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Documento riservato ai termini di legge con DIVIETO di riproduzione o di renderlo noto a terzi senza esplicita 
Autorizzazione del costruttore. Le descrizioni e le illustrazioni fornite nella presente pubblicazione non sono impe-
gnative. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune

A dokumentum szerzői jogát törvény védi. Az útmutatót a gyártó kifejezett engedélye nélkül másolni vagy nyilvá-
nosságra hozni TILOS. Jelen útmutatóban található leírások és ábrák nem kötelező érvényű. A gyártó fenntartja 
a jogot a szükségesnek ítélt módosítások elvégzésére
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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. ELŐZETES TUDNIVALÓK
0.1  H O G YA N  O L V A S S U K  É S 

HASZNÁLJUK AZ ÚTMUTATÓT

0.1.1 AZ ÚTMUTATÓ JELENTŐSÉGE
Az útmutató a gép szerves részét képezi, meg 
kell őrizni a gép teljes időtartamára, és esetle-
gesen át kell adni a többi felhasználónak vagy 
a gép későbbi tulajdonosának.
Az útmutatóban leírt összes utasítás a  gép ren-
deltetésszerű és biztonságos telepítése, üzembe 
helyezése, használata és karbantartása érdekében 
egyaránt vonatkozik a gépkezelőkre és a szakkép-
zett technikusokra. 
Kérdés és probléma esetén keresse fel az ügy-
félszolgálatot.

0.1.2 AZ ÚTMUTATÓ MEGŐRZÉSE
Tartalma megsérülésének elkerülése érdekében 
gondosan és tiszta kézzel használja az útmutatót. 
Semmilyen okból ne távolítsa el, tépje ki vagy írja 
át az útmutató részeit. 
Tartsa az útmutatót nedvességtől és hőtől védett 
helyen.
Tartsa az útmutatót és minden mellékletét minden 
gépkezelő számára hozzáférhető és ismert helyen. 
A gép kereskedelmi forgalomban kapható részeire 
vonatkozó és a jelen útmutatóban nem ismertetett 
használati és karbantartási műveletek a hozzá 
csatolt megfelelő kiadványokban találhatók.

0.1.3 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
Az útmutató részei az alábbiak:
• A GÉP AZONOSÍTÓ ADATAIT TARTALMAZÓ 

FEDŐLAP
• A TERMÉK TELEPÍTÉSE ÉS ÖSSZESZERE-

LÉSE
• FIGYELMEZTETÉSEK, UTASÍTÁSOK A TER-

MÉK BIZTONSÁGÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE 
VONATKOZÓAN

• MELLÉKLETEK

0.1.4 SZERZŐI JOG
Jelen útmutató a GYÁRTÓ tulajdonát képező, 
bizalmas ipari információkat tartalmaz.
Minden jog fenntartva, melyet a szerzői  és egyéb, 
a tulajdonjogot védő törvények és egyezmények 
szabályoznak. 
A GYÁRTÓ írásos engedélye nélkül tilos a jelen 
útmutató szövegeinek és ábráinak teljes vagy 
részleges reprodukciója.
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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 TUDNIVALÓK AZ ÁBRÁKRÓL ÉS A  
TARTALMAKRÓL

A jelen útmutatóban található ábrák példa jellegűek, 
céljuk a felhasználó számára érthetőbbé tenni a 
leírtakat.,A jelen dokumentációt a Gyártó minden 
előzetes értesítés nélkül módosíthatja, azonban az 
alkalmazás biztonságára vonatkozó tájékoztatások 
szavatoltak.

0.1.6 AZ ÚTMUTATÓ FRISSÍTÉSE
Az ismertetett géptípus lényegi jellemzőinek sérel-
me nélkül a GYÁRTÓ fenntartja a jövőben a jogot 
arra, hogy a termék fejlesztése érdekében, vagy 
konstrukciós illetve üzleti megfontolásból bármi-
kor esetleges módosításokat hajtson végre a gép 
egységein, részletein és tartozékain.
0.1.7 SZIMBÓLUMOK - JELENTÉSÜK ÉS HASZ-
NÁLATUK
A jelen útmutató szimbólumokat használ az olvasó 
figyelmének felhívására és a különösen fontos 
szövegrészek kiemelésére.

Veszély

Olyan veszélyt jelöl, mely akár halálos balesetet is 
okozhat.
Ezzel a szimbólummal ellátott utasítások figyelmen kí-
vül hagyása súlyosan veszélyezteti a gépkezelő illetve 
és/vagy a veszélynek kitett személyek testi épségét. 

Figyelmeztetés

A gép vagy a feldolgozás alatt lévő termék sérülésének 
kockázatára hívja fel a figyelmet.
Ezzel a szimbólummal ellátott utasítások figyelmen 
kívül hagyása a gép működésének rendellenességét 
vagy károsodását okozhatja.

Információk

Különböző működési módokban a gép gyakorlati hasz-
nálatára vonatkozó megjegyzéseket és tanácsokat je-
löl. 
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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    AZ ÚTMUTATÓ CÍMZETTJEI

GÉPET MŰKÖDTETŐ GÉPKEZELŐ:
Betanított gépkezelő A gép használatát betanító 
tanfolyam elvégzése után képes a gépen a leg-
egyszerűbb beállításokat elvégezni.

GÉPÉSZ KARBANTARTÓ: 
A gépkezelőhöz hasonlóan a gép működtetésére 
alkalmas technikus, a gép mechanikai egységein 
végez beállításokat, karbantartást és javításokat. 
Feszültség alatt lévő elektromos berendezése-
ken nem végezhet beavatkozást.

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓ:
A gépkezelőhöz hasonlóan a gép működtetésére 
alkalmas technikus, beállításokon és az elektromos 
berendezéseken végez karbantartást és javításokat.

A GYÁRTÓ SZAKIRÁNYÚ TECHNIKUSA:
A gyártó vagy forgalmazójának a gépkezelőhöz 
hasonlóan a gép működtetésére alkalmas szak-
képzett technikusa, a gép mechanikai egységein 
és elektromos berendezésein végez beállításokat, 
karbantartást és javításokat, valamint a felhaszná-
lóval egyeztetve összetett műveleteket. 

VESZÉLYNEK KITETT SZEMÉLY:
Bármely személy aki teljes egészében vagy részben 
veszélyes területen dolgozik.
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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. BIZTONSÁG ÉS BALESET MEGELŐZÉS

1.1    ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZ-
TETÉSEK

• A munkavégzés megkezdése előtt a gépke-
zelőnek teljes ismeretének kell lennie valamennyi 
vezérlő elhelyezkedését és működését és a gép 
jellemzőit illetően. Naponta ellenőrizni kell a gépen 
lévő összes biztonsági berendezést.
• A munkaciklus megkezdése előtt a gépke-
zelőnek meg kell győződnie arról, hogy SENKI nem 
tartózkodik a VESZÉLYES TERÜLETEKEN. 
• A munkaadónak gondoskodnia kell a 89/392 
EGK irányelvnek (és későbbi módosításainak) 
megfelelően egyéni védőeszközökről és azok 
alkalmazásáról. A gép kezelése és karbantartása 
során egyéni védőeszközök (munkavédelmi cipő, 
munkavédelmi overál) használata kötelező.
• Azoknak a területeknek ahol a gépkezelő 
tartózkodik, tisztának és olajmaradványtól mentes-
nek kell lennie.
• Munkavégzés közben a gép mozgó  részei-
nek közelében (forgótányér, kocsi) tartózkodni tilos.
• Amennyiben a gép rögzített és/ vagy mozgó 
biztonsági alkatrészei le vannak szerelve, a gépet 
automata üzemmódban működtetni tilos.
• A gépre szerelt biztonsági berendezések 
működését akadályozni szigorúan tilos.
• A biztonsági berendezések leszerelésével 
járó beállítási műveleteket csak egy személy vé-
gezheti, ez idő alatt meg kell tiltani, hogy illetéktelen 
személyek tartózkodjanak a gép közelében.
• Abban a helyiségben, ahová a gép tele-
pítésre kerül, nem lehetnek árnyékos, rosszul 
megvilágított területek, sem a világításból eredő 
veszélyes stroboszkópikus hatások. 
• A gép működéséhez szükséges hőmérsék-
leti  tartomány: + 5°C a - + 40°C.
• A gépet kizárólag szakképzett személyek 
kezelhetik.

A GÉPET KIZÁRÓLAG EGY GÉPKEZELŐ 
KEZELHETI, EGYNÉL TÖBB GÉPKEZE-
LŐNEK EGYIDEJŰLEG TILOS A GÉPET 
MŰKÖDTETNIE.
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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.

KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI, VAGY BE-
ÁLLÍTÁSI MŰVELETEK SORÁN MINDEN 
ESETBENKÖTELEZŐ ELFORDÍTANI A 
FŐKAPCSOLÓT 'O'-OFFÁLLÁSBA. AMENY-
NYIBEN A KAPCSOLÓTÁBLÁHOZ KELL 
HOZZÁFÉRNI, MINDEN ESETBEN VÁLASZ-
SZA LE A GÉPET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL A 
HÁLÓZATI FŐKAPCSOLÓN KERESZTÜL, 
MIVEL A SORKAPOCS A A KAPCSOLÓ-
TÁBLA KINYITÁSA ÉS A FŐKAPCSOLÓ 
"OFF" ÁLLÁSBA FORGATÁSA ELLENÉRE 
FESZÜLTSÉG ALATT MARAD.
TANÁCSOLJUK, HOGY HELYEZZEN EL 
A GÉP VEZÉRLŐPANELJÉRE VAGY A 
FŐKAPCSOLÓRA EGY FIGYELMEZTETŐ 
TÁBLÁT:
FIGYELEM!! A GÉP KARBANTARTÁS 
ALATT.

TILOS A GÉP MŰKÖDÉSE KÖZBEN A GÉP 
RÖGZÍTETT VÉDŐBURKOLATAIT ELTÁVO-
LÍTANI, A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 
VÉGEZTÉVEL MINDEN ESETBEN SZEREL-
JE VISSZA A RÖGZÍTETT VÉDŐBURKO-
LATOKAT.

A biztonsági berendezések leszerelésével járó beál-
lítási műveletek elvégzése után a gépen az összes 
biztonsági berendezést a lehető  leghamarabb újra 
helyre kell állítani.
Ne módosítsa semmilyen okból a gép részeit 
(csatlakozóit, nyílásait, felületeit) további beren-
dezések csatlakoztatása céljából. Bármely igény 
vagy módosítás céljából forduljon minden esetben 
a Gyártóhoz.
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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 BIZTONSÁGI JELZÉSEK
Az útmutatóban ismertetett jelzések (1.2 a,b) a gép 
szerkezetén, a megfelelő pontokon vannak elhelyezve 
és a fennmaradó kockázatokból eredő potenciális 
veszélyhelyzeteket jelölik.
A fekete-sárga csíkozással ellátott címkék a kezelőt 
érintő veszélyekre hívják fel a figyelmet. Ezeken a te-
rületeken fokozott körültekintéssel járjon el.
A gépen elhelyezett címkéket tartsa tisztán és olvasható 
állapotban.

Veszély magasfeszültség jelenléte miatt.

A kapcsolószekrény kinyitása előtt válassza le 
a feszültséget.

Agép rögzített védőburkolatait leszerelni tilos.

Amozgó egységek közelében elhaladni vagy 
tartózkodni tilos. 

Agép használata előtt olvassa el figyelmesen a 
kezelési útmutatót.

Emelési pontok a gép targoncával történő eme-
léséhez és mozgatásához.

Ajavítási vagy karbantartási műveletek megkez-
dése előtt kapcsolja le a gépet és húzza ki a 
csatlakozót az aljzatból.

Leesés veszély a forgótányérról. 

Mozgó egységek okozta ujjsérülések veszélye.

Égésveszély 

Összenyomás veszélye
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Fig. 1.2 a

Fig. 1.2 b

1.2 a Ábr.

1.2 b Ábr.
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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 FENNMARADÓ KOCKÁZATOKKAL 
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A gép úgy lett megtervezve és megépítve, hogy 
biztosítsa a gépkezelő számára a biztonsá-
gos üzemeltetést, biztonsági berendezésekkel 
kiküszöbölve vagy minimálisra csökkentve a 
fennmaradó kockázatokat. Ezzel együtt sem volt 
lehetőség néhány alább felsorolt kockázat teljes 
mértékű kiiktatására, mert ezek a gép működésé-
vel együtt járnak (1.2.1 a,b ábra):

Beszorulás veszélye
A gép elindítása előtt a gépkezelőnek meg 
kell győződnie arról, hogy a gép közelében 
nem tartózkodik más gépkezelő (1).

 

   Beszorulás veszélye
Tilos a forgó tányérra (2) felmásznia gép 
működése közben, mert fennáll a leesés 
és beszorulás veszélye a fóliázás során.

