA DI 
QUALSIASI OPERAZIONE CHE NON VI 
SIANO PERSONE ESPOSTE IN ZONE 
PERICOLOSE (IN QUESTO CASO 
L'AREA CIRCOSTANTE LE PARTI 
MACCHINA E' DA CONSIDERARSI  
INTERAMENTE ZONA PERICOLOSA).

Inserire le forche del carrello elevatore in corrispon-
denza delle frecce rappresentate in Fig. 3.2.

Dimensioni imballo:
Macchina STD

Peso imballo:
Macchina STD

2900x1900x850 mm 

600 kg

Obr. 3.2

3.2 PŘEPRAVA A MANIPULACE SE   
 ZABALENÝM STROJEM

PRO ZVEDÁNÍ A PŘEPRAVU ZABALE-
NÉHO STROJE POUŽÍVEJTE VÝHRAD-
NĚ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK VHODNÉ 
NOSNOSTI. KAŽDÝ JINÝ SYSTÉM RUŠÍ 
PLATNOST ZÁRUKY PRO ŠKODY ZPŮ-
SOBENÉ NA STROJI.

HMOTNOST STROJE JE OBVYKLE 
UVEDENA NA BEDNĚ.

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV OPERA-
CE SE UJISTĚTE, ZDA SE V NEBEZPEČ-
NÉ ZÓNĚ NEVYSKYTUJÍ OHROŽENÉ 
OSOBY (V TOMTO PŘÍPADĚ SE CELÁ 
OKOLNÍ ZÓNA STROJE POVAŽUJE ZA 
NEBEZPEČNOU ZÓNU).

Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku v odpo-
vědnosti šipek znázorněných na (Obr. 3.2).

Rozměry obalu:
STANDARDNÍ STROJ

Hmotnost obalu:
Standardní stroj

2900x1900x850 mm 

600 kg
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B

Fig. 3.3

A

3.3  TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 
MACCHINA DISIMBALLATA

Liberare la macchina dall'involucro in cartone come 
rappresentato in (Fig. 3.3). Procedere al solleva-
mento A (Fig. 3.3)  ed al trasferimento nel luogo 
di installazione.

PER IL SOLLEVAMENTO ED  IL  TRA-
SPORTO DELLA MACCHINA, SERVIRSI  
ESCLUSIVAMENTE DI  UN CARRELLO 
ELEVATORE DI PORTATA ADEGUA-
TA. OGNI ALTRO SISTEMA VANIFICA 
LA GARANZIA ASSICURATIVA PER 
EVENTUALI DANNI RIPORTATI ALLA 
MACCHINA.
PERMANE COMUNQUE IL RISCHIO 
D'URTO DA MOVIMENTO IMPROVVISO 
PER SBILANCIAMENTO DELLE PARTI 
MACCHINA IN CASO DI CEDIMENTO 
O  SLITTAMENTO DELLE  CINGHIE. 
IL SOLLEVAMENTO DEVE ESSERE 
ESEGUITO A BASSA VELOCITÀ' E CON 
CONTINUITÀ (ESENTE DA  STRAPPI O 
IMPULSI).
ASSICURARSI SEMPRE PRIMA DI 
QUALSIASI OPERAZIONE CHE NON VI 
SIANO PERSONE ESPOSTE IN ZONE 
PERICOLOSE (IN QUESTO CASO 
L'AREA CIRCOSTANTE LE PARTI 
MACCHINA E' DA CONSIDERARSI  
INTERAMENTE ZONA PERICOLOSA).

Per il sollevamento della macchina montata proce-
dere come segue:
Inserire con la massima cura e fino alla massima 
profondità possibile, le forche del carrello elevatore 
dentro alle apposite guide B (Fig. 3.3). 

Peso netto:
600 kg

NA ZVEDÁNÍ A PŘEPRAVU STROJE POU-
ŽÍVEJTE VÝLUČNĚ VYSOKOZDVIŽNÝ VO-
ZÍK S VHODNOU NOSNOSTÍ. PŘI POUŽITÍ 
JINÉHO ZPŮSOBU, PROPADÁ POJISTNÁ 
ZÁRUKA ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ 
NA STROJI. 
 
V KAŽDÉ PŘÍPADĚ EXISTUJE RIZIKO 
NÁRAZU V DŮSLEDKU NÁHLÉHO PO-
HYBU VYVOLANÉHO NEVYVÁŽENÍM 
SOUSTROJÍ. STROJ MUSÍ BÝT ZVEDÁN 
POMALU A PLYNULE (BEZ TRHÁNÍ A IM-
PULZŮ). 
 
PŘED JAKOUKOLIV OPERACÍ SE UJIS-
TĚTE, ŽE SE V NEBEZPEČNÝCH PRO-
STORÁCH NENACHÁZÍ NEPOVOLANÉ 
OSOBY (ZA NEBEZPEČNÉ PROSTORY 
JE NUTNÉ POVAŽOVAT CELÝ PROSTOR 
OKOLO SOUSTROJÍ). 

Při zvedání smontovaného stroje postupujte takto.
Mimořádně opatrně zasuňte vidlice vysokozdvižného 
vozíku co nejhlouběji do příslušných vedení B - (obr. 
3.3). 

3.3   PŘEPRAVA A MANIPULACE S 
NEZABALENÝ STROJEM  

Uvolněte stroj z kartonového obalu v souladu s obr. 
3.3. Zvedněte stroj A (Obr. 3.3) a presuňte jej na místo 
instalace.

Obr. 3.3

Čistá hmotnost:
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3.4 IMMAGAZZINAMENTO MACCHINA 
IMBALLATA E DISIMBALLATA

In caso di una lunga inattività della macchina, 
il cliente dovrà accertarsi dell'ambiente in cui è 
stata posizionata e in relazione al tipo di imballo 
(cassa, container, ecc.) verificare la condizione di 
mantenimento.

Nel caso di inutilizzo del macchinario e di stoc-
caggio di quest'ultimo in ambiente secondo speci-
fiche tecniche, è necessario ingrassare le parti di 
scorrimento. In caso di dubbi contattare il Servizio 
Assistenza del costruttore.

Il costruttore  declina ogni responsabilità nel caso 
che l'utilizzatore non specifichi o non richieda le 
sopra citate informazioni.

4 INSTALLAZIONE

4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI 
CONSENTITE

• Temperatura:

 La macchina deve funzionare regolarmente in 
ambienti a temperature comprese fra + 5°C a + 
40°C con umidità relativa non superiore al 50% 
a temperatura di 40°C e al 90% con temperatura 
fino a 20°C senza condensa. 

•  Condizioni atmosferiche:

 L'equipaggiamento elettrico è in grado di funzio-
nare correttamente in condizioni atmosferiche 
con umidità relativa non superiore al 50% a 
temperatura di 40°C e al 90% con temperatura 
non superiore a 20°C (senza condensa). Nel caso 
che le condizioni ambientali non siano idonee 
al funzionamento della macchina, Il Costruttore 
può fornire, se richiesto, le soluzioni per ovviare 
al problema.

• Illuminamento necessario minimo ed indispen-
sabile: 300-500 lux.

La macchina standard non è predisposta 
e studiata per lavorare in ambienti ad 
atmosfera esplosiva oppure con rischio 
d'incendio.

3.1 BALENÍ A ROZBALENÍ
V případě dlouhé nečinnosti strojního zařízení 
musí zákazník prověřit, zda podmínky prostředí, 
ve kterém bylo umístěno, i v souvislosti s typem 
přepravy (v dřevěné bedně, kontejneri, atd.) od-
povídají podmínkám pro zachování samotného 
strojního zařízení.
V případě nepoužívání stroje a jeho skladování v 
prostředí v souladu s technickými specifikacemi 
je nutné promazání kluzných částí. V případě po-
chybností se obraťte na servisní službu výrobce.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, 
že uživatel nebude specifikovat nebo požadovat 
výše uvedené informace.

4    INSTALACE

4.1 POVOLENÉ PODMÍNKY 
PROSTŘEDÍ

• Teplota:
 Stroj musí pracovat pravidelně v prostředí při 

teplotě mezi + 5 °C až + 40 °C s relativní vlhkostí 
nepřekračující 50% při teplotě 40 °C a 90% s 
teplotou až do 20 °C bez kondenzace. 

•  Atmosférické podmínky:
 Elektrické zařízení je schopné správně fungovat 

při atmosférických podmínkách s relativní vlhkos-
tí nepřesahující 50% při teplotě 40°C a 90% při 
teplotě nepřekračující 20°C (bez kondenzace). 
V případě, že provozní podmínky nejsou vhodné 
pro provoz stroje, může výrobce poskytnout, na 
požádání, řešení pro odstranění tohoto problé-
mu.

• Minimální potřebné osvětlení: 300-500 lux.
Stroj ve standardním provedení není 
navržen a předurčen pro provoz v pro-
středích s nebezpečím výbuchu nebo 
požáru.
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4.2   SPAZIO NECESSARIO PER L’USO E 
LA MANUTENZIONE

Lo spazio libero più ampio dovrà essere riservato 
sul lato della tavola adibito alle operazioni di carico 
e scarico, dovrà consentire il passaggio di carrelli 
elevatori o altri mezzi necessari per la manutenzione 
ed il caricamento delle bobine di film.
I restanti lati della macchina devono essere avvicina-
ti il più possibile a pareti laterali o barriere fisse, per 
impedire il facile accesso (un esempio in Fig. 4.2 ).
Fare comunque sempre riferimento allo schema 
concordato all' ordine con il Costruttore.

4.3 PIAZZAMENTO DELLA MACCHINA
4.3.1  MACCHINA STANDARD
La macchina, in versione standard, viene spedita 
nel modo seguente:

• colonna di base ribaltata sulla tavola rotante;

• pressore (se fornito) smontato.

Non si richiede una particolare preparazione della 
superficie di appoggio. La superficie deve essere 
liscia e piana nei due sensi (pendenza massima 
consentita 1%o) e di consistenza tale da sopportare 
il peso della macchina a pieno carico.
Procedere al riposizionamento della colonna di base 
ed all'assemblaggio delle parti smontate.

Distanze minime dalle pareti Obr. 4.2Minimální vzdálenosti stěn

4.3  UMÍSTĚNÍ STROJE
4.3.1  STANDARDNÍ STROJ
Stroj ve standardní verzi je odeslán následujícím 
způsobem:
• základní sloup převrácen na točně;
• rozebrané přítlačné zařízení (je-li dodáno).
Nevyžaduje si žádnou speciální přípravu nosné plo-
chy. Povrch musí být hladký a rovný v obou směrech 
(maximální sklon 1%o) a takové konzistence, které 
unese hmotnost stroje při plném zatížení.
Přejděte k umístění základního sloupu a montáži 
rozebraných částí.

4.2   PROSTOR NEZBYTNÝ PRO POUŽITÍ 
A ÚDRŽBU

Větší volný prostor musí být vyhrazen na straně 
stolu, která se používá pro operace nakládky a 
vykládky, musí být umožněn průjezd vysokozdviž-
ných vozíků nebo jiných prostředků nezbytných pro 
údržbu a nakládku rolí s fólií.
Zbývající strany stroje musí být co nejblíže k bočním 
stěnám nebo pevným bariérám, aby bylo zabráněno 
snadnému přístupu (příklad na Obr. 4.2).
V každém případě postupujte podle schématu, 
které bylo dohodnuto s výrobcem při objednávce.
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Riposizionamento colonna di base (Fig. 4.3a) 
a) Procurarsi le viti a corredo per il fissaggio della 

colonna di base.
Il sollevamento della colonna deve es-
sere effettuato facendo uso di un idoneo 
dispositivo di sollevamento (1), aggan-
ciato al golfare preposto sulla colonna.

b) Sollevare la colonna di base (2);
c) Inserire le viti (3) e procedere al fissaggio  della 

colonna alla base della macchina (4);
d) montare il carter protezione motorizzazione (5) 

e fissarlo tramite le viti.

Chiave esagonale da 3mm

Chiave aperta da 17

Chiave a bussola da 17

Repositioning the base column (Fig. 4.3 a) 

a)  Připravte si dodané šrouby pro uchycení ovládací 
věže.

Zvedání sloupu musí být provedeno s 
použitím vhodného zvedacího zařízení (1), 
uchyceného k příslušnému závěsnému 
oku na sloupu.

b)  Zdvihněte ovládací věž (2).
c)  Pomocí šroubů (3) zajistěte ovládací věž stroje 

(4);
d) namontujte ochranný kryt motorického pohonu (5) a 

připevněte ho šrouby.

Obr. 4.3 a

Šestihranný klíč 3mm

Otevřený maticový klíč 17

Imbusový klíč 17



44

Fig. 4.3 b
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Montaggio pressore (optional) (Fig. 4.3b)

a) montare il braccio pressore (1) e fissarlo con le 
3 viti (2);

b) collegare il cavo del sensore (3)
Montaggio pinza
a)    posizionare il gruppo pinza (  4) in appoggio ai  

supporti (5)
b)    montare il carter di chiusura basamento (6)
c)    montare il carter di protezione valvole (7)

Obr. 4.5

Montáž přítlačného zařízení (volitelný prvek)
(Obr. 4.3 b)
a) namontujte přítlačné rameno (1) a upevněte ho 

třemi šrouby (2)
b) připojte kabel senzoru (3)
Montáž kleští
a) umístěte agregát kleští (  4) na podpěru (5)
b) namontujte ochranný kryt základny (6)
c) namontujte ochranný kryt ventilů (7)
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Fissaggio a terra (Fig. 4.3 c)

a) Togliere i quattro tappi in plastica (5);
b) eseguire i fori nel pavimento, nei punti  (1-2-3-

4), passando attraverso i fori presenti sulla base 
della macchina;

c)  inserire nei fori i tasselli in acciaio e stringere;

d) rimontare i tappi di plastica (5).

Fig. 4.3-c

Obr. 4.6

Ukotvení k podlaze (Obr. 4.3 c)
a) Odstraňte čtyři plastové krytky (5);
b) vyvrtejte otvory v podlaze v bodech (1-2-3-4), 

procházejíc přes otvory přítomné na spodní části 
stroje;

c) vložte hmoždinky do ocelových otvorů a utáhněte;
d) namontujte plastové krytky (5).
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Fig. 4.3 d

Montaggio rampe (optional)
La rampa può essere montata su tre lati (Fig. 4.3d).
Per eseguire il montaggio procedere nel modo 
seguente:
a) avvitare la vite (1) nel basamento ed innestare 
l'asola della rampa dall'alto verso il basso;
b) livellare il pianetto della rampa alla tavola rotante 
con la vite (3);
c) regolare la distanza (X) della rampa rispetto 
alla tavola con le viti (2), la distanza deve essere 
regolata a 2 ÷ 5 mm (max);
d) stringere la vite (1);
e) bloccare i controdadi.

