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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

Dokument zastrzeżony zgodnie z wymogami norm prawnych, z ZAKAZEM powielania lub ujawniania go osobom 
trzecim bez wyraźnego zezwolenia Producenta. Opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą 
być uważane za wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian, które uzna za 
stosowne.
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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. INFORMACJE OGÓLNE
0.1 JAK CZYTAĆ I POSŁUGIWAĆ SIĘ 
 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
0.1.1 ZNACZENIE INSTRUKCJI 
Instrukcja obsługi stanowi integralną część ma-
szyny i musi być przechowywana przez cały czas 
użytkowania maszyny i przekazana, w przypadku 
odstąpienia, innemu użytkownikowi lub kolejnemu 
właścicielowi.
Wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku mają słu-
żyć zarówno operatorowi jak i pracownikowi technicz-
nemu wyznaczonemu do przeprowadzenia instalacji, 
uruchomienia, nadzorowania pracy podczas użytko-
wania oraz konserwacji maszyny w sposób prawidłowy 
i bezpieczny.
W przypadku wątpliwości lub problemów należy skon-
taktować się z serwisem.

0.1.2 PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI
Posługiwać się Instrukcją w taki sposób, by nie uszko-
dzić ani nie zniszczyć ich zwartości.
Z żadnego powodu nie oddzielać ani nie wyrywać czę-
ści instrukcji ani nie pisać na jej stronach.
Przechowywać instrukcje w pomieszczeniach zabez-
pieczonych przed ciepłem i wilgocią.
Przechowywać niniejsze instrukcje obsługi wraz z za-
łącznikami w miejscu łatwo dostępnym i znanym dla 
wszystkich Operatorów.
Wszystkie czynności Użytkowania i Konserwacji czę-
ści zakupionych, które nie są opisane w niniejszych In-
strukcjach, znajdują się w odpowiednich, załączonych 
do nich dokumentach.

0.1.3 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcja obsługi składa się z:
• OKŁADKI ZAWIERAJĄCEJ DANE IDENTYFIKA-

CYJNE MASZYNY
• INSTALACJI I MONTAŻU PRODUKTU
• POUCZEŃ, INSTRUKCJI ODNOŚNIE BEZPIE-

CZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA
• ZAŁĄCZNIKÓW

0.1.4 COPYRIGHT
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zastrzeżone infor-
macje przemysłowe, stanowiące własność PRODU-
CENTA. Wszystkie prawa są zastrzeżone i są chronio-
ne prawem autorskim oraz traktowane dosłownie.
Zabrania się powielania niniejszej instrukcji w jakiej-
kolwiek formie (również częściowego) bez uzyskania 
pisemnego upoważnienia PRODUCENTA.
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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 INFORMACJE NA TEMAT RYSUNKÓW 
ORAZ ZAWARTOŚCI

Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter 
przykładowy i mają na celu lepsze wyjaśnienie użyt-
kownikowi przedstawionych zagadnień. Niniejsza do-
kumentacja może zostać poddana modyfikacji bez 
konieczności poinformowania o tym fakcie przez Pro-
ducenta, przy czym informacje odnośnie bezpiecznego 
używania pozostają niezmienne.

0.1.6  AKTUALIZACJA INSTRUKCJI OBSŁUGI
Zachowując niezmienione podstawowe dane technicz-
ne opisanego typu maszyny, Producent zastrzega so-
bie prawo do nanoszenia w przyszłości, w każdej chwi-
li, ewentualnych modyfikacji mechanizmów, szczegó-
łów oraz akcesoriów, które uzna za stosowne w celu 
ulepszenia produktu, lub z wymogów o charakterze 
konstrukcyjnym lub handlowym.

0.1.7  ZASTOSOWANE SYMBOLE
W niniejszej instrukcji obsługi zostały zastosowane nie-
które z symboli, które służą do zwrócenia uwagi czy-
telnika i podkreślenia niektórych aspektów szczególnie 
ważnych podczas obsługi maszyny.

Niebezpieczeństwo

Wskazuje niebezpieczeństwo z ryzykiem obrażeń rów-
nież śmiertelnych.
Brak odniesienia się do tego ostrzeżenia oznaczonego 
tym symbolem, może spowodować sytuację o dużym 
niebezpieczeństwie dla nienaruszalności osobistej 
operatora i/lub osób narażonych.

Ostrzeżenie

Wskazuje niebezpieczeństwo z ryzykiem uszkodzenia 
maszyny lub obrabianego produktu.
Brak przestrzegania ostrzeżeń zaznaczonych niniej-
szym znakiem może spowodować złe funkcjonowanie 
lub uszkodzenie maszyny.

Informacje 

Wskazuje uwagi i zalecenia do praktycznej obsługi ma-
szyny w różnych trybach operatywnych.
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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    UŻYTKOWNICY INSTRUKCJI   
 OBSŁUGI

OPERATOR OBSŁUGUJĄCY MASZYNĘ 
Przeszkolony operator. Po odpowiednim przeszkoleniu 
z obsługi maszyny jest w stanie wykonywać najprostsze 
regulacje maszyny.

KONSERWATOR MECHANIK:
Wykwalifikowany pracownik techniczny potrafiący 
uruchomić maszynę, regulować mechanizmy oraz 
wykonywać czynności konserwacyjne i naprawy. Nie 
posiada uprawnień do wykonywania czynności na 
instalacji elektrycznej będącej pod napięciem.

KONSERWATOR ELEKTRYK:
Wykwalifikowany pracownik techniczny potrafiący 
uruchomić maszynę, wykonywać regulacje oraz 
czynności na instalacji elektrycznej w celu wykonania 
konserwacji i napraw.

WYSPECJALIZOWANY PRACOWNIK TECHNICZNY 
PRODUCENTA:
Wyspecjalizowany pracownik techniczny firmy 
producenta lub jego dystrybutora, potrafiący uruchomić 
maszynę, obsługiwać mechanizmy i instalacje 
elektryczne w celu wykonania regulacji, konserwacji, 
napraw i czynności kompleksowych, po uzgodnieniu z 
użytkownikiem.

OSOBA NARAŻONA:
Każda osoba, która znajduje się całkowicie lub 
częściowo w strefie niebezpieczeństwa.
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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. BEZPIECZEŃSTWO I 
 ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1.1 POUCZENIA OGÓLNE ODNOŚNIE 
BEZPIECZEŃSTWA

• Przed rozpoczęciem pracy, operator musi dokładnie 
znać miejsce i funkcjonowanie wszystkich przyrządów 
sterujących oraz charakterystykę maszyny; 
sprawdzać codziennie wszystkie urządzenia 
bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie.

• Operator przed przystąpieniem do rozpoczęcia 
cyklu obróbki, musi upewnić się, czy brak 
jest OSÓB NARAŻONYCH w STREFACH 
NIEBEZPIECZEŃSTWA. 

• Pracodawca musi dopilnować stosowania środków 
ochrony osobistej w zgodności z założeniami ustawy 
Dyrektywy 89/391/EWGi kolejnych jej zmian).  Podc-
zas obsługi i konserwacji maszyny obowiązkiem 
operatora jest stosowanie środków ochrony osobistej 
(Ś.O.O.), takich jak kombinezon ochronny, który musi 
odpowiadać przepisom bhp.

• Strefy, w których przebywa operator muszą być 
zawsze utrzymane wolne od przeszkód i oczyszczone 
z ewentualnych śladów oleju.

• Jest absolutnie wzbronione zbliżanie się do ele-
mentów ruchomych maszyny, takich jak wózek i stół 
obrotowy, podczas pracy maszyny.

• Jest absolutnie wzbronione uruchomienie maszyny w 
sposób automatyczny ze zdemontowanymi osłonami 
ochronnymi stałymi i/lub ruchomymi.

• Jest absolutnie wzbronione wyłączanie zabezpieczeń 
obecnych na maszynie.

• Czynności regulacyjne wykonywane w warunkach 
zmniejszonego bezpieczeństwa powinny być wyko-
nywane przez jedną osobę, i podczas ich wykonywa-
nia należy zabronić zbliżania się do maszyny osobom 
nieupoważnionym.

• Miejsce zainstalowania maszyny nie może posiadać 
zacienionych stref, rażącego światła, ani niebezpiec-
znych efektów stroboskopowych spowodowanych 
oświetleniem.

• Maszyna może pracować na wolnym powietrzu w 
temperaturze otoczenia między + 5°C a + 40°C.

• Maszyna może być używana wyłącznie przez wykwa-
lifikowanych pracowników.

MASZYNA MUSI BYĆ OBSŁUGIWANA 
PRZEZ JEDNEGO OPERATORA JEDNO-
RAZOWO, ZAKAZ JEDNOCZESNEGO 
UŻYWANIA MASZYNY PRZEZ 2 LUB WIĘ-
CEJ OPERATORÓW.
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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.

PODCZAS WSZYSTKICH PRAC KONSER-
WACYJNYCH, NAPRAWCZYCH ALBO 
REGULACYJNYCH JEST ZAWSZE OBO-
WIĄZKOWEOBRÓCENIE WYŁĄCZNIKA 
GŁÓWNEGO W POŁOŻENIE "0"-OFF. W 
PRZYPADKU PRAC WEWNĄTRZ ROZ-
DZIELNI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ZAWSZE 
ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE PRZED MASZYNĄ 
ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA SIECIOWEGO 
GŁÓWNEGO, PONIEWAŻ LISTWA ZACI-
SKOWA POZOSTAJE POD NAPIĘCIEM 
MIMO OTWARCIA ROZDZIELNI I USTAWIE-
NIA W POŁOŻENIU "OFF" WYŁĄCZNIKA 
MASZYNY.
ZALECA SIĘ ZAWIESZENIE TABLICY SY-
GNALIZACYJNEJ NA PANELU STEROW-
NICZYM NA KORPUSIE MASZYNY ALBO 
NA WYŁĄCZNIKU GŁÓWNYM ZASILANIA 
ELEKTRYCZNEGO (STOSOWNIE DO KON-
KRETNEGO PRZYPADKU); POWYŻSZA 
TABLICA MOŻE ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCY 
NAPIS:
UWAGA !!  MASZYNA W TRAKCIE KON-
SERWACJI.

NIE WOLNO USUWAĆ OSŁON STAŁYCH 
PODCZAS RUCHU MASZYNY, NALEŻY ZA-
WSZE ZAMONTOWAĆ PONOWNIE OSŁONY 
STAŁE NA ZAKOŃCZENIE WSZELKICH 
PRAC KONSERWACYJNYCH.

Po wykonaniu czynności regulacyjnych przy ogra-
niczonych urządzeniach bezpieczeństwa należy 
przywrócić ich aktywność w pełnym zakresie moż-
liwie jak najszybciej.
Nie należy z jakiegokolwiek powodu wprowadzać 
zmian w częściach maszyny (np. mocowania, na-
wiercanie otworów, prace wykończeniowe itp.), aby 
podłączyć dodatkowe urządzenia.  W razie potrze-
by jakichkolwiek zmian należy zawsze zasięgnąć 
porady u Producenta.



10

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  SYGNALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA
Oznaczenia bezpieczeństwa (rys. 1.2 a, b) opisane 
w tym podręczniku zostały rozmieszczone w 
odpowiednich miejscach na konstrukcji maszyny 
i sygnalizują możliwość wystąpienia zagrożenia 
związanego z ryzykiem szczątkowym.
Tabliczki samoprzylepne, oznaczone żółto - czarnym 
paskiem, dotyczą miejsca, w którym występują zagro-
żenia dla pracowników. W pobliżu tych znaków należy 
zachować szczególną ostrożność.
Tabliczki samoprzylepne rozmieszczone na maszynie 
powinny być czyste i czytelne.

Uwaga! Wysokie napięcie.

Przed otwarciem rozdzielnicy elektrycznej nale-
ży wyłączyć napięcie zasilania. 

Zabronione jest usuwanie osłon stałych.

Zabronione jest przechodzenie lub przebywanie 
w miejscach, w których występują elementy w 
ruchu. 

Należy uważnie przeczytać instrukcję przed 
przystąpieniem do obsługi maszyny. 

Punkty przeznaczone do podnoszenia i prze-
mieszczania przy użyciu wózka podnośnikowe-
go.

Należy wyłączyć maszynę i odłączyć wtyczkę 
przed przystąpieniem do prac związanych z 
konserwacją lub naprawą. 

Niebezpieczeństwo upadku.