Becsípődés veszélye
Ne tartózkodjon és ne haladjon át a kocsi 
üzemi területén. Amikor a kocsi lefelé mo-
zog, fennáll az ütközés illetve a becsípődés 
veszélye (3) a talaj és a kocsi biztonsági 
lemeze között.
Égésveszély
Tilos a vágósorhoz és a hegesztő nyúlni 
(amennyiben van ilyen) (4) mivel fennáll 
az égés veszélye.
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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 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
A GÉP ÚGY LETT TERVEZVE ÉS FEL-
ÉPÍTVE, HOGY A GYÁRTÓ ÁLTAL ELŐ-
IRÁNYZOTT MINDEN HELYZETBEN 
LEHETŐVÉ TEGYE A BIZTONSÁGOS 
HASZNÁLATOT, AMIHEZ MOZGÓ ÉS 
FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ RÉSZEK 
ELSZIGETELÉSÉT SZOLGÁLÓ BIZ-
TONSÁGI BERENDEZÉSEK KERÜLTEK 
ALKALMAZÁSRA.
A GYÁRTÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL A BIZTONSÁGI BE-
RENDEZÉSEK MEGRONGÁLÁSA MIATT 
ELSZENVEDETT SZEMÉLYI, ÁLLATI 
VAGY TÁRGYI SÉRÜLÉSEKÉRT.

-  Vészleállító nyomógomb (A) a kapcsolótáblán.
  A kocsi felső részét, ahol a hajtó fogaskerekek 

találhatóak rögzített védőburkolat védi (B).
  A forgó tányér mozgó egységeit rögzített védő-

burkolat védi (C).
- A kapcsolószekrényt rögzített védőburkolat védi 

(D).
- A kocsi alatt található egy biztonsági kapcsolóval 

ellátott mobil lemez (E) mely ha idegen testtel 
érintkezik, leállítja a gépet és 2 másodpercig 
felfelé vezérli a kocsit.

Rögzített, padlóhoz támasztott NEM KINYITHATÓ 
védőburkolatok (F),a gép körül kivéve a raklap 
bemeneti és kimeneti területét.
A raklap bemeneti és kimeneti területei hozzáférést 
akadályozó elektromos érzékelővel vannak ellátva.

Amennyiben az érzékelő a gép működése 
során gépkezelő vagy idegen  test áthala-
dását érzékeli, a gép automatikusan leáll. 
A gép elindításakor fokozottan figyeljen és 
ellenőrizze, hogy az "F" védőburkolatokon 
és a "G" érzékelőkön belülnem tartózko-
dik gépkezelő, mivel fennáll a beszorulás 
veszélye. Bármely beavatkozást kizárólag 
csak egy gépkezelő végezhet a gépen, egy 
a gépnek egy másik gépkezelő által történő 
véletlen beindítása elkerülése érdekében.

Nyitható védőburkolatok(H), biztonsági kapcsolóval 
ellátva, mely nyitott állapot esetén megállítja a gépet.

Megj:ha a biztonsági kapcsoló beavatkozik (E) 
és leállítja a gépet, lehetőség van arra, hogy a 
kocsit felemelje és eltávolítsa azt a tárgyat, ami a 
kapcsolót aktiválta.
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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 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Amennyiben kérése, kérdése merülne fel, vagy infor-
mációra van szüksége, közölje a Gyártóval az alábbi 
adatokat:  
- Modell
- Gyártási szám
- Gyártás éve
- A vásárlás dátuma
- Végzett munkaórák száma (hozzávetőlegesen)
- Részletes leírás a végzendő munkafolyamatról vagy 

az észlelt hibáról.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Csak eredeti cserealkatrészek használatával 
biztosítható a gépeink maximális hatásfokának 
megőrzése.
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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).

2. A GÉP LEÍRÁSA ÉS MŰSZAKI 
ADATOK

2.1 A GYÁRTÓ ÉS A GÉP AZONOSÍTÓ 
ADATAI

A gép vázán elhelyezett adattáblán (2.1 ábra) az alábbi 
adatok szerepelnek: 
- A Gyártó neve és címe
- Típusmegnevezés
- A gép modellje
- Sorozatszám
- Gyártási év
- Súly (kg)
- Névleges feszültség (Un)
- Üzemi frekvencia (Hz)
- Fázisszám
- Névleges áram (In)
- Rövidzárlati áram (Icu)
- Légnyomás (bar)
- Levegő  igény (NI/ciklus).

2.1 Ábr.
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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 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A félautomata fóliázógép a termékek raklapra törté-
nő rögzítésére szolgál. A gép standard verzióban 
az alábbi részekkel rendelkezik (lásd 2.2 a,b ábra):
1 Forgótányér, melyre  felhelyezésre kerül a 

fóliázásra váró raklapozott termék.

2 Oszlop, mely mentén mozog a fóliázó beren-
dezés (fóliázó kocsi)

3 Fóliázó kocsi mely függőleges föl- le irányú 
mozgást végez. A fóliázó kocsi függőleges moz-
gását a forgótányér egészíti ki, így lehetővé téve 
a termék lefóliázását.

4 Kapcsolótábla, melyen található a főkapcsoló, 
a nyomógombos vezérlés és az elektromos 
egységek.

5 Fólia befogó, mely a ciklus végén felfogja a 
nyújtható fóliát majd a következő ciklus során 
kiengedi azt.

6 Vágó/Hegesztő, mely levágja és hegeszti (op-
cionális) a ciklus végén a nyújtható fóliát, így a 
raklap készen áll az elvitelre.

7 Fotoelektromos biztonsági érzékelő.
8 Háló védelem, a gép körüli védelem, mely 

megakadályozza a gép mozgó részeivel való 
érintkezést.

9 Nyomógombos távvezérlő, lehetővé  teszi a 
gép indítását és leállítását.

Opciós egységek
Kérésre az a gép az alábbi kiegészítő berendezé-
sekkel szállítjuk:
10 Felhajtó rámpa forgótányérhoz (nem süllyesztett 

változat esetén)
 Lehetővé teszi, hogy a raklapot kézi vagy elektro-

mos villás emelővel helyezze fel a forgótányérra.
11 Leszorító egy olyan berendezés, amely felülről 

rögzíti a raklapozni kívánt terméket. A berende-
zést instabil raklapok esetén kell használni.

12 Szállítópályák (görgős vagy láncos) - olyan 
berendezések, melyek a terméket a munkavég-
zés helyére szállítják.
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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.

Kérésre a gép alábbi változatait szállítjuk:
• süllyesztett (2.2 c ábra) mely megkönnyíti a raklap 

fel-, illetve lehelyezését mivel a forgótányér a 
talajjal egy szintben helyezkedik el. A megren-
delőnek kell gondoskodnia egy gép méretének 
megfelelő mélyedés kialakításáról. 

A gép különböző programokkal rendelkezik, me-
lyeket a kezelőfelületen állathat be.

2.2 c Ábr.
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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

A gépet az alábbi fóliázó kocsikkal lehet felszerelni: 
FE - PRS e PS.
FE kocsi: a fóliázás alatt úgy adagolja a fóliát, 
hogy közben szabályozza a fólia feszességét. A 
feszességet egy elektromágnesen fékkel felszerelt 
forgó henger szabályozza. 
PRS kocsi: a fóliázás során úgy adagolja a fóliát, 
hogy közben szabályozza a felvitt fólia feszességét. 
A kocsi fogaskerék által biztosított mechanikus ve-
zérléssel  előnyújtja a fóliát (rögzített mechanikus 
áttétellel) A felvitt fólia feszültségét egy érzékelő 
szabályozza, mely méri annak értékét.
PS kocsi: a fóliázás alatt úgy adagolja a fóliát, hogy 
közben szabályozza a felvitt fólia feszességét. A 
kocsi a kezelőfelületen megadott változó arányok-
kal előnyújtja a fóliát. A felvitt fólia feszességét egy 
érzékelő méri, mely méri annak értékét.
A kocsikra vonatkozó további tudnivalók a 2.8 
fejezetben találhatók.

Rendelkezésre álló fóéiázó kocsik:

2.2 d Ábr.
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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  RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT  
 A GÉP RENDELTETÉSE

A csomagológépet különböző raklapra rendezett 
rakományok fóliával történő csomagolására ter-
vezték. A csomagolás biztosítja a csomagolt áruk 
stabilitását valamint védi azokat  a nedvességtől 
és a portól a szállítás és tárolás során. 
A raklapot a csomagolandó termékekkel   együtt egy 
emelőszerkezet helyezi a forgótányérra. A nyújtható 
fóliát egy fóliázó kocsi viszi fel a raklapra, mely a 
csomagolandó termék magasságának megfelelően 
függőleges tengelyen változtatja a helyét.
A munkavégzés határai
A gép és a forgótányér méretét  figyelembe véve a 
munkavégzés biztonsági okokból korlátokhoz van köt-
ve.  A csomagolandó termékek mérete, a forgótányér 
átmérőjétől függően, nem haladhatja meg az ön gépe 
esetében megengedett legnagyobb befogadóméretet. 
Méreteket lásd a géppel együtt szállított rajzon. 
Nyújtható fólia
Használjon olyan fóliát, mely megfelel a rendel-
kezésre álló kocsihoz és ahhoz a csomagolási 
alkalmazáshoz, melyre a gép használatát előirá-
nyozták; a fólia kiválasztásánál vegye figyelembe 
a biztonsági adatlapon szereplő adatokat.
Használjon lyukasztott fóliát, a páraképződés el-
kerülése érdekében, amennyiben a csomagolt ter-
méknek szellőzésre van szüksége (pl. friss szerves 
eredetű termékek esetében: zöldség, gyümölcs, 
növények, stb...).
A fényérzékeny termékek védelmében használjon 
fedőfóliát.  
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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  NEM RENDELTETÉSSZERŰ ÉS NEM 
 MEGENGEDETT HASZNÁLAT - 

ELŐRE LÁTHATÓ ÉS ELŐRE NEM 
LÁTHATÓ HASZNÁLAT

A raklap fóliázó gép nem megengedett művele-
tekre való felhasználása, nem rendeltetésszerű 
használata és a karbantartás elmulasztása súlyos 
veszélyt jelentenek a gépkezelő egészségére és 
testi épségére tekintve, valamint veszélyeztetik a 
gép működőképességét és biztonságát. 
Az alábbiakban ismertetjük a gép néhány lehetsé-
ges, leginkább előrelátható helytelen használatát.
-  SOHA ne másszon fel a forgótányérra.
-  SOHA ne működtesse a munkaciklust, ha a gép 

hatósugarában emberek tartózkodnak.
- SOHA ne engedje, hogy a gépet szakképzetlen 

vagy 16 évnél fiatalabb személyek használják.
-  SOHA ne hagyja el a vezérlőállást munkavégzés 

közben.
-  SOHA ne helyezzen a gépre mérgező, korrozív 

ill. tűz-, vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- SOHA ne indítsa el a munkaciklus amíg a rako-

mány nincs a forgótányéron középen rögzítve.
- SOHA ne indítsa el a munkaciklust, ha a rakomány 

a gép vázához van rögzítve.
- SOHA ne használja a gépet szabadban, vagy 

nem megfelelő üzemi körülmények között.    

2.5   MŰSZAKI ADATOK ÉS ZAJSZINT

• Befoglaló méretek  2.5 ábra
• A gép nettó tömege LÁSD RAJZ
• Feszültség LÁSD RAJZ
• Frekvencia LÁSD RAJZ
• Fázisok LÁSD RAJZ
•  Névleges áramerősség LÁSD RAJZ
•  Beépített teljesítmény LÁSD RAJZ
•    Nyújtható fólia 17/30 µm
• Tekercs belső átmérője Ø 75 mm
• Tekercs magassága  500 mm
• Tekercs maximális tömege 18 kg
•  Kocsi sebessége 1 ÷ 4 mt/min
•  Forgótányér sebessége 4 ÷ 12 ford./perc
•  Légnyomás  6bar
•  Levegő igény  50Nl/ciklus
Zajszint
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 1. sz. mel-
léklete értelmében a gyártó kijelenti, hogy a gép-
kezelői állásban a zajkibocsátás nem haladja meg 
a 70 dB(A) értéket.
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Fig. 2.5 a

LAYOUT INDICATIVO MACCHINA STD STD FÓLIÁZÓ GÉP TÁJÉKOZTATÓ 
RAJZA

2.5 a Ábr.
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Fig. 2.5 b

LAYOUT INDICATIVO 
MACCHINA CON RULLIERA

GÖRGŐS FÓLIÁZÓ GÉP 
TÁJÉKOZTATÓ RAJZA

2.5 b Ábr.
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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 A KEZELŐ ÁLLÁSA A GÉP 
VEZÉRLÉSE ÉS MUNKAVÉGZÉS 
KÖZBEN

A ÁLLÁS - A gép vezérlése - 2.6 a,b ábra
A munkaciklus alatt a gépkezelőnek ezek a területen 
kell tartózkodnia. 
Agépkezelő innen vezérli a gép elindítását és 
leállítását valamint a gép üzemmódját. Ezenkívül 
ellenőrizheti a munkaciklust, és esetleges veszély-
helyzet esetén leállíthatja a gépet.