Montáž ramp (volitelné příslušenství) 
Rampa může být namontovaná na třech stranách 
(obr. 4.3 d). V rámci montáže je třeba postupovat 
následovně:

a) zašroubujte šroub (1) do podstavce a nasuňte 
pozdåžny otvor rampy směrem shora dolů.

b) šroubem (3) vyrovnejte plošinu rampy do 
vodorovné polohy odpovídající otočnému stolu.

c) nastavte vzdálenost (X) rampy vzhledem 
ke stolu se šrouby (2), vzdálenost musí být 
nastavena na 2 ÷ 5 mm (max.).
d) dotáhněte šroub (1).
e) zajistěte pojistné matice.

Obr. 4.3 d
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Fig. 4.3.2
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4.3.2  MACCHINA INCASSATA AL 
PAVIMENTO

Prima di procedere all'assemblaggio della macchina 
procedere alla realizzazione dell'area di incasso 
seguendo lo  schema di Fig. 4.3.2 che rappresenta 
la dima di riferimento. 
Preparare una buca profonda almeno 8 cm (vedi A).
Murare la dima a filo pavimento (B) e spianare il 
fondo della buca a 8 cm dal piano e riempire anche 
l'area (B1).
Inserire la macchina (C1) e fissare i settori (C2) 
intorno al piatto centrandoli e fissandoli mediante 
le viti (C3), nello spazio libero tra il piatto tondo ed 
il telaio murato, la distanza deve essere regolata 
a 2 ÷ 5 mm (max). 
Il montaggio completo è rappresentato in (D).

Obr. 4.3.2

4.3.2  STROJ VESTAVĚN DO PODLAHY
Před montáží přístroje přejděte k realizaci zóny pro 
vestavění podle schématu na Obr. 4.3.2 referenční 
šablony. 
Připravte díru hlubokou alespoň 8 cm (viz A).
Zazděte šablonu v jedné rovině s podlahou (B) 
a vyrovnejte dolní část díry na 8 cm od podlahy, 
rovněž zaplňte prostor (B1).
Vložte stroj (C1) a upevněte díly (C2) kolem točny 
jejich vycentrováním a upevněním pomocí šroubů 
(C3); ve volném prostoru mezi točnou a zazděným 
rámem musí být vzdálenost upravena na 2 ÷ 
5 mm (max). 
Kompletní montáž je znázorněna na (D).
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4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO
Il collegamento della macchina alla linea d’a-
limentazione elettrica deve essere effettuato 
esclusivamente da un installatore elettrico 
industriale, specializzato ed esperto. Non 
eseguire nessun intervento atto a modificare 
circuiti, tarature, componenti, ecc….

L’inadempienza è considerata manomissione alla 
fornitura.
Il collegamento alla rete elettrica deve essere ef-
fettuato dopo aver eseguito:
• il posizionamento di tutti i componenti della mac-
china. 
• Il collegamento di tutti i cavi scollegati per il tra-
sporto seguendo lo schema elettrico fornito con la 
macchina.

L’IMPIANTO ELETTRICO COLLEGATO 
A QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE 
REALIZZATO IN ACCORDO CON LE 
NORMATIVE DI SICUREZZA VIGENTI, 
DOTATO DI INTERRUTTORE DIFFEREN-
ZIALE E IMPIANTO DI MESSA A TER-
RA. IL VOLTAGGIO E LA FREQUENZA 
DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON 
I DATI RIPORTATI SULLA TARGA DI 
IDENTIFICAZIONE.
QUALSIASI DIFETTO O ANOMALIA 
DELL’IMPIANTO DI TERRA CHE È 
COLLEGATO ALLA MACCHINA PUÒ 
IN CASO DI GUASTO PROVOCARE 
ALL’OPERATORE FOLGORAZIONI CON 
CONSEGUENTE PERICOLO DI MORTE 
O DI DANNI GRAVI PER LA SALUTE. 
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI 
COLLEGAMENTO ELETTRICO TOGLIE-
RE TENSIONE A MONTE DELLA MAC-
CHINA RUOTANDO L’INTERRUTTORE 
GENERALE DI RETE IN POSIZIONE 
“OFF”.

Bloccare con lucchetto l’interruttore e segnalare
con un cartello l’operazione in corso. 
Accertarsi che l’interruttore generale (2) della 
macchina, posto sull’armadio elettrico, sia in
posizione “0” (zero) OFF ed aprire, tramite la chiave
(1), lo sportello. 

La macchina può essere fornita di cavo senza spina 
e già collegato alla morsettiera interna al quadro 
elettrico.

IL TECNICO ELETTRICISTA DEVE 
MONTARE, IN MODO CORRETTO, UNA 
SPINA APPROPRIATA E SECONDO LE 
NORMATIVE VIGENTI NEL PAESE DI 
UTILIZZAZIONE.

La spina deve essere cablata secondo il seguente 
schema colori:
Marrone: Fase - Azzurro: Neutro - Giallo/ verde: Terra
Inserire la spina nella presa e ruotare l'interruttore 
generale di rete sulla posizione  'I'-ON. 
Prima di ruotare l’interruttore generale in posizione 
“I” (ON) verificare che non sia presente nessuno
all’interno della zona pericolosa.

4.4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Připojení stroje k elektrické síti musí být 
provedeno výhradně kvalifikovaným a 
zkušeným průmyslovým elektrikářem. Ne-
provádějte žádné zásahy za účelem změn 
obvodů, kalibrace, komponentů, atd.

Nedodržení je považováno za manipulaci s do-
dávkou.
Připojení k elektrické síti musí být provedeno po:
• umístění všech komponentů stroje. 
• připojení všech kabelů, které byly odpojené pro 
přepravu podle přiloženého schématu dodaného 
se strojem.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM TOHOTO STROJ-
NÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT REALIZOVÁN 
V SOULADU S PLATNÝMI BEZPEČ-
NOSTNÍMI PŘEDPISY, MUSÍ BÝT VY-
BAVEN DIFERENCIÁLNÍM SPÍNAČEM 
A UZEMNĚNÍM. NAPĚTÍ A FREKVENCE 
MUSÍ ODPOVÍDAT HODNOTÁM, UVE-
DENÝM NA TYPOVÉM ŠTÍTKU STROJE.
JAKÁKOLI VADA NEBO PORUCHA ZEM-
NÍCÍHO SYSTÉMU, KTERÝ JE PŘIPOJEN 
K ZAŘÍZENÍ, MŮŽE V PŘÍPADĚ SELHÁ-
NÍ ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM OBSLUZE S NÁSLEDNÝM 
NEBEZPEČÍM SMRTI NEBO TĚŽKÉ 
ÚJMY NA ZDRAVÍ. 
PŘED ZAHÁJENÍM ELEKTRICKÉHO ZA-
POJENÍ ODPOJTE NAPĚTÍ PŘED STRO-
JEM OTOČENÍM HLAVNÍHO VYPÍNAČE 
SÍTĚ DO POLOHY "OFF".

Zablokujte vypínač visacím zámkem a vyvěste ceduli
upozorňující na probíhající operaci. 
Ujistěte se, že hlavní vypínač (2) stroje, který se 
nachází na elektrickém rozvaděči, je v poloze “0” 
(nula) OFF a otevřete, pomocí klíče (1) dveře. 

Stroj může být dodán s kabelem bez zástrčky již 
připojeným na svorkovnici uvnitř elektrického roz-
vaděče.

ELEKTRIKÁŘ MUSÍ NAMONTOVAT 
SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍ 
ZÁSTRČKU V SOULADU S PŘEDPISY, 
PLATNÝMI V ZEMI POUŽITÍ.

Zástrčka musí být zapojena podle následujícího 
barevného schématu:
Hnědá: Fáze - Modrá: Neutrál - Žlutá/ zelená: Zem
Zasuňte zástrčku do zásuvky a přepněte hlavní 
vypínač do polohy 'I'-ON. 
Před otočením hlavního vypínače (2) do polohy “I” 
(ON) se ujistěte, zda se nikdo nenachází v nebez-
pečné zóně.
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La macchina può essere fornita senza cavo di 
alimentazione.
Per l’alimentazione elettrica occorre dimensionare 
correttamente la sezione dei fili conduttori; fare ri-
ferimento ai valori di potenza e di tensione riportati 
sulla targhetta di identificazione della macchina.
Aprire, tramite la chiave (1), lo sportello.
Inserire il cavo di alimentazione all’interno del 
quadro elettrico.
Rimuovere le coperture della morsettiera di potenza 
(morsetti siglati L1-L2-L3 – N e PE ).
Fare attenzione nel collegare i fili di potenza ai 
relativi morsetti : collegare le fasi ai morsetti siglati 
con “L1-L2-L3”, collegare il neutro al morsetto si-
glato con “N”, collegare il filo di terra giallo-verde 
al morsetto giallo-verde siglato “PE”
Rimontare le coperture della morsettiera.
Chiudere lo sportello con l’apposita chiave (1) 
dell’armadio elettrico e riporla in un luogo sicuro. 
Portare in posizione “I” ON l’interruttore generale 
di rete.
Prima di ruotare l’interruttore generale (2) in posizio-
ne “I” (ON) verificare che non sia presente nessuno 
all’interno della zona pericolosa.
Il COSTRUTTORE declina ogni responsabilità sui
danni derivanti dalla inosservanza di tali norme e
da personale non qualificato.

Fig. 4.4

Stroj může být dodán bez napájecího kabelu.
Pro napájení je nezbytné správně dimenzovat 
velikost průřezu vodičů; odkazuje se na hodnoty 
výkonu a napětí uvedené na typovém štítku stroje.
Klíčem (1) otevřete dveře.
Připojte napájecí kabel do elektrického rozvaděče.
Odstraňte kryty napájecí svorkovnice (svorky ozna-
čeny L1-L2-L3 - N a PE).
Dávejte pozor při připojování výkonových vodičů 
k příslušným svorkám: připojte fáze ke svorkám s 
označením "L1-L2-L3", připojte neutrální vodič ke 
svorce označené "N", připojte uzemňovací vodič 
žlutozelené barvy ke žluto-zelené svorce s ozna-
čením "PE".
Namontujte zpět kryty svorkovnice.
Uzamkněte dveře elektrického rozvaděče přísluš-
ným klíčem (1) a uložte ho na bezpečné místo. 
Umístěte hlavní síťový vypínač do polohy “I” ON.
Před otočením hlavního vypínače (2) do polohy “I” 
(ON) se ujistěte, zda se nikdo nenachází v nebez-
pečné zóně.
VÝROBCE odmítá veškerou odpovědnost  za 
škody vyplývající z nedodržení těchto pravidel a 
způsobené nekvalifikovaným personálem.
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4.5 COLLEGAMENTO PNEUMATICO

L’allacciamento alla rete pneumatica deve essere
effettuato nel rispetto dello schema pneumatico a
corredo della macchina.
La rete pneumatica deve essere in grado di
assicurare la quantità di aria indicata nei dati
tecnici.

P R I M A  D I  E F F E T T U A R E  I L 
COLLEGAMENTO PNEUMATICO 
PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA

Per il collegamento pneumatico procedere nel
seguente modo:
• inserire il tubo flessibile (1) sull’innesto rapido
(2) del gruppo trattamento aria;
• controllare che la valvola (3) sia in posizione
“OPEN”;
• attivare la pressione della linea di
alimentazione;
• verificare che il manometro indichi un valore non
inferiore a 6 bar
• agire sul pomello (4) per compensare eventuali
differenze di pressione. Se necessario intervenire
nuovamente quando la macchina è in funzione. 

L'ALLACIAMENTO ALLA RETE 
P N E U M AT I C A D E V E  E S S E R E 
EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE 
DA PERSONALE QUALIF ICATO 
IN OSSERVANZA AI REQUISITI DI 
SICUREZZA.

Fig. 4.5

4.5 PNEUMATICKÉ PŘIPOJENÍ

Připojení na síť stlačeného vzduchu musí být 
provedeno v souladu s pneumatickým schématem 
dodávaným se strojem.
Pneumatická síť musí být schopna  zajistit množství 
vzduchu v technických údajích.

PŘED PNEUMATICKÝM ZAPOJENÍM 
STISKNĚTE NOUZOVÉ TLAČÍTKO.

Pro pneumatické připojení postupujte
následujícím způsobem:
• zasuňte flexibilní hadici (1) na rychlospojku
(2) jednotky pro úpravu vzduchu;
• zkontrolujte, zda je ventil (3) v pozici “OPEN”;
• aktivujte tlak napájecí linky;
• zkontrolujte, zda manometr neukazuje hodnotu
nižší než 6 bar;
• působte na knoflík (4) pro kompenzování rozdílů 
tlaku. Je-li zapotřebí, zasáhněte znovu, když je 
stroj v provozu. 

PŘIPOJENÍ K SÍTI PNEUMATICKÉHO 
SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVEDENO 
KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM 
V SOULADU S POŽADAVKY NA 
BEZPEČNOST.

Obr. 4.5
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5 MESSA IN SERVIZIO
5.1 QUADRO ELETTRICO

1. Interruttore generale
 Accende e spegne la macchina, isolandola dalla 

rete di alimentazione.
2. Pulsante ripristino
 Fornisce alimentazione ai circuiti ausiliari, deve 

essere premuto dopo l'accensione o dopo la 
pressione del pulsante di emergenza.

3.  Pulsante di emergenza
 Arresta la macchina e disinserisce la tensione 

di alimentazione generale in situazioni di emer-
genza o pericolo imminente; per il riarmo dopo 
la pressione, ruotare la calotta del pulsante in 
senso orario.

4. Pannello comandi
 Gestisce la macchina e il ciclo di lavoro.

5 UVEDENÍ DO PROVOZU
5.1 ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

1. Hlavní vypínač
 Zapne a vypne stroj jeho izolováním od elektrické 

sítě.
2. Tlačítko pro obnovení
 Poskytuje napájení pomocných obvodů, musí být 

stisknuto po zapnutí nebo po stisknutí nouzového 
tlačítka.

3.  Nouzové tlačítko
 Zastaví stroj a odpojí napětí hlavního napájení 

v případě nouze nebo hrozícího nebezpečí; pro 
reaktivaci po stisknutí otočte víčko tlačítka ve 
směru hodinových ručiček.