Niebezpieczeństwo urazu palców na skutek 
kontaktu z ruchomymi elementami.

Gorąca powierzchnia. 

Niebezpieczeństwo zgniecenia
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Fig. 1.2 a

Fig. 1.2 b

Rys. 1.1
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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 OSTRZEŻENIA związane z ryzykiem 
szczątkowym
Maszyna została zaprojektowana i zbudowana w taki 
sposób, aby umożliwić operatorowi obsługę maszyny 
w bezpiecznych warunkach, a tym samym wykluczyć 
lub zminimalizować występowanie ewentualnego 
ryzyka szczątkowego poprzez zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających. Niemniej jednak całkowite 
usunięcie niektórych zagrożeń (poniżej wyszczególnio-
nych), nie było możliwe, ponieważ są one nierozłącznie 
związane z działaniem samej maszyny (rys. 1.2 a, b):

Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego
Przed uruchomieniem maszyny operator 
musi upewnić się, że w pobliżu maszyny nie 
znajduje się żaden inny operator (1). 

Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego.
Nigdy nie należy wchodzić na przenośniki 
(2) będące w ruchu ze względu na 
niebezpieczeństwo upadku lub zgniecenia 
bocznego w obszarze owijania produktów 
folią.

   Niebezpieczeństwo zgniecenia
Nie przechodzić lub nie przebywać w obszarze 
przemieszczania wózka. Podczas opuszcza-
nia istnieje niebezpieczeństwo zderzenia i 
zgniecenia między wózkiem a terenem(3).

 Gorąca powierzchnia.

Nie dotykać struny tnącej lub grzałek 
(jeśli występują) (4) ze względu na 
niebezpieczeństwo występowania gorących 
powierzchni.
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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 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Maszyna została zaprojektowana i zbudowa-
na w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną 
obsługę maszyny we wszystkich warunkach 
przewidzianych przez producenta poprzez 
zastosowanie - do elementów ruchomych i 
elementów będących pod napięciem - osłon 
i urządzeń zabezpieczających służących do 
zatrzymania maszyny.
PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody na osobie, zwierzętach lub rzec-
zach wynikające z naruszenia urządzeń 
zabezpieczających.

-  Wyłącznik bezpieczeństwa (A) umieszczony 
na rozdzielnicy elektrycznej.
-  Górna strefa wózka, w której znajdują się 
koła zębate napędowe, zabezpieczona jest osłoną 
stałą(B).
-  Elementy do przemieszczania ramienia 
obrotowego zabezpieczone są osłoną stałą (C).
-  Rozdzielnica elektryczna zabezpieczona 
jest osłoną stałą (D).

Zabezp ieczen ia  s ta łe  obwodowe NIE 
OTWIERAJĄCE SIĘ (F), ustawione na podłodze) 
wokół całej maszyny, z wyjątkiem strefy wejścia i 
wyjścia palet.
Strefy wejścia i wyjścia palet wyposażone są w 
elektroczułe bariery (G) zabezpieczające.

Jeśli w trakcie pracy maszyny pole wyżej 
wymienionych barier zostanie naruszone 
przez operatora lub ciało obce, wówczas 
urządzenie zatrzyma się automatycznie.
Podczas uruchamiania maszyny należy 
zachować szczególną ostrożność oraz 
należy sprawdzić - ze względu na 
niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego 
- czy w wewnątrz osłon "F" i barier "G" 
nie znajduje się żaden operator. Wszelkie 
czynności związane z maszyną muszą 
być wykonywane wyłącznie przez jednego 
operatora, tak aby uniknąć przypadkowego 
uruchomienia urządzenia przez drugiego 
operatora.

 Zabezpieczenia obwodowe otwierające się (H), 
zablokowane wyłącznikiem bezpieczeństwa, który w 
przypadku ich otwarcia, zatrzymuje maszynę.
 

" NIE USUWAĆ TAŚMY ANTYKOLIZYJNEJ, PONOW-
NIE ZAŁOŻYĆ TAŚMĘ ANTYKOLIZYJNĄ PO ZAKOŃ-
CZENIU JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI ZWIĄZANEJ 
Z KONSERWACJĄ".
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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 OBSŁUGA KLIENTA
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przed 
skontaktowaniem się z producentem użytkownik powi-
nien przygotować następujące dane:   
- model maszyny,
- numer fabryczny,
- rok produkcji,
- datę zakupu,
- przybliżoną liczbę godzin pracy maszyny,
- szczegółowe informacje na temat rodzaju żądanej 

czynności do wykonania lub stwierdzonej usterki.

OBSŁUGA KLIENTA 

Tylko oryginalne części zamienne zapewnią stałą 
i efektywną wydajność naszych maszyn.
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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).

Rys. 2.1

2 OPIS MASZYNY
2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

PRODUCENTA I MASZYNY

Tabliczka znamionowa (Rys. 2.1), przymocowana do 
struktury maszyny zawiera następujące dane: 
- Nazwa i adres Producenta
- Określenie typu
- Model maszyny
- Numer fabryczny
- Rok produkcji
- Ciężar (kg)
- Napięcie nominalne (Un)
- Częstotliwość funkcjonowania (Hz)
- Ilość faz
- Prąd nominalny (In)
-  Prąd zwarciowy (Icc)
- Ciśnienie powietrza (bar)
- Zużycie powietrza (Nl/cykl).
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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 OPIS OGÓLNY

Owijarka jest półautomatyczną maszyną zaprojektowaną 
do stabilizacji i pakowania produktów paletyzowanych 
w folię rozciągliwą. Maszyna, w wersji standardowej, 
składa się z części takich jak (zob. rys. 2.2 a,b):
1. Stół obrotowy, na którym umieszcza się ładunek 
paletowy przeznaczony do owinięcia.

2. Kolumna wzdłuż której przemieszcza się 
przyrząd odwoju folii (wózek).
3. Wózek odwoju folii, który przemieszcza się w 
płaszczyźnie pionowej (góra - dół); pionowy ruch wózka 
w połączeniu z obrotem ramienia umożliwia owinięcie 
produktu.
4. Rozdzielnica elektryczna - obejmuje wyłącznik 
główny, kasetę sterowniczą i elementy elektryczne.
5. Zacisk, który przytrzymuje  koniec folii 
rozciągliwej na końcu cyklu, aby ponownie go zwolnić 
w następnym cyklu.
6. Listwa obcinająca / zgrzewająca, która obcina 
i zgrzewa (opcjonalnie) folię rozciągliwą na końcu cyklu, 
umożliwiając pobranie gotowej palety. 
7. Elektroczuła bariera zabezpieczająca 
8. Zabezpieczenia siatkowe- kompletne ogro-
dzenie maszyny wykonane z siatki, które chroni przed 
kontaktem z elementami maszyny znajdującymi się w 
ruchu.
9. Kaseta sterownicza START/STOP - pulpit, który 
umożliwia uruchomienie i zatrzymanie maszyny.

Wyposażenie dodatkowe
Na życzenie dostępne jest następujące wyposażenie 
dodatkowe:
10. Rampa najazdowa do stołu obrotowego (nie dotyczy 
wersji zabudowanych).Umożliwia wprowadzenie ładunku 
na stół przy użyciu wózka podnośnikowego (wózka pale-
towego ręcznego lub elektrycznego), poprzez wjechanie 
na stół obrotowy.

11. Docisk - jest to urządzenie, które blokuje od góry 
produkt przeznaczony do paletyzacji. Urządzenie to jest 
przydatne przy paletyzacji niestabilnych produktów.

12. Przenośniki (wałkowe lub łańcuchowe) -  
urządzenia przeznaczone do przemieszczania ładunku 
wzdłuż stanowisk pracy.
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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.

Na życzenie maszyna może być dostarczona w nastę-
pujących wersjach:
- zabudowanej (rys. 2.2 c), która ułatwia załadunek i 

rozładunek palet, ponieważ stół obrotowy znajduje 
się w jednej płaszczyźnie z podłogą. Klient musi 
przygotować miejsce w podłodze, o odpowiedniej 
wielkości, w którym zostanie umieszczona maszyna 
w wersji zabudowanej.

Maszyna jest wyposażona wersje programów pracy 
określonych jako  wybieralnych z panelu operatora

Rys. 2.2 c
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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

Dostępne wózki owijające:

Rys. 2.2 d

Maszyna może być wyposażona w jeden z następujących 
wózków odwoju folii: FE - PRS i PS (rys. 2.4)
Wózek FE: wózek, który umożliwia podawanie folii pod-
czas procesu owijania, regulując jej naciąg w trakcie na-
kładania. Naprężenie jest regulowane za pośrednictwem 
wałka wyposażonego w hamulec elektromagnetyczny. 
Wózek PRS: wózek, który umożliwia podawanie folii 
podczas procesu owijania, regulując jej naciąg w trakcie 
nakładania na ładunek. Wózek, który umożliwia wstępne 
rozciąganie folii za pomocą napędu mechanicznego 
wygenerowanego przez parę przekładni zębatych (stałe 
przełożenie mechaniczne). Pomiar naciągu folii w trakcie 
procesu owijania kontroluje czujnik.
Wózek PS: wózek, który umożliwia podawanie folii 
podczas procesu owijania, regulując jej naprężenie w 
trakcie nakładania na ładunek. Wózek, który umożliwia 
wstępne rozciąganie folii w oparciu o zmienne przełożenie 
bezpośrednio z panela sterowniczego. Pomiar naciągu 
folii w trakcie procesu owijania kontroluje czujnik.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wóz-
ków - patrz paragraf 2.8.
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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  PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE -
  PRZEZNACZENIE UŻYCIA

Maszyna owijająca, przewidziana do zamocowania na 
podłodze, została zaprojektowana i wyprodukowana 
do owijania folią rozciągliwą różnego typu produktów 
umieszczonych na palecie w celu wykonania ich stabil-
nego opakowania i zabezpieczającego przed wilgocią i 
kurzem podczas faz transportu i zmagazynowania.
Za pomocą urządzenia podnośnikowego, paleta z pro-
duktami do opakowania zostaje ustawiona na stole 
obrotowym; folia naciągająca zostaje rozwinięta za po-
mocą specjalnego wózka, który przesuwa się w osi pio-
nowej w oparciu o wysokość produktu do opakowania.
Granice pracy
Z powodów bezpieczeństwa zostały ustalone odpo-
wiednie granice zastosowania, zmierzone w oparciu 
o wymiary maszyny i stołu obrotowego. Produkty do 
opakowania muszą zawierać się w granicach pracy 
maszyny będącej w waszym posiadaniu, określonych 
dla maksymalnego ładunku oraz maksymalnej wiel-
kości, w oparciu o średnicę (Ø) stołu obrotowego, jak 
przedstawiono.
Folia rozciągająca
Użyć folię o charakterystyce odpowiedniej do typu 
wózka do dyspozycji oraz typu zastosowanego opa-
kowania, do którego jest przeznaczona maszyna; w 
doborze folii należy zawsze wziąć pod uwagę jej kartę 
bezpieczeństwa.
Użyć folię dziurkowaną, w przypadku konieczności 
wentylowania opakowanych produktów, które w prze-
ciwnym razie wytwarzają kondensat (świeże produkty 
organiczne: owoce, warzywa, rośliny itp...).
Użyć folię matową w przypadku konieczności zabez-
pieczenia przed światłem produktów światłoczułych. 
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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  UŻYTKOWANIE NIEPRZEWIDZIANE I NIE-
DOPUSZCZALNE –  

 UŻYTKOWANIE NIEWŁAŚCIWE PRZEWIDY-
WALNE I NIEPRZEWIDYWALNE

Używanie maszyny do owijania palet do celów niezgod-
nych z jej przeznaczeniem oraz brak konserwacji mogą 
spowodować poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa operatora oraz osób narażonych a także wpłynąć 
na niezawodność i bezpieczeństwo maszyny.
Poniższe działania dotyczą tylko niektórych, racjonalnie 
przewidywalnych, możliwości dotyczących "niewłaści-
wego użycia" maszyny.
-  NIGDYnie należy zbliżać się do obszaru działania 

maszyny w trakcie cyklu pracy urządzenia
- NIGDY nie należy włączać cyklu pracy, gdy w pobliżu 

maszyny znajdują się osoby.
- NIGDY nie należy zezwalać na użytkowanie maszyny 

przez niewykwalifikowane osoby lub osoby poniżej 
16 roku życia.