C ÁLLÁS - Karbantartási terület - 2.6 a,b ábra
A karbantartási területen a gépkezelő az alábbi 
műveleteket végzi:
• fóliatekercs cseréje és a fólia befűzése a fólia-

befogóba;

A "C" állásban végzendő műveletek 
megkezdése előtt engedje le a fóliázó 
kocsit, és állítsa le a gépet (lásd az 
útmutató  5.6 bekezdését)

TILOS "D" JELZÉSŰ NYITOTT ÉS BIZ-
TONSÁGI ÉRZÉKELŐ ÁLTAL VÉDETT 
OLDALON ÁTHALADNI
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Fig. 2.6 a

A

A

C

D

Fig. 2.6 b 2.6  b Ábr.

2.6 a Ábr.
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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 MUNKAVÉGZÉS FOLYAMATA

2.7.1     A RAKOMÁNY FEL-, ILLETVE LEHELYEZÉSE

2.7.1.1 Szállítópálya nélküli fóliázógép A ábra

- A rakomány felhelyezése
A gépkezelő emelő kocsi használatával helyezi a 
terméket a forgó tányérra (1A) az ütközőkhöz lehető 
legközelebb (2A).
A termék így kerül fóliázó állásba (3A).
A gépkezelő a  rakodó terület (4A) felszabadítása 
után visszaállítja az biztonsági érzékelőket, újra 
működésbe helyezi a gépet, és elindítja a fóliázó 
ciklust.
- A rakomány leemelése
Miután a gép a fóliázó ciklust befejezte és arról 
jelzést adott, a gépkezelő egy emelő kocsi segítsé-
gével leemeli a fóliázott terméket a a forgótányérról 
(1A).

2.7.1.2  Szállítópályás fóliázógép  
B ábra

- A rakomány felhelyezése
A gépkezelő emelő kocsi segítségével felhelyezi a 
szállítópálya bemenetére (1B) a terméket, a lehető 
legközelebb az ütközőkig (2B).
A rakodó terület (4B) felszabadítása után a termé-
ket automatikusan a szállítópálya szállítja tovább;
miután a termék eléri a fóliázó állást (3B), a szállí-
tópálya megáll és elindul a fóliázó ciklus.
- A rakomány leemelése
Miután a gép befejezte a fóliázó ciklust és arról 
jelzést adott, a terméket a szállítópálya automatikus 
szállítja tovább a szállítópálya kimenete felé.
Mikor a termék eléri a szállítópálya kimenetét (5B) 
és megállt, a gépkezelő emelő kocsi segítségével 
leemeli azt. 
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Fig. A

   3A    2A   1A
   4A

Fig. B

   5B

   3B

   1B

   2B

   4B

A Ábr.

B Ábr.
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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 FÓLIÁZÁS FOLYAMATA

A fóliázó ciklus a forgótányér forgatásával kezdődik, 
amin a termék elhelyezkedik; a forgótányérra van 
rögzítve a fóliabefogó;
a forgótányér forgatásával a fólia rátekeredik a 
termékre.

Miután a forgótányér legalább két fordulatot tett a 
fóliabefogó kinyílik és elengedi a fóliát; ezzel egy-
idejűleg levegő emeli fel a fólia szélét a következő 
fóliázó körhöz.
A fóliázó ciklus a kezelőfelületről beállított paramé-
terek alapján történik.
A fóliázás végén a forgótányér megáll, a fóliabefogó 
bezáródik, miközben befogja a fóliát, a vágó/for-
rasztó kar elvágja a fóliabefogó és a termék között 
a fóliát, majd a fólia szélét a termékhez  ragassza.
A termék ekkor elhagyhatja a fóliázó állást.
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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.

2.8 TEKERCS TARTÓ KOCSI
FE kocsi

Ezzel a típusú kocsival lehet beállítani a fólia feszességét 
a raklapon.

Az FE kocsi (2.8 a ábra) egy elektromágneses fékezésű 
gumi borítású henger (1) és szabadon futó hengerek  
(2) alkotják.
Az F13-16 funkciók beállításával a vezérlőpanelen 
szabályozható a fék és a fólia feszültsége.
A gép elindításakor az alábbi módon helyezze a a fóliát 
a kocsira.

A tekercstartó kocsit engedje le a tekercs felhelyezésének 
megkönnyítése végett.
Forgassa el a főkapcsolót 'O'-OFF állásba.
Helyezze fel a tekercset (4) a tekercstartó rúdra (5).
Vezesse át a fóliát a hengerek között az A ábrán látható 
módon. A fólián háromszögek jelzik a ragasztózott oldalt 
(ha van ilyen).
Az A ábra címke formájában a kocsira is elhelyezésre 
került.
Forgassa el a főkapcsolót 'I'-ON állásba.

2.8 a Ábr.
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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.

PRS kocsi

Ezzel a típusú kocsival (2.8 b ábra) állítható be a fólia 
feszessége a  raklapon. 

Ez a kocsi lehetővé teszi a fólia előnyújtását rögzített 
áttétek mellett, melyeket cserélhető fogaskerekek ha-
tároznak meg.
A használható előnyújtási arányok az alábbiak:

-150%  (1 méter fólia az előnyújtás hatására 2.5 méter 
lesz);

-200%  (1 méter fólia az előnyújtás hatására 3.0 méter 
lesz);

-250%  (1 méter fólia az előnyújtás hatására 3.5 méter 
lesz).

A kocsi egy érzékelővel (4) van ellátva, mely a kimeneti 
hengerhez csatlakozik, és méri a raklapra feltekert fólia 
feszességét.
Egy elektronikus kártya az érzékelő (4) által vett jelet 
összeveti az F13-16 funkciók segítségévela vezérlőpa-
nelen beállított értékekkel és ezzel dinamikusan vezérli 
az előnyújtó hengerek hajtómotorjainak sebességét és 
így a fólia feszességét.
A kocsi egy hajtóművel van felszerelve, mely fogaskerék 
hajtáson keresztül három (1), (2) és (3) gumi borítású 
hengert hajt. 
Az eltérő hajtásáttétek különböző sebességet ered-
ményeznek a (1), (2) és (3) hengereknél és ez adja az 
előnyújtó hatást.
A kocsin 3 szabadonfutó henger is található melyek célja 
a fóliának a gumi borítású hengerekre történő feltekere-
dési szögének a növelése.
A gép elindításakor az alábbiak szerint kell a fóliát a 
kocsira helyezni:

Eressze le a tekercstartó kocsit a tekercs felhelyezésének 
megkönnyítésére.
Forgassa el főkapcsolót 'O'-OFF állásba.
Helyezze a tekercset (7) a központi tartórúdra (8).
Nyissa ki az ajtót és fűzze be a fóliát a hengerek közé az 
A rajz szerint. A fólián háromszögek jelöli a ragasztózott 
oldalt (ha van ilyen).
Az A ábra egy címke formájában a kocsira is elhelyezésre 
került.
Csukja vissza az ajtót és győződjön meg arról, hogy a 
zárak teljesen becsukódtak-e.
Forgassa el a főkapcsolót 'I' -ON állásba.
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2.8 b Ábr.
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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.

PS kocsi

Ezzel a típusú kocsival (2.8 ábra) állítható be a fólia 
feszessége a  raklapon. 
Ez a kocsi lehetővé teszi a fólia előnyújtását. Az 
előrenyújtás értéke beállítható.

A kocsi az alábbiakkal van felszerelve:
- érzékelő, mely a kimeneti hengerhez csatlakozik, és 

méri a csomagoláshoz használt fólia feszességét.
- hajtómű, mely fogaskerék hajtással hajt két gumi 

borítású hengert (1) (2) és (3);
-  három szabadon futó henger mely a gumi borítású 

hengereken a fólia feltekeredési szögét.

Egy elektronikus kártya az érzékelő (4) által vett 
jelet összeveti az F13-16 funkciók segítségével a 
vezérlőpanelen    beállított értékekkel és ezzel dinamikusan 
vezérli az előnyújtó hengerek hajtómotorjainak 
sebességét és így a fólia feszességét.
A F17-20 vezérelheti a (1) és (2) henger forgását. A (1), 
(2) és (3) gumi borítású hengerek eltérő sebességgel 
forognak, ez hozza létre az előrenyújtást. 
A gép elindításakor az alábbi módon helyezze a a fóliát 
a kocsira.

A tekercs felhelyezésének megkönnyítésére engedje le 
a fóliakocsit. Forgassa el a főkapcsolót 'O'-OFF állásba.
Helyezze fel a tekercset (7) a központi tartórúdra (8).
Nyissa ki az ajtót és fűzze be a fóliát a hengerek közé az 
A rajz szerint. A fólián háromszögek jelöli a ragasztózott 
oldalt (ha van ilyen).
Az A ábra címke formájában a kocsira is elhelyezésre 
került.
Zárja vissza az ajtót, és ellenőrizze, hogy a zárakat 
megfelelően rögzítette-e.
Forgassa el a főkapcsolót 'I' -ON állásba.
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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 FÓLIA BEFOGÓ-VÁGÓ-HEGESZTŐ EGYSÉG

A befogó egység (1) a forgótányérra (2) van rögzítve.
A ciklus végén befogja a fólia szélét,az első átköté-
sek alatt befogva tartja majd elengedi a fóliázáshoz.
Két oldala van (3), amire egy motor (4) van rögzítve, 
mely vezérli a fóliabefogó (5) nyitását és zárását. Az 
egész egységet egy védőburkolat (6) védi, melynek 
funkciója a fólia csúsztatása.
A fóliabefogó egység (1) csak akkor kapcsol be, ha 
a forgótányér (2) megáll fázis helyzetben.
A forgó tányér (2) alatt található a fóliabefogó és a 
görgők (8) (ha van ilyen*)  tápegysége (7).
A tápegységnek két része van: egy gép alapjához 
rögzített és egy forgó,  forgótányérhoz rögzített.
A rögzített rész egy lemezből áll (9) amire egy (vagy 
két*) henger (10) van rögzítve, mely kettő (vagy 
négy *) elektródát (11) emel fel.
A forgó rész két (vagy négy*) réz pályából (12) és 
egy különálló lemezből (13) áll.
Amikor a forgó tányér (2) megáll, az elektródák (11) 
felemelkednek és érintkeznek a rézpályákkal (12);
az áthaladó áram vezérli a fóliabefogó (1) motorját 
(4) és ha van ilyen, a görgők (8) motorját.
A fóliának a fóliabefogóba (6) történő befűzéséhez 
ez utóbbinak zárva kell lennie; 

* ha van görgő 

2.9 aÁbr.
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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

A vágó és hegesztő egység (13) a gép alapjához 
van rögzítve (14).
Elvágja és a fóliázott termékhez hegeszti a fóliát 
a ciklus végén.
Egy pneumatikus hengerből (15) áll, mely a kar 
(16) előre/hátra irányú forgását vezérli;
a karon (16) egy pneumatikus henger van rögzítve 
(17) mely vezérli a  fej (18) felé és vissza irányuló 
mozgását;
a fejre (18) két görgő (19) és egy pneumatikus 
henger (20) van rögzítve. A pneumatikus henger 
vezérli a vágósor (21) és a szivacs-tampon (22), 
vagy a hegesztők (23) (ha vannak) előre és hátra 
irányuló mozgását.
Mikor a ciklus végén a forgótányér fázisban meg-
áll, a kar (16) előre forog és a görgők (19) a fóliát 
abba helyzetbe terelik, hogy a fóliabefogó (5) be 
tudja fogni;
miután a fóliabefogó befogta a fóliát, a fej (18) 
előrenyúlik egészen a termékig, majd a vágósor 
(21) és a  tampon  (22)  vagy a hegesztők (23) elő-
renyúlnak, hogy levágják és a fóliázott termékhez 
hegesszék a fóliát;
a műveletek befejeztével a fej pihenő állásba tér 
vissza a forgatás kiterjedésén kívülre.

* ha van görgő 

2.9 bÁbr.
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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 SZÁLLÍTÁS MOZGATÁS TÁROLÁS

3.1 A GÉP BE- ÉS KICSOMAGOLÁSA
A gép a szállítás igényeitől függően szállítható:
-  Csomagolás nélkül átlátszó műanyag védőfóli-

ában.
-  Fa raklapon átlátszó műanyag védőfóliában.
-  Megfelelő méretű fa ládában.
- Fa raklapon kartonnal védve (standard csoma-

golás).
Miután a gépet átveszi, ellenőrizze, hogy a csomago-
lás nem sérült-e a szállítás során, vagy nincsenek-e 
rajta olyan sérülések, melyek arra utalnak, hogy a 
csomag tartalma hiányos. Szállítsa a becsomagolt 
gépet a lehető legközelebb a telepítés tervezett 
helyéhez, csomagolja ki és ellenőrizze, hogy a 
szállítmány megfelel-e a rendelésnek.