4. Ovládací panel
 Řídí stroj a pracovní cyklus.

Obr. 5.1
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5. Spia presenza tensione  bianca se accesa
indica che i circuiti a valle dell’interruttore generale
sono in tensione;
• I morsetti a monte dell’interruttore e l’interruttore
stesso potrebbero essere sotto tensione anche con 
la spia spenta;

6. Spia emergenza  rossa se accesa indica che è
avvenuta una condizione di emergenza;

7. Pulsante luminoso di marcia automatica 
verde pulsante che consente l’avvio del ciclo 
automatico. Se mantenuto premuto per circa 3 
secondi (durante i quali suona l’avvisatore acustico) 
si attiva il ciclo automatico;

8. Pulsante di arresto rosso pulsante che 
consente i interrompere il ciclo automatico;

9. Selettore a chiave esclusione barriere viene
utilizzato quando un carico palletizzato si ferma in
corrispondenza delle barriere fotoelettriche. 
In questo caso se prima non viene rimosso il 
carico non è possibile ripristinare il circuito di 
emergenza. Procedere azionando il selettore a 
chiave di esclusione della barriera interessata, 
successivamente riarmare il circuito di emergenza 
premendo il pulsante di “reset”, poi azionare il 
comando manuale dei trasportatori per spostare il 
carico palletizzato fino a quando quest’ultimo non 
è fuori ingombro;

10.Selettore apertura porta;

11.  Termostato temperatura saldatore 
permette di aumentare o diminuire la temperatura 
di saldatura del film;

12. Segnalatore acustico è posto sull’armadio 
elettrico.
Questo segnalatore interviene per indicare:
1 la partenza della macchina dopo aver premuto il
pulsante “MARCIA” (interviene con suono continuato
per 3 secondi e poi la macchina parte);
2 l’intervento di una sicurezza che ha determinato
l’arresto della macchina (suono intermittente)

5. Kontrolka přítomnosti napětí bílé barvy, 
pokud je rozsvícená znamená, že obvody v dolní 
části od hlavního vypínače jsou pod napětím;
• Svorky v horní části od hlavního vypínače můžou 
být pod napětím, i když je kontrolka vypnuta.

6. Kontrolka nouzového stavu červené barvy, 
pokud je rozsvícená, označuje, že nastal nouzový 
stav.

7. Podsvícené tlačítko automatického 
chodu zelené barvy, které umožňuje spuštění 
automatického cyklu. Pokud je stisknuto a podrženo 
po dobu 3 sekund (během kterých zazní akustický 
signál) dojde k aktivaci automatického cyklu;

8. Tlačítko zastavení červené barvy, umožňuje 
přerušit automatický cyklus;

9. Klíčový přepínač pro vyloučení bariér 
se používá, když se paletizovaný náklad zastaví  
v odpovědnosti fotoelektrických bariér. V tomto 
případě, dokud nedojde k odstranění nákladu, 
nelze obnovit nouzový systém. Pokračujte aktivací 
klíčového přepínače pro vyloučení příslušné bariéry, 
následně pak obnovte nouzový obvod stisknutím 
tlačítka "Reset", poté pomocí ručného ovládání 
dopravníků přesuňte naloženou paletu až dokud 
nebude mimo celkových obrysů;

10.Přepínač otevírání dveří;

11. Termostat teploty svářečky umožňuje zvýšit 
nebo snížit teplotu svařování fólie;

12. Bzučák je umístěn na elektrickém rozvaděči.
Toto signalizační zařízení zasáhne pro indikaci:
1 spuštění stroje po stisknutí tlačítka “MARCIA 
(CHOD)” (zasáhne s nepřetržitým zvukovým 
signálem po dobu 3 sekund e pak se stroj spustí);
2 zásah bezpečnostního zařízení, které způsobilo 
zastavení stroje (přerušovaný zvukový signál)
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Fig. 5.2
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A Pulsante AVVIO ciclo programmato 
B Display a 2 cifre, indica il programma selezionato
(il lampeggio del display indica che un parametro è stato 

modificato)
C  Display a 2 cifre, indica le funzioni (parametri) del 

programma selezionato
D Display a 3 cifre, indica il valore della funzione visua-

lizzata
E  E  Reset degli allarmi (pressione veloce – meno di 2 Reset degli allarmi (pressione veloce – meno di 2 
secondi)secondi)
 Reset del ciclo (pressione fino accensione  Reset del ciclo (pressione fino accensione LEDLED – più  – più 
di 2 secondi, meno di 4 secondi)di 2 secondi, meno di 4 secondi)
 Salvataggio parametri (pressione fino a lampeggio  Salvataggio parametri (pressione fino a lampeggio 
led – più di 4 secondi)led – più di 4 secondi)
F  Auto: salita carrello in manuale ad azione ritenuta.
 Premuto insieme al tasto "E" il pressore sale auto-

maticamente fino alla posizione alta di inizio ciclo.
 Station: vedi sezione comandi manuali
G  Auto: discesa carrello in manuale ad azione ritenuta 

(premuto insieme al tasto "E" il carrello scende auto-
maticamente fino alla posizione bassa di inizio ciclo)

 Station: vedi sezione comandi manuali
H   Auto: rotazione tavola in manuale, tenuto premuto la 

tavola si arresta in fase (premuto insieme al tasto "E" 
la tavola ruota automaticamente fino alla posizione 
di fase)

 Station: azzeramento macchina: tenuto premuto la 
macchina riporta gli organi in posizione di avvio ciclo 

O  Pulsante STOP ciclo in pausa, la tavola decelera e si 
ferma, il ciclo può essere ripreso dallo stesso punto

L Pulsante incremento valori
M Pulsante decremento valori

A Tlačítko AVVIO (SPUŠTĚNÍ) programovaného cyklu 
B 2-místný displej ukazuje zvolený program
(blikání displeje znamená, že parametr byl změněn)
C  2-místný displej ukazuje funkce (parametry) zvole-

ného programu (viz odstavec 5.3.2)
D 3-místný displej ukazuje hodnotu zobrazené funkce
E  E  Reset alarmů (rychlé stisknutí – méně než 2 Reset alarmů (rychlé stisknutí – méně než 2 
sekundy)sekundy)
 Reset cyklu (stisknutí do rozsvícení diody  Reset cyklu (stisknutí do rozsvícení diody LEDLED – víc  – víc 
než 2 sekundy, méně než 4 sekundy)než 2 sekundy, méně než 4 sekundy)
 Uložení parametrů (stisknutí do rozsvícení diody  Uložení parametrů (stisknutí do rozsvícení diody 
led – víc než 4 sekundy)led – víc než 4 sekundy)
F  Auto: stoupání vozíku v manuálním režimu s aretací.
 Stisknuto společně s tlačítkem "E" přítlačné zařízení 

stoupá automaticky až do horní polohy začátku cyklu.
 Station: viz část manuálních příkazů
G  Auto: klesání vozíku v manuálním režimu s aretací 

(stisknuto společně s tlačítkem "E", vozík automaticky 
sestoupí až do spodní polohy začátku cyklu)

 Station: viz část manuálních příkazů
H  Auto: rotace točny v manuálním režimu, podrženo 

stisknuté se točna zastaví ve fázi (stisknuto společ-
ně s tlačítkem "E" se točna automaticky otáčí až do 
polohy fáze)

 Station: vynulování stroje: podržte stisknuté, stroj 
dovede orgány do polohy spuštění cyklu 

O  Tlačítko STOP cyklu v přestávce, točna zpomalí a 
zastaví se, cyklus lze restartovat od stejného bodu

L Tlačítko pro zvýšení hodnot
M Tlačítko pro snížení hodnot
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Caricamento parametri: avviene automaticamente 
selezionando il programma desiderato.

Salvataggio parametri: se il LED  del tasto RESET "E" 
è spento, tenendo premuto il tasto RESET per più di 4 
secondi, tale LED inizia a lampeggiare velocemente ad 
indicare che i parametri sono stati salvati. 
Il programma P=00 è di sola lettura ed è configurato con 
valori di fabbrica.
È possibile creare 99 programmi: per copiare i parametri 
di un programma esistente su un programma vergine, 
selezionare il programma sorgente, tenere premuto 
RESET e agire sui pulsanti P+ e P- per selezionare il 
programma di destinazione. Rilasciando il tasto RESET 
entro 4 secondi i parametri saranno solo copiati; se tenuto 
premuto per più di 4 secondi e poi rilasciato, saranno 
copiati e salvati.
NB:    Il programma di destinazione deve sempre essere 
sbloccato (F00=1) ( LED  del tasto RESET "E" spento)
Richiamo automatico dell’ultimo programma 
utilizzato. Alla successiva riaccensione della macchina 
verranno caricati i parametri dell’ultimo programma 
selezionato ed avviato.
Blocco / sblocco tastiera: impedisce la modifica dei 
parametri bloccando i tasti V+ e V-; tenere premuti con-
temporaneamente F+ e F- e poi premere RESET per 
abilitare / disabilitare il blocco. Quando la funzione è attiva 
il LED destro del display V si accende e rimane acceso. 
Lo stato di blocco/sblocco permane anche dopo il ciclo 
di spegnimento e riaccensione della macchina.

1 2 3

DISPLAY "V"

1: indica il punto decimale ( valori da 0.00 a 9.99)

2: indica il punto decimale (valori da 0.0 a 99.9)  
3: indica lo stato di blocco della tastiera 

ACCESO : tastiera bloccata (V+eV- bloccati)
 SPENTO : tastiera sbloccata (V+eV- sbloccati)

Načítání parametrů: provádí se automaticky zvolením 
požadovaného programu.

Ukládání parametrů: je-li LED tlačítka RESET "E" 
zhasnuta, stisknutím a podržením tlačítka RESET na 
dobu delší než 4 sekundy začne tato dioda LED rychle 
blikat na znamení, že parametry byly uloženy. 
Program P = 00 je jen pro čtení a je konfigurován s 
výchozími hodnotami.
Je možné vytvořit 99 programů: pro zkopírování 
parametrů stávajícího programu na nedotknutý program 
zvolte zdroj programu, stiskněte a podržte tlačítko RESET 
a působte na tlačítka P+ a P- pro volbu cílového programu.  
Uvolněním tlačítka RESET během 4 sekund se parametry 
pouze zkopírují; je-li stisknuto po dobu delší než 4 sekundy 
a poté uvolněno, budou zkopírovány a uloženy.
POZN.: Cílový program musí být odblokován (F00=1) ( 
dioda LED tlačítka RESET "E" zhasnutá)
Automatické vyvolání posledního použitého 
programu. Při příštím restartování stroje načte parametry 
zvoleného a spuštěného programu.
Zamknutí/odemknutí klávesnice: zabrání modifikaci 
parametrů zablokováním kláves V+ a V-;podržte součas-
ně stisknuto F+ a F- a pak stiskněte RESET pro aktivaci/
deaktivaci zablokování. Když je funkce aktivní, pravá 
LED displeje V se rozsvítí a zůstane svítit. 
Stav zamknutí/odemknutí přetrvává i po cyklu vypnutí a 
opětovného zapnutí stroje.

1 2 3

DISPLEJ "V"

1: označuje desetinný bod ( hodnoty od 0.00 do 9.99)

2:  označuje desetinný bod ( hodnoty od 0.00 do 9.99) 
3: indikuje stav zamknutí klávesnice
 ROZSVÍCENÁ : klávesnice zablokována (V+ a V- 

zablokovány)
 ZHASNUTÁ : klávesnice odblokována (V+a V- 

odblokovány)
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Segnalazioni
Il LED  del tasto RESET "E" indica lo stato di 
protezione in scrittura del programma selezionato. Se 
acceso, non è possibile riscrivere i parametri modificati. 
Per effettuare le modifiche è necessario selezionare il 
parametro F00 dello stesso programma e impostare il 
valore 1 nello stesso e poi tenere premuto RESET per 
almeno 3 secondi. Se si desidera salvare il programma 
e bloccarlo contestualmente in scrittura dopo averlo 
salvato, sempre nel parametro F00 impostare prima 1 
(lucchetto aperto) e poi di nuovo 0 (lucchetto chiuso) e 
poi tenere premuto RESET per almeno 3 secondi. Il LED 
lampeggerà velocemente solo tenendo premuto RESET 
per più di 3 secondi, indicando che la macchina è pronta 
a memorizzare i parametri; al rilascio del tasto RESET 
i parametri saranno memorizzati. Il LED lampeggerà 
piano solo in caso di segnalazione dello stato di allarme.

Il LED accanto al pulsante MANUALE TAVOLA indica il 
comando automatico della rotazione della tavola.

Il LED accanto al pulsante MANUALE SALITA 
CARRELLO indica il comando automatico di salita del 
carrello.

Il LED accanto al pulsante MANUALE DISCESA 
CARRELLO indica il comando automatico di discesa 
del carrello.

Indicazione del peso del film consumato (Opt)
Alla fine di ogni ciclo, la macchina indicherà il peso del 
film consumato, visualizzando sul display F la scritta 
“CF” e sul display V il peso del film utilizzato durante 
l’ultima fasciatura, in grammi. (nota: per ottenere una 
buona precisione, occorre impostare correttamente lo 
spessore del film nel parametro F24)

 ARRESTO IN FASE TAVOLA 
ROTANTE E CARRELLO

Tramite la combinazione di più pulsanti  è possibile 
mettere in fase la macchina.
Premendo il pulsante (H) e, mantenendolo premuto,  
premendo il pulsante (E), la tavola rotante ruota  
fino a raggiungere una posizione predeterminata 
(denominata arresto in fase) .
Premendo il pulsante (G) e, mantenendolo premuto,  
premendo il pulsante (E), il carrello scende fino alla 
posizione bassa poi si arresta.       

Signalizace
 Dioda LED tlačítka RESET "E" indikuje stav ochrany 
při přepsání zvoleného programu. Je-li rozsvícená, nelze 
přepsat změněné parametry. Pro provedení modifikací 
je nezbytné zvolit parametr F00 stejného programu a 
nastavit jeho hodnotu na 1 a poté stisknout a podržet 
tlačítko RESET po dobu nejméně 3 sekund. Pokud chcete 
program uložit a zablokovat po jeho uložení, vždy v 
parametru F00 nastavte nejdřív 1 (visací zámek otevřený) 
a pak znovu 0 (visací zámek zavřený) a pak podržte 
tlačítko RESET stisknuté po dobu nejméně 3 sekund. 
Dioda LED bude rychle blikat pouze podržením RESET 
déle než 3 sekundy, což znamená, že stroj je připraven 
k uložení parametrů; po uvolnění tlačítka RESET budou 
parametry uloženy. Dioda LED bliká pomalu pouze v 
případě signalizace stavu alarmu.

Dioda LED vedle tlačítka TOČNA V MANUÁLNÍM 
označuje automatické ovládání rotace točny.

Dioda LED vedle tlačítka STOUPÁNÍ VOZÍKU V 
MANUÁLNÍM označuje automatické stoupání vozíku.

Dioda LED vedle tlačítka KLESÁNÍ VOZÍKU V 
MANUÁLNÍM označuje automatické klesání vozíku.