- NIGDY nie należy opuszczać stanowiska sterowania 
podczas cyklu pracy.

- NIGDY nie należy umieszczać na stanowisku owija-
nia pojemników z produktami toksycznymi, żrącymi, 
wybuchowymi lub łatwopalnymi.

- NIGDY nie należy uruchamiać cyklu pracy maszyny, gdy 
ładunek nie znajduje się pośrodku stanowiska owijania. 

- NIGDY nie należy uruchamiać cyklu pracy, gdy załado-
wany produkt jest zamocowany na zewnątrz maszyny.

- NIGDY nie używać maszyny na wolnym powietrzu lub 
w nieodpowiednich warunkach otoczenia.    

2.5 DANE TECHNICZNE I DANE DOTYCZĄCE HA-
ŁASU

- Wymiary gabarytowe  rys. 2.5
- Waga netto korpusu maszyny zob. LAYOUT
- Napięcie zasilania zob. LAYOUT
- Częstotliwość  zob. LAYOUT
-    Fazy zob. LAYOUT
-  Prąd znamionowy zob. LAYOUT
-  Moc zainstalowana zob. LAYOUT
- Folia rozciągliwa  17/30 µm
- Ø wewnętrzna tulei zwoju  Ø 75 mm
- wysokość zwoju  500 mm
- maksymalna waga zwoju  18 kg
- prędkość wózka  1 ÷ 4 mt/min
- prędkość ramienia/STOŁU obrotowego 4 ÷ 12 

obrotów/min
• Ciśnienie powietrza  6 barów
• Zużycie powietrza  50 Nl/cykl
Hałas
Zgodnie z załącznikiem 1 do dyrektywy maszynowej  
2006/42/WE  producent oświadcza, że poziom emisji 
hałasu na stanowisku operatora jest mniejszy niż 70 
dB (A).
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Fig. 2.5 a

LAYOUT INDICATIVO MACCHINA STD

Rys. 2.5 a

GABARYTY :
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Fig. 2.5 b

LAYOUT INDICATIVO 
MACCHINA CON RULLIERA

Rys. 2.5 b
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2.6 POSTAZIONI DI LAVORO E DI 
COMANDO

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

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

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

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

2.6 STANOWISKA ROBOCZE I STEROWNICZE
STANOWISKOA - Obszar sterowania - rys. 2.6 a,b
Operator musi znajdować się na tym stanowisku w trakcie 
cyklu pracy maszyny. 
Z tego stanowiska operator steruje uruchomieniem, za-
trzymaniem i trybami pracy maszyny. Ponadto umożliwia 
wizualną kontrolę cyklu pracy, tak aby operator mógł uru-
chomić wyłącznik zatrzymania awaryjnego w przypadku 
potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

STANOWISKO C - Obszar konserwacyjny - rys. 
2.6a,b
W obszarze konserwacyjnym operator wykonuje 
następujące czynności:
- wymianę zwoju folii i założenie folii na szczypcach.

Wszystkie czynności wykonywane 
na stanowisku "C" muszą być prze-
prowadzane z wózkiem w najniższym 
położeniu i przy wyłączonej maszynie 
(zob. paragraf 5.6 w tym podręczniku).

ZABRONIONE JEST PRZECHODZE-
NIE PRZEZ OTWARTĄ I CHRONIONĄ 
BARIERAMI CZĘŚĆ OGRODZENIA - 
OZNACZONĄ LITERĄ "D"
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Fig. 2.6 a

A

A

C

D

Fig. 2.6 b Rys. 2.6 b

Rys. 2.6 a
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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 PROCEDURA ROBOCZA
2.7.1 PROCEDURA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU
2.7.1.1 Owijarka bez przenośników. Rys. A

- Załadunek
Operator za pomocą wózka podnośnikowego ustawia 
ładunek na stanowisku owijania (1A), umieszczając go 
możliwie jak najbliżej elementów ustalających (2A).
Po zwolnieniu obszaru załadunku (4A), operator musi 
zresetować bariery bezpieczeństwa, uruchomić ponow-
nie maszynę i włączyć cykl owijania. 
- Rozładunek
Gdy maszyna ukończyła cykl owijania i zasygnalizowała 
jego zakończenie, operator za pomocą wózka podno-
śnikowego zdejmuje owinięty ładunek ze stanowiska 
owijania (1A).

2.7.1.2 Owijarka wraz z przenośnikami Rys. B
- Załadunek
Operator za pomocą wózka podnośnikowego umieszcza 
ładunek na przenośniku wejściowym (1B), umieszczając 
go możliwie jak najbliżej elementu ustalającego (2B).
Po zwolnieniu obszaru załadunku (4B), produkt zostaje 
przesunięty automatycznie przez przenośniki.
Gdy produkt osiągnie stanowisko owijania (3B), prze-
nośniki zatrzymają się i rozpocznie się cykl owijania.
- Rozładunek
Gdy maszyna ukończyła cykl owijania, ładunek zostaje 
przesunięty automatycznie przez przenośniki w kierunku 
wyjścia.
Gdy owinięty ładunek dojedzie do przenośnika wyjścio-
wego (5B) i zatrzyma się, operator za pomocą wózka 
podnośnikowego może zdjąć ładunek.
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Fig. A

   3A    2A   1A
   4A

Fig. B

   5B

   3B

   1B

   2B

   4B

Rys. A

Rys. B



30

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 PROCEDURA OWIJANIA

Obracanie się ramienia obrotowego, na którym znajdu-
je się wózek z folią rozpoczyna cykl owijania, podczas 
którego ładunek zostaje owinięty folią.

Gdy ramię obrotowe wykonało co najmniej 2 obroty, 
szczypce otwierają się i zwalniają folię. Jednocześnie włą-
cza się przedmuch powietrza, który unosi brzeg folii, tak 
aby mogła zostać nawinięta podczas następnego obrotu.
Cykl owijania folii wokół ładunku odbywa się zgodnie z 
parametrami ustawionymi na panelu operatora.
Po zakończeniu owijania ramię obrotowe zatrzymuje się, 
szczypce zamykają się, tak aby zablokować folię, ramię 
obcinające /zgrzewające wysuwa się, aby odciąć folię 
między zaciskiem a ładunkiem i przykleić końcówkę 
folii do ładunku.
W tym momencie ładunek jest gotowy do opuszczenia 
stanowiska owijania.
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  A

  4

  5
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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.

Rys. 2.8 a

2.8 WÓZKI Z FOLIĄ 
Wózek wersja FE

Wersja ta pozwala na regulowanie naciągu nakładania 
folii na paletę.

Wózek FE (Rys. 2.8 a) składa się z wałka gumowego 
(1), wyposażonego w hamulec elektromagnetyczny oraz 
z wałków napędzanych (2).
Poprzez ustawienie funkcj iF13-16  na panelu 
sterowniczym , ustawia się działanie hamulca a tym 
samym naciąg folii.
Podczas uruchomienia należy założyć folię na wózek 
zgodnie z poniższym opisem.

Umieść wózek na pozycji dolnej, aby ułatwić 
wprowadzenie zwoju.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'O'-OFF.
Założyć zwój (4) na sworzeń centrujący (5).
Umieścić folię między wałkami zgodnie z kierunkiem 
przedstawionym na schemacie  A, symbol trójkątów 
oznacza, która strona folii pokryta jest klejem (jeśli 
występuje).
Schemat A - to tabliczka samoprzylepna, która jest także 
umieszczona na wózku.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'I'-ON.
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Carrello versione PRS/MPS

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

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

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

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

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

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

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

Wózek wersja PRS

W tej wersji wózka (Rys. 2.8 b) można regulować naciąg 
nakładania folii na paletę. 

Ten wózek umożliwia wstępne rozciąganie folii rozciągli-
wej według ustalonych wskaźników określonych przez 
wymienne krążki liniowe.
Dostępne są następujące możliwości wstępnego roz-
ciągania folii:

-150%  (dzięki wstępnemu rozciąganiu z 1 metra folii 
uzyskuje się 2,5 metra);

-200%  (dzięki wstępnemu rozciąganiu z 1 metra folii 
uzyskuje się 3 metry);

-250%  (dzięki wstępnemu rozciąganiu z 1 metra folii 
uzyskuje się 3,5 metra).

Wózek wyposażony jest w czujnik (4), połączony z wał-
kiem wyjściowym, który jest w stanie wykryć naprężenie 
folii nakładanej na paletę.
Specjalna płyta elektroniczna łączy sygnał pochodzący 
z czujnika (4) z regulacją ustawioną za pomocą  funkcji 
F13-16 na panelu sterowniczym  w celu dynamicznego 
sterowania prędkością silnika napędowego rolek wstęp-
nego rozciągania a tym samym naciągiem folii.
Wózek wyposażony jest w motoreduktor, który napędza 
za pomocą napędu zębatego, trzy rolki gumowe (1), 
(2) i (3). 
 Różne przełożenia napędu wpływają na różną prędkość 
rolek (1), (2) i (3), powodując wstępne rozciąganie.
W wózku znajdują się 3 rolki napędzane, których za-
daniem jest zwiększenie kąta owijania folii na rolkach 
gumowych.
Podczas uruchomienia należy założyć folię na wózek 
zgodnie z poniższym opisem.

Umieść wózek na pozycji dolnej, aby ułatwić 
wprowadzenie zwpju.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'O'-OFF.
Założyć zwój (7)  na sworzeń centrujący (8).
Umieścić folię między wałkami zgodnie z kierunkiem 
przedstawionym na schemacie  A, symbol trójkątów 
oznacza, która strona folii pokryta jest klejem (jeśli 
występuje).
Schemat A - to tabliczka samoprzylepna, która jest także 
umieszczona na wózku.
Zamknąć drzwiczki. Upewnić się, czy zamki zostały 
całkowicie zamknięte.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'I' -ON.
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Carrello versione PS/MPS2 

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

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

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

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

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

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

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

Wózek wersja PS

W tej wersji wózka (Rys. 2.8 c) można regulować naciąg 
nakładania folii na paletę. 
Ten wózek pozwala na wstępne rozciąganie folii 
rozciągliwej. Wartość wstępnego rozciągania jest 
regulowana.

Wózek wyposażony jest w:
- czujnik (4), połączony z wałkiem wyjściowym, który 

jest w stanie wykryć naprężenie folii nakładanej na 
paletę.

- dwa motoreduktory, które napędzają, za pośrednictwem 
napędu zębatego, rolki gumowe (1), (2) i (3);

- trzy rolki napędzane, których zadaniem jest 
zwiększenie kąta nawijania folii na rolki gumowe.

Specjalna płyta elektroniczna łączy sygnał pochodzący 
z czujnika (4) z regulacją ustawioną za pomocą  funkcji 
F13-16 na panelu sterowniczym  w celu dynamicznego 
sterowania prędkością silnika napędowego rolek 
wstępnego rozciągania a tym samym naciągiem folii.
Za pomocą funkcji F17-20 można kontrolować obroty 
wałka (1) i (2). Różnica prędkości między gumowymi 
wałkami (1), (2) i (3) powoduje wstępne rozciąganie.
Podczas uruchomienia należy założyć folię na wózek 
zgodnie z poniższym opisem.