AZ EMELŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖ-
KET A GÉP ILLETVE EGYSÉGEINEK 
MÉRETEI, SÚLYA, ÉS FORMÁJA SZE-
RINT VÁLASSZA MEG. AZ EMELŐESZ-
KÖZNEK NAGYOBB TEHERBÍRÁSSAL 
KELL RENDELKEZNIE (BIZTONSÁGI 
RÁHAGYÁSSAL) MINT AMEKKORA A 
SZÁLLÍTANDÓ EGYSÉGEK TÖMEGE.

MEGJ: Amennyiben a gép sérült, vagy egyes részei 
hiányoznak, fényképpel ellátott dokumentációval 
forduljon közvetlenül az Ügyfélszolgálathoz és a 
Szállítóhoz.
Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e a csomagban a 
gép kisebb részei.
Ellenőrizze körültekintően a gép általános állapotát.
A különböző alapanyagú csomagolóanyag meg-
semmisítésére vonatkozóan a hatályos környezet-
védelmi szabályoknak megfelelően járjon el.

A LERAKODÁSNÁL ÉS MOZGATÁSNÁL 
SZÜKSÉG LESZ EGY SEGÍTŐRE, AKI 
A SZÁLLÍTÁSNÁL JELZÉSEKKEL TUD 
SEGÉDKEZNI.
A GYÁRTÓ SEMMILYEN FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL A NEM REN-
DELTETÉSSZERŰ MŰVELETEKBŐL, 
SZAKKÉPZETLEN SZEMÉLYZET VAGY 
NEM MEGFELELŐ ESZKÖZÖK ALKAL-
MAZÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.
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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

3.2 A BECSOMAGOLT GÉP SZÁLLÍTÁSA  
 ÉS MOZGATÁSA

A BECSOMAGOLT GÉP EMELÉSÉT ÉS 
SZÁLLÍTÁSÁT KIZÁRÓLAG MEGFELE-
LŐ TEHERBÍRÁSÚ KOCSIVAL VÉGEZ-
ZE. MINDEN MÁS ESZKÖZ HASZNÁ-
LATA ESETÉN MEGSZŰNIK A GÉPRE 
VÁLLALT GYÁRTÓI FELELŐSSÉG.

A CSOMAG TÖMEGE ÁLTALÁBAN A 
CSOMAGOLÁSON VAN FELTÜNTETVE.

BÁRMILYEN MŰVELETMEGKEZDÉSE 
ELŐTT MINDEN ESETBEN ELLEN-
ŐRIZZE, HOGY TARTÓZKODIK-E VA-
LAKI A VESZÉLYES TERÜLETEKEN 
(EBBEN AZ ESETBEN A GÉP TELJES 
KÖRNYÉKE VESZÉLYES TERÜLETNEK 
MINŐSÜL).

A targonca emelővilláit csúsztassa be a nyilakkal 
jelöltnek megfelelően (3.2 ábra).

A csomag méretei:
Standard gép esetén

A csomag súlya:
Standard gép esetén

3.2 Ábr.
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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

3.3  A KICSOMAGOLT GÉP SZÁLLÍTÁSA 
ÉS MOZGATÁSA

Szabadítsa fel a gépet a karton csomagolástól a 
(3.3 ábrának) megfelelően. Emelje fel és mozgassa 
az A telepítési területre (3.3 ábra).

A GÉP FELEMELÉSÉHEZ ÉS SZÁL-
LÍTÁSÁHOZ KIZÁRÓLAG MEGFELE-
LŐ TEHERBÍRÁSÚ EMELŐ KOCSIT 
HASZNÁLJON MINDEN MÁS ESZKÖZ 
HASZNÁLATA ESETÉN MEGSZŰNIK A 
GÉPRE VÁLLALT GYÁRTÓI GARANCIA.
MÉG ÍGY IS FENNÁLL ANNAK A VESZÉ-
LYE, HOGY A GÉP RÉSZEI ÖSSZEÜT-
KÖZZENEK A SZÍJAK MEGERESZKE-
DÉSE VAGY KICSÚSZÁSA MIATT. A GÉP 
EMELÉSÉT LASSAN ÉS FOLYAMATO-
SAN KELL VÉGEZNI (RÁNGATÁS VAGY 
LÖKÉS NÉLKÜL).
BÁRMELY MŰVELET ELŐTT MINDEN 
ESETBEN ELLENŐRIZZE, HOGY NEM 
TARTÓZKODNAK-E SZEMÉLYEK A 
VESZÉLYES TERÜLETEKEN (EBBEN 
AZ ESETBEN A GÉP KÖRÜLI TERÜLET 
VESZÉLYES TERÜLETNEK MINŐSÜL).

Az összeszerelt gép emelését az alábbiak szerint 
végezze:
A gép emeléséhez az emelőtargonca villáit nagy 
körültekintéssel és teljes hosszában tolja be a  Bjelű 
nyílásba (3.3ábra). 

3.3 Ábr.
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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.

3.4 A CSOMAGOLT ÉS KICSOMAGOLT 
GÉP TÁROLÁSA

Amennyiben a gép hosszú időn keresztül haszná-
laton kívül marad, az ügyfélnek ellenőriznie kell azt 
a helyet, ahová leállították valamint a csomagolás 
típusának megfelelően (láda, konténer stb.) ellen-
őriznie kell a tárolás állapotát.
Ha a gépet nem használják és a műszaki specifiká-
cióknak megfelelő helyen tárolják, akkor a gördülő 
részeit zsírral meg kell kenni. Kérdéseivel forduljon 
a gyártó Ügyfélszolgálatához.
A gyártó nem vonható felelősségre abban az eset-
ben, ha a felhasználó nem adja meg, vagy nem 
szerzi be a fenti információkat.

4 TELEPÍTÉS

4.1 ÜZEMI FELTÉTELEK

• Hőmérséklet:
 A gép üzemelése + 5°C a + 40°C fok közötti 

hőmérsékleten, 40°C-on 50%-ot 20°C-on 90%-ot 
meg nem haladó páralecsapódás nélküli relatív 
páratartalom mellett történhet. 

•  Légköri feltételek
 Az elektromos berendezés rendeltetésszerű üze-

melése 40°C-on 50%-ot, 20°C-on 90%-ot meg 
nem haladó relatív páratartalom (páralecsapódás 
nélküli)  mellett történhet. Amennyiben az üzemi 
feltételek nem megfelelőek a gép működtetésére 
a Gyártó igény szerint megoldásokat alkalmazhat 
a probléma elhárítására.

• Minimális nélkülözhetetlen megvilágítás: 300-
500 lux.

A standard kivitelű gép robbanásmentes 
és tűzveszély mentes helyiségekben tör-
ténő működésre lett tervezve és kialakí.
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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

4.2   A  G É P  K E Z E L É S É H E Z  É S 
KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
SZABAD HELY

Hagyjon megfelelő szabad helyet a forgótányér azon 
oldalán, ahol a raklapok fel- és lerakodása történik 
az emelőtargoncák vagy egyéb, a karbantartáshoz 
és a fóliatekercs betöltéséhez használt eszközök 
számára.
A gép többi oldalát tolja a falhoz és a  biztonsági 
falakhoz és érzékelőkhöz a lehető  legközelebb, 
megnehezítve a géphez történő hozzáférést (pl 
4.2 ábra).
Minden esetben ellenőrizze a Gyártó által készített 
rajzot.

4.3 A GÉP FELÁLLÍTÁSA
4.3.1  STANDARD GÉP
A standard verziójú gépek az alábbi módon kerülnek 
kiszállításra:
• alaposzlop a forgótányérra fektetve;
• leszorító (ha van ilyen) szétszerelve.
A területen nincs szükség komolyabb előkészítési 
munkálatokra. A talajnak simának és síknak kell 
lennie(a megengedett legnagyobb dőlésszög 1%) 
mely képes megtartani a gép és a raklap együttes 
súlyát.
Állítsa fel az alaposzlopot és szerelje fel a részeit.

4.2Ábr.
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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

Az alaposzlop visszahelyezése (4.3 a ábra) 
a) Készítse elő az alaposzlop rögzítéséhez tarto-

zékként adott csavarokat.
Az oszlop emelését megfelelő emelőszer-
kezettel (1) kell elvégezni, melyet az osz-
lopon kialakított fülbe kell beakasztani.

b) Emelje meg az alaposzlopot (2);
c) helyezze be a csavarokat (3) és rögzítse az 

oszlopot a gépalaphoz (4);
d) szerelje fel a védőburkolatot (5) és rögzítse 

csavarokkal.

17-es nyitó kulcs

3mm-es hatszögletű kulcs

17-es dugókulcs

4.3 a Ábr.
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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)

Leszorító felszerelése (opcionális) (4.3 b ábra)
a) szerelje fel a leszorító kart (1) majd rögzítse a 

három csavarral (2)
b) csatlakoztassa az érzékelő kábelt (3)
Fólia befogó felszerelése
a)  helyezze a fóliabefogó egységet (  4) a foglalatba (5)
b) szerelje fel a  záró védőburkolatot (6)
c) szerelje fel a szelep védőburkolatot (7)

4.3 bÁbr.
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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

A gép rögzítése a talajhoz (4.3c ábra)
a) Távolítsa el a 4 műanyag dugót (5);
b) a gép keretén található furatokon át fúrjon lyukat 

a padlóba a (1-2-3-4) pontokon;
c) helyezzen az acéltipliket a furatokba, majd erő-

sítse meg a csavarokat;
d) szerelje vissza a műanyag dugókat (5).

4.3cÁbr.
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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.

Felhajtórámpa összeszerelése (opciós)
A rámpa a gép három oldalára szerelhető fel 
(4.3d ábra).
A rámpa összeszereléséhez az alábbiak szerint 
járjon el:
a) csavarozza be a csavart (1) a padlóba, majd 
illessze rá a rámpán elhelyezett furatot fentről lefelé;
b) a csavar segítségével állítsa be a rámpát és a 
forgótányért azonos magasságba (3);
c) állítsa be  rámpa és a forgótányér közötti távolsá-
got (X) a csavarok segítségével (2), a távolságnak 
2 ÷ 5 mm (max) kell lennie;
d) húzza meg a csavart (1);
e) rögzítse az ellenanyákat.

4.3 Ábr.
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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).

4.3.2  PADLÓZATBA SÜLLYESZTETT GÉP 

A gép összeszerelése előtt alakítsa ki a gép számára 
a helyet a 4.3.2 ábrának megfelelően. 
Készítsen elő egy legalább 8 cm mély mélyedést 
(lásd A).
Betonozza ki a keret körül a mélyedést egészen a 
padló szintjéig (B) majd egyengesse el a mélyedést 
úgy, hogy mindenhol egyenletesen 8cm mély legyen, 
majd töltse a (B1)-gyel jelölt területet is.
Helyezze be a gépet (C1) rögzítse a gép oldalait 
(C2) a forgótányér körül, majd rögzítse a csavarok 
(C3) segítségével, a forgótányér és a süllyesztett 
váz között hagyjon 2 ÷ 5 mm (max) szabad helyet. 
A teljesen összeszerelt gép az ábra (D) részén 
található.

4.3.2Ábr.
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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 ELEKTROMOS BEKÖTÉS
A gép elektromos bekötését kizárólag hozzá-
értő ipari elektronikai szakember végezheti. 
Ne végezzen semmilyen módosítást az  
áramkörön, kalibráláson, egységeken, stb...

Ennek be nem tartása a szállítmány rongálásának 
minősül.
Az elektromos bekötést azután végezze el, miután:
• a gép minden egységét elhelyezte. 
• minden kábelt csatlakoztatott a géppel együtt 
szállított elektromos rajz alapján.

A TERMÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BE-
RENDEZÉST A HATÁLYOS BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL 
CSATLAKOZTATNI, RENDELKEZNIE 
KELL DIFFERENCIÁL MEGSZAKÍTÓ-
VAL, ÉS FÖLDELÉSSEL. A FESZÜLT-
SÉGNEK ÉS A FREKVENCIÁNAK MEG 
KELL FELELNIE AZ ADATTÁBLÁN JE-
LÖLT ÉRTÉKEKKEL.
AMENNYIBEN A FÖLDELÉS NEM MEG-
FELELŐ, MEGHIBÁSODÁS ESETÉN A 
GÉP KEZELŐJE SÚLYOS, AKÁR HALÁ-
LOS SÉRÜLÉSEKET IS SZENVEDHET.  
MIELŐTT AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉSI 
MŰVELETEKET ELVÉGEZNÉ, VÁLASZ-
SZA LE A FESZÜLTSÉGET A HÁLÓZATI 
FŐKAPCSOLÓ "OFF" HELYZETBE ÁL-
LÍTÁSÁVAL.

Zárja le a kapcsolót egy lakattal és tegyen ki egy 
elektromos bekötés folyamatban táblát. 
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (2) az kapcsoló 
szekrényen 
“0” (zero) OFF állásban legyen, majd nyissa ki a 
kulccsal (1) 
az ajtót. 

A gépet csatlakozó nélküli vezetékkel (1) szállítjuk. 
A gépet gyárilag csatlakoztatjuk a kapcsolótáblához. 