Údaje o hmotnosti spotřebované fólie (Volit.)
Na konci každého cyklu stroj indikuje hmotnost 
spotřebované fólie zobrazením na displeji F nápis “CF” 
a na displeji V hmotnost použité fólie během posledního 
ovázání, vyjádřenou v gramech. (poznámka: pro získání 
přesnosti je třeba správně nastavit tloušťku fólie v 
parametru F24)

 ZASTAVENÍ TOČNY A VOZÍKU VE 
FÁZI

Pomocí kombinace tlačítek lze uvést stroj do fáze.
Stisknutím a podržením tlačítka (H) a stisknutím 
tlačítka (E) se točna otáčí až do dosažení předem 
stanovené polohy (tzv. odstavení ve fázi).
Stisknutím a podržením tlačítka (G) a stisknutím 
tlačítka (E) vozík sestoupí do spodní polohy a pak 
se zastaví. 
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Fig. 5.3
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A Icona AVVIO ciclo programmato (occorre tenerlo 
premuto per più di 3 secondi) 

B Display a 2 cifre, indica il programma selezionato(Nota: 
il lampeggio del display indica che un parametro è 
stato modificato);

C  Display a 2 cifre, indica le funzioni (parametri) del 
programma selezionato durante il ciclo riporta lo stato 
di esecuzione

D Display a 3 cifre, indica il valore della funzione visua-
lizzata, durante il ciclo indica l'altezza corrente del 
carrello

E  E  Reset degli allarmi e tacitamento del buzzerReset degli allarmi e tacitamento del buzzer
F  Salita carrello in manuale ad azione ritenuta  
G  Discesa carrello in manuale ad azione ritenuta
H   Rotazione tavola in manuale, tenuto premuto la tavola 

si arresta in fase
I Discesa carrello, il carrello scende automaticamente 

fino alla posizione bassa di inizio ciclo
J Cursore incremento e decremento valori
K RESET del ciclo macchina
L Icona incremento valori
M Icona decremento valori
N Rotazione tavola, la tavola ruota automaticamente 

fino alla posizione di fase
O   Auto: Icona STOP ciclo in pausa, la tavola decelera 

e si ferma immediatamente, il ciclo può essere ripreso 
dallo stesso punto

 Station: Icona STOP ciclo in pausa, la tavola esegue 
la rampa di arresto e si ferma sulla fase,il ciclo può 
essere ripreso dallo stesso punto 

P Salita pressore in manuale ad azione ritenuta
Q Salita pressore, il pressore sale automaticamente 

fino alla posizione alta di inizio ciclo
R Discesa pressore in manuale ad azione ritenuta
S Icona  "copia", copia i valori delle funzioni dal pro-

gramma selezionato. Se premuto il display P inizierà 
a lampeggiare ed il display V visualizzerà CPY per 
indicare l'oprerazione copia e incolla in corso;agire 
sulle icone P+o P- per selezionare il programma di 
destinazione; premere l'icona T per incollare il set di 
funzioni sul programma selezionato o RESET per 
uscire senza salvare i parametri nel programma di 
destinazione  

T Icona "INCOLLA", incolla i valori delle funzioni nel 
programma selezionato(vedi sopra) 

U Icona "ricarica", ricarica i valori memorizzati del pro-
gramma selezionato

VV Salvataggio parametri Salvataggio parametri
W Icona blocco tastiera
X Funzioni
Y Comandi manuali
ZZ Icone comandi manuali direttamente accessibili: Icone comandi manuali direttamente accessibili:
Z1Z1 Icona chiusura pinza Icona chiusura pinza
Z2Z2 Icona esecuzione saldatura manuale Icona esecuzione saldatura manuale

A Ikona AVVIO (SPUŠTĚNÍ) programovaného cyklu 
(musíte ji držet po dobu delší než 3 sekundy) 

B Displej s 2 čísly, indikuje zvolený program (Poznámka: 
blikání displeje znamená, že parametr byl změněn);

C  Displej s 2 čísly, indikuje funkce (parametry) zvoleného 
programu během cyklu zobrazuje stav provádění 

D  Displej s 3 čísly, indikuje hodnotu funkce zobrazené 
v průběhu cyklu, indikuje aktuální výšku vozíku

E E Reset alarmů a umlčení bzučákuReset alarmů a umlčení bzučáku
F  Stoupání vozíku s manuálním příkazem s aretací  
G  Klesání vozíku s manuálním příkazem s aretací
H  Rotace točny v manuálním režimu, podržením se 

točna zastaví ve fázi
I Klesání vozíku,vozík automaticky sestoupí až do 

nízké polohy začátku cyklu
J Kurzor pro zvýšení a snížení hodnot
K RESET cyklu stroje
L Ikona pro zvýšení hodnot
M Ikona pro snížení hodnot 
N Rotace točny, točna se otáčí automaticky až do polohy 

ve fázi
O  Auto: Ikona STOP cyklu v přestávce, točna zpomalí 

a zastaví se, cyklus lze restartovat od stejného bodu
 Station: Ikona STOP cyklus v přestávce, točna pro-

vede rampu zastavení a zastaví se ve fázi, cyklus 
lze restartovat od stejného bodu 

F  Stoupání přítlačného zařízení s manuálním příkazem 
s aretací

Q Stoupání přítlačného zařízení, přítlačné zařízení 
stoupá automaticky až do horní polohy začátku cyklu

R Klesání přítlačného zařízení s manuálním příkazem 
s aretací

S Ikona "kopírovat", zkopíruje hodnoty funkcí zvole-
ného programu. Při stisknutí displeje P začne blikat 
a displej V zobrazí CPY jako signalizaci, že operace 
kopírování a vkládání probíhá; působte na ikony P+ 
nebo P- pro zvolení cílového programu; stiskněte 
ikonu T pro vložení sady funkcí zvoleného programu 
anebo RESET pro ukončení bez uložení parametrů 
do cílového programu  

T Ikona "PŘILEPIT" vloží hodnoty funkcí do zvoleného 
programu (viz výše) 

U Ikona "načíst", načte uložené hodnoty zvoleného 
programu 

VV  Uložení parametrů  Uložení parametrů
W  Ikona zamknutí klávesnice
X Funkce
Y Manuální příkazy
ZZ Ikony přímo přístupných manuálních příkazů:Ikony přímo přístupných manuálních příkazů:
Z1Z1 Ikona uzavření čelistí Ikona uzavření čelistí
Z2Z2 Ikona svařování v manuálním režimu Ikona svařování v manuálním režimu
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Caricamento parametri: avviene automaticamente 
selezionando il programma desiderato.

Salvataggio parametri: se il LED destro del display F  è 
spento, tenendo premuto il tasto SALVA tale LED inizia 
a lampeggiare velocemente ad indicare che i parametri 
sono stati salvati. 
Il programma P=00 è di sola lettura ed è configurato con 
valori di fabbrica.

1: indica lo stato di blocco del programma 
ACCESO : programma bloccato (F00=0)

 SPENTO : programma sbloccato (F00=1)

È possibile creare 99 programmi:  per copiare i 
parametri di un programma esistente su un programma 
vergine, selezionare il programma sorgente, premere 
l'icona COPIA  (S) (il display V visualizzerà CPY per 
indicare l'operazione copia e incolla in corsa), agire 
sui pulsanti P+ e P- per selezionare il programma di 
destinazione e premere infine l'icona INCOLLA (T). 
NB:    Il programma di destinazione deve sempre essere 
sbloccato (F00=1).
Richiamo automatico dell’ultimo programma 
utilizzato. Alla successiva riaccensione della macchina 
verranno caricati i parametri dell’ultimo programma 
selezionato ed avviato.
Blocco / sblocco tastiera: impedisce la modifica 
dei parametri bloccando le iconeV+ e V-; premere 
in sequenza le icone SALVA (V), F+, F-, BLOCCO 
TASTIERA (W). Quando la funzione è attiva il LED 
destro del display V si accende e rimane acceso. . 
Lo stato di blocco/sblocco permane anche dopo il ciclo 
di spegnimento e riaccensione della macchina.

1: indica il punto decimale ( valori da 0.00 a 9.99)

2: indica il punto decimale (valori da 0.0 a 
99.9)  
3: indica lo stato di blocco della tastiera 

ACCESO : tastiera bloccata (V+eV- bloccati)
 SPENTO : tastiera sbloccata (V+eV- sbloccati)

DISPLAY "F"

1

1 2 3

DISPLAY "V"

Načítání parametrů: provádí se automaticky zvolením 
požadovaného programu.

Ukládání parametrů: je-li pravá dioda LED displeje F 
zhasnuta, stisknutím a podržením tlačítka SALVA (ULO-
ŽIT) začne tato dioda LED rychle blikat na znamení, že 
parametry byly uloženy. 
Program P = 00 je jen pro čtení a je konfigurován s 
výchozími hodnotami.

1: indikuje stav zablokování programu ROZSVÍCENÁ: 
program je zablokován (F00 = 0)

 ZHASNUTÁ: program je odblokován (F00=1)

Lze vytvořit 99 programů: pro zkopírování parametrů 
stávajícího programu na panenský program zvolte 
zdrojový program, stiskněte ikonu COPIA (KOPÍROVAT) 
(S) (displej V zobrazí CPY jako signalizaci, že operace 
kopírování a vkládání probíhá), působte na tlačítka 
P+ nebo P- pro zvolení cílového programu a poté 
stiskněte ikonu INCOLLA (PŘILEPIT) (T). 
POZN.: Cílový program musí být vždy odemčený (F00=1).
Automatické vyvolání posledního použitého 
programu. Při příštím restartování stroje načte parametry 
zvoleného a spuštěného programu.
Zamknutí / odemknutí klávesnice: zabraňuje 
změně parametrů zablokováním ikonyV+ a V-; stisk-
něte v sekvenci ikony SALVA (ULOŽIT)(V), F+, F-, 
BLOCCO TASTIERA (ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE)
(W). Když je funkce aktivní, pravá LED displeje V 
se rozsvítí a zůstane svítit.
Stav zamknutí/odemknutí přetrvává i po cyklu vypnutí a 
opětovného zapnutí stroje.

1: označuje desetinný bod ( hodnoty od 0.00 do 9.99)

2:  označuje desetinný bod ( hodnoty od 0.00 do 9.99)
3: indikuje stav zablokování klávesnice 
 ROZSVÍCENÁ : klávesnice zablokována (V+a V- 

zablokovány)
 ZHASNUTOÁ : klávesnice odblokována (V+ a V- 

odblokovány)

DISPLEJ "F"

1

1 2 3

DISPLEJ "V"
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Segnalazioni
Il LED destro del display F indica lo stato di protezione in 
scrittura del programma selezionato. Se acceso, non è 
possibile riscrivere i parametri modificati. Per effettuare le 
modifiche è necessario selezionare il parametro F00 dello 
stesso programma e impostare il valore 1 nello stesso e poi 
salvare. Se si desidera salvare il programma e bloccarlo 
contestualmente in scrittura dopo averlo salvato, sempre nel 
parametro F00 impostare prima 1 (lucchetto aperto) e poi di 
nuovo 0 (lucchetto chiuso) e poi salvare. 
Indicazione del peso del film consumato (Opt)
Alla fine di ogni ciclo, la macchina indicherà il peso del film 
consumato, visualizzando sul display F la scritta “CF” e sul 
display V il peso del film utilizzato durante l’ultima fasciatura, 
in grammi. (nota: per ottenere una buona precisione, occorre 
impostare correttamente lo spessore del film nel parametro F24)
Calibrazione schermo
Con la macchina in allarme, premere un punto qualsiasi dello 
schermo per alcuni secondi
Il display F visualizzerà la scritta “Pt” mentre il display V 
visualizza il messaggio “rEL”, un invito a non toccare lo schermo 
finchè il conteggio sul display P arriva a 0 poi visualizza 4;
Da questo momento occorre toccare in sequenza 4 punti :         
( vedi fig. 5.3  )
1 In alto a sinistra (la punta del dito all'interno dell'icona F01)
2 In alto a destra (l'angolo alto sinistro del rettangolo dell'icona  T)
3 In basso a destra (riferimento in basso a destra)
4 In basso a sinistra (riferimento in basso a sinistra)
Dopo ogni tocco il display P conterà a ritroso da 4 a 1.
Con l’ultimo tocco il display V visualizzerà la scritta “End” se 
tutto ok, altrimenti l’allarme ‘EFC’
Al termine la macchina si riavvierà autonomamente.

 ARRESTO IN FASE TAVOLA ROTANTE E 
CARRELLO*

Premendo l'icona (N) , la tavola rotante ruota  fino a raggiungere 
una posizione predeterminata (denominata arresto in fase) .
Premendo l'icona (I)  , il carrello scende fino alla posizione 
bassa poi si arresta.
Premendo l'icona (Q), il pressore sale fino alla posizione alta 
poi si arresta

* La macchina non deve essere in ciclo; premere 
l'icona RESET (K) per uscire.

Signalizace
Dioda LED vpravo na displeji F udává stav ochrany při přepsání 
zvoleného programu. Je-li rozsvícená, nelze přepsat změněné 
parametry. Pro provedení změn je nezbytné zvolit parametr F00 
stejného programu a nastavit jeho hodnotu na 1 a poté uložit. 
Pokud chcete program uložit a zablokovat po jeho uložení, vždy 
v parametru F00 nastavte nejdřív 1 (visací zámek otevřený) a 
pak znovu 0 (visací zámek zavřený) a poté uložte. 
Údaje o hmotnosti spotřebované fólie (Volit.)
Na konci každého cyklu stroj indikuje hmotnost spotřebované 
fólie zobrazením na displeji F nápis “CF” a na displeji V 
hmotnost použité fólie během posledního ovázání, vyjádřenou 
v gramech. (poznámka: pro získání dobré přesnosti je třeba 
správně nastavit tloušťku fólie v parametru F24)
Kalibrace obrazovky
Se strojem v alarmu stiskněte libovolné místo na obrazovce 
na několik sekund
Na displeji F se zobrazí nápis “Pt”, zatímco na displeji V se 
zobrazí zpráva “rEL”, t.j. výzva nedotýkat se displeje, dokud 
odpočet na displeji P nedosáhne 0 , poté se zobrazí 4;
Nyní se dotkněte v sekvenci 4 bodů: 
( viz obr. 5.3 )
1 Vlevo nahoře (špičkou prstu na ikonu F01)
2 Vpravo nahoře (levý horní roh obdélníku ikony T)
3 V pravém dolním rohu (odkaz vpravo dole)
4 V levém dolním rohu (odkaz vlevo dole)
Po každém dotyku bude displej P počítat pozpátku od 4 do 1.
S posledním dotykem displej V zobrazí nápis “End (Konec)” 
je-li všechno v pořádku, v opačném případě alarm ‘EFC’.
Po dokončení se stroj automaticky restartuje.