Umieść wózek na pozycji dolnej, aby ułatwić 
wprowadzenie zwoju.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'O'-OFF.
Założyć zwój (7) na sworzeń centrujący (8).
Otworzyć drzwiczki i umieścić folię między wałkami 
zgodnie z kierunkiem przedstawionym na schemacie  
A, symbol trójkątów oznacza, która strona folii pokryta 
jest klejem (jeśli występuje).
Schemat A - to tabliczka samoprzylepna, która jest także 
umieszczona na wózku.
Zamknąć drzwiczki. Upewnić się, czy zamki zostały 
całkowicie zamknięte.
Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'I' -ON.
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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 ZESPÓŁ SZCZYPCE - CIĘCIE - ZGRZEWANIE FOLII

Zespół szczypce (1) zamocowany jest do podłogi lub z 
boku przenośnika.
Chwyta krawędź folii na końcu cyklu, przytrzymuje w 
trakcie pierwszych obrotów i zwalnia, tak aby mogła 
zostać nawinięta na ładunek.
Składa się z dwóch boków (3), do których przymoco-
wany jest silnik (4), sterujący otwarciem i zamknięciem 
szczypiec (5) a całość zabezpieczona jest osłoną (6), 
po której przesuwa się folia.
Zespół szczypce (1) zasilany jest tylko wtedy, gdy talerz 
obrotowy (2) jest nieruchomy w położeniu fazowym. 
Pod talerzem obrotowym (2) znajduje się zespół zasila-
jący (7) szczypcami i przenośnikiem rolkowym (8) (jeśli 
występuje).
Zespół zasilający składa się z dwóch części: stałej - za-
mocowanej do podstawy i obrotowej - zamocowanej do 
talerza obrotowego.
Część stała składa się z płyty (9), do której przymocowany 
jest jeden (lub dwa*) siłownik (10), który podnosi dwie 
(lub cztery*) elektrody (11).
Część ruchoma składa się z dwóch (lub czterech*) ścieżek 
z miedzi (12) i jednej płyty izolacyjnej (13).
Gdy talerz obrotowy (2) jest nieruchomy i w położeniu 
fazowym, elektrody (11) podnoszą się i stykają się ze 
ścieżkami z miedzi (12);
następuje przepływ prądu, który steruje silnikiem (4) 
szczypiec (1) oraz, jeśli występuje, silnikiem przenośnika 
rolkowego (8).
Aby umieścić folię w szczypcach (6), szczypce muszą być 
zamknięte. Należy uformować z folii stożek i wsunąć go 
na siłę od góry między dwa pseudo-zaciski na głębokość 
3-5 mm, tak aby była wysunięta w kierunku ładunku na 
odległość 3-5 cm.

* jeśli występuje przenośnik rolkowy

Rys. 2.9 a
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Fig. 2.9 b

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

* se presente ruliera
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Zespół cięcia i zgrzewania (13) jest zamocowany 
do podstawy maszyny (14).
Odcina i zgrzewa folię nawiniętą na ładunek - na 
końcu cyklu.
Składa się z siłownika pneumatycznego (15), który 
steruje obrotem ramienia (16) do przodu i do tyłu.
Na ramieniu (16) zamocowany jest siłownik pneu-
matyczny (17), który steruje wysuwaniem / cofaniem 
głowicy (18).
Na głowicy (18) zamocowane są dwie rolki (19) i 
siłownik pneumatyczny (20), który steruje wysu-
waniem / cofaniem struny tnącej (21) oraz listwy 
gąbkowej (22) lub grzałek (23), jeśli występują.
Gdy pod koniec cyklu, ramię obrotowe zatrzyma 
się w fazie, ramię (16) obraca się do przodu a rolki 
(19) zatrzymują folię w położeniu, umożliwiającym 
jej przytrzymanie przez szczypce (5).
Gdy szczypce przytrzymują folię, głowica (18) 
przesuwa się do przodu, aż do samego ładunku, 
następnie struna tnąca (21) i listwa (22) lub grzałki 
(23) przesuwają się do przodu, aby odciąć folię i 
przykleić brzeg folii do owiniętego ładunku.
Po zakończeniu powyższych operacji całe ramię 
wraca do położenia spoczynkowego poza obszar 
roboczy.

* jeśli występuje przenośnik rolkowy

Rys. 2.9 b
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3 TRASPORTO MOVIMENTAZIONE 
IMMAGAZZINAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

3 TRANSPORT PRZEMIESZCZANIE SKŁADOWANIE

3.1 PAKOWANIE I ROZPAKOWYWANIE
Maszyna może być dostarczana w różnych opakowa-
niach w zależności od potrzeb i rodzaju transportu:

- maszyna na drewnianej platformie i zabezpieczona 
przezroczystą folią,

- maszyna w drewnianej skrzyni o odpowiedniej wiel-
kości,

- maszyna na drewnianej platformie i zabezpieczona 
kartonową osłoną (opakowanie standardowe)

Po otrzymaniu maszyny należy się upewnić, że opako-
wanie nie zostało uszkodzone lub naruszone podczas 
transportu (możliwe usunięcie części z opakowania). 
Ustawić maszynę możliwie jak najbliżej miejsca instalacji 
i rozpakować maszynę. Sprawdzić, czy dostawa jest 
zgodna ze specyfikacją zamówienia.

URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO POD-
NOSZENIA I TRANSPORTU MASZYNY 
POWINNY BYĆ ZGODNE Z WYMIARAMI, 
WAGĄ, KSZTAŁTEM MASZYNY I JEJ 
CZĘŚCIAMI SKŁADOWYMI. NOŚNOŚĆ 
URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH MUSI BYĆ 
WYŻSZA (Z MARGINESEM BEZPIECZEŃ-
STWA) OD WAGI WŁASNEJ CZĘŚCI PRZE-
ZNACZONYCH DO TRANSPORTU.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku części, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym obsługę klienta 
i przewoźnika, przedstawiając dokumentację fotogra-
ficzną.
Upewnić się, że w kartonie nie pozostały drobne części.
Sprawdzić dokładnie ogólny stan maszyny. 
 

W celu utylizacji poszczególnych materiałów składają-
cych się na opakowanie należy stosować się do obo-
wiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM I 
PRZEMIESZCZANIEM MASZYNY NALE-
ŻY SKORZYSTAĆ Z POMOCY DRUGIEJ 
OSOBY.
PRODUCENT NIE PONOSI JAKIEJKOL-
WIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 
WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO 
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ OSO-
BY NIEWYKWALIFIKOWANE LUB UŻYCIA 
NIEODPOWIEDNICH ŚRODKÓW.
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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  T R A N S P O R T  I  P R Z E M I E S Z C Z A N I E                        
MASZYNA ZAPAKOWANA

DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU ZAPA-
KOWANEJ MASZYNY NALEŻY WYŁĄCZNIE 
KORZYSTAĆ Z WÓZKA PODNOŚNIKOWE-
GO O ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI. UŻY-
WANIE INNYCH SYSTEMÓW POWODUJE 
UTRATĘ UBEZPIECZENIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA EWENTUALNEGO USZKO-
DZENIA MASZYNY

WAGA OPAKOWANIA JEST ZAZWYCZAJ 
PODANA NA SKRZYNI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKIEJKOL-
WIEK CZYNNOŚCI NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, 
ŻE W OBSZARZE NIEBEZPIECZNYM NIE 
PRZEBYWAJĄ ŻADNE OSOBY (W TYM 
PRZYPADKU OBSZAR WOKÓŁ MASZYNY 
UWAŻANY JEST ZA OBSZAR NIEBEZ-
PIECZNY).

Umieścić widły wózka podnośnikowego naprzeciw 
strzałek zilustrowanych na (rys. 3.2).

Wymiary opakowania: 2900x1900x850 mm
Maszyna STD

Waga opakowania:   600kg 
Maszyna STD

Rys. 3.2
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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

Rys. 3.3

3.3 TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE 
MASZYNA ROZPAKOWANA

Usunąć kartonowe opakowanie z maszyny jak 
przedstawiono na (rys. 3.3). Przystąpić do pod-
noszenia A (rys. 3.3) i przewiezienia maszyny na 
miejsce instalacji.

DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU ZAPA-
KOWANEJ MASZYNY NALEŻY WYŁĄCZNIE 
KORZYSTAĆ Z WÓZKA PODNOŚNIKOWE-
GO O ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI. UŻY-
WANIE INNYCH SYSTEMÓW POWODUJE 
UTRATĘ UBEZPIECZENIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA EWENTUALNEGO USZKO-
DZENIA MASZYNY

NIEMNIEJ JEDNAK ISTNIEJE RYZYKO ZDE-
RZENIA ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ NA-
GŁEGO UTRACENIA RÓWNOWAGI PRZEZ 
CZĘŚCI MASZYNY Z POWODU POLUZO-
WANIA LUB ZEŚLIZGNIĘCIA SIĘ PASÓW. 
PODNOSZENIE NALEŻY WYKONAĆ PRZY 
NISKIEJ PRĘDKOŚCI RUCHEM CIĄGŁYM 
(NIE NALEŻY SZARPAĆ LUB WYKONYWAĆ 
RUCHÓW PRZERYWANYCH)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKIEJKOL-
WIEK CZYNNOŚCI NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, 
ŻE W OBSZARZE NIEBEZPIECZNYM NIE 
PRZEBYWAJĄ ŻADNE OSOBY (W TYM 
PRZYPADKU OBSZAR WOKÓŁ MASZYNY 
UWAŻANY JEST ZA OBSZAR NIEBEZ-
PIECZNY).

Aby podnieść złożoną maszynę należy postępować 
jak poniżej:
Widły wózka podnośnikowego należy ostrożnie 
wsunąć do specjalnych prowadnic aż do samego 
końca B (rys. 3.3). 

Waga netto
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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  S K Ł A D O WA N I E  M A S Z Y N Y 
ZAPAKOWANEJ I ROZPAKOWANEJ

W przypadku dłuższych przestojów maszyny, klient 
musi sprawdzić pomieszczenie, w którym składo-
wana jest maszyna oraz w zależności od rodzaju 
opakowania (skrzynia, kontener itp.) sprawdzić 
stan jej utrzymania.
W przypadku nieużywania maszyny oraz podczas 
jej składowania w pomieszczeniu zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, należy smarować części 
jezdne maszyny. W przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się z obsługą klienta.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności, jeżeli użytkownik nie określi lub nie zwróci 
się o udzielenie powyższych informacji.

4 MONTAŻ

4.1 WARUNKI ŚRODOWISKOWE 
DOPUSZCZALNE 

- temperatura
 Maszyna musi działać prawidłowo w pomiesz-

czeniach w temperaturze od +5°C do +40°C przy 
wilgotności względnej nieprzekraczającej 50%, w 
temperaturze 40°C i przy 90% przy temperaturze 
do 20°C bez skraplania. 

- warunki atmosferyczne
 Wyposażenie elektryczne może działać po-

prawnie w warunkach atmosferycznych przy 
wilgotności względnej nieprzekraczającej 50% 
w temperaturze 40°C oraz 90% w temperaturze 
nieprzekraczającej 20°C (bez skraplania). W 
przypadku, gdy warunki otoczenia nie są od-
powiednie do pracy maszyny, producent może 
przekazać, jeśli to konieczne, informacje w celu 
rozwiązania problemu.

- minimalny i niezbędny poziom natężenia oświe-
tlenia: 300-500 lx.

Standardowa maszyna nie jest przy-
gotowana i przeznaczona do pracy w 
środowiskach zagrożonych wybuchem 
lub pożarem.
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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   PRZESTRZEŃ KONIECZNA DO 
OBSŁUGI I KONSERWACJI

Wolna przestrzeń powinna odpowiadać Rys. 4.1; 
ponadto powinna umożliwiać przejazd wózków 
podnośnikowych oraz innych urządzeń niezbędnych 
podczas wykonywania konserwacji oraz zakładania 
szpul z folią.
Pozostałe boki maszyny muszą być jak najbardziej 
przybliżone do bocznych ścian lub stałych barier, w 
celu uniemożliwienia łatwego dostępu do niej (przykład 
na Rys. 4.1).
Należy jednak zawsze powoływać się na schemat 
uzgodniony z producentem w momencie składania 
zamówienia.
    

Minimalne odległości od ścian Rys. 4.2

4.3 USTAWIANIE MASZYNY 
4.3.1 MASZYNA STANDARDOWA
Maszyna w wersji standardowej zostanie wysłana w 
następujący sposób:
•podpora odwrócona na stole obrotowym;
•popychacz (jeżeli jest obecny) zdemontowany.
Powierzchnia podparcia maszyny nie wymaga szczegól-
nego przygotowania. Powierzchnia powinna być gładka 
i równa po obu stronach (maksymalne dopuszczalne 
nachylenie 1% lub i powinna być wystarczająco wytrzy-
mała, aby utrzymać ciężar w pełni załadowanej maszyny.
Przywrócić podporę do pierwotnej pozycji i zainstalować  
zdemontowane części.
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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

Zmiana pozycji podpory(Rys. 4.3 a) 
a) Korzystać z dołączonych śrub w celu przymo-

cowania podpory.
Podniesienie podpory powinno być wy-
konane za pomocą odpowiedniego urzą-
dzenia (1), połączonego do specjalnego 
uchwytu znajdującego się na podporze.

b) Podnieść podporę(2);
c) Włożyć śruby (3) i przymocować podpory do 

podstawy maszyny(4)
d) zamontować osłonę zabezpieczającą silnika (5) 

i przymocować ją śrubami.