A VILLANYSZERELŐNEK A FELHASZ-
NÁLÓ ORSZÁGÁBAN HATÁLYOS ELŐ-
ÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ CSATLAKO-
ZÓT KELL FELSZERELNIE.

A csatlakozót az alábbiak szerint kösse a vezetékre:
Barna: Fázis - Kék: Nullfázis - Sárga/zöld: Föld
Helyezze a csatlakozót az aljzatba és forgassa el 
a főkapcsolót  'I'-ON állásba. 
Mielőtt a főkapcsolót elfordítaná “I” (ON) állásba, 
ellenőrizze, hogy senki nem tartózkodik 
a veszélyzóna területén.
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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

A gép szállítható tápkábel nélkül is.
A megfelelő áramellátáshoz méretezze a veze-
tékeket megfelelően;a vezetékek méretezésekor 
vegye figyelembe a gép adattábláján feltüntetett 
feszültségértékeket. 
Nyissa ki a kulccsal (1) az ajtót.
Helyezze be a kapcsolószekrénybe a tápkábelt.
Távolítsa el a sorkapcsok burkolatát (L1-L2-L3 - N 
és PE jelzéssel ellátva).
Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket a megfelelő sor-
kapcsokhoz kösse: kösse a fázisokat a “L1-L2-L3” 
jelzésű sorkapcsokhoz, a nullfázist kösse az  “N” 
sorkapocshoz, a sárga-zöld földvezetéke a sárga-
zöld "PE" jelzésű sorkapocshoz.
Helyezze vissza a sorkapocs burkolatát.
Zárja be az ajtót a kapcsoló szekrény megfelelő 
kulcsával (1) majd tegye azt biztonságos helyre. 
Fordítsa “I” ON állásba a főkapcsolót.
Mielőtt a főkapcsolót (2) “I” ON állásba helyezné, 
ellenőrizze, hogy senki nem tartózkodik a veszély-
zónában.
A GYÁRTÓ nem vonható felelősségre az olyan 
károkért, melyek ezeknek a szabályoknak a be 
nem tartásából és szakképzetlen személyek miatt 
keletkeznek.

4.4 Ábr.



50

1

2

3

4

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 PNEUMATIKUS BEKÖTÉS

A pneumatikus csatlakozást
a géppel együtt szállított pneumatikus 
rajznak megfelelően kell elvégezni.
A pneumatikus hálózatnak 
a műszaki adatoknál megjelölt levegő 
mennyiséget kell biztosítania.

A PNEUMATIKUS BEKÖTÉS ELVÉGZÉSE 
ELŐTT NYOMJA MEG A VÉSZLEÁLLÍTÓ 
GOMBOT.

A pneumatikus bekötést  az alábbiak szerint 
végezze:
• csatlakoztassa a flexibilis csövet (1) a levegő 
kezelő egység gyors csatlakozójához (2)
• ellenőrizze, hogy a szelep (3) “OPEN” állásban 
legyen 
• aktiválja a töltővezeték nyomást;
• ellenőrizze, hogy a manométer 6 bar- nál 
alacsonyabb értéket jelöl
• a kiegyenlítő gombbal (4) egyenlítse ki az esetleges 
nyomáskülönbséget. Amennyiben szükséges 
ismételje meg a műveletet akkor is amikor a gép 
működésben van. 

A P N E U M AT I K U S  B E K Ö T É S T 
KIZÁRÓLAG SZAKEMBER VÉGEZHETI 
EL A BIZTONSÁGI ELŐRÍRÁSOKNAK 
MEGFELE

4.5Ábr.
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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.

5.1 Ábr.

5 ÜZEMBE HELYEZÉS
5.1 KAPCSOLÓSZEKRÉNY

1. Főkapcsoló
 Be- illetve kikapcsolja a gépet, leválassza a 

gépet az elektromos hálózatról.
2. Újraindító gomb
 Biztosítja a segédáramkörök áramellátását, a gép 

indítását vagy a vészleállító gomb megnyomását 
követően kell megnyomni. 

3.  Vészleállító gomb
 A vészhelyzet vagy veszélyhelyzet esetén leállítja 

a gépet, és megszakítja a gép áramellátását. 
A gép újraindításához forgassa el gombot az 
óramutató járásával megegyező irányba.

4. Vezérlőpanel
 A gépet és a munkaciklust vezérli.
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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. Feszültségjelzőbekapcsolt állapotban fehér 
jelzi, ha a főkapcsoló felől az áramkörök feszültség 
alatt vannak.
• A főkapcsoló felőli sorkapcsok és a főkapcsoló a 
feszültségjelző  bekapcsolt állapotában is feszültség 
alatt lehetnek;

6. Vészjelző bekapcsolt állapotban piros jelzi a 
vészhelyzeteket;

7. Automata menetmódú villogó nyomógomb 
zöld nyomógomb, mely az automata ciklust indítja 
el. Kb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával (mely 
alatt figyelmeztető hangjelzés hallatszik) aktiválódik 
az automata ciklus;

8. Vészleállító nyomógomb piros nyomógomb, 
mely megszakítja z automata ciklust;

9. Biztonsági érzékelőt kiiktató kulcsos 
kapcsoló akkor kell használni, mikor a raklap 
egy magasságban megáll a fotocella előtt. Ebben 
az esetben ha a rakomány nem lett eltávolítva, 
újraindítható a vészhelyzeti kör. Aktiválja a fotocellát 
kiiktató kulcsos kapcsolót, majd indítsa újra a 
vészhelyzeti kört a "reset" gomb megnyomásával, 
ezt követően a szállítópályákat kézi vezérlővel 
irányítva szállítsa a raklapot addig, míg az nem 
kerül hatótávolságon kívülre;

10.Ajtónyitó kapcsoló;

11. Ragasztó termosztátja növeli vagy csökkenti 
a fólia hegesztő hőmérsékletét;

12. Hangjelző készülék az elektromos 
szekrényen van elhelyezve.
A hangjelzőkészülék jelzi:
1 a "ÜZEM" gomb megnyomása után a gép 
elindulását. 
3 másodpercig folyamatos hangjelzést ad majd a 
a gép elindul;
2 az olyan biztonsági beavatkozást, mely leállítja a 
gépet (szakaszos hangjelzés)
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Fig. 5.2

5.2. PANNELLO COMANDI 
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5.2. KEZELŐFELÜLET 

5.2 Ábr.
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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 Programozott ciklus INDÍTÓ gomb 
B  Két jegyű kijelző, a kiválasztott programot jelöli
(a kijelző villogása azt jelzi, hogy a paraméter módo-

sítva lett)
C  Két jegyű kijelző, a kiválasztott program funkcióit 

(paramétereit) jelöli
D 3 jegyű kijelző, a megjelenített funkció értékeit mutatja
E  E  Vészjelzés újraindító (minimum 2 másodpercig Vészjelzés újraindító (minimum 2 másodpercig 
nyomva tartani)nyomva tartani)
 Ciklus újraindító (tartsa nyomva a Ciklus újraindító (tartsa nyomva aLEDLED felgyulladásáig  felgyulladásáig 
2-4 másodpercig)2-4 másodpercig)
 Paraméterek mentése (tartsa nyomva amíg a led  Paraméterek mentése (tartsa nyomva amíg a led 
világít - minimum 4 másodpercig)világít - minimum 4 másodpercig)
F  Auto: kocsi felemelése kézi üzemmódban.
 Az "E"gombbal együttesen megnyomva a leszorító 

automatikusan felemelkedik a ciklus kezdő állásába.
 Station: lásd kézi vezérlők szkaszai
G  Auto: kocsi leengedése kézi üzemmódban (az ''E'' 

gombbal együttesen megnyomva a kocsi automati-
kusan leereszkedik a ciklus kezdő állásába)

 Station: lásd kézi vezérlők szkaszai
H  Auto: forgótányér kézi üzemmódú forgatása, ha a 

gombot nyomva tartja, a forgótányér megáll a ciklus 
megadott szakaszában (az''E'' gombbal együttesen 
megnyomva a forgótányér automatikusan addig forog, 
míg a megadott szakaszba nem kerül)

 Station: gép nullázása: lenyomva tartva a gép 
kiindulási ciklusba állítja vissza az egységeket 

O  A ciklus megszakító STOP gombbal a gépet a ciklus 
közben állítja le, a forgótányér lelassul, majd megáll, 
a ciklust később ott folytathatja, ahol megszakította.

L A gombbal a beállított értékeket növelheti
M A gombbal a beállított értékeket csökkentheti
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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)

Paraméterek betöltése: automatikusan megtörténik a 
kívánt program kiválasztásával.

Paraméterek elmentése:ha az "E" RESET gomb LED-
je nem ég,"E" minimum 4 másodpercig nyomva tartva 
a RESET gombot a LED elkezd gyorsan villogni, ezzel 
jelzi, hogy a paraméterek mentése megtörtént. 
A P=00 program csak olvasható alapértelmezett érté-
kekre beállítva.
Összesen 99 program létrehozására van lehetőség: egy 
meglévő program paramétereinek egy "szűz" programban 
való másolásához válassza ki a forrásprogramot, tartsa 
nyomva a RESET gombot és a P+ és P- gombokkal 
válassza ki célprogramot. Ha a RESET gombot 4 
másodpercen belül elengedi, a paraméterek csak 
átmásolásra kerülnek. Ha minimum 4 másodpercig 
nyomva tartja a gombot, és csak utána engedi el, akkor 
a paraméterek átmásolódnak és mentődnek is.
Megj: A célprogramnak mindig lezártnak kell lennie 
(F00=1) ( Az "E" RESET gomb LED-je kikapcsol)
Az utolsó használt program automatikus előhívása. A 
gép következő bekapcsolásakor betöltődnek az utoljára 
kiválasztott és elindított program paraméterei.
Billentyűzár/billentyűzár kioldása: megakadályozza a 
paraméterek módosítását a V+ és V-; gombok lezárásá-
val; nyomja meg egyidejűleg a F+ és F- gombokat majd 
nyomja meg a RESET gombot a zárhoz/zár kioldásához. 
Amint a funkció aktiválódik, a V kijelző jobb LED-je ki-
gyullad és égve marad. 
A billentyűzár/billentyűzár kioldása állapot a ciklus lekap-
csolása és a gép újraindítása után is fennáll.

1: tizedes pontot jelöl (0.00-9.99)

2: tizedes pontot jelöl (0.00-9.99)  
3: a billentyűzár állapotát jelöli 
 VILÁGÍT : billentyűzet lezárva (V+ és V- lezárva))
 NEM VILÁGÍT: a billentyűzet lezárása feloldva (V+ 

és V- lezárása felodva)
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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.       

Jelzések

Az "E" RESET gomb LED-je a kiválasztott program 
írásvédelmét jelöli Bekapcsolt állapotban nem lehet 
felülírni a módosított paramétereket. A módosítások 
végrehajtásához válassza ki a program F00paraméterét 
és állítsa be 1 értékre, majd tartsa nyomva a RESEt-et 
minimum 3 másodpercig. Amennyiben menteni szeretné 
a programot és mentés után egyben írásvédetté tenni, 
ugyancsak azF00paramétert először állítsa 1-re (lakat 
nyitva) majd újból 0-ra (lakat zárva) majd tartsa nyomva 
legalább 3 másodpercig a RESET gombot. A LED gyorsan 
kezd villogni ha legalább 3 másodpercig nyomva tartja 
a RESET gombot, ez jelzi hogy a gép kész memorizálni 
a paramétereket; a RESET gomb felengedésével a 
paraméterek mentésre kerülnek. A LED lassan villog 
vészjelzéskor.

A MANUALE TAVOLA (FORGÓTÁNYÉR KÉZI 
ÜZEMMÓDBAN) gomb melletti LED a forgótányér 
forgásának automata vezérlését jelöli.

A MANUALE SALITA CARRELLO (KOCSI EMELÉSE 
KÉZI ÜZEMMÓDBAN) gomb melletti LED a kocsi 
emelésének automata vezérlését jelöli.

A MANUALE DISCESA CARRELLO (KOCSI ERESZTÉSE 
KÉZI ÜZEMÓDBAN) gomb melletti LED a kocsi 
leeresztésének automata vezérlését jelöli.

Elhasznált fólia súlyának megjelenítése (Opt)
Valamennyi ciklus után, a gép megjeleníti az elhasznált 
fólia súlyát, megjelenítve az F kijelzőn a “CF” feliratot, 
és aV kijelzőn az utolsó fóliázás során felhasznált fólia 
súlyát (grammban kifejezve). megjegyzés: a megfelelő 
pontosság biztosítása érdekében, a fólia vastagság 
paramétert megfelelően adja meg F24)

 A FORGÓTÁNYÉR ÉS A KOCSI 
LEÁLLÍTÁSA CIKLUS KÖZBEN

Billentyűkombinációk segítségével lehetséges a 
ciklus meghatározott szakaszába helyezni a gépet.
Ha megnyomja és nyomva tartja a H gombot , 
közben megnyomva az (E) gombot, a forgótányér 
addig forog, amíg el nem ér egy előre megadott 
helyzetet (leállás működés közben).
Ha megnyomja és nyomva tartja a (G) gombot, majd 
megnyomja az (E) gombot, a kocsi leereszkedik, 
majd megáll. 