 ZASTAVENÍ TOČNY A VOZÍKU VE FÁZI*
Stisknutím ikony (N) se točna otáčí až po dosažení stanovené 
polohy (nazývané zastavení ve fázi) 
Stisknutím ikony (I) vozík klesne až do nízké polohy, pak se 
zastaví.
Stisknutím ikony (Q) přítlačné zařízení vystoupí až do vysoké 
polohy, pak se zastaví

* Stroj nesmí být v cyklu, stiskněte ikonu RESET (K) 
pro výstup.
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5.4 FUNZIONI PANNELLO COMANDI 

F00 Il parametro serve per inserire il blocco alla  
sovrascrittura dei parametri ciclo: 0 blocco inserito, 
1 blocco non inserito

F01 Impostazione ciclo: 01 salita e discesa; 02 salita 
o discesa; 03 manuale; 04 ciclo veloce salita e 
discesa

F02 Velocità rotazione tavola: 05 ÷ 100
F03  Velocità salita carrello: 05 ÷ 100
F04 Velocità discesa carrello: 05 ÷ 100
F05 Scelta del numero di giri di rinforzo alla base del 

prodotto
F06 Scelta del numero di giri di rinforzo alla sommità 

del prodotto
F07 Scelta del numero di giri di rinforzo ad altezza 

intermedia (F08)
F08 Altezza alla quale vengono eseguiti i giri di rinforzo 

(F07) riferita al centro del film (dato che la bobina 
è alta 50 cm i valori al di sotto di 25 cm non pos-
sono venire impostati)

 Nota: il tiro è impostato dal parametro F32 mentre 
il prestiro dal parametro F33 (quest’ultimo solo con 
il carrello PS)

F09 Fascia di film depositato oltre la sommità del pro-
dotto

F10 Altezza dalla quale parte il ciclo di avvolgitura riferita 
al bordo inferiore della bobina di film

F11 Altezza alla quale termina il ciclo di avvolgitura 
riferita al bordo inferiore della bobina di film

F12 Altezza alla quale termina la salita del carrello riferita 
al bordo superiore della bobina di film (esclusione 
fotocellula lettura prodotto)

F13 Tensione del film sul prodotto durante i giri di rinforzo 
alla base e a metà (F08) del prodotto: 0 ÷ 100

F14 Tensione del film sul prodotto durante la salita del 
carrello: 0 ÷ 100

F15 Tensione del film sul prodotto durante i giri di  
rinforzo alla sommità del prodotto: 0 ÷ 100

F16 Tensione del film sul prodotto durante la discesa 
del carrello: 0 ÷ 100

F17 Solo carrello PS/MPS2 allungamento del film 
durante i  giri di rinforzo alla base del prodotto: 
120 ÷ 400

F18 Solo carrello PS/MPS2 allungamento del film 
durante la  salita del carrello: 120 ÷ 400

F19 Solo carrello PS /MPS2allungamento del film 
durante i  giri di rinforzo alla sommità del prodotto: 
120 ÷ 400

F20 Solo carrello PS/MPS2 allungamento del film 
durante la  discesa del carrello:  120 ÷ 400

F21 Ciclo con pressore (Opt.): incluso 1 o escluso 0
F22 Ciclo con pausa: incluso 1 o escluso 0
F23 Quota discesa carrello con F22 = 1

5.4 FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU 

F00 Tento parametr se používá k vložení zablokování 
pro přepsání parametrů cyklu: 0 zablokování 
vloženo, 1 zablokování není vloženo

F01 Nastavení cyklu: 01 stoupání a klesání; 02 stou-
pání nebo klesání; 03 manuální; 04 rychlý cyklus 
stoupání a klesání

F02 Rychlost rotace točny: 05 ÷ 100
F03  Rychlost stoupání vozíku: 05 ÷ 100
F04 Rychlost klesání vozíku: 05 ÷ 100
F05 Volba počtu otáček vyztužení ve spodní části pro-

duktu
F06 Volba počtu otáček vyztužení ve horní části pro-

duktu
F07 Volba počtu otáček vyztužení ve střední části pro-

duktu (F08)
F08 Výška, při které se provádí otáčky vyztužení (F07) 

vztahující se ke střední části fólie (poněvadž je 
role vysoká 50 cm, nelze nastavit hodnoty nižší 
než 25 cm)

 Poznámka: napnutí je nastaveno parametrem 
F32 zatímco předepínání parametrem F33 (toto 
poslední pouze s vozíkem PS)

F09 Vrstva fólie uložena na vrcholu produktu
F10 Výška, při které se spustí cyklus vinutí, vztahující 

se ke spodnímu okraji role s fólií 
F11 Výška, při které se ukončí cyklus vinutí, vztahující 

se ke spodnímu okraji role s fólií
F12 Výška, při které se ukončí stoupání vozíku, vztahující 

se k hornímu okraji role s fólií (vyloučení fotobuňky 
čtení produktu)

F13 Napnutí fólie na produktu během otáček pro vyztu-
žení na vrcholu a v střední části (F08) produktu: 0 
÷ 100

F14 Napnutí fólie na produktu během stoupání vozíku: 
0 ÷ 100

F15 Napnutí fólie na produktu během otáček pro vyztu-
žení na vrcholu produktu: 0 ÷ 100

F16 Napnutí fólie na produktu během klesání vozíku: 0 
÷ 100

F17 Pouze vozík PS prodloužení fólie během otáček 
pro vyztužení na bázi produktu 120 ÷ 400

F18 Pouze vozík PS prodloužení fólie během stoupání 
vozíku: 120 ÷ 400

F19 Pouze vozík PS prodloužení fólie během otáček 
pro vyztužení na vrcholu produktu: 120 ÷ 400

F20 Pouze vozík PS prodloužení fólie během klesání 
vozíku: 120 ÷ 400

F21  Cyklus s přítlačným zařízením (Volit.): zařazeno 
1 nebo vyřazeno 0

F22 Cyklus s přestávkou: zařazeno 1 nebo vyřazeno 
0
F23 Kóta klesání vozíku s F22 = 1
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F24  Spessore film in uso: 10 ÷ 35 micron (Opt: solo con 
calcolo del film consumato)
F25 Ritardo fine discesa del pressore (regolazione 
pressione sul prodotto)
F26 Ciclo con taglio (Opt.): incluso 1 o escluso 0
non previsto su Auto o Station
F27 Tempo taglio dopo la fase: 0 ÷ 100 decimi di 
secondo (Tensione film taglio)
non previsto su Auto o Station
F28 Tempo uscita film dopo taglio: 0 ÷ 100 decimi di 
secondo
non previsto su Auto o Station
F29 Tempo di avvio in lenta e di estrazione film con 
tiro lento all'inizio del ciclo
F30 Salita step
F31 Numero giri step
F32  Tiro giri step
F33  Solo carrello PS(MPS2) : Prestiro giri step
F34  Giri cordonatura bassi iniziali (dopo F05 giri a film 
aperto)
F35 Abilitazione cordonatura in salita
F36 Giri cordonatura alti (nota: se F06 = 0, il cordone 
rimane chiuso)
F37 Abilitazione cordonatura in discesa
F38 Giri cordonatura bassi finali
F39 Tempo regolazione chiusura cordonatura (per-
mette di fasciare con film parzialmente chiusi)

F40* Auto:Ciclo con pinza taglio (Opt.): incluso 1 
,escluso 0. Il ciclo con taglio incluso deve essere abbinato 
al ciclo di salita e discesa
Station: il ciclo di pinza e taglio è sempre abilitato
F41* Altezza a cui si trova il film durante l'apertura della 
pinza
F42* Quota film prima dell'avanzamento del braccio
F43* Altezza a cui si trova il film durante il taglio
F44* Angolo di rotazione a cui viene azionato il braccio 
del taglio e/o soffio aria
F45* Tempo per taglio film (tempo di riscaldamento 
del filo di taglio)
F46*  Tempo taglio/saldatura avanti
F47* Tempo di durata della pausa di spalmatura film 
(se >0, esegue un secondo movimento in avanti del 
saldatore)
F48*   Tiro del film durante il taglio
F49*   Solo carrello PS/MPS2 Prestiro del film durante 
il taglio

* previste solo su Auto o Station, F40 sempre incluso 
su Station

F50 Ritardo partenza trasportatori in ingresso dopo 
allontanamento carrello elevatore
F51 Ritardo partenza trasportatori in uscita dopo 
allontanamento carrello elevatore.
F55  Abilitazione taglio a fasce   
F56 Ritardo abilitazione taglio a bande ad inizio ciclo  
F57 Ritardo abilitazione taglio a bande alla discesa del 
carrello            
F58 Abilitazione taglio a fasce duranti i giri di rinforzo 
in alto
F59 Ritardo disabilitazione taglio a fasce alla sommità 
del prodotto
F60 Tempo di salita pressore nel ciclo con F22=1 
(F22 Ciclo con pausa: incluso 1 o escluso 0)
F61  Numero di giri di rinforzo alla ripartenza del ciclo a 
strati (optional, F01=5) .

F24 Tloušťka fólie v použití: 10 ÷ 35 mikronů (Volit.: 
pouze s výpočtem spotřebované fólie
F25 Zpoždění konce klesání přítlačného zařízení 
(nastavení tlaku na produktu)
F26 Cyklus s řezáním (Volit.): zařazeno 1 nebo 
vyřazeno 0
není k dispozici na Auto nebo Station
F27 Doba řezání po fázi: 0 ÷ 100 desetin sekundy 
(Napnutí fólie pro řezání)
není k dispozici na Auto nebo Station
F28 Doba výstupu fólie po řezání: 0 ÷ 100 desetin 
sekundy
není k dispozici na Auto nebo Station
F29 Doba extrakce fólie s pomalým tažením na 
začátku cyklu
F30 Stoupání kroku
F31 Počet otáček/kroků
F32 Napnutí otáček/kroků
F33 Pouze vozík PS : předepínání otáček/kroků
F34  Nízké počáteční otáčky ovázání (po F05 otáčky 
s otevřenou fólií)
F35 Oprávnění k ovázání při stoupání
F36 Otáčky ovázání v horní části(poznámka: je-li 
F06 = 0, šňůra zůstane zavřena)
F37 Oprávnění k ovázání při klesání
F38 Otáčkys konečným ovázáním ve spodní části
F39 Doba nastavení uzavření ovázání (umožňuje 
ovázání s částečně uzavřenou fólií)

F40* Auto: Cyklus s řezací čelistí (Volit.): zařazen 
1, vyloučen 0. Cyklus se zařazeným řezáním musí být 
přiřazen cyklu stoupání a klesání
Station: Cyklus s čelistmi a řezáním je vždy povolen
F41*  Výška, ve které se nachází fólie při otevření 
čelisti 
F42* Kóta fólie před posuvem ramene dopředu
F43*  Výška, ve které se nachází fólie při řezání
F44* Úhel rotace, při kterém je uvedeno do činnosti 
rameno řezání a/nebo foukání vzduchu 
F45* Doba pro odřezání fólie (doba ohřevu řezacího 
drátu)
F46* Doba řezání/svařování vpředu
F47* Doba trvání přestávky v pokrývání fólií (je-li >0, 
vykoná druhý dopředný pohyb svářečky)
F48*  Napínání fólie při řezání
F49*  Pouze vozík PS předepínání fólie při řezání

* pouze na Auto nebo Station, F40 vždy vloženo na 
Station

F50  Zpoždění startu vstupních dopravníků po oddá-
lení vysokozdvižného vozíku
F51 Zpoždění startu výstupních dopravníků po od-
dálení vysokozdvižného vozíku
F55  Povolení řezání v pásech 
F56  Povolení řezání v pásech na začátku cyklu 
F57  Povolení řezání v pásech během klesání vozíku 
F58  Povolení řezání v pásech během otáček pro 
vyztužení na vrcholu
F59  Zpoždění zakázání řezu v pásech na vrcholu 
produktu
F60 Doba stoupání přítlačného zařízení v cyklu 
s F22=1 (F22 cyklus s přestávkou: zařazeno 1 nebo 
vyřazeno 0)
F61  Počet otáček vyztužení na začátku cyklu ve 
vrstvách (volitelně, F01=5) .
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 COMANDI MANUALI AGGIUNTIVI

 Il Display F  è adibito alla visualizzazione dei comandi 
manuali. Per eseguire il comando manuale agire sui 
pulsanti F+ e F- per selezionare il comando desiderato 
e premere il pulsante indicato nell'elenco di seguito:

C0 + pulsante F (freccia su) → rotazione oraria tavola
C0 + pulsante G(freccia giù) → rotazione antioraria 
tavola( solo su Station)

C1 + pulsante F (freccia su) → salita carrello film
C1 + pulsante G(freccia giù)→ discesa carrello film

C2 + pulsante F (freccia su) → salita pressore
C2 + pulsante G(freccia giù)→ discesa pressore

C3 + pulsante F (freccia su) → rulliera girevole, carico 
pallet fino alla posizione di fasciatura 
C3 + pulsante G(freccia giù)→ rulliera gire vole,scarico 
pallet

C4 + pulsante F (freccia su) → chiusura pinza
C4 + pulsante G(freccia giù)→ apertura pinza

C5 + pulsante F (freccia su) → salita connettore
C5 + pulsante G (freccia giù) → test sequenza taglio/
saldatura del film (gli allarmi sono disattivati, permette 
di verificare la posizione dei sensori e le regolazioni 
delle valvole)

C6 + pulsante F (freccia su) → salita carrelo 
cordonatura
C6 + pulsante G(freccia giù)→ discesa carrello 
cordonatura

C7 + pulsante F (freccia su) → rulliere avanti, allinea i 
pallet alle prime fotocellule disponibili
C7+ pulsante G(freccia giù) → rulliere avanti, scarica 
i pallet dalla linea (se previsto)

C8+ pulsante F (freccia su) → azionamento taglio

 PŘÍDATNÉ MANUÁLNÍ OVLÁDACÍ PŘÍKAZY

 Displej F slouží pro zobrazení manuálních příkazů. 
Pro provedení příkazu v manuálním režimu působte na 
klávesy F+ a F- pro zvolení požadovaného příkazu a pak 
stiskněte příslušnou klávesu z níže uvedeného seznamu:

C0 + klávesa F (šipka nahoru) → rotace točny ve směru 
hodin
C0 + klávesa G (šipka dolů) → rotace točny protisměru 
hodin (pouze na Station)

C1 + klávesa F (šipka nahoru) → stoupání vozíku s fólií 
C1 + klávesa G (šipka dolů)→ klesání vozíku s fólií

C2 + klávesa F (šipka nahoru) → stoupání přítlačného 
zařízení
C2 + klávesa G (šipka dolů) → klesání přítlačného zařízení

C3 + klávesa F (šipka nahoru) → otočný válečkový 
dopravník, nakládka 
palet až do polohy ovázání 
C3 + klávesa G (šipka dolů)→ otočný válečkový 
dopravník, vykládka palety

C4 + klávesa F (šipka nahoru) → uzavření čelistí
C4 + klávesa G (šipka dolů) → otevření čelistí

C2 + klávesa F (šipka nahoru) → stoupání konektoru
C5 + klávesa G (šipka dolů) → test sekvence řezání/
svařování fólie (alarmy jsou deaktivovány, umožňuje 
zkontrolovat polohu senzorů a nastavit ventily)

C6 + klávesa F (šipka nahoru) → stoupání vozíku 
ovázání
C6 + klávesa G (šipka dolů) → klesání vozíku ovázání

C7 + klávesa F (šipka nahoru) → válečkové dopravníky 
dopředu, vyrovná palety na prvních dostupných 
fotobuňkách
C7+ klávesa G (šipka dolů) → válečkové dopravníky 
dopředu, vyloží palety z linky (je-li k dispozici)

C8+ tlačítko F (šipka nahoru) → spuštění řezání
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Allarmi  DISPLAY F= AA
Il display V è adibito alla segnalazione degli allarmi 
visualizzati contemporaneamente al lampeggio del LED 
accanto al tasto RESET o al  LED destro del display F 
nei modelli con touch screen:
E01: fotocellula transpallet impegnata.
E02: anomalia rotazione tavola.
E03: riavvio dopo spegnimento o dopo mancanza 

alimentazione elettrica
E04: intervento protezione discesa carrello.
E05: inverter in blocco
E06: porta recinzione aperta o allarme barriere o 

emergenza generale.
E07: mancanza aria o pressione aria bassa
E08: anomalia salita/discesa carrello.
E09: rottura o  fine film
E10: anomalia finecorsa carrello (entrambi impegnati)
E11: anomalia finecorsa  carrello basso (non si è liberato 

durante la salita del carrello)
E12: anomalia finecorsa  carrello alto (non si è liberato 

durante la discesa del carrello)
E13: anomalia finecorsa basso: si è aperto durante la 

salita del carrello il motore gira al contrario o i finecorsa 
sono scambiati

E14: anomalia finecorsa alto: si è aperto durante la 
discesa del carrello il motore gira al contrario o i 
finecorsa sono scambiati

E16: sportello carrello aperto o allarme barriere o 
emergenza generale.