Klucz  heksagonalny 3mm

Rys. 4.3 a

Klucz nasadowy 17 mm

Klucz pіaski 17 mm
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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)

Rys. 4.3 b

Montaż popychacza (opcjonalnie)(Rys. 4.3 b)
a) zamontować ramię popychacza (1) i przymoco-

wać je za pomocą 3 śrub (2);
b) podłączyć kabel czujnika (3)
Montaż szczypiec
a) umieścić zespół szczypiec (  4) opierając go o 

podpórki (5)
b) zamontować osłonę zamykającą podstawę (6)
c) zamontować osłonę chroniącą zawory (7)
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Fissaggio a terra (Fig. 4.3 c)

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

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

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

d) rimontare i tappi di plastica (5).

Fig. 4.3-c

Rys. 4.3 c

Przymocowanie do podłoża(Rys. 4.3 c)
a) wyjąć cztery zatyczki plastikowe ;
b) wywiercić dziury w podłodze, w punktach(1-2-3-4), 

korzystając z otworów obecnych w podstawie 
maszyny;

c) Włożyć kołki stalowe do otworów i zakręcić je;
d) zamontować ponownie zatyczki plastikowe(5).
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Fig. 4.3 d

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

Rys. 4.3 d

Montaż zjazdów (opcjonalnie)
Zjazd może być zamontowany na trzech bokach 
(Rys. 4.3-3).
Aby wykonać montaż należy postąpić w poniższy 
sposób:
a) zakręcić śrubę(1)w podstawie i wsunąć otwór 
zjazdu od góry do dołu;
b) wypoziomować powierzchnię zjazdu z powierzch-
nią stołu obrotowego za pomocą śruby (3);
c)ustawiać odległość X zjazdu od stołu za pomocą 
śrub(2) wartość powinna się zmieścić w zakresie 
2 ÷ 5 mm ;
d) zakręcić śrubę (1);
e) zablokować nakrętki blokujące.
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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  MASZYNA OSADZONA W PODŁODZE
Przed przystąpieniem do złożenia maszyny należy 
przygotować strefę, w której zostanie osadzona, 
wzorując się na schemacie przedstawionym na Rys. 
4.9 stanowiącym wzornik odniesienia. 
Wykonać otwór głęboki na co najmniej 8 cm (zo-
bacz A).

Wmurować wzornik na poziomie podłoża (B), 
wyrównać dno otworu na 8 cm od poziomu oraz 
zapełnić obszar (B1).
Ustawić maszynę (C1) i ustalić sektory (C2) dookoła 
talerza ustawiając je odpowiednio i mocując 
śrubami (C3), w wolnym miejscu między okrągłym 
talerzem a wmurowaną ramą, odległość musi być 
wyregulowana na 2 ÷ 5 mm (max). 

Kompletny montaż został przedstawiony w (D).

Rys. 4.3.2
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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 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączenie maszyny do linii zasilania 
powinno być wykonane wyłącznie przez 
przemysłowego instalatora elektrycznego, 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie. Nie wykonywać żadnych 
czynności w celu zmiany obwodów, usta-
wień, komponentów itp.

Brak przestrzegania powyższego zakazu będzie 
uważany za niedopuszczalną zmianę w zakresie 
dostawy.
Podłączenie do sieci elektrycznej powinno mieć 
miejsce po wykonaniu:
montażu wszystkich komponentów maszyny. 
podłączenia wszystkich kabli, które zostały odłą-
czone na czas transportu zgodnie ze schematem 
dostarczonym wraz z maszyną.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODŁĄ-
CZONA DO NINIEJSZEGO PRODUKTU 
POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI W ZA-
KRESIE BEZPIECZEŃSTWA I POWINNA 
BYĆ WYPOSAŻONA W WYŁĄCZNIK 
RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ORAZ W UZIE-
MIENIE. NAPIĘCIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ 
POWINNY BYĆ ZGODNE Z DANYMI 
ZAWARTYMI NA TABLICZCE ZNAMIO-
NOWEJ.
WSZELKIE WADY LUB NIEZGODNOŚCI 
INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ PODŁĄ-
CZONEJ DO URZĄDZENIA MOGĄ SPO-
WODOWAĆ - W RAZIE AWARII- PORA-
ŻENIE OPERATORA Z ZAGROŻENIEM 
ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH USZCZERB-
KÓW ZDROWOTNYCH. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABIEGÓW 
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO NA-
LEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE MASZYNY 
PRZEKRĘCAJĄC GŁÓWNY WYŁĄCZNIK 
DO POZYCJI OFF.

Zablokować wyłącznik za pomocą kłódki
i umieścić tablicę z informacją na temat zabiegu 
w toku. 
Upewnić się, czy główny wyłącznik (2) urządzenia,  
znajdujący się na rozdzielni elektrycznej znajduje 
się w 
pozycji "0" (zero) OFF; otworzyć drzwiczki za 
pomocą 
klucza (1). 

Maszyna może być wyposażona w kabel bez wtycz-
ki, już podłączony do listwy zaciskowej znajdującej 
się w rozdzielni.

TECHNIK ELEKTRYK MUSI POPRAWNIE 
ZAMONTOWAĆ ODPOWIEDNIĄ WTYCZ-
KĘ ZGODNIE Z NORMAMI OBOWIĄZU-
JĄCYMI W KRAJU UŻYTKOWANIA.

Wtyczka powinna być wyposażona w kable ułożone 
według poniższego schematu:
Brązowy: Faza-Niebieski: Zero- Żółty/zielony: 
Uziemienie
Włożyć wtyczkę do gniazda i obrócić główny wy-
łącznik do pozycjiI-ON. 
Przed obróceniem głównego wyłącznika do pozycji 
I-ON upewnić się, czy nie ma żadnych osób 
w granicach strefy niebezpiecznej.
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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

Maszyna może być dostarczona bez kabla zasi-
lającego.
W celu wykonania instalacji zasilającej należy 
wybrać odpowiedni przekrój. Obliczenia powinny 
być oparte o wartości mocy i napięcia widniejące 
na tabliczce znamionowej maszyny.
Utworzyć drzwiczki za pomocą klucza (1).
Włożyć kabel zasilający do tablicy rozdzielczej.
Zdjąć osłonę listwy zaciskowej (zaciski oznaczone 
następująco: L1-L2-L3-N i PE).
Podłączyć ostrożnie żyły zasilające do odpo-
wiednich zacisków: podłączyć fazy do zacisków 
oznaczonych literami "L1-L2-L3", podłączyć zero 
do zacisku oznaczonego literą "N", podłączyć 
uziemienie (żółto zielona żyła) do żółto-zielonego 
zacisku oznaczonego literami "PE"
Zamontować ponownie osłony listwy.
Zamknąć drzwiczki za pomocą odpowiedniego 
klucza (1) rozdzielni elektrycznej i odłożyć klucz w 
bezpiecznym miejscu. 
Obrócić główny wyłącznik sieciowy do pozycji "I" ON.
Przed obróceniem głównego wyłącznika (2) do 
pozycji I-ON upewnić się, czy nie ma osób w strefie 
zagrożonej.
PRODUCENT nie będzie odpowiadał za 
szkody wynikające z braku przestrzegania powyż-
szych norm oraz
skorzystania z niewykwalidifikowanego personelu.

Rys. 4.4
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4.5 COLLEGAMENTO PNEUMATICO

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

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

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

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

Fig. 4.5

4.5 PODŁĄCZENIE PNEUMATYCZNE

Podłączenie do instalacji pneumatycznej powinno 
być
wykonane zgodnie ze schematem pneumatycznym
dostarczonym wraz z maszyną
Instalacja pneumatyczna
powinna zapewnić ilość powietrza podaną w danych 
technicznych.

PRZED WYKONANIEM PODŁĄCZENIA 
PNEUMATYCZNEGO NALEŻY NACISNĄĆ 
PRZYCISK AWARYJNY .

W celu wykonania podłączenia pneumatycznego 
należy postąpić 
w poniższy sposób:
• podłączyć wąż (1) do szybkozłączki
(2) zespołu przygotowującego powietrze
• upewnić się, czy zawór (3) znajduje się w pozycji 
''OPEN''
załączyć ciśnienie na linii
zasilania
upewnić się, czy manometr wskazuje wartość
nie mniejszą niż 6 barów
używać pokrętła (4) aby zniwelować ewentualne
różnice ciśnienia. W razie konieczności dokonać
dodatkową regulację po uruchomieniu maszyny. 

P O D Ł Ą C Z E N I E  D O  S I E C I 
PNEUMATYCZNEJ POWINNO BYĆ 
W Y K O N A N E  J E D Y N I E  P R Z E Z 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL 
Z G O D N I E  Z  W Y M A G A N I A M I 
DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA.

Rys. 4.5
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Fig. 5.1
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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 URUCHOMIENIE
5.1 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

1. Wyłącznik główny
 Włącza i wyłącza maszynę, odłączając ją od 

sieci.
2. Przycisk zerujący
 Zapewnia zasilanie obwodów pomocniczych, 

musi zostać wciśnięty po włączeniu lub po na-
ciśnięciu przycisku alarmowego.

3.  Przycisk awaryjny
 Zatrzymuje maszynę i odłącza napięcie zasilania 

ogólnego w sytuacji awaryjnej lub bezpośred-
niego zagrożenia; służy do resetowania po 
naciśnięciu, należy obrócić nasadkę przycisku 
w kierunku ruchu wskazówek zegara.

4. Panel przycisków
 Służy do sterowania maszyną i cyklem roboczym.

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

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

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

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

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

10.Selettore apertura porta;

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

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

5. Wskaźnik obecności napięcia gdy włączony, 
świeci światłem białym wskazuje, że obwody za 
wyłącznikiem głównym znajdują się pod napięciem 
Zaciski przed wyłącznikiem oraz sam wyłącznik 
mogą znajdować się pod napięciem, nawet jeśli 
wskaźnik jest wyłączony;

6. Włączony czerwony wskaźnik awaryjności 
oznacza stan awaryjny;

7. Migający zielony podświetlany przycisk 
automatycznej pracy pozwala na uruchomienie 
cyklu automatycznego. Wciśnięty przez 3 sekundy 
(podczas których włącza się sygnał dźwiękowy) 
powoduje uruchomienie cyklu automatycznego;

8. Migający czerwony przycisk zatrzymania 
pozwala na zatrzymanie cyklu automatycznego;

9. Przełącznik kluczykowy dezaktywacji 
kurtyn jest używany, gdy ładunek z paletami 
zatrzymuje się przy kurtynach świetlnych. W takim 
przypadku, jeśli ładunek nie zostanie usunięty, nie 
ma możliwości przywrócenia układu awaryjnego. W 
dalszej kolejności, naciśnij przełącznik kluczykowy 
dezaktywacji wybranej kurtyny, a następnie 
przywróć obieg naciskając przycisk awaryjny "reset", 
uruchom sterowanie ręczne przenośników w celu 
przemieszczenia ładunku z paletami do momentu 
aż znajdzie się poza obszarem roboczym;

10. Przełącznik otwarcia drzwi;

11. Termostat temperatury zgrzewarki pozwala 
na zwiększenie lub zmniejszenie temperatury 
zgrzewania folii;

12. Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze 
znajduje się na tablic rozdzielczej.
Urządzenie to uruchamia się w celu powiadomienia o:
1 uruchomieniu maszyny wskutek wciśnięcia 
przycisku "ROZRUCH" (przez 3 sekundy słychać 
ciągły sygnał ostrzegawczy po czym maszyna 
rozpoczyna pracę);
2 włączeniu zabezpieczenia powodującego 
zatrzymanie maszyny (dźwięk przerywany)
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Fig. 5.2

5.2. PANNELLO COMANDI 
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5.2. PANEL PRZYCISKÓW 

Rys. 5.2
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A Pulsante AVVIO ciclo programmato 
B Display a 2 cifre, indica il programma selezionato
(il lampeggio del display indica che un parametro è stato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L Pulsante incremento valori
M Pulsante decremento valori

A Przycisk URUCHOMIENIA zaprogramowanego cyklu 
B Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje wybrany program
(miganie wyświetlacza wskazuje, że parametr został 

zmodyfikowany)
C  Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje funkcje (parametry) 

wybranego programu
D Wyświetlacz 3 cyfrowy, wskazuje wartość wyświetla-

nej funkcji
E E Kasowanie alarmu (szybkie przyciśnięcie – przez Kasowanie alarmu (szybkie przyciśnięcie – przez 
mniej niż 2 sekundy)mniej niż 2 sekundy)
 Resetowanie cyklu (przyciśnięcie do momentu zga- Resetowanie cyklu (przyciśnięcie do momentu zga-
śnięcia diody śnięcia diody LEDLED – przez 2 do 4 sekund) – przez 2 do 4 sekund)
 Zapisywanie parametrów (przyciśnięcie do mo- Zapisywanie parametrów (przyciśnięcie do mo-
mentu aż dioda led zacznie migać – przez więcej niż 4 mentu aż dioda led zacznie migać – przez więcej niż 4 
sekundy)sekundy)
F  Auto: podnoszenie wózka ręczne i działanie wstrzy-

mujące.
 Wciśnięty razem z przyciskiem "E" dociskacz podnosi 

się automatycznie aż do pozycji górnej z początku 
cyklu.