58

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 INDÍTÁS ikon a programozott ciklus indításához 
(legalább 3 másodpercig lenyomva kell tartani) 

B 2 számjegyű kijelző, a kiválasztott programot jelzi 
(Megjegyzés: a kijelző villogása azt jelzi, hogy a 
paraméter módosítva lett);

C  2 számjegyű kijelző jelzi a kiválasztott program 
funkcióit (paramétereit)a ciklus alatt a végrehajtás 
állapotát mutatja

D 3 számjegyű kijelző, a megjelenített funkció értékét 
jeleníti meg, a ciklus alatt a kocsi pillanatnyi magas-
ságát jelöli

E  E  A vészjelzések törlése és a hangjelzés némításaA vészjelzések törlése és a hangjelzés némítása
F  A kocsi felemelése kézi üzemmódban, megtartott 
helyzetű kapcsolóval  
F  Kocsi leeresztése megtartott kézi üzemmódban.
H  Asztal forgatása kézi üzemmódban, megnyomva az 

asztal fázisban megáll
I Kocsi süllyesztése, a kocsi automatikusan leeresz-

kedik a kezdő ciklus alsó pozíciójába
J Érték növelésére és csökkentésére szolgáló kurzor
K Gépciklus RESET
L  Érték növelése ikon
M Érték csökkentése ikon
N Asztal forgatása, az asztal automatikusan fázis po-

zícióba forog
O  Auto: STOP ikon, ciklus szüneteltetése, az asztal 

azonnal lelassít és leáll, a ciklus erről a pontról in-
dítható újra.

 Station: STOP ikon ciklus szüneteltetése, az asztal 
követi a leállító rámpát, majd megáll fázison, a ciklus 
erről a pontról indítható újra. 

P  Leszorító egység felemelése kézi üzemmódban 
megtartott kapcsolóval.

Q Leszorító egység emelkedése, a leszorító egység au-
tomatikusan felső, cikluskezdő pozícióba emelkedik

R Leszorító egység süllyesztése kézi üzemmódban 
megtartott kapcsolóval

S "másolás" ikon, másolja a kiválasztott programból 
a funkció értékeket. Megnyomva, a P kijelző villogni 
kezd, a V kijelző megjeleníti a CPY-t, jelezve, hogy a 
másolás és a beillesztés folyamatban van; a P+ vagy 
P- ikonokkal válassza ki a célprogramot; nyomja meg 
a T ikont a funkciók beillesztéséhez a kiválasztott 
programból, vagy RESET gombot a paraméterek 
célprogramba történő mentése nélküli kilépéshez  

T "BEILLESZTÉS" ikon beilleszti a funkció értékeket 
a kiválasztott programba (lásd fent) 

U "betöltés" ikon, betölti a kiválasztott program elmentett 
értékeit

VV  Paraméterek mentése  Paraméterek mentése
W Billentyűzár ikon
X Funkciók
Y Kézi vezérlők
ZZ Azonnal elérhető kézi vezérlők ikonjai:Azonnal elérhető kézi vezérlők ikonjai:
Z1Z1 Befogó egység zárása ikon Befogó egység zárása ikon
Z2Z2 Kézi üzemmódú hegesztés ikon Kézi üzemmódú hegesztés ikon
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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"

Paraméterek betöltése: automatikusan megtörténik a 
kívánt program kiválasztásával.

Paraméterek mentése: ha az F kijelző jobb oldali ledje 
nem világít, MENTÉS tale LED inizia a lampeggiare 
velocemente ad indicare che i parametri sono stati salvati. 
A P=00 program csak olvasható alapértelmezett érté-
kekre beállítva.

1: a program blokkolását jelzi 
 VILÁGÍT: program blokkolva (F00=0)
 NEM VILÁGÍT: program kioldva (F00=1)

99 programot lehet létrehozni:  egy meglévő program 
paramétereinek egy "szűz" programba történő 
másolásához válassza ki a forrásprogramot, nyomja 
meg a MÁSOLÁS (S) ikont (a V kijelzőn a CPY felirat 
jelzi, hogy a másolás folyamatban van), a P+ és P- 
nyomógombokkal válassza ki a célprogramot és nyomja 
meg végül a BELILLESZTÉS (T) ikont. 
Megj: Mindig oldja fel a célprogramot (F00=1).
Az utolsó használt program automatikus előhívása. A 
gép következő bekapcsolásakor betöltődnek az utoljára 
kiválasztott és elindított program paraméterei.
Billentyűzet lezárása/feloldása: a V+ és V- ikokok 
lezárásával megakadályozza a paraméterek mó-
dosítását. Nyomja meg egymás után a MENTÉS 
(V), F+, F-, BILLENTYŰZÁR (W) ikonokat. Amint a 
funkció aktiválódik, a V kijelző jobb LED-je kigyullad 
és égve marad. 
A billentyűzár/billentyűzár kioldása állapot a ciklus lekap-
csolása és a gép újraindítása után is fennáll.

1: tizedes pontot jelöl (0.00-9.99)

2: tizedes pontot jelöl (0.00-9.99)  
3: a billentyűzár állapotát jelöli  
 VILÁGÍT : billentyűzet lezárva (V+ és V- lezárva)
 NEM VILÁGÍT: a billentyűzet lezárása feloldva (V+ 

és V- lezárása felodva)
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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.

Jelzések
Ha a kijelző jobb oldalán elhelyezett F led világít, az azt jelenti, 
hogy a kiválasztott program írásvédett. Bekapcsolt állapotban 
nem lehet felülírni a módosított paramétereket. A módosítások 
végrehajtásához válassza ki a program F00 paraméterét és 
állítsa be 1 értékre, majd mentse el a módosítást. Amennyiben 
menteni szeretné a programot és mentés után egyben 
írásvédetté tenni, ugyancsak az F00 paramétert először 
állítsa 1-re (lakat nyitva) majd újból 0-ra (lakat zárva), és ezt 
követően mentse el. 
Elhasznált fólia súlyának megjelenítése (Opt)
Valamennyi ciklus után, a gép megjeleníti az elhasznált fólia 
súlyát, megjelenítve az F kijelzőn a “CF” feliratot, és aV kijelzőn 
az utolsó fóliázás során felhasznált fólia súlyát (grammban 
kifejezve). megjegyzés: a megfelelő pontosság biztosítása 
érdekében, a fólia vastagság paramétert megfelelően adja 
meg F24)
Képernyő beállítása
Riasztás alatt lévő képernyővel, kattintson néhány másodpercre 
a képernyő bármelyik pontjára
Az F kiejlzőn a “Pt” felirat látható, míg a V kijelzőn a “rEL”, 
üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet, hogy a kijelzőt 
nem szabad megérinteni addig, amíg a P kijelzö számlálója 
el nem éri a 0 -át, majd megjelenik a 4 szám;
Ekkor kattintson 4 helyre: 
( lásd 5.3 ábrát)
1 Balra fent (az ujj az F01 ikon belsejében)
2  Jobbra fent (a T IKON NÉGYSZÖGÉNEK BAL FELSŐ 

SARKÁNÁL)
3 Jobbra lent (a jobb alsó viszonyítási pont)
4 Balra lent (bal alsó viszonyítási pont)
Minden érintésre a P kijelző 4-től 1-ig visszafelé kezd számolni.
Az utolsó érintéssel a V kijelző megjeleníti az “End” feliratot, 
ha minden rendben, ellenkező esetben az ‘EFC’ riasztást
Végül a gép automatikusan újraindul

 A FORGÓTÁNYÉR ÉS A KOCSI LEÁLLÍTÁSA 
CIKLUS KÖZBEN*

Az (N) ikont megnyomva, a forgóasztal előre meghatározott 
pozícióig forog (leállás fázisban).
Az (I) ikont megnyomva, a kocsi az alsó pozícióba ereszkedik, 
majd leáll.
A (Q) ikont megnyomva, a leszorító egység magas pozícióig 
emelkedik, majd leáll

* A gép nem hajthat végre ciklust, a kilépéshez nyomja 
meg a RESET (K) gombot.
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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 VEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓI 

F00 Ennek a paraméternek a segítségével lehet lezárni 
a ciklus paraméterek felülírását: 0 bekapcsolva, 1 
kikapcsolva

F01 Ciklus beállítás: 01 emelkedés és ereszkedés; 02 
emelkedés vagy ereszkedés; 03 kézi; 04 gyors 
emelkedési és ereszkedési ciklus

F02 Forgótányér sebessége: 05 ÷ 100
F03  Kocsi emelkedési sebessége: 05 ÷ 100
F04 Kocsi ereszkedési sebessége: 05 ÷ 100
F05 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a 

termék alján
F06 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a 

termék tetején.
F07 Megerősítő átkötések számának kiválasztása kö-

zépmagasságban (F08)
F08 Az - a fólia közepéhez viszonyított - magasság, 

amelynél az (F07) szerinti megerősítő átkötések 
történnek (mivel a tekercs 50cm magas 25 cm 
alatti értékek nem állíthatók be)

 Megjegyzés: a fóliafeszítést az F32 paraméter 
állítja be, az előfeszítést az F33 (ez utóbbi csak 
PS kocsikkal rendelkező gép esetén)

F09 A termék teteje fölött elhelyezett fóliasáv
F10 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - ma-

gasság, amelytől felfelé a fóliázás megkezdődik
F11 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - ma-

gasság, amelyen a fóliázás befejeződik
F12 Az - a fóliatekercs felső székéhez viszonyított - 

magasság, amelyen a kocsi emelkedése megáll 
(a termékolvasó fotocella kikapcsol)

F13 A fólia feszessége a terméken a termék alján és 
közepén történő átkötések során: 0 ÷ 100

F14 A fólia feszessége a terméken a kocsi emelkedése 
közben: 0 ÷ 100

F15 A fólia feszessége a terméken a termék tetején 
történő megerősítő átkötés közben: 0 ÷ 100

F16 A fólia feszessége a terméken a kocsi ereszkédese 
közben: 0 ÷ 100

F17 Csak PS kocsi esetén a fólia fólia nyúlása a termék 
alján történő átkötés során: 120 ÷ 400

F18 Csak PS kocsi esetén a fólia nyúlása a kocsi 
emelkedése során: 120 ÷ 400

F19 Csak PS kocsi esetén a fólia nyúlása a termék 
tetején történő megerősítő átkötések során: 120 ÷ 
400

F20 Csak PS kocsi esetén a fólia megnyúlása a kocsi 
ereszkedése közben: 120 ÷ 400

F21  Leszorító ciklus (Opc.): bekapcsolva 1 vagy 
kikapcsolva 0

F22  Megszakított ciklus: 1 bekapcsolva vagy 0 ki-
kapcsolva

F23  Kocsi lefelé irányú mozgásának értéke ha 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 Használat fólia vastagsága: 10 ÷ 35 mikron (Opt: 
csak a felhasznált fólia számítással)
F25 A leszorító ereszkedés végének késleltetése (a 
termékre gyakorolt nyomás beállítása)
F26 Vágó ciklus (Opc.): bekapcsolva 1 vagy kikapcsolva 
0
nem áll rendelkezésre Auto vagy Station esetén
F27 Vágási idő a fázis után: 0 ÷ 100 tizedmásodperc 
(a fólia feszessége a vágás alatt)
nem áll rendelkezésre Auto vagy Station esetén
F28 A fólia eltávolítási ideje vágás után 0 ÷ 100 tized-
másodperc
nem áll rendelkezésre Auto vagy Station esetén
F29 Afólia kihúzási ideje lassú indítással és lassú feszí-
téssel a ciklus elején
F30 Felemelés
F31 Aátkötések száma
F32  Átkötések feszítése
F33  Csak PS kocsi esetén: Pelőnyújtás átkötés során
F34  Biegelés alsó kezdő átkötések (F05 után átkötés 
nyitott fóliával)
F35 Biegelés engedélyezése felemelés közben
F36 Biegelés felső átkötések (Megjegyzés: ha F06 = 
0, a biegelő zárva marad)
F37 Biegelés engedélyezése leereszkedés közben
F38 Biegelés alsó záró átkötések
F39 Biegelés lezárás szabályozási ideje (lehetővé teszi 
a részlegesen zárt fóliával történő fóliázást)

F40* Auto: Befogó vágási ciklus (Opc.): bekapcsolva 1, 
kikapcsolva 0. A vágási ciklust az emelkedési és ereszkedési 
ciklussal kell összekapcsolni
Station: a befogó és vágási ciklus mindig engedélyezett
F41*  Az a magasság, amelyen a fólia a megfogó nyitá-
sakor található
F42* Afólia mérete a kar előrenyúlása előtt
F43*  Magasság ahol, a fólia a vágás pillanatában található
F44* Forgatási szög ahonnan a vágókar és/vagy levegő 
befúvás bekapcsol
F45* A fólia vágási ideje (vágó szál fűtési ideje)
F46* Vágási/hegesztési idő elöl
F47* A fóliahagesztés szüneteltetésének ideje (ha >0, a 
hegesztő egység egy újabb elmozdulást hajt végre előre)
F48*  Afólia feszessége a vágás alatt
F49*  Csak PS kocsi esetén fólia előnyújtása a vágás 
alatt