E20: ...E29 errore memoria parametri
E40: braccio taglio fuori posizione
E41: tastatore taglio fuori posizione
E42: saldatore e filo taglio fuori posizione
E43: timeout movimento braccio taglio ( non ha liberato 

il sensore braccio indietro)
E44: timeout movimento braccio  taglio ( non ha 

impegnato il sensore braccio avanti)
E45: timeout movimento braccio taglio ( non ha liberato 

il sensore braccio avanti)
E46: timeout movimento braccio taglio ( non ha impegnato 

il sensore braccio indietro)
E47: timeout movimento tastatore taglio ( non ha liberato 

il sensore tastatore indietro)
E48: timeout movimento tastatore taglio ( non ha 

impegnato il sensore tastatore indietro)
E49: timeout movimento saldatore e filo taglio ( non ha 

liberato il sensore taglio indietro)

Alarmy  DISPLAY F= AA
Displej V se používá pro signalizaci alarmů zobrazených 
současně s blikáním diody LED vedle tlačítka RESET 
nebo diody LED v pravé části displeje F u modelů s 
dotykovou obrazovkou:
E01: fotobuňka přepravníku palet obsazena.
E02: anomálie rotace točny.
E03: restartování po vypnutí nebo chybí elektrické 

napájení
E04: zásah jističů klesání točny nebo vozíku.
E05: měnič zablokován
E06: dveře ohrazení otevřené nebo alarm bariér či 

všeobecného nouzového stavu. 
E07: chybí vzduch nebo nízký tlak vzduchu
E08: anomálie stoupání/klesání vozíku.
E09: přetržení nebo konec fólie
E10: anomálie koncových spínačů vozíku (oba jsou 

obsazené)
E11: anomálie spodního koncového spínače vozíku 

(neuvolnil se během stoupání vozíku)
E12: anomálie horního koncového spínače vozíku 

(neuvolnil se během klesání vozíku)
E13: anomálie dolního koncového spínače: došlo 

k jeho uvolnění během klesání vozíku, motor se 
otáčí v opačném směru nebo koncové spínače jsou 
přehozeny

E14: anomálie horního koncového spínače: došlo 
k jeho uvolnění během klesání vozíku, motor se 
otáčí v opačném směru nebo koncové spínače jsou 
přehozeny

E16: dveře vozíku otevřené nebo alarm bariér či 
všeobecného nouzového stavu.

E20: ...E29 chyba paměti parametrů
E40: řezací rameno mimo pozice
E41: snímač řezání mimo pozice
E42: svářečka a řezací drát nejsou v pozici
E43: timeout pohybu řezacího ramene (neuvolnil se 

senzor ramene vzadu)
E44: timeout pohybu řezacího ramene (neobsadil se 

senzor ramene vpředu)
E45: timeout pohybu řezacího ramene (neuvolnil se 

senzor ramene vpředu)
E46: timeout pohybu řezacího ramene (neobsadil se 

senzor ramene vzadu)
E47: timeout pohybu snímače řezání ( neuvolnil se 

senzor snímače vzadu)
E48: timeout pohybu snímače řezání ( nezasáhl senzor 

snímače vzadu)
E49: timeout pohybu svářečky a řezacího drátu (neuvolnil 

se senzor řezání vzadu)
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E50: anomalia apertura/chiusura cordonatura (entrambi 
sensori impegnati)

E51:cordonatura bloccata sul sensore alto
E52: cordonatura bloccata sul sensore basso
E53: anomalia finecorsa  alto cordonatura  (non si è 

impegnato durante la salita del rullo)
E54: anomalia finecorsa  basso cordonatura  (non si è 

impegnato durante la discesa del rullo)
E60: anomalia salita pressore (timeout salita senza 

intervento del finecorsa alto)
E61: anomalia discesa pressore (timeout discesa senza 

intervento del sensore del piatto pressore)
E62: Carrello pressore in discesa ma piatto pressore 

fuori posizione (non può rilevare pallet)
E64: Fermata discesa pressore sul carrello e non sul 

prodotto
E65: anomalia sensore piatto pressore (non si è 

impegnato durante la salita del pressore)
E66: anomalia finecorsa alto pressore (non si è liberato 

durante la discesa del pressore)
E80: timeout movimento connettore corrente (non ha 

impegnato il sensore spina bassa)
E81:  tentativo di avviare la rotazione con la spina alta
E82:  tentativo di sollevare la spina con pedana non in fase
E90: trasportatore di carico impegnato durante la 

traslazione prodotto verso l’avvolgitore.
E91: Tentativo di avviare la pedana mentre una fotocellula 

sull'ingresso o sull'uscita della rulliera girevole è 
impegnata

E92: tavola girevole già impegnata durante carico nuovo 
prodotto (le fotocellule sulla rulliera girevole devono 
essere entrambe libere prima del carico)

E93: prodotto fuori misura massima su tavola girevole 
(le fotocellule sulla rulliera girevole sono entrambe 
impegnate prima dell’avvio della fasciatura)

E94: tavola girevole fuori fase durante il tentativo di 
movimentazione dei pallet in carico o scarico

E95: trasportatore uscita occupato durante lo scarico 
del prodotto

E96: timeout carico prodotto
E97: timeout scarico prodotto
E99: timeout carico prodotto su rulliera ingresso
EF0:...EF9,EFA errore controllore touch
EFb errore inizializzazione controllore touch (non 

premere lo schermo durante l’accensione)
EFC errore calibrazione controllore touch (ripetere la 

calibrazione) 

Nel caso la segnalazione di guasto della memoria 
parametri (allarmi da E20 a E29) permanga dopo 
successive accensioni, occorre sostituire la memoria 
EEprom. 
Il guasto permette comunque l'utilizzo della macchina, 
ma non il salvataggio dei parametri di lavoro.

E50: anomálie otevření/uzavření ovázání (oba senzory 
obsazené)

E51:ovázání zablokováno na horním senzoru
E52: ovázání zablokováno na spodním senzoru
E53: anomálie horního koncového spínače ovázání 

(nezasáhl během stoupání válce)
E54: anomálie spodního koncového spínače ovázání 

(nezasáhl během klesání válce)
E60: anomálie stoupání přítlačného zařízení (timeout 

stoupání bez zásahu horního koncového spínače)
E61: anomálie klesání přítlačného zařízení (timeout 

klesání bez zásahu senzoru přítlačné desky)
E62: Vozík přítlačného zařízení klesá, ale deska 

přítlačného zařízení je mimo polohu (nelze detekovat 
paletu)

E64: Zastavení klesání přítlačného zařízení na vozíku, 
a ne na produktu

E65: anomálie senzoru přítlačné desky (nezasáhl během 
stoupání přítlačného zařízení)

E66: anomálie horního koncového spínače (nebyl 
uvolněn během klesání přítlačného zařízení)

E80: timeout pohybu proudového konektoru (nezasáhl 
senzor spodní zástrčky)

E81: pokus spustit rotaci s horní zástrčkou 
E82: pokus zvednout zástrčku s plošinou ne ve fázi 
E90: nakládací dopravník obsazen během posuvu 

produktu směrem k ovinovacímu stroji
E91: Pokus o spuštění plošiny, zatímco fotobuňka 

na vstupu nebo výstupu otočného válečkového 
dopravníku je obsazena 

E92: točna je již obsazena během nakládky nového 
produktu (obě fotobuňky na otočné válečkové dráze 
musí být volné před nakládkou)

E93: produkt vně maximálního rozměru na točně (obě 
fotobuňky na otočné válečkové dráze jsou obsazené 
před spuštěním ovazování)

E94: točna mimo fáze během pokusu o manipulaci palet 
při nakládce nebo vykládce

E95: výstupní dopravník je obsazen během vykládky 
produktu

E96: timeout nakládky produktu
E97: timeout vykládky produktu
E99: timeout nakládky produktu na vstupní válečkové 

dráze
EF0:...EF9,EFA chyba dotykového regulátoru
EFb chyba inicializace dotykového regulátoru 

(nedotýkejte se obrazovky při spuštění)
EFC chyba kalibrace dotykového regulátoru (zopakujte 

kalibraci) 

V případě, že signalizace poruchy paměti parametrů 
(alarmy od E20 do E29) přetrvává po sobě jdoucích 
zapnutích, vyměňte paměť EEprom. 
Porucha stále umožňuje použití stroje, ale ne ukládání 
pracovních parametrů.
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Riavvio dopo allarme o dopo rottura / fine film

- attendere che la macchina si arresti in fase e porti il 
carrello alla quota di sostituzione della bobina (allarme  
E09)
- (solo station) agire sul SELETTORE A CHIAVE (10)  
ed entrare nella zona protetta
-risolvere il problema che ha generato l'allarme o   
sostituire la bobina eventualmente esaurita, riagganciare 
il film al pallet o, se presente, appoggiare il film sopra 
alla pinza aperta.
- (solo station) uscire dalla zona protetta e rimettere il 
SELETTORE A CHIAVE (10)  in posizione ON
- premere il pulsante di RIPRISTINO BLU(2)
- resettare l'allarme premendo il pulsante RESET (E) 
del pannello di controllo, il pulsante di START(7) verde 
luminoso inizia a lampeggiare
- premere il pulsante di START(7) per 3 secondi

Bypass barriere
Riavviare dopo l'intervento delle barriere se ancora 
impegnate.
- girare IL SELETTORE  A CHIAVE (9) fino all'accen-
sione della luce fissa sulla barriera
- premere il pulsante di RIPRISTINO BLU (2)
- resettare l'allarme premendo il pulsante RESET(E) 
del pannello di controllo, il pulsante di START (7)verde 
luminoso inizia a lampeggiare
- premere il pulsante di START(7) per 3 secondi
Apertura porta
- girando il SELETTORE A CHIAVE (10) di apertura 
porta la macchina si arresta
- solo quando la macchina è ferma è possibile aprire 
la porta
- l'apertura della porta provoca la caduta di tensione

Accensione macchina - avvio ciclo automatico
- ruotare L'INTERRUTTORE GENERALE (1)in posi-
zione "ON"
- premere il pulsante di RIPRISTINO BLU(2)
- resettare l'allarme premendo il pulsante RESET (E) 
del pannello di controllo, il pulsante di START(7) verde 
luminoso inizia a lampeggiare
- premere il pulsante di START(7) per 3 secondi

 1  10

 7

 9

 2

E

Restart po alarmu po přetržení/ukončení fólie

- počkejte, až se stroj zastaví ve fázi a přesuňte vozík 
na kótu výměny cívky (alarm E09)
- (pouze station) použijte KLÍČOVÝ VOLIČ (10) a 
vstupte do chráněné zóny
-vyřešte problém, který generoval alarm; vyměňte pří-
padně vyčerpanou cívku, připevněte fólii k paletě, nebo, 
pokud existuje, položte fólii na horní otevřenou svorku.
- (pouze station) opusťte chráněný prostor a uveďte 
KLÍČOVÝ VOLIČ (10) do polohy ON (ZAP)
- stiskněte MODRÉ tlačítko pro obnovení (2)
- resetujte alarm stisknutím tlačítka reset (E) na ovlá-
dacím panelu, zelené tlačítko START (7) začne blikat
- stiskněte tlačítko START (7) po dobu 3 sekund

Bypass bariér
Restartujte po zásahu bariér, pokud jsou ještě stále 
neobnoveny.
- otočte KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ (9) až do rozsvícení 
stálého světla na bariéře
- stiskněte modré tlačítko pro obnovení (2)
- resetujte alarm stisknutím tlačítka RESET (E) na ovlá-
dacím panelu, zelené tlačítko START (7)začne blikat
- stiskněte tlačítko START(7) po dobu 3 sekund
Otevření dveří
- otočením KLÍČOVÉHO PŘEPÍNAČE (10) otevření 
dveří dojde k zastavení stroje
- dveře lze otevřít, pouze když stroj stojí
- otevření dveří způsobí odpojení napětí

Zapnutí stroje - spuštění automatického cyklu
- otočte HLAVNÍ VYPÍNAČ (1) do polohy "ON"
- stiskněte MODRÉ TLAČÍTKO pro obnovení (2)
- resetujte alarm stisknutím tlačítka RESET (E) na ovlá-
dacím panelu, zelené tlačítkoSTART (7) začne blikat
- stiskněte tlačítko START (7) po dobu 3 sekund

 1  10

 7

 9

 2
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5.5 CICLI OPERATIVI AUTOMATICI 
F01=01- CICLO COMPLETO DI SALITA E DI-

SCESA
Ciclo automatico che consente di avvolgere il pallet 
partendo dalla base per raggiungere la sommità e 
tornare alla base.
Durante l'avvolgimento, tramite i pulsanti (F) (car-
rello in fase di risalita) o (G) (carrello in fase di 
discesa), è possibile arrestare il movimento del 
carrello e farlo ripartire per realizzare dei cicli di 
rinforzo locali. 