 Stanowisko: patrz sekcja poleceń ręcznych
G  Auto: opuszczanie wózka ręczne działanie wstrzy-

mujące (wciśnięty razem z przyciskiem "E" wózek 
zjeżdża automatycznie aż do pozycji dolnej z początku 
cyklu)

 Stanowisko: patrz sekcja poleceń ręcznych
H  Auto: obracanie stołu ręczne, wciśnięty powoduje 

zatrzymanie stołu w położeniu fazowym (wciśnięty 
razem z przyciskiem "E" powoduje automatyczne 
obracanie się stołu do momentu aż znajdzie się on 
w położeniu fazowym)

 Stanowisko: zerowanie maszyny: przytrzymanie 
wciśniętego przycisku powoduje przenoszenie or-
ganów maszyny do pozycji uruchamiania cyklu 

O  Przycisk STOP przerwanie cyklu, stół zmniejsza pręd-
kość i zatrzymuje się, cykl może zostać wznowiony 
od tego samego punktu

L Przycisk zwiększania wartości
M Przycisk zmniejszania wartości
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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)

Ładowanie parametrów: odbywa się automatycznie po 
wybraniu żądanego programu.

Zapisywanie parametrów: jeśli dioda LED przycisku RE-
SET "E" jest wyłączona, wciśnięcie przycisku RESET przez 
więcej niż 4 sekundy, powoduje szybkie miganie diody LED 
oznaczające, że parametry zostały zapisane. 
Program P=00 służy tylko do odczytu i jest skonfigurowany 
z użyciem wartości domyślnych.
Można utworzyć 99 programów: aby skopiować parametry 
istniejącego programu do programu nowego, wybrać 
program źródłowy, nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET, 
a następnie użyć przycisków P+ i P-, aby wybrać program 
docelowy. Zwolnienie przycisku RESET w ciągu 4 sekund 
powoduje wyłącznie skopiowanie parametrów; wciśnięcie 
i przytrzymanie przez więcej niż 4 sekundy i zwolnienie 
powoduje ich skopiowanie i zapisanie.
NB: Program docelowy musi być zawsze odblokowany 
(F00=1) ( dioda LED przycisku RESET "E" wyłączona)
Automatyczne przywołanie ostatniego użytego programu. 
Przy kolejnym włączeniu maszyny zostaną załadowane 
parametry ostatniego wybranego i uruchomionego programu.
Zablokowanie / odblokowanie klawiatury: uniemożliwia 
zmianę parametrów poprzez blokadę przycisków V+ e 
V-; naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski F+ i F-, a 
następnie naciśnij przycisk RESET, aby włączyć/wyłączyć 
BLOKADĘ. Kiedy funkcja jest aktywna, prawa dioda LED 
wyświetlacza F zapala się i pozostaje włączona. 
Stan zablokowania/odblokowania utrzymuje się po cyklu 
wyłączania i ponownego włączania maszyny.

1 2 3

WYŚWIETLACZ "V"

1: wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 9,99)

2: wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 99.9) 
3: wskazuje stan blokady klawiatury
 WŁĄCZONY: klawiatura zablokowana (V+iV-

zablokowane)
 WYŁĄCZONY : klawiatura odblokowana (V+iV- 

odblokowane)
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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.       

Sygnalizacja
Dioda LED przycisku RESET "E" wskazuje stan 
ochrony przed zapisem wybranego programu. Jeżeli się 
świeci, nie można nadpisywać zmienionych parametrów. 
Aby wprowadzić zmiany, należy wybrać parametr F00 
w tym samym programie i ustawić w nim wartość 1, a 
następnie przytrzymać wciśnięty przycisk RESET przez 
co najmniej 3 sekundy. Jeżeli zamierza się zapisać 
program i jednocześnie włączyć ochronę przed zapisem 
po zapisaniu go, należy najpierw wstawić w parametrze 
F00 wartość 1 (kłódka otwarta), potem znowu 0 (kłódka 
zamknięta), a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk 
RESET przez co najmniej 3 sekundy. Dioda LED będzie 
migać szybko tylko poprzez przytrzymanie wciśniętego 
przycisku RESET na dłużej niż 3 sekundy, co oznacza, 
że urządzenie jest gotowe, aby zapisać parametry; 
zwolnienie przycisku RESET spowoduje zapisanie 
parametrów. Dioda LED będzie migać powoli tylko w 
przypadku sygnalizacji stanu alarmowania.

Dioda LED obok przycisku RĘCZNY STÓŁ oznacza 
automatyczne sterowanie obrotem stołu.

Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE 
WÓZKA oznacza automatyczne sterowanie 
podnoszeniem wózka.

Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE 
WÓZKA oznacza automatyczne sterowanie 
podnoszeniem wózka.

Wskazywanie ciężaru zużytej folii (Opt)
Po zakończeniu każdego cyklu, maszyna wskaże ciężar 
zużytej folii, wyświetlając F napis “CF”i na wyświetlaczu V 
ciężar użytej folii podczas ostatniego owijania, wyrażony 
w gramach. (uwaga: aby uzyskać dobrą precyzję, należy 
poprawnie ustawić grubość folii w parametrze F24)

 ZATRZYMANIE PODCZAS PRACY 
STÓŁ OBROTOWY I WÓZEK

Kombinacja kilku przycisków umożliwia zsynchro-
nizowanie maszyny.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku (H) i wciśnię-
cie przycisku (E), powoduje obracanie się stołu 
obrotowego aż do osiągnięcia wyznaczonej pozycji 
(zwanej zatrzymanie podczas pracy) .
Przytrzymanie wciśniętego przycisku (G) i wciśnię-
cie przycisku (E), powoduje obniżenie wózka do 
dolnego położenia, a następnie zatrzymanie. 
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Fig. 5.3

5.3. PANNELLO COMANDI TOUCH
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A Icona AVVIO ciclo programmato (occorre tenerlo 
premuto per più di 3 secondi) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Ikona URUCHOMIENIE cykl zaprogramowany (na-
leży przytrzymać wciśnięty przez ponad 3 sekundy) 

B Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje wybrany program(U-
waga: miganie wyświetlacza wskazuje, że parametr 
został zmodyfikowany);

C  Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje funkcje (parametry) 
wybranego programu podczas cyklu wskazuje status 
wykonywania

D Wyświetlacz 3 cyfrowy, wskazuje wartość wyświetla-
nej funkcji podczas cyklu wskazuje bieżącą wysokość 
wózka

E E Reset alarmów i wygłuszanie brzęczykaReset alarmów i wygłuszanie brzęczyka
F  Podnoszenie wózka ręczne, działanie wstrzymujące  
G  Opuszczenie wózka ręczne, działanie wstrzymujące
H  Obracanie stołu ręczne, przytrzymując wciśnięty, stół 

zatrzymuje się podczas pracy
I Opuszczanie wózka, wózek zjeżdża automatycznie 

aż do pozycji dolnej z początku cyklu
J Kursor zwiększania i zmniejszania wartości
K RESET cyklu maszyny
L Ikona zwiększania wartości
M Ikona zmniejszania wartości
N Obracanie stołu, stół obraca się automatycznie aż 

do położenia fazy
O  Auto: Ikona STOP przerwa cyklu, stół zmniejsza 

prędkość i zatrzymuje się natychmiastowo, cykl może 
zostać wznowiony od tego samego punktu

 Stanowisko: Ikona STOP przerwa cyklu, stół wy-
konuje rampę zatrzymania i zatrzymuje się na fazie, 
cykl może zostać wznowiony od tego samego punktu 

P Podnoszenie dociskacza ręczne, działanie wstrzy-
mujące

Q Podnoszenie dociskacza, dociskacz podnosi się 
automatycznie aż do pozycji górnej z początku cyklu

R Opuszczenie dociskacza ręczne, działanie wstrzy-
mujące

S Ikona "kopiuj", kopiuje wartości funkcji wybranego 
programu. Po naciśnięciu wyświetlacza P zacznie on 
migać i wyświetlacz V pokaże CPY w celu wskazania 
operacji kopiowania i wklejania w toku; naciśnij ikony 
P+ lub P- , aby wybrać program docelowy, naciśnij 
ikonę T, aby wkleić zestaw funkcji do wybranego 
programu lub RESET, aby wyjść bez zapisywania 
parametrów w programie docelowym  

T Ikona "WKLEJ", wkleja wartości funkcji do wybranego 
programu(patrz powyżej) 

U Ikona "załaduj", ładuje zapisane wartości wybranego 
programu

V V Zapisywanie parametrówZapisywanie parametrów
W Ikona blokady klawiatury
X Funkcje
Y Polecenia ręczne
ZZ Ikony poleceń ręcznych bezpośrednio dostępne: Ikony poleceń ręcznych bezpośrednio dostępne:
Z1Z1 Ikona zamykania chwytaka Ikona zamykania chwytaka
Z2Z2 Ikona wykonywania zgrzewania ręcznego Ikona wykonywania zgrzewania ręcznego
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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"

Ładowanie parametrów: odbywa się automatycznie po 
wybraniu żądanego programu.

Zapisywanie parametrów: jeśli prawa dioda LED wy-
świetlacza F jest wyłączona, przytrzymanie wciśniętego 
przycisku ZAPISZ powoduje szybkie miganie diody LED 
oznaczające, że parametry zostały zapisane. 
Program P=00 służy tylko do odczytu i jest skonfiguro-
wany z użyciem wartości domyślnych.

1: wskazuje stan blokady klawiatury
 WŁĄCZONY: klawiatura zablokowana (F00=0)
 WYŁĄCZONY : klawiatura odblokowana (F00=1)

Można utworzyć 99 programów: aby skopiować 
parametry istniejącego programu do nowego programu, 
wybierz program źródłowy, naciśnij ikonę KOPIUJ (S) 
(wyświetlacz V pokaże CPY, aby wskazać czynność 
kopiowania i wklejania w toku), naciśnij przyciski P+ i P- 
aby wybrać program docelowy i naciśnij ikonę WKLEJ (T). 
NB: Program docelowy musi być zawsze odblokowany 
(F00=1).
Automatyczne przywołanie ostatniego użytego 
programu. Przy kolejnym włączeniu maszyny zostaną 
załadowane parametry ostatniego wybranego i 
uruchomionego programu.
Zablokowanie / odblokowanie klawiatury: unie-
możliwia zmianę parametrów poprzez blokadę ikon 
V+ e V-; naciśnij kolejno ikony ZAPISZ (V), F+, F- 
BLOKADA KLAWIATURY (W). Kiedy funkcja jest 
aktywna, prawa dioda LED wyświetlacza F zapala 
się i pozostaje włączona. . 
Stan zablokowania/odblokowania utrzymuje się po cyklu 
wyłączania i ponownego włączania maszyny.