* csak su Auto vagy Station esetében áll rendelkezésre, 
F40 mindig aktív a Station változaton

F50  A bemeneti szállítópályák indításának késleltetése 
az emelőkocsi eltávolodása után
F51 A kimeneti szállítópályák indításának késleltetése 
az emelőkocsi eltávolodása után
F55  A fóliakötegenkénti vágás engedélyezése 
F56  A fóliasávonkénti vágás késleltetése ciklus elején 
F57  Fóliasávonkénti vágás késleltetése a kocsi ereszke-
désekor 
F58  A fóliakötegenkénti vágás engedélyezése a fenti 
megerősítő fóliázáskor
F59  A fóliakötegenkénti vágás letiltásának késleltetése 
a termék felső részén
F60 A leszorító emelkedési ideje ha F22=1 (F22 Ciklus 
szünettel: bekapcsolva 1 o kikapcsolva 0)
F61  A réteges csomagolási ciklus újraindításakor a 
megerősítő rétegek száma (opciós, 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

 TOVÁBBI KÉZI VEZÉRLŐK

 Az F kijelző a kézi vezérlők megjelenítésére szolgál. 
Kézi vezérléshez használja azF+ és F- nyomógombokat 
a kívánt vezérlő kiválasztásához, majd nyomja meg az 
alább felsorolt nyomógombot:

C0 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → forgótányér 
óramutatóval megegyező irányú forgatása
C0 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → forgótányér 
óramutatóval ellentétes irányú forgatása (csak Station 
kivitelen)

C1 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → fóliázó kocsi 
emelkedése
C1 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → fóliázó kocsi 
ereszkedése

C2 + nyomógomb F (lefelé mutató nyíl) → leszorító 
emelkedése
C2 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → leszorító 
ereszkedése

C3 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → forgó görgősor, 
raklap felrakodás fóliázás pozícióig 
C3 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → forgó görgősor, 
raklap lerakodás

C4 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → fóliabefogó 
zárás
C4 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → fóliabefogó 
nyítás

C5 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → kapcsoló fel
C5 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → fólia vágás/
hegesztés tesztsorozat (a vészjelzések nem aktívak, 
lehetőség van az érzékelők pozíciójának és a szelepek 
beállításának ellenőrzésére)

C6 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → biegelő 
kocsi fel
C6 + nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → biegelő 
kocsi le

C7 + nyomógomb F (felfelé mutató nyíl) → görgők előre, 
raklapok igazítása az első elérhető fotocellákhoz
C7+ nyomógomb G (lefelé mutató nyíl) → görgők előre, 
raklapok lerakodása a gyártósorról (ha van)

C8+ gomb F (felfelé mutató nyíl) → vágás bekapcsolása
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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)

Vészjelzések  KIJELZŐ F= AA
A V kijelző a vészjelzések megjelenítésére szolgál. Ezzel 
egyidőben a RESET gomb melletti LED vagy az F kijelző 
melletti LED (érintőképernyő esetén) villog:
E01: fotocella raklapot érzékel
E02: rendellenesség a forgótányér forgásakor
E03 újraindítás kikapcsolás után vagy elektromos 

feszültség megszakadása után
E04: a tányér vagy a kocsi ereszkedését ellenőrző 

biztonsági berendezés bekapcsolt.
E05: inverter leállítva
E06: biztonsági ajtó nyitva vagy vészjelzés a biztonsági 

érzékelőn vagy általános vészjelzés
E07: levegő hiány vagy alacsony légnyomás
E08: rendellenesség kocsi emelkedése/ereszkedése 

közben.
E09: fólia elszakadt vagy fólia elfogyott
E10:rendellenesség a kocsi végálláskapcsolójánál 

(mindkettő alkalmazva)
E11: rendellenesség az kocsi alsó végálláskapcsolójánál 

(a kocsi emelkedése során nem lett kioldva) 
E12: rendellenesség a kocsi felső végálláskapcsolójánál 

(a kocsi ereszkedése közben nem lett kioldva)
E13: lenti végállásakpcsoló hiba:a kocsi emelkedés 

közben kinyílt, a motor elllentétes irányban forog, 
vagy a végálláskapcsolók fel vannak cserélve

E14: fenti végálláskapcsoló hiba: a kocsi ereszkedés 
közben kinyílt, a motor elllentétes irányban forog, 
vagy a végálláskapcsolók fel vannak cserélve

E16: a kocsi ajtaja nyitva vagy vészjelzés a biztonsági 
érzékelőn vagy általános vészjelzés

E20: ...E29 paraméter memória hiba
E40: a vágókar túlnyúlik
E41: a vágófej túlnyúlik
E42: ragasztó és vágósor pozíción kívül
E43:időtúllépés a vágókar működése közben (a vágókar 

hátsó érzékelője nincs kioldva)
E44: időtúllépés a vágókar működése közben (a vágókar 

hátsó érzékelője nincs használatban)
E45: időtúllépés a vágókar működése közben (a vágókar 

hátsó érzékelője nincs kioldva) 
E46: időtúllépés a vágókar működése közben (a vágókar 

hátsó érzékelője nincs használatban)
E47:időtúllépés a vágófej működése közben (a fej hátsó 

érzékelője )
E48: időtúllépés a vágófej működése közben (a fej hátsó 

érzékelője nincs alkalmazva)
E49: időtúllépés a ragasztó és vágósor működése közben 

(a vágó hátsó érzékelője nincs kioldva
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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: biegelés nyitás/zárás rendellenesség (mindkét 
érzékelő)

E51:leállított biegelés a felső érzékelőnél
E52: leállított biegelés az alsó érzékelőnél
E53: rendellenesség a felső végálláskapcsolónál biegelés 

közben (a henger emelkedésénél nem alkalmazott) 
E54: rendellenesség a felső végálláskapcsolónál biegelés 

közben (a henger ereszkedésénél nincs alkalmazva)
E60: rendellenesség a leszorító emelkedése közben 

(időtúllépés emelkedés közben a fenti végálláskapcsoló 
közbelépése nélkül)

E61: rendellenesség a leszorító ereszkedése közben 
(időtúllépés ereszkedés közben a leszorító tányér 
érzékelőjének beavatkozása nélkül)

E62: Leszorító kocsi ereszkedés közben, de leszorító tányér 
pozíción kívül (raklap nem érzékelhető)

E64: Ereszkedés megállítása a leszorító a kocsira 
ereszkedett és nem a termékre

E65: rendellenesség a leszorító tányér érzékelőjénél (a 
leszorító emelkedése során nincs alkalmazva)

E66: rendellenesség a leszorító felső végálláskapcsolójánál 
(a leszorító ereszkedésénél nem szabadul fel)

E80: időtúllépés a csatlakozónál (alacsony tartórúd érzékelő 
nincs alkalmazva)

E81: próbálkozás a forgás elindítására fenti tartórúddal
E82: próbálkozás a tartórúd emelésére 
E90: a termék fóliázó felé történő szállítása során használt 

töltő szállítópálya 
E91: Kísérlet tartórúd elindítására, míg a forgó görgősor 

bemeneti vagy kimeneti fotocellája foglalt
E92 az új termékfeleóhelyezés során a forgó asztal már 

foglalt (a forgó görgősoron lévő összes fotocellának 
szabadnak kell lennie még a betöltés előtt)

E93: a forgótányéron lévő termék meghaladja a 
megengedett méreteket (a forgó görgősoron lévő 
fotocellák még a fóliázás megkezdése előtt mind 
takarásba kerülnek)

E94: a forgótányér a lerakodás és felrakodás alatt lévő 
raklapok mozgatásának kísérlete során

E95: a szállítópálya kimenete foglalt a termék lerakodása 
során

E96: időtúllépés a termék felrakodásakor
E97: időtúllépés a termék lerakodásakor
E99: időtúllépés a termék felrakodásánál a görgősor 

bejáratánál
EF0:...EF9,EFA érintő vezérlő hiba
EFb érintő vezérlő indítási hiba (ne érintse a képernyőt a 

bekapcsolás alatt)

EFC érintő vezérlő beállítási hiba (ismételje meg a beállítás) 

Abban az esetben ha a hiba a paraméter memóriában 
többszöri bekapcsolást követően is fennáll (E20 - E29 
vészjelzések), cserélje ki az EEprom memóriát. 
A hiba esetén a gép használható, csak a munkaparamétereket 
nem lehet menteni.



67

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

Újraindítás vészleállítás vagy fóliaszakadás / a 
fólia végének elérése után

- várja meg, hogy a gép leálljon, és a kocsit tekercs-
csere helyzetbe állítsa (E09 vészjelzés)
- (csak station) fordítsa el a KULCSOS VÁLASZTÓ-
KAPCSOLÓT (10) és lépjen be a védett területre.
- szüntesse meg a vészjelzést kiváltó okot, vagy cserélje 
ki a tekercset, ha üres. Csatlakoztassa ismét a fóliát a 
raklaphoz, vagy ha van, illessze a fóliavéget a nyitott 
csipeszbe.
- (csak station) lépjen ki a védett területről, és fordítsa 
vissza a KULCSOS VÁLASZTÓKAPCSOLÓT (10) ON 
helyzetbe.
- nyomja meg a KÉK ÚJRAINDÍTÓ (2) gombot
- törölje a vészjelzést a kezelőfelületen található 
RESET (E) gomb megnyomásával, ekkor a zöld 
START gomb (7) villogni kezd
- tartsa nyomva a START (7) gombot 3 másodpercig

Bypass biztonsági érzékelő
A biztonsági érzékelők bekapcsolása után végezzen 
újraindítást, ha továbbra is használja azokat.
- forgassa el A KULCSOS KAPCSOLÓT (9) addig, 
amíg a biztonsági érzékelőn lévő fény fel nem gyullad
- tartsa nyomva azÚJRAINDÍTÓ KÉK GOMBOT (2)
- indítsa újra a vészjelzést a RESET (E) gomb meg-
nyomásával a vezérlőpanelen, a zöld színű START (7)
gomb villogni kezd
- tartsa nyomva a START gombot 3 másodpercig
Ajtó kinyitása
- az ajtó nyitó KULCSOS KAPCSOLÓ (10) elforgatá-
sával a gép megáll
- csak a gép leállása után lehet az ajtót kinyitni
- az ajtó kinyitása feszültségesést okoz

A gép bekapcsolása - automata ciklus elindítása
- forgassa el A FŐKAPCSOLÓT(1) "ON" állásba
- tartsa nyomva a KÉK ÚJRAINDÍTÓ (2)gombot
- indítsa újra a vészjelzést az E resetgomb megnyo-
másával a vezérlőpanelen, a zöld START (7) gomb 
villogni kezd
- tartsa nyomva a START (7) gombot 3 másodpercig
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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 AUTOMATA ÜZEMMÓDBAN VÉGZETT 
CIKLUSOK 

F01=01- A KOCSI EMELÉSÉNEK ÉS ERESZKE-
DÉSÉNEK TELJES CIKLUSA

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása történik 
a raklap aljától indulva elérve a raklap tetejét, majd 
újra a raklap alját.
A fóliázás során az(F)(kocsi emelése) vagy(G)(kocsi 
leeresztése) gombokkal megállíthatja a kocsit majd 
újraindíthatja a megerősítő átkötések elvégzéséhez. 

F01=02- CSAK EMELÉS VAGY CSAK LEERESZ-
TÉS CIKLUSA

Ez a ciklus a fóliázandó termék 
1500mm-es termékmagasságáig hasz-
nálható. A megengedett magasság 
felett használjon egyéni védőeszközö-
ket zuhanásveszély és az 1500mm-nél 
magasabb munkaterületen végzett 
munkavégzésből eredő veszély miatt.

Automata ciklus mely alatt a termék fóliázása tör-
ténik a raklapon a raklap aljától indulva elérve a 
raklap tetejét, majd újra a raklap alját. 
A fóliázás során az (F) (kocsi emelése) vagy (G)
(kocsi leeresztése) gombokkal megállíthatja a 
kocsit és újraindíthatja a megerősítő átkötések 
elvégzéséhez.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ



69

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 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGAS-
SÁGRÓL TÖRTÉNŐ INDULÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy 
előre beállított magasságról indulva történik. A 
magasság értékét az F10 funkción keresztül állít-
hatja be.

F11 -  CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGAS-
SÁGON TÖRTÉNŐ MEGÁLLÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy 
előre beállított magasságon megállva történik. A 
magasság értékét az F11 funkcióval állíthatja be.