F01=02- CICLO SOLO SALITA O SOLO DISCESA
Il ciclo “solo salita” o “solo discesa” 
è prescritto per altezza massima del 
prodotto da avvolgere pari a 1500mm. 
Oltre tale altezza è necessario utiliz-
zare adeguati dispositivi di protezione 
individuale in funzione del rischio di 
caduta e del lavoro ad altezza supe-
riore a 1500mm. 

Ciclo automatico che consente di avvolgere il 
prodotto sul pallet partendo dalla base per rag-
giungere la sommità o partendo dalla sommità per 
raggiungere la base. 
Durante l'avvolgimento, tramite i pulsanti (F) (car-
rello in fase di risalita) o (G) (carrello in fase di 
discesa), è possibile arrestare il movimento del 
carrello e farlo ripartire per realizzare dei cicli di 
rinforzo locali.

TOUCH SCREEN
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5.5 AUTOMATICKÉ PROVOZNÍ CYKLY 
F01=01- KOMPLETNÍ CYKLUS STOUPÁNÍ A 

KLESÁNÍ 
Automatický cyklus, který umožňuje ovinování 
palety počínaje od spodní části směrem k vrcholu 
a pak zase dolů. 
Během ovinování, pomocí tlačítek (F) (vozík ve 
fázi opětovného stoupání) nebo (G) (vozík ve fázi 
klesání), lze zastavit pohyb vozíku a znovu jej uvést 
do pohybu pro realizaci lokálních cyklů vyztužení. 

F01=02- CYKLUS POUZE STOUPÁNÍ NEBO 
POUZE KLESÁNÍ

Cyklus “pouze stoupání" nebo "pouze 
klesání" je určen pro maximální výš-
ku produktu k ovinování rovnající se 
1500mm. Nad touto výškou je nutné 
používat vhodné osobní ochranné 
prostředky v závislosti na riziku 
pádu a práce ve výšce větší než 1500 
mm. 

Automatický cyklus, který umožňuje ovinování 
palety počínaje od spodní části směrem k vrcholu, 
anebo počínaje od vrcholu směrem k bázi. 
Během ovinování, pomocí tlačítek (F) (vozík ve 
fázi opětovného stoupání) nebo (G) (vozík ve fázi 
klesání), lze zastavit pohyb vozíku a znovu jej uvést 
do pohybu pro realizaci lokálních cyklů vyztužení.

DOTYKOVÝ DISPLEJ
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F10 - CICLO CON PARTENZA AD ALTEZZA 
PRESTABILITA

Ciclo automatico consente di avvolgere il pallet 
partendo da un’altezza prestabilita il cui valore 
viene impostato tramite la funzione F10.

F11 -  CICLO CON FERMATA AD ALTEZZA PRE-
STABILITA

Ciclo automatico consente di avvolgere il pallet ar-
restandosi ad un’altezza prestabilita il cui valore 
viene impostato tramite la funzione F11.

F21=01- CICLO CON PRESSORE (OPTIONAL)
Ciclo automatico utilizzabile quando la macchina è 
equipaggiata con il gruppo pressore optional.
F21=1 incluso  F21=0 escluso
Dopo la pressione del pulsante di avvio ciclo (A), 
un avvisatore acustico segnala con un anticipo di 
cinque secondi la discesa del piatto pressore.
- Trascorso il tempo dell'avviso sonoro il pressore 
scende fino al contatto sicuro con la sommità del 
prodotto da imballare, posizionato sulla tavola.
-La tavola comincia a ruotare e inizia la fase di 
avvolgitura del prodotto sul pallet.
- A fine ciclo la tavola si ferma e il piatto pressore 
risale, liberando il prodotto per lo scarico.
Per comandare manualmente la salita e la discesa 
del pressore occorre visualizzare la funzione F21  
(che dovrà essere impostata a 1) e premere il pul-
sante (F) per la salita o (G)  per la discesa.

F22=01- CICLO COMPLETO DI SALITA E DISCE-
SA CON PAUSA

Il ciclo “salita e discesa con pausa” 
è prescritto per altezza massima del 
prodotto da avvolgere pari a 1500mm. 
Oltre tale altezza è necessario utilizza-
re adeguati dispositivi di protezione 
individuale in funzione del rischio di 
caduta e del lavoro ad altezza supe-
riore a 1500mm.

Ciclo automatico di salita e discesa o solo salita 
con pausa al raggiungimento della sommità del 
prodotto da avvolgere; prima della pausa il car-
rello può scendere di una quota impostata tramite 
F23. La macchina si arresta e attende riavvio e 
mettendo un lento segnale intermittente
Per completare il ciclo di avvolgimento in pausa 
occorre premere il pulsante di avvio ciclo (A).
Se il ciclo impostato è di salita e discesa, il carrello 
sale, scende verso la base poi si arresta il ciclo.
Se il ciclo impostato è di sola salita, il carrello risa-
le poi si arresta il ciclo.

F10 - CYKLUS SE STARTEM NA PŘEDEM STA-
NOVENÉ VÝŠCE

Automatický cyklus umožňuje ovíjení palety se 
začátkem na stanovené výšce, kterou lze předem 
nastavit pomocí funkce F10.

F11 -  CYKLUS S PŘESTÁVKOU NA PŘEDEM 
STANOVENÉ VÝŠCE

Automatický cyklus, který umožňuje ovinování pa-
lety se zastavením se na předem stanovené výš-
ce, jejíž hodnota se nastavuje pomocí tlačítka F11.

F21=01- CYKLUS S PŘÍTLAČNÝM ZAŘÍZENÍM 
(VOLITELNĚ)

Automatický cyklus, který lze použít pouze pokud 
je stroj vybaven volitelným přítlačným zařízením.
F21=1 zařazeno  F21=0 vyřazeno
Po stisknutí tlačítka spuštění cyklu (A) akustický 
signál signalizuje s předstihem pěti sekund klesání 
přítlačné desky.
- Po uplynutí této doby sestoupí přítlačné zařízení 
dolů až po bezpečný kontakt s vrcholem produktu 
určeného k ovinování, který je umístěn na točně. 
-Točna se začne otáčet a tím se spustí fáze ovino-
vání produktu na paletě.
- Na konci cyklu se točna zastaví, přítlačné zařízení 
vystoupí nahoru a uvolní produkt pro vykládku.
Pro manuální řízení stoupání a klesání přítlačného 
zařízení je nezbytné zobrazit funkci F21 
(která musí být nastavena na 1) a stisknout tlačítko 
(F) pro stoupání nebo (G) pro klesání.

F22=01- KOMPLETNÍ CYKLUS STOUPÁNÍ A 
KLESÁNÍ S PŘESTÁVKOU

Cyklus “stoupání a klesání s přestáv-
kou” je určen pro maximální výšku 
produktu k ovinování rovnající se 
1500mm. Nad touto výškou je nutné 
používat vhodné osobní ochranné 
prostředky v závislosti na riziku pádu 
a práce ve výšce větší než 1500 mm.

Automatický cyklus stoupání a klesání, nebo je-
nom stoupání s přestávkou po dosažení vrcholu 
produktu určeného k ovinování; před přestávkou 
může vozík sestoupit na kótu nastavenou pomocí 
F23. Stroj se zastaví a počká na restartování vy-
dáním pomalého přerušovaného signálu.
Pro završení cyklu s přestávkou je nezbytné stisk-
nout tlačítko spuštění cyklu (A).
Je-li cyklus nastaven pro stoupání a klesání, vo-
zík vystoupí, pak sestoupí dolů a pak se cyklus 
zastaví.
Je-li cyklus nastaven pouze pro stoupání, vozík 
vystoupí a pak se cyklus zastaví.
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F40 =01- CICLO CON PINZA E TAGLIO
non utilizzabile con ciclo  "solo salita o solo disce-
sa" (F01=02)
Il ciclo con pinza e taglio è abbinabile esclusivamente 
al ciclo di salita e discesa F01=1 o al ciclo  veloce di 
salita e discesa F01=4
Ciclo automatico di salita e discesa  che consente di 
avvolgere il pallet partendo dalla base per raggiungere 
la sommità e tornare alla base. Con questo ciclo, le 
operazioni di taglio e aggancio film sono eseguite in 
automatico.
Nell'ultima fase del ciclo il film viene:
- tagliato per rendere il pallet avvolto pronto per essere 
prelevato
- pinzato per poter avvolgere il pallet successivo.
Nella prima fase del ciclo, il film pinzato viene rilasciato 
per essere fasciato all'interno dell'imballo.

Un ciclo veloce (F01=4) si differenzia dal ciclo standart 
(F01=1) per fatto che l'apertura e la chiusura della pinza 
sono eseguiti alla fine del ciclo, alcune funzionalità sono 
disattivate e   permette di eseguire una fasciatura nel 
più breve tempo possibile.

5.6  CARICAMENTO BOBINA FILM

La procedura che segue è di carattere generale (vedi 
Fig. 5.6). 
L'operazione dettagliata e specifica ad un determinato 
carrello, è descritta nel manuale del carrello portabobina.

a) Portare il carrello (1) in posizione bassa per facilitare 
l'inserimento della bobina;

b) ruotare l'interruttore generale (2) in posizione 'O' - 
OFF;

c) aprire lo sportello del carrello (a seconda del modello 
di carrello);

d) infilare la bobina (3) nell'albero portabobina (4);
e) svolgere il film e farlo passare fra i rulli;
f)  inserire il film nella pinza;
g) chiudere lo sportello del carrello.

5.7 AVVIAMENTO MACCHINA
a) Posizionare correttamente  il pallet sulla tavola rotan-
te (5) appogiandolo alle battute meccaniche(10) (vedi 
Fig.5.7);
b) verificare la presenza della bobina (3) nell'apposito 
albero portabobina (4) e controllare il corretto percorso 
del film, secondo lo schema indicato sulla targhetta (6), 
per la configurazione del carrello (1) in uso;
с) accendere la macchina ruotando l'interruttore ge-
nerale (2) in posizione I-'ON' e premere il pulsante di 
ripristino (7) per abilitare la macchina.
d) impostare il ciclo operativo sul pannello di comando 
seguendo le modalità;
e) premere il pulsante START (A) (Fig. 5.5);
f) ultimato l'avvolgimento il pallet è pronto per essere 
prelevato
g) prelevato il prodotto e depositato il prodotto succes-
sivo, occorre ripristinare le barriere di sicurezza e la 
macchina, per poter riavviare il ciclo dal punto f.

F40 =01- CYKLUS S čELISTMI A ŘEZÁNÍM
nelze používat v cyklu "pouze stoupání nebo pouze 
klesání" (F01=02)
Cyklus s čelistmi a řezáním může být přiřazen výhradně 
k cyklu stoupání a klesání F01=1 nebo k rychlému cyklu 
stoupání a klesání F01=4
Automatický cyklus stoupání a klesání, který umožňuje 
ovinování palety počínaje od spodní části směren na-
horu a pak zase dolů. U tohoto cyklu operace řezání a 
spojování fólie probíhají automaticky.
V poslední fázi cyklu bude fólie:
- odřezána, aby bylo možné odebrat hotovou ovinutou 
paletu
- uchopena do čelistí pro ovinutí další palety.
V první fázi cyklu bude uchopena fólie uvolněna, aby 
bylo možné ovinout vnitřní část balení.

Rychlý cyklus (F01=4) se liší od standardního cyklu 
(F01=1) tím, že k otevření a zavřetí čelistí dochází na 
konci cyklu, některé funkce jsou deaktivovány a umožňuje 
ovinutí v co možná nejkratším čase. 

5.6  NAKLÁDKA CÍVKY S FÓLIÍ

Následující postup je obecného charakteru (viz Obr. 5.6). 
Detailní a specifická operace pro konkrétní vozík je 
popsána v návodu k vozíku držícího roli. 

a) Uveďte vozík (1) s rolí fólie do nízké polohy pro 
usnadnění vložení role;

b) otočte hlavní vypínač (2) do polohy 'O' - OFF;
c) otevřete dvířka vozíku (v závislosti na modelu vozíku);
d) zasuňte roli (3) do držáku role (4);
e) odviňte fólii a nechte ji projít mezi válci;
f) zasuňte fólii do čelistí;
g) zavřete dvířka vozíku.

5.7 SPUŠTĚNÍ STROJE
a) Umístěte správně paletu na točnu (5) jejím opřením 
na mechanické zarážky (10) (viz Obr.5.7);
b) zkontrolujte přítomnost role (3) v příslušném držáku 
role (4) a rovněž zkontrolujte správnou trasu fólie podle 
schématu uvedeného na štítku (6) v závislosti na kon-
figuraci vozíku(1), který používáte;
с) zapněte stroj přepnutím hlavního vypínače (2) do 
polohy I-'ON' a stiskněte tlačítko reaktivace (7) pro 
oprávnění stroje.
d) na ovládacím panelu nastavte provozní režim podle 
pokynů
e) stiskněte tlačítko START (A) (Obr. 5.7);
f) po ovinutí palety je tato připravena k odběru
g) po odběru produktu a nakládce dalšího produktu je 
nezbytné obnovit bezpečnostní bariéry a reaktivovat 
stroj, aby bylo možné spustit cyklus od bodu f.
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Fig. 5.6- 5.7-5.9-5.10
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5.8 ARRESTO CICLO
L'arresto ciclo della macchina viene comandato 
agendo sul pulsante STOP (O) del pannello di 
controllo.

5.9 ARRESTO MACCHINA A FINE 
LAVORAZIONE

A fine lavorazione, per periodi anche brevi di ino-
peratività è obbligatorio portare la macchina in 
condizioni di sicurezza (vedi Fig. 5.6.-5.7-5.9-5.10).
a) abbassare fino a terra il carrello (1),
b) spegnere la macchina ruotando l’interruttore 

generale di rete (2) in posizione 'O'-OFF.

5.10 ARRESTO DI EMERGENZA
La macchina è dotata di pulsante di emergenza 
a fungo (8) (Fig. 5.6.-5.7-5.9-5.10). Premendo il 
pulsante a fungo si ottiene l'immediato arresto della 
macchina. Per riavviare la macchina occorre ruo-
tare il pulsante a fungo fino a riarmarlo e premere 
il pulsante blu per riattivare il pannello di controllo.

Obr. 5.6-5.7-5.9-5.10

5.8 ZASTAVENÍ CYKLU
Zastavení cyklu stroje je řízeno působením na 
tlačítko STOP (O) ovládacího panelu.

5.9 ZASTAVENÍ STROJE NA KONCI 
ZPRACOVÁNÍ

Na konci zpracování, nebo pro krátké období 
nečinnosti je nezbytné dovést stroj do podmínek 
bezpečnosti (viz Obr. 5.9).
a) snižte vozík až na zem (1),
b) vypněte stroj otočením hlavního vypínače elek-

trické sítě (2) do polohy 'O'-OFF.