1: wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 
9,99)

2: wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 99.9) 
3: wskazuje stan blokady klawiatury
 WŁĄCZONY: klawiatura zablokowana (V+iV-

zablokowane)
 WYŁĄCZONY : klawiatura odblokowana (V+iV- 

odblokowane)

WYŚWIETLACZ "F"

1

1 2 3

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

 ARRESTO IN FASE TAVOLA ROTANTE E 
CARRELLO*

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

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

Sygnalizacja
Dioda LED po prawej stronie wyświetlacza F wskazuje stan 
ochrony przed zapisem wybranego programu. Jeżeli się 
świeci, nie można nadpisywać zmienionych parametrów. Aby 
wprowadzić zmiany, należy wybrać parametr F00 w tym samym 
programie i ustawić w nim wartość 1, a następnie zapisać. Jeżeli 
zamierza się zapisać program i jednocześnie zablokować go 
do pisania po jego zapisaniu, także należy najpierw wstawić 
w parametrze F00 wartość 1 (kłódka otwarta), a następnie 
znowu 0 (kłódka zamknięta) i dopiero zapisać. 
Wskazywanie ciężaru zużytej folii (Opt)
Po zakończeniu każdego cyklu, maszyna wskaże ciężar zużytej 
folii, wyświetlając F napis “CF”i na wyświetlaczu V ciężar 
użytej folii podczas ostatniego owijania, wyrażony w gramach. 
(uwaga: aby uzyskać dobrą precyzję, należy poprawnie ustawić 
grubość folii w parametrze F24)
Kalibracja ekranu
Z maszyną w stanie alarmu, nacisnąć na jakikolwiek punkt na 
ekranie przez kilka sekund
Wyświetlacz F pokaże napis “Pt”, a wyświetlacz V komunikat 
“rEL”, oznaczający, aby nie dotykać ekrany do momentu aż 
licznik na wyświetlaczu P osiągnie 0 , a następnie wyświetla 4;
Od tego momentu należy dotknąć kolejno 4 punkty: 
( zob. rys. 5.3 )
1 Na górze po lewej stronie (czubkiem palca ikonę F01)
2 Na górze po prawej stronie (lewy górny róg prostokąta ikony T)
3 Na dole po prawej stronie (odnośnik na dole po prawej stronie)
4 Na dole po lewej stronie (odnośnik na dole po lewej stronie)
Po każdym dotknięciu wyświetlacz P obliczy od 4 do 1.
Po ostatnim dotknięciu wyświetlacz V pokaże napis “End” jeśli 
wszystko ok, w przeciwnym wypadku alarm ‘EFC’
Po zakończeniu, maszyna automatycznie ponownie się 
uruchomi.

 ZATRZYMANIE W FAZIE STÓŁ OBROTOWY I 
WÓZEK*

Naciśnięcie ikony (N) , powoduje obracanie się stołu obrotowego 
aż do osiągnięcia wyznaczonej pozycji (zwanej zatrzymanie 
podczas pracy).
Naciskając na ikonę (I) , wózek zjeżdża do pozycji niskiej i 
się zatrzymuje.
Naciskając na ikonę(Q), dociskacz podnosi się do pozycji 
górnej, następnie zatrzymuje się

* Maszyna nie musi znajdować się w cyklu; naciśnij 
ikonę RESET (K), aby wyjść.
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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  FUNKCJE PANELU PRZYCISKÓW 

F00 Parametr służy do ustawienia blokady podczas 
nadpisywania parametrów cyklu: 0 blokada 
włączona 1 blokada niewłączona

F01 Ustawienie cyklu: 01 podnoszenie i obniżanie; 02 
podnoszenie lub obniżanie; 03 ręczny; 04 cykl 
szybkiego podnoszenia i obniżania

F02 Szybki obrót stołu: 05 ÷ 100
F03  Prędkość podnoszenia wózka: 05 ÷ 100
F03  Prędkość obniżania wózka: 05 ÷ 100
F05 Wybór liczby obrotów w zależności od produktu.
F06 Wybór liczby obrotów na górnej części produktu.
F07 Wybór liczby obrotów na wysokości pośredniej 

(F08)
F08 Wysokość, do której wykonywane są obroty (F07) 

odnosząca się do środka folii (zważywszy, że wy-
sokość zwoju wynosi 50 cm , nie można ustawić 
wartości poniżej 25 cm)

 Uwaga: naciąg ustawiany jest w parametrze F32 
natomiast naciąganie wstępne w parametrze F33 
(to ostanie tylko z wózkiem PS)

F09 Pasek folii osadzonej na wierzchu produktu.
F10 Wysokość, z której rozpoczyna się cykl nawijania, 

odnosząca się do dolnej krawędzi zwoju folii
F11 Wysokość na której kończy się cykl nawijania, 

odnosząca się do dolnej krawędzi zwoju folii
F12 Wysokość na której kończy się podnoszenie wóz-

ka, odnosząca się do górnej krawędzi zwoju folii 
(wyłączenie fotokomórki odczytu produktu)

F13 Napięcie folii na produkcie podczas obrotów na 
podstawie i na środku (F08) produktu: 0 ÷ 100

F14 Napięcie folii na produkcie podczas podnoszenia 
wózka: 0 ÷ 100

F15 Napięcie folii na produkcie podczas obrotów  
na górnej części produktu: 0 ÷ 100

F14 Napięcie folii na produkcie podczas obniżania 
wózka: 0 ÷ 100

F17 Tylko wózek PS rozwinięcie folii podczas  obro-
tów na podstawie produktu: 120 ÷ 400

F18 Tylko wózek PS rozwinięcie folii podczas  p o d -
noszenia wózka 120 ÷ 400

F19 Tylko wózek PSrozwinięcie folii podczas  obro-
tów na górnej części produktu: 120 ÷ 400

F20 Tylko wózek PS rozwinięcie folii podczas  obni-
żania wózka: 120 ÷ 400

F21  Cykl z dociskaczem (Opt.): włączony 1 lub wy-
łączony 0

F22 Cykl z przerwą: włączony 1 lub wyłączony 0
F23 Wartość obniżenia wózka przy 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 Grubość foli w użyciu: 10 ÷ 35 mikronów (Opt: 
tylko z obliczaniem zużytej folii)
F25 Opóźnienie końca zniżania się dociskacza 
(regulacja docisku na produkcie)
F26 Cykl z cięciem (Opt.): włączony 1 lub wyłączony 
0
nieprzewidziany na Auto lub Station
F27 Czas cięcia po fazie: 0 ÷ 100 dziesiątych sekundy 
(Napięcie folii podczas cięcia)
nieprzewidziany na Auto lub Station
F27 Czas wyjścia folii po cięciu: 0 ÷ 100 dziesiątych 
sekundy
nieprzewidziany na Auto lub Station
F29 CZas uruchomienia w zwolnieniu i wyjęcia folii 
przy powolnym pociąganiu na początku cyklu
F30 Podnoszenie step
F31 Liczba obrotów step
F32  Ciągnięcie obrotów step
F33  Tylko wózek PS : Rozciąganie obrotów step
F34  Obroty sznurowania niskie początkowe (po F05 
obroty z otwartą folią)
F35 Włączenie sznurowania w górę
F36 Wysokie obroty sznurowania (uwaga: jeśli F06 
= 0, sznur pozostaje zamknięty)
F37 Włączenie sznurowania w dół
F38 Oobroty końcowe dolne sznurowania
F39 CZas regulacji zamknięcia sznurowania (umoż-
liwia owinięcie folią częściowo zamkniętą

F40* Auto:Cykl z chwytakiem cięcia (Opt.): włączony 
1, wyłączony 0. Cykl z włączonym cięciem musi być 
połączony z cyklem podnoszenia i opuszczania
Stanowisko: cykl chwytaka i cięcia jest zawsze włączony
F41*  Wysokość na jakiej znajduje się folia podczas 
otwarcia chwytaka
F42* Ilość folii przed przesunięciem ramienia
F43*  Wysokość na jakiej znajduje się folia podczas 
cięcia
F44* Kąt obrotu przy którym działa ramię cięcia i/lub 
nawiew powietrza
F45* Czas na przecięcia folii (czas rozgrzewania drutu 
tnącego)
F46* Czas cięcia/spawania do przodu
F47* Czas trwania przerwy w powlekaniu folii (jeśli 
>0, wykonuje drugi ruch do przodu zgrzewarki)
F48*  Ciągnięcie folii podczas cięcia
F49*  Tylko wózek PS Rozciąganie folii podczas cięcia

* przewidziane wyłącznie na Auto lub Station, F40 
zawsze włączone na Station

F50  Opóźnienie uruchomienia przenośników na 
wejściu po usunięciu wózka widłowego
F51 Opóźnienie uruchomienia przenośników na 
wyjściu po usunięciu wózka widłowego
F55  Uruchomienie cięcia w paski 
F56  Opóźnienie uruchomienia cięcia w paski na 
początku cyklu 
F57  Opóźnienie uruchomienia cięcia w paski podczas 
obniżania wózka 
F58  Uruchomienie cięcia w paski podczas obrotów 
w górę
F59  Opóźnienie wyłączenia cięcia w paski na górnej 
części produktu
F60 Czas podnoszenia dociskacza przy F22=1 (F22 
Cykl z przerwą: włączony 1 lub wyłączony 0.)
F61  Liczba obrotów podczas ponownego urucho-
mienia cyklu warstwowego (optional, 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

 DODATKOWE RĘCZNE POLECENIA

 Wyświetlacz F jest używany do wyświetlania ręcznych 
poleceń. W celu wykonania polecenia ręcznego, użyj 
przycisków F+ i F-, aby wybrać żądane polecenie i 
naciśnij przycisk z poniższej listy:

C0 + przycisk F strzałka do góry) → stół obraca się 
w prawo
C0 + przycisk G (strzałka w dół) → stół obraca się 
w lewo( tylko na Station)

C1 + przycisk F (strzałka do góry) → wjazd wózka 
folii
C1 + przycisk G (strzałka w dół) → zjazd wózka 
folii

C2 + przycisk F (strzałka do góry) →  wjazd 
dociskacza
C2 + przycisk G (strzałka w dół) → zjazd 
dociskacza

C3 + przycisk F (strzałka do góry) → obrotowy 
przenośnik rolkowy, załadunek palet aż do pozycji 
owijania 
C3 + przycisk G (strzałka do dołu) → obrotowy 
przenośnik rolkowy, wyładunek palet

C4 + przycisk F (strzałka do góry) →  zamknięcie 
chwytaka
C4 + przycisk G (strzałka w dół) → otwarcie 
chwytaka

C5 + przycisk F (strzałka do góry) →  podnoszenie 
złącza
C5 + przycisk G (strzałka do dołu) →  test sekwencji 
cięcia/zgrzewania folii (alarmy są nieaktywne, umożliwia 
sprawdzenie pozycji czujników i regulacji zaworów)

C6 + przycisk F (strzałka do góry) → wjazd wózka 
sznurowania
C6 + przycisk G (strzałka do dołu)→ zjazd wózka 
sznurowania

C7 + przycisk F (strzałka do góry) → przenośnik i 
rolkowe do przodu, wyrównuje palety na pierwszych 
dostępnych fotokomórkach
C7+ przycisk G (strzałka do dołu) → przenośnik i 
rolkowe do przodu, wyładowuje palety z linii (jeśli 
przewidziane)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liberato il sensore taglio indietro)

Alarmy  WYŚWIETLACZ F= AA
Wyświetlacz V informuje o alarmach wyświetlanych z 
przy jednoczesnym miganiu diody LED obok przycisku 
RESET lub prawej diody LED wyświetlacza F w modelach 
z wyświetlaczem dotykowym:
E01: fotokomórka wózków paletowych aktywna.
E02: usterka obrotu stołu
E03: ponowne uruchamianie po wyłączeniu lub po 

awarii zasilania
E04: oochrona obniżenia stołu lub wózka.
E05: falownik zablokowany
E06: drzwi ogrodzenia otwarte lub alarm kurtyn lub 

ogólna awaria.
E07: brak powietrza lub niskie ciśnienie powietrza
E08: usterka podnoszenia/obniżenia wózka.
E09: zerwanie lub koniec folii
E10: usterka wyłącznika krańcowego wózka (obydwa 

włączone)
E11: usterka wyłącznika krańcowego wózek dolny (nie 

zwolnił się podczas podnoszenia wózka)
E12: usterka wyłącznika krańcowego wózek górny (nie 

zwolnił się podczas obniżania wózka)
E13: usterka dolnego wyłącznika krańcowego: otworzył 

się podczas podnoszenia wózka, silnik obraca się 
w przeciwną stronę lub wyłączniki krańcowe zostały 
wymienione

E14: usterka górnego wyłącznika krańcowego: otworzył 
się podczas obniżania wózka, silnik obraca się w 
przeciwną stronę lub wyłączniki krańcowe zostały 
wymienione

E16: okienko wózka otwarte lub alarm kurtyn lub ogólna 
awaria.

E20: ...E29 błąd pamięci parametrów
E40: ramię cięcia poza właściwym położeniem
E41: sonda cięcia poza właściwym położeniem
E41: zgrzewarka i drut tnący poza właściwym położeniem
E43: timeout ruchu ramienia tnącego ( nie zwolnił czujnika 

ramienia cofania)
E44: timeout ruchu ramienia tnącego ( nie włączył 

czujnika ramienia posuwu)
E45: timeout ruchu ramienia tnącego ( nie zwolnił czujnika 

ramienia posuwu)
E46: timeout ruchu ramienia tnącego ( nie włączył 

czujnika ramienia posuwu)
E47: timeout ruchu sondy tnącej ( nie zwolnił czujnika 

sondy cofania)
E48: timeout ruchu sondy tnącej ( nie włączył czujnika 

sondy cofania)
E49: timeout ruchu zgrzewarki lub drutu tnącego ( nie 

zwolnił czujnika sondy cofania)
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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: usterka otwarcia sznurowania (obydwa włączone)
E51:sznurowanie zablokowane na czujniku górnym
E52: sznurowanie zablokowane na czujniku dolnym
E11: usterka górnego wyłącznika krańcowego sznurowania 

(nie uruchomił się podczas podnoszenia rolki)
E54: usterka dolnego wyłącznika krańcowego sznurowania 

(nie uruchomił się podczas obniżania rolki)
E60: usterka podnoszenia dociskacza (timeout podnoszenia 

bez aktywnego górnego wyłącznika krańcowego)
E61: usterka obniżania dociskacza (timeout obniżania bez 

działania czujnika płyty dociskacza)
E62: Wózek dociskający opuszczany, ale płyta dociskacza 

poza pozycją (nie może wykrywać palet)
E64: Zatrzymanie obniżania dociskacza na wózku zamiast 

na produkcie
E65: usterka czujnika płyty dociskacza (nie uruchomił się 

podczas podnoszenia dociskacza
E66: usterka górnego wyłącznika krańcowego dociskacza 

(nie zwolnił się podczas obniżania dociskacza)
E80: timeout ruchu złącza prądowego (nie uruchomił 

czujnika wtyczki dolnej)
E81: próba rozpoczęcia obrotu za pomocą wtyczki górnej
E82: próba podniesienia wtyczki za pomocą platformy 

poza fazą
E90: przenośnik ładujący aktywny podczas przenoszenia 

produktu w kierunku nawijarki.
E91: Próba uruchomienia podestu, kiedy fotokomórka 

na wejściu lub na wyjściu obrotowego przenośnika 
rolkowego jest zajęta

E92: stół obrotowy włączony podczas ładowania nowego 
produktu (obie fotokomórki na obrotowym przenośniku 
rolkowym muszą być wolne przed załadunkiem)

E93: produkt poza maksymalnym zakresem na stole 
obrotowym (obie fotokomórki na obrotowym przenośniku 
rolkowym są aktywne przed uruchomieniem owijania)

E94: stół obrotowy przesunięty w fazie podczas próby 
poruszania paletami w załadunku lub wyładunku

E95: przenośnik wyjściowy zajęty podczas ładowania 
produktu

E96: timeout ładowania produktu
E97: timeout rozładowania produktu
E99: timeout ładowania produktu na wejściowym 

przenośniku rolkowym
EF0:...EF9,EFA błąd kontrolera dotykowego
EFb błąd inicjalizacji kontrolera dotykowego (nie naciskać 

na ekran podczas włączania)
EFC błąd kalibracji kontrolera dotykowego (powtórzyć 

kalibrację) 

Jeśli komunikat błędu pamięci parametrów (alarmy od 
E20 do E29) wyświetla się po kolejnych uruchomieniach, 
należy wymienić pamięć EEprom. 
Błąd nadal pozwala na użycie maszyny, ale zapisywanie 
parametrów roboczych nie jest możliwe.
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Riavvio dopo allarme o dopo rottura / fine film

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

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

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

 1  10

 7

 9

 2
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Ponowne uruchamianie po alarmie lub po zerwa-
niu / skończeniu taśmy

- zaczekać na zatrzymanie maszyny w fazie i ustawie-
nie wózka na wysokości wymiany zwoju (alarm E09)
- (tylko station) przestawić PRZEŁĄCZNIK KLUCZY-
KOWY (10) i przejść do strefy chronionej
- usunąć problem, który wywołał alarm lub  w y -
mienić ewentualnie skończony zwój, podczepić folię o 
paletę lub oprzeć folię o otwarty chwytak.
- (tylko station) wyjść ze strefy chronionej i przestawić 
PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY (10) do pozycji ON
- nacisnąć NIEBIESKI przycisk PRZYWRACANIA (2)
- zresetować alarm poprzez naciśnięcie przycisku RE-
SET (E) na panelu sterowania, zielony podświetlany 
przycisk START(7) zaczyna migać
- nacisnąć przycisk START (7) i przytrzymać przez 3 
sekundy

Bypass kurtyn
Uruchom ponownie po interwencji kurtyn, w przypadku, 
gdy są one nadal włączone.
- przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY (9) do 
momentu zapalenia się kontrolki na kurtynie
- naciśnij NIEBIESKI PRZYCISK PRZYWRACANIA (2)
- zresetować alarm poprzez naciśnięcie przycisku RE-
SET (E) na panelu sterowania, zielony podświetlany 
przyciskSTART (7)zaczyna migać
- nacisnąć przycisk START (7) i przytrzymać przez 3 
sekundy
Otwarcie drzwi
- przekręcenie PRZEŁĄCZNIKA KLUCZYKOWEGO 
(10) otwarcia drzwi powoduje zatrzymanie maszyny
- otwarcie drzwi jest możliwe dopiero po zatrzymaniu 
maszyny
- otwarcie drzwi powoduje spadek napięcia

Włączenie maszyny - uruchomienie cyklu automa-
tycznego
- przekręć WYŁĄCZNIK GŁÓWNY (1) na pozycję "ON"
- naciśnij NIEBIESKI PRZYCISK PRZYWRACANIA (2)
- zresetuj alarm poprzez naciśnięcie przycisku RESET 
(E) na panelu sterowania, zielony podświetlany przycisk 
START (7)zaczyna migać
- nacisnąć przycisk START (7) i przytrzymać przez 3 
sekundy
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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.
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5.5 AUTOMATYCZNE CYKLE PRACY 
F01=01- PEŁNY CYKL PODNOSZENIA I OPUSZ-

CZANIA
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety 
od dołu do góry i powrót na dół.
Podczas owijania, za pomocą przycisków (F) 
(wózek w fazie ponownego podnoszenia) lub (G) 
(wózek w fazie obniżania), można zatrzymać wó-
zek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli 
miejscowego wzmocnienia. 

F01=02- CYKL TYLKO PODNOSZENIE LUB 
OPUSZCZANIE

Cykl "tylko podnoszenie" lub "tylko 
opuszczanie" jest przewidziany do 
maksymalnej wysokości produktu do 
owinięcia równej 1500mm. Powyżej 
tej wysokości należy użyć odpowied-
niego sprzętu ochrony osobistej 
zabezpieczającego przed upadkiem, 
przeznaczonego do pracy na wyso-
kości powyżej 1500mm. 

Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie produk-
tu na palecie od dołu do góry lub od góry do dołu. 
Podczas owijania, za pomocą przycisków (F) 
(wózek w fazie ponownego podnoszenia) lub (G) 
(wózek w fazie obniżania), można zatrzymać wó-
zek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli 
miejscowego wzmocnienia.
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F10 - CICLO CON PARTENZA AD ALTEZZA 
PRESTABILITA

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

F11 -  CICLO CON FERMATA AD ALTEZZA PRE-
STABILITA

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

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

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

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

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

F10 - CYKL Z ROZPOCZĘCIEM NA USTAWIO-
NEJ WYSOKOŚCI

Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety 
począwszy od ustawionej wysokości, której wartość 
ustawia się za pomocą funkcji F10.

F11 -  CYKL Z ZATRZYMANIEM NA USTAWIO-
NEJ WYSOKOŚCI

Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety z 
zatrzymaniem na ustawionej wysokości, której war-
tość ustawia się za pomocą funkcji F11.

F21=01- CYKL Z DOCISKACZEM (OPTIONAL)
Cykl automatyczny stosowany w przypadku, gdy ma-
szyna wyposażona jest w zespół dociskacza optional.
F21=1 włączony  F21=0 wyłączony
Po naciśnięciu przycisku start cyklu (A), sygnał aku-
styczny alarmuje z 5-sekundowym wyprzedzeniem 
o obniżeniu płyty dociskacza.
- Po tym czasie, dociskacz obniża się do momentu aż 
zetknie się z górną częścią produktu umieszczonego 
na stole, przeznaczonego do owinięcia.
-Stół zaczyna się obracać się i rozpoczyna owijanie 
produktu na palecie.
- Pod koniec cyklu, stół zatrzymuje się, a płyta doci-
skacza podnosi się, zwalniając produkt do rozładunku.
W celu ręcznego sterowania podnoszeniem i opusz-
czaniem dociskacza, należy wyświetlić funkcję F21 
(którą należy ustawić na wartości 1) i nacisnąć przycisk 
(F) w celu podniesienia lub (G) obniżenia.

F22=01- PEŁNY CYKL PODNOSZENIA I OPUSZ-
CZANIA Z PRZERWĄ

Cykl "podnoszenie i opuszczanie z prze-
rwą" jest przewidziany do maksymal-
nej wysokości produktu do owinięcia 
równej 1500mm. Powyżej tej wysokości 
należy użyć odpowiedniego sprzętu 
ochrony osobistej zabezpieczającego 
przed upadkiem, przeznaczonego do 
pracy na wysokości powyżej 1500mm.

Cykl automatyczny podnoszenia lub opuszczania z 
przerwą po dotarciu do górnej części produktu prze-
znaczonego do owinięcia; przed przerwą, wózek 
może obniżyć się o wartość ustawioną za pomocą 
funkcji F23. Maszyna zatrzymuje się i oczekuje na 
ponowne uruchomienie wysyłając powolny przery-
wany sygnał.
Aby zakończyć cykl owijania z przerwą, należy na-
cisnąć przycisk startu cyklu (A).
Jeśli cykl ustawiony jest na podnoszenie i opusz-
czanie, wózek podnosi się, obniża się, po czym na-
stępuje zatrzymanie cyklu.
Jeśli cykl ustawiony jest na wyłącznie na podnosze-
nie, wózek podnosi się, po czym następuje zatrzy-
manie cyklu.
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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- CYKL Z CHWYTAKIEM I CIĘCIEM
nie można stosować z cyklem "tylko podnoszenie 
lub tylko opuszczanie" (F01=02)
Cykl z chwytakiem i cięciem można połączyć wyłącznie z 
cyklem podnoszenia i opuszczania F01=1 lub z szybkim 
cyklem podnoszenia i opuszczania F01=4
Cykl automatyczny podnoszenia i opuszczania umoż-
liwiający owinięcie palety od dołu do góry i powrót na 
dół. W cyklu tym, cięcie i zaczepianie folii wykonywane 
jest automatycznie.
W ostatniej fazie cyklu, folia jest:
- odcinana, aby przygotować owiniętą paletę do usu-
nięcia
- zaciskana, aby owinąć kolejną paletę.
W pierwszej fazie cyklu, zaciśnięta folia jest zwalniana 
w celu owinięcia wewnątrz opakowania.

Szybki cykl (F01=4) różni się od cyklu standardowego 
(F01=1) wykonywaniem otwarcia i zamknięcia chwytaka 
na koniec cyklu, niektóre funkcje są wyłączone pozwala to 
na wykonanie owijania w najkrótszym możliwym czasie.

5.6  ŁADOWANIE ZWOJU FOLII

Następna procedura ma charakter ogólny (patrz Rys. 5.6). 
Szczegółowe operacje charakterystyczne dla danego 
wózka opisano w instrukcji obsługi wózka do przeno-
szenia zwojów.

a) Umieść wózek (1) na pozycji dolnej, aby ułatwić 
wprowadzenie zwoju;

b) przekręć wyłącznik główny (2) na pozycję 'O' - OFF;
c) otwórz okienko wózka (w zależności od modelu 

wózka);
d) nawiń zwój (3) na przenośnik (4);
e) odwiń folię ręcznie i przełóż ją pomiędzy rolki;
f) włóż folię do chwytaka;
g) zamknij okienko wózka.

5.7 URUCHOMIENIE MASZYNY
a) Umieść poprawnie paletę na stole obrotowym (5) 
opierając ją o ograniczniki(10) (patrz Rys.5.7);
b) sprawdź obecność zwoju (3) w odpowiednim