F21=01- LESZORÍTÓ CIKLUS (OPCIÓS)
Automata ciklus a gép kiegyenlítésére opcionális 
leszorító egységgel.
F21=1 bekapcsolva  F21=0 kikapcsolva
A ciklust elindító gomb (A) megnyomását követően, 
hangjelzés jelzi 5 másodperccel előre a leszorító 
tányér leeresztését.
- A hangjelzés után a leszorító a forgótányéron lévő 
csomagolandó termékre ereszkedik
- a forgótányér forogni kezd a raklapon lévő termék 
fóliázása elindul.
- A ciklus végén a forgótányér megáll és a leszorító 
tányér felemelkedik, a termék kész a lerakodáshoz.
A leszorító emelésének és leeresztésének kézi ve-
zérléséhez a F21funkció megjelenítése szükséges 
(amit 1-re kell állítani)majd nyomja meg a (F) gom-
bot a leszorító emeléséhez vagy a (G) gombot a 
leeresztéséhez.

F22=01- EMELÉS ÉS LEERESZTÉS MEGSZA-
KÍTÁSSAL

A ciklus a fóliázandó termék max. 
15mm-es magasságáig használha-
tó. A megengedett magasság felett 
használjon egyéni védőeszközöket 
zuhanásveszély és az 1500mm-nél 
magasabb munkaterületen végzett 
munkavégzésből eredő veszély miatt.

A felemelést, leeresztés vagy csak felemelést 
megszakítással végző ciklus a fóliázandó termék 
tetején leáll; a ciklus megszakítása előtt a kocsit 
az F23-mal engedje le a kívánt magasságra. A 
gép megáll, újraindításra vár, közben szakaszos 
jelzést ad.
A megszakított fóliázó ciklus befejezéséhez nyom-
ja meg a ciklus újraindító (A) gombot.
Amennyiben a ciklus emelésre és leeresztésre 
van beállítva, a kocsi felemelkedik, leereszkedik 
majd a ciklus leáll.
Ha a ciklus csak emelésre van beállítva. a kocsi 
felemelkedik majd a ciklus leáll.
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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 BEFOGÓ ÉS VÁGÓ CIKLUS
"csak emelkedés vagy csak ereszkedés" ciklusokkal 
nem használható (F01=02)
A fóliabefogó és fóliavágó ciklust kizárólag a F01=1 
emelés és leeresztés ciklussal vagy F01=4 emelés 
és leeresztés gyorsciklussal kapcsolható össze.
Emelés és leeresztés automata ciklusa, mely alatt a raklap 
fóliázása történik a raklap aljától indulva elérve a raklap 
tetejét, majd újra a raklap alját. Ebben a ciklusban a fólia 
vágása és befogása automatikusan történik.
A ciklus utolsó fázisában:
- a fólia levágása történik, a raklap kész a leemelésre.
- a fólia befogása történik a soron következő raklap 
fóliázásához.
A ciklus első fázisában a befogott fólia leeresztése történik 
a csomag belsejében történő feltekeréshez.

A gyors ciklus (F01=4) abban különbözik a standard 
(F01=1) ciklustól, hogy a fóliabefogó nyílása és zárása 
a ciklus végén történik, egyes funkciók le vannak tiltva, a 
fólia feltekerése a lehető legrövidebb időn belül történik.

5.6  FÓLIATEKERCS FELTÖLTÉSE

Az alábbi eljárás általános jellegű (lásd 5.6 ábra) 
Az egyes kocsi típusokra vonatkozó leírásokat a tekercs-
tartó kocsi útmutatójában találja.

a) Engedje le a kocsit (1) a tekercs felhelyezésének 
megkönnyítésére; 

b) fordítsa a főkapcsolót (2) 'O' - OFFállásba;
c) nyissa ki a kocsi ajtaját (a kocsi típusától függően)
d) helyezze fel a tekercset (3) a tekercstartó rúdra (4);
e) tekerjen le a fóliából és fűzze át a hengerek között;
f) helyezze be a fóliát a fóliabefogóba;
g) zárja be a kocsi ajtaját.

5.7 A GÉP INDÍTÁSA
a) Helyezze fel a raklapot a forgótányérra(5) támassza 
ki ütközőkkel (10) (lásd 5.7 ábra);
b) ellenőrizze a fóliatekercset (3) a tekercstartó rúdon (4) 
majd ellenőrizze a fólia megfelelő irányát a rajz szerint 
(6), a kocsi beállításához (1);
с) kapcsolja be a gépet a főkapcsoló (2) I-'ON' 
helyzetbe állításával, majd nyomja meg az újraindító 
gombot (7) a gép működésének engedélyezéséhez.
d)állítsa be a ciklust a vezérlő panelen a leírtaknak 
megfelelően
e) nyomja meg a START gombot (A) (5.7. ábra);
f) a fóliázás befejeztével a raklap kész a leemelésre;
g) a termék leemelése után és a soron következő termék 
felhelyezése után indítsa újra a biztonsági érzékelőt és 
a gépet a ciklus f. pontból történő újraindításához.
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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.

5.6-5.7-5.9-5.10 Ábr.

5.8 CIKLUS LEÁLLÍTÁSA
A ciklus leállítása a vezérlőpanelen lévő STOP (O) 
gombbal történik

5.9 A GÉP LEÁLLÍTÁSA A 
MUNKAVÉGZÉST KÖVETŐEN

A munkavégzés befejeztével, helyezze a gépet ak-
kor is biztonságos állapotba kell helyezni, ha csak 
rövid ideig lesz használaton kívül (lásd 5.9 ábra)
a) eressze le a kocsit egészen a földig (1),
b) kapcsolja le a gépet a főkapcsoló  (2) 'O'-OFF 

állásba fordításával.

5.10 VÉSZLEÁLLÍTÁS
A gépen van egy vészleállító gomba alakú nyomó-
gomb (8) (5.10 ábra) A gomb megnyomásakor a 
gép azonnal leáll. A gép újraindításához fordítsa el 
a vészleállító gombot kioldásig, majd nyomja meg 
a kék gombot a vezérlőpanel újraindításához.
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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).

5.11 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉ-
SÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ebben a fejezetben bemutatjuk azokat a műve-
leteket, amelyekkel a termelés megkezdése előtt 
ellenőrizheti a biztonsági berendezések működését.

A műveletet kizárólag 2 szintű karbantartó 
illetve a kulccsal rendelkező üzemvezető 
végezheti.

5.12 VÉSZJELZŐ GOMBOK MŰKÖDÉSÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

Működésben lévő gépnél nyomja meg a vészjelző 
gombot (A). Ellenőrizze, hogy a gép azonnal meg-
áll-e. Oldja ki a korábban megnyomott vészleállító 
gombot, majd nyomja meg a „GÉP ENGEDÉLYE-
ZÉSE" gombot. Nyomja meg az ÜZEM gombot, 
majd a gép újraindul.

5.13 A BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK MŰKÖ-
DÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

A Működésben lévő gépnél haladjon át egy tárggyal 
az egyik érzékelőn (G).
Ellenőrizze, hogy a gép azonnal megáll-e. Nyomja 
meg a GÉP ENGEDÉLYEZÉSE gombot. Nyomja 
meg az ÜZEM gombot, majd a gép újraindul.
Ismételje meg ezt a műveletet minden érzékelőnél 
(G).

5.12-5.13 Ábr.
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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 KARBANTARTÁS
6.1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
6.1.1 A GÉP ÁRAMTALANÍTÁSA
Bármilyen típusú karbantartási vagy javítási munká-
lat előtt válassza le a gépet az áramforrásról. For-
dítsa a főkapcsolót 'O'-OFF állásba.

6.1.2 KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK
Karbantartási vagy Javítási munkálatok végzése 
során az alábbiakat kell betartani:
- A munka megkezdése előtt jól látható helyre 

tegyen ki egy "A GÉP KARBANTARTÁS ALATT"  
táblát;

- Ne használjon oldószereket vagy gyúlékony 
anyagokat;

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a környezetbe 
kenő-, illetve hűtőfolyadék;

- A gép magasabban lévő részeihez való hoz-
záférés érdekében használjon az elvégzendő 
feladatokhoz megfelelő eszközöket;

- Ne másszon fel a gép egységeire vagy burko-
lataira, mert nem úgy  tervezték, hogy elbírják 
az ember súlyát;

- A munkák végeztével helyezze vissza és 
megfelelően rögzítse az összes eltávolított vagy 
megnyitott védőburkolatot.

6.1.3 TISZTÍTÁS
Tisztítsa meg rendszeresen nedves ruhával a 
védőburkolatokat. különösen a védőburkolatok 
átlátszó részeit.

6.2 IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS
Ez a bekezdés azt írja le, melyek azok rendszeres 
időközönként elvégzendő karbantartási műveletek, 
melyeket a gép megfelelő működésének érdekében 
el kell végezni. 

AZ ALÁBB FELSOROLT KARBAN-
TARTÁSI MŰVELETEK BETARTÁSA 
NÉLKÜLÖZHETETLEN A GÉP HA-
TÉKONY ÉS HOSSZÚ IDEIG TARTÓ 
MŰKÖDÉSÉHEZ.
A G Y Á R T Ó   N E M  V O N H AT Ó 
FELELŐSSÉGRE A GÉP RENDELLE-
NES MŰKÖDÉSÉÉRT ABBAN AZ ESET-
BEN, AMENNYIBEN A GÉP KARBAN-
TARTÁSÁT NEM AZ ELŐÍRÁSOKNAK 
MEGFELELŐEN VÉGZI.  
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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 A K T Í V  V É D Ő B U R K O L A T O K 
KARBANTARTÁSA

A MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSE 
ELŐTT ELLENŐRIZZE A VÉDŐBUR-
KOLATOKAT 

NAPONTA ELVÉGZENDŐ KARBANTARTÁSI 
MŰVELETEK:
Tisztítsa meg az összenyomódás ellen felszerelt 
védőburkolatokat száraz levegővel.
Ellenőrizze a kocsi elülső lemezének a működését 
(A), ellenőrizze hogy nincsenek-e idegen testek a 
nyílásokban (C).
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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).

6.2.2 NAPI KARBANTARTÁS
Tisztítás. Tisztítsa meg gondosan a gép teljes felü-
letét a lerakódott szennyeződésektől.  Használjon 
tiszta, nedves ruhát.
Tisztítsa meg a fotocellákat tiszta, puha ruhával.

6.2.3 KARBANTARTÁS HÁROMHAVONTA
Ellenőrizze a forgótányért mozgató lánc megfelelő 
feszességét az alábbiak szerint:
Standard forgó tányér (6.2.3 ábra)
a) Csavarozza ki a csavarokat (1);
b) távolítsa el a védőburkolatot (2);
c) ellenőrizze a lánc feszességét (3). Amennyiben 

szükséges, feszítse meg a láncot, lazítsa meg a 
csavarokat (4) fordítsa el erősen a fogaskereket 
(5) és húzza meg a csavarokat. Zsírozza meg a 
láncot.

d) szerelje fel a védőburkolatot (2) és rögzítse 
csavarokkal (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.

6.2.4 FÉLÉVES KARBANTARTÁS
Ellenőrizze a láncok és a hajtó egységek állapotát, 
amennyiben szükséges cserélje ki őket.    

A lánc megfeszítése (6.2.4 ábra)
1 hónappal a gép üzembe helyezése után, majd a 
továbbiakban félévente ellenőrizze a kocsit mozgató 
lánc feszességét.
a) Csavarja le a motor védőburkolatát rögzítő csa-
varokat (1), majd vegye le a burkolatot.
b) Lazítsa meg a feszítő tárcsát rögzítő csavart. Húz-
za meg az oszlopfejen lévő feszítőcsavarokat (3). 
c) A tárcsát a hornyon belül mozgatható. Amikor a 
lánc elérte a megfelelő feszültséget, húzza meg a 
rögzítő csavart (2). 
d) Helyezze vissza, és a csavarokkal rögzítse a 
motor védőburkolatát.
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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 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

7.1 S Z É T S Z E R E L É S ,  B O N T Á S 
HULLADÉKKEZELÉS

AMENNYIBEN A GÉP VAGY RÉSZEI 
MEGHIBÁSODÁSUK, ELHASZNÁLÓ-
DÁSUK VAGY AZ ELŐIRÁNYZOTT 
ÉLETTARTAMUL LEJÁRTA MIATT 
MÁR NEM HASZNÁLHATÓK ÉS NEM 
JAVÍTHATÓ, GONDOSKODNI KELL A 
SZÉTBONTÁSUKRÓL.

-  A gép bontásához használjon a gépet alkotó 
anyagoknak megfelelő eszközöket. 

-  A gép összes részét le kell szerelni, szét kell 
bontani, össze kell törni apró részekre, hogy ne 
lehessen újból felhasználni.

-  A gép bontása után gondoskodjon arról, hogy 
a gép részei anyaguknak megfelelően (fémek, 
kenőanyagok, műanyag, gumi, stb...) szelektív 
hulladékként legyenek kezelve.  A hulladékkeze-
lést bízza hulladékkezelő vállalkozásokra, a helyi 
szilárd ipari hulladékok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

NE HASZNÁLJA A GÉP ÉPNEK TŰNŐ 
RÉSZEIT, AMIT MÁR EGYSZER ALKAL-
MATLANNAK MINŐSÍTETTEK.
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