5.10 NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Stroj je vybaven hřibovým nouzovým tlačítkem (8) 
(Obr. 5.10). Stisknutím hřibového tlačítka dojde 
k okamžitému zastavení stroje. Pro restartování 
stroje je nezbytné otáčet hřibové tlačítko až dokud 
nedojde k jeho reaktivaci a stisknout modré tlačítko 
pro opětovnou aktivaci ovládacího panelu.
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Fig. 5.12 -5.13

5.11 CONTROLLO EFFICIENZA SICUREZZE

Questo paragrafo descrive quali sono le azioni che 
l' operatore deve intraprendere, per poter
testare le sicurezze operatore, prima di iniziare la 
produzione.

Procedura eseguibile solo da manutentore 
meccanico con qualifica 2 e dal responsabi-
le di stabilimento in possesso della chiave.

5.12 VERIFICA FUNZIONALITÀ PULSANTI DI 
EMERGENZA

A macchina in moto premere il pulsante di emer-
genza (A). Verificare che la macchina si arresti 
immediatamente. Rilasciare il pulsante di emer-
genza premuto in precedenza e premere il pulsante 
ABILITAZIONE MACCHINA. Premere MARCIA, la 
macchina si riavvia.

5.13 VERIFICA FUNZIONALITÀ BARRIERE 
ELETTROSENSIBILI

A macchina in moto oltrepassare con un oggetto 
una delle barriere (G).
Verificare che la macchina si arresti immediatamen-
te. Premere il pulsante ABILITAZIONE MACCHINA. 
Premere MARCIA, la macchina si riavvia.
Ripetere la stessa operazione in corrispondenza 
di tutte le barriere (G).

 G

A

5.11 KONTROLA ÚČINNOSTI ZABEZPEČOVA-
CÍCH PRVKŮ

Tento odstavec popisuje činnosti, které musí operá-
tor provést, aby bylo možné otestovat bezpečnostní 
zařízení pro operátora před zahájením výroby.

Jedná se o proceduru, kterou může vykonat 
pouze údržbář-mechanik se stupněm kva-
lifikace 2 a zodpovědný pracovník závodu, 
který má v úschově klíč.

5.12 KONTROLA FUNKČNOSTI NOUZOVÝCH 
TLAČÍTEK

Se strojem v chodu stiskněte nouzové tlačítko (A). 
Zkontrolujte, zda se stroj okamžitě zastaví. Uvol-
něte předtím stisknuté nouzové tlačítko a stiskněte 
tlačítko ABILITAZIONE MACCHINA (OPRÁVNĚNÍ 
STROJE). Stiskněte MARCIA (CHOD), stroj se 
opětovně spustí.

5.13 KONTROLA FUNKČNOSTI ELEKTRICKÝCH 
CITLIVÝCH BARIÉR

Se strojem v chodu narušte pomocí nějakého před-
mětu jednu z bariér (G).
Zkontrolujte, zda se stroj okamžitě zastaví. Stiskněte 
tlačítko OPRÁVNĚNÍ STROJE. Stiskněte MARCIA 
(CHOD), stroj se opětovně spustí.
Zopakujte tutéž operaci na všech ostatních bari-
érách (G).

Obr. 5.12-5.13
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6 MANUTENZIONE
6.1 AVVERTENZE GENERALI
6.1.1 ISOLAMENTO DELLA MACCHINA
Prima di effettuare qualsiasi tipo di Manutenzione 
o Riparazione, è necessario  isolare la Macchina 
dalle fonti di Alimentazione. Posizionare l'interruttore 
elettrico generale di rete in posizione 'O'-OFF.

6.1.2 PRECAUZIONI PARTICOLARI
Nell'effettuare i lavori di Manutenzione o Riparazio-
ne,  applicare quanto di seguito consigliato:
- Prima di iniziare i lavori, esporre un cartello 

"IMPIANTO IN MANUTENZIONE" in posizione 
ben visibile;

- Non utilizzare solventi e materiali infiammabili;
- Prestare attenzione a non disperdere nell'ambiente 

liquidi lubrorefrigeranti;
- Per accedere alle parti più alte della Macchi-

na, utilizzare i mezzi idonei alle operazioni  
da svolgere;

- Non salire sugli organi della Macchina o sui 
carter, in quanto non sono stati progettati per 
sostenere le Persone;

- Alla fine dei lavori, ripristinare e fissare corretta-
mente tutte le protezioni e i ripari rimossi o aperti.

6.1.3 PULIZIA
Provvedere periodicamente alla pulizia dei dispo-
sitivi di riparo, in particolare i  materiali trasparenti 
della carenature, con panno umido.

6.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Questo paragrafo descrive quali sono gli interventi 
da eseguire periodicamente per garantire un corretto 
funzionamento della macchina. 

LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEGLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI DI SEGUITO 
RIPORTATI, RISULTA INDISPENSABILE 
PER RENDERE PIU' EFFICACE E DU-
RATURO IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA.
QUALORA LA MANUTENZIONE DE-
LLA MACCHINA DOVESSE ESSERE 
ESEGUITA IN MODO NON CONFORME 
ALLE ISTRUZIONI FORNITE, IL COS-
TRUTTORE SI RITERRA' SOLLEVATO 
DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DI 
FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DELLA 
MACCHINA.  

6 ÚDRŽBA
6.1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
6.1.1 IZOLACE STROJE
Před provedením jakéhokoli typu údržby nebo 
opravy je třeba odpojit strojní zařízení od zdrojů 
napájení. Umístěte hlavní elektrický vypínač sítě 
do polohy 'O'-OFF.

6.1.2 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
Při provádění údržby nebo opravy byste měli uplatnit 
to, co je doporučeno níže:
- Před zahájením práce vyvěste ceduli "ZAŘÍZENÍ 

V ÚDRŽBĚ" na dobře viditelném místě;
- Nepoužívejte rozpouštědla a hořlavé materiály;
- Dávejte pozor a nešiřte do prostředí mazací a 

chladící kapaliny;
- Pro přístup k vyšší částem stroje používejte 

prostředky, vhodné pro úkony, které musíte 
provádět;

- Nestoupejte na orgány stroje nebo kryty, protože 
nebyly navrženy pro podporu osob;

- Po ukončení prací obnovte a řádně zajistěte 
všechny ochranné kryty a bariéry, které byly 
odstraněny nebo otevřeny.

6.1.3 ČIŠTĚNÍ
Pravidelně čistěte vlhkým hadříkem ochranná 
zařízení, zejména průhledný materiál ochranných 
krytů.

6.2 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Tento odstavec popisuje, jaké zásahy mají být 
provedeny, aby se zajistilo řádné fungování stroje. 

PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDNĚ UVE-
DENÝCH ÚDRŽBÁŘSKÝCH ZÁSAHŮ JE 
NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNĚJŠÍ 
A TRVANLIVEJŠÍ PROVOZUSCHOP-
NOSTI STROJE.
POKUD ÚDRŽBA STROJE NEBUDE 
PROVÁDĚNA V SOULADU S POSKYT-
NUTÝMI POKYNY, BUDE VÝROBCE 
ZPROŠTĚN JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI 
ZA PORUCHOVÝ PROVOZ STROJE.     
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Fig. 6.2.1

A

C C

6.2.1 MANUTENZIONE PROTEZIONI ATTIVE

VERIFICARE L'EFFICIENZA DELLE 
PROTEZIONI PRIMA DI INIZIARE A 
LAVORARE. 

OPERAZIONI GIORNALIERE:
Pulire  con getto  d'aria secca le protezioni anti-
schiacciamento.

Verificare la funzionalità della piastra inferiore del 
carrello (A), controllare inoltre che non vi siano corpi 
estranei nelle fessure (C).

6.2.1 ÚDRŽBA AKTIVNÍCH OCHRAN

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ZKONTRO-
LUJTE FUNKČNOST OCHRAN. 

DENNÍ ÚKONY:
Vyčistěte proudem suchého vzduchu  ochrany proti 
pohmoždění.
Zkontrolujte funkčnost spodní desky vozíku (A), také 
zkontrolujte, zda se ve drážkách (C) nevyskytují 
cizí tělesa.

Obr. 6.2.1
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Fig. 6.2.3

6.2.2 MANUTENZIONE GIORNALIERA
Pulizia. Eliminare accuratamente ogni traccia di 
sporcizia su tutte le superfici della macchina. Uti-
lizzare uno straccio pulito e umido.
Pulire le fotocellule con un panno pulito e morbido.

6.2.3 MANUTENZIONE TRIMESTRALE
Controllare il corretto tensionamento della catena 
di movimentazione tavola rotante seguendo la 
seguente procedura :
Tavola rotante standard (Fig. 6.2.3)
a) Svitare le viti (1);
b) togliere il carter (2);
c) verificare la tensione della catena (3). Se occorre 

tensionarla, allentare le viti (4), spingere con 
forza il pignone tendicatena (5) e serrare le viti 
(4). Lubrificare la catena con grasso;

d) rimontare il carter (2) e bloccarlo con le viti (1).

Obr. 6.2.3

6.2.2 DENNÍ ÚDRŽBA
Čištění. Opatrně odstraňte všechny stopy nečistot 
na všech površích stroje. Používejte čistý a vlhký 
hadřík.
Vyčistěte fotobuňky s čistým, měkkým hadříkem.

6.2.3 TŘÍMĚSÍČNÍ ÚDRŽBA
Zkontrolujte správné napnutí řetězu, který zajišťuje 
pohyb točny, pomocí následujícího postupu:
Standardní točna (Obr. 6.2.3)
a) Odšroubujte šrouby (1);
b) sejměte ochranný kryt (2);
c) zkontrolujte napnutí řetězu (3). Je-li nutné řetěz 

napnout, uvolněte šrouby (4), sílou zatlačte na 
pastorek napínáku řetězu (5) a šrouby utáhněte 
(4). Promažte řetěz mazivem;

d) namontujte ochrannyý kryt (2) a zablokujte ho 
pomocí šroubů (1).
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Fig. 6.2.4
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6.2.4 MANUTENZIONE SEMESTRALE
Verificare lo stato di usura della catena e degli 
organi di trasmissione; se necessario, provvedere 
alla sostituzione.    

Tensionamento catena (Fig. 6.2.4)
Controllare il tensionamento della catena di movi-
mentazione carrello dopo il primo mese d'impiego 
della macchina e successivamente ogni sei mesi.
a) Svitare le viti di fissaggio del coperchio motore 
(1), e rimuoverlo dalla sede.
b) Allentare il dado (2) che blocca la puleggia ga-
loppino. Agire sulla vite di tensionamento (3), posta 
sulla testa della colonna. 
c) La puleggia viene così regolata lungo l'asola, una 
volta raggiunta la corretta tensione della catena, 
serrare il dado di bloccaggio (2). 
d) Riposizionare il coperchio motore (1) e fissarlo 
con le viti.

Obr. 6.2.4

6.2.4 ŠESTIMĚSÍČNÍ ÚDRŽBA
Zkontrolujte stav opotřebení převodových řetězů, 
pokud je to nutné, vyměňte je.    

Napnutí řetězu (Fig. 6.2.4)
Po prvním měsíci užívání stroje a každých šest 
měsíců kontrolujte napnutí řetězu, který zajišťuje 
pohyb vozíku.   
a) Vyšroubujte upevňovací šrouby krytu motoru (1) 
a vyjměte jej ze sedla.
b) Povolte matici (2), který blokuje napínací kladku. 
Působte na upínací šroub (3), které je umístěn na 
hlavě sloupu. 
c) Kladka je tímto způsobem upravena podél ot-
voru, jakmile dosáhnete správného napnutí řetězu 
utáhněte pojistnou matici (2). 
d) Opět umístěte kryt motoru (1) a zablokujte ho 
pomocí šroubů.
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7 MESSA FUORI SERVIZIO

7.1 SMANTELLAMENTO, ROTTAMAZIONE E 
SMALTIMENTO

QUALORA LA MACCHINA O I SUOI 
COMPONENTI, IN QUANTO ROTTI, USU-
RATI OPPURE AL TERMINE DELLA VITA 
PREVISTA, NON DOVESSERO ESSERE 
PIÙ UTILIZZABILI NÉ RIPARABILI, SI 
DEVE PROCEDERE ALLA LORO DE-
MOLIZIONE.

-  La demolizione della macchina deve essere 
effettuata con l'utilizzo di idonee attrezzature, 
scelte in relazione alla natura del materiale su 
cui si interviene. 

-  Tutti i componenti devono essere smantellati e 
rottamati dopo averli ridotti in piccole parti, in 
modo tale che nessuno di essi possa essere 
ragionevolmente riutilizzato.

-  Quando la macchina viene rottamata, si deve 
provvedere allo smaltimento delle sue parti in 
modo differenziato, tenendo conto della diversa 
natura delle stesse (metalli, oli e lubrificanti, 
plastica, gomma, ecc..) incaricando imprese 
specializzate, abilitate allo scopo ed in ogni caso, 
in osservanza, con quanto prescritto dalla legge 
vigente in materia di smaltimento di rifiuti solidi 
industriali. 

NON TENTARE DI RIUTILIZZARE PARTI 
O COMPONENTI DELLA MACCHINA 
CHE POSSONO APPARIRE ANCORA 
INTEGRI UNA VOLTA CHE ESSI SONO 
STATI DICHIARATI NON PIÙ IDONEI.

7 UVEDENÍ MIMO PROVOZ

7.1 DEMONTÁŽ, DEMOLICE A LIKVIDACE

POKUD STROJ NEBO JEHO SOUČÁSTI 
V DŮSLEDKU POŠKOZENÍ, OPOTŘE-
BENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ PŘEDPO-
KLÁDANÉ DOBY ŽIVOTNOSTI NEJSOU 
VÍCE POUŽITELNÉ NEBO OPRAVITEL-
NÉ, JE NUTNÉ PŘISTOUPIT K JEJICH 
DEMOLICI.

-  Demolice stroje musí být provedena s použitím 
vhodných prostředků, zvolených v závislosti na 
povaze materiálu, který se bude likvidovat. 

-  Všechny komponenty musí být demontovány a 
sešrotovány po tom, co byly rozebrány na malé 
kousky tak, aby žádný z nich nemohl být znovu 
použitý.

-  Když se stroj likviduje, je nezbytné zajistit di-
ferencovaný sběr jeho součástí s ohledem na 
jejich odlišnou povahu (kovy, oleje a maziva, 
plast, guma, atd.), pověřením specializovaných 
firem, které se zabývají touto činností; a v ka-
ždém případě v souladu s požadavky platných 
právních předpisů, vztahujících se k odstraňování 
průmyslového pevného odpadu. 

NESNAŽTE SE OPAKOVANĚ POUŽÍT 
ČÁSTI NEBO KOMPONENTY STROJE, 
I KDYŽ SE MOHOU ZDÁT JEŠTĚ NEPO-
RUŠENÉ, JAKMILE BYLY PROHLÁŠE-
NY ZA NEZPŮSOBILÉ.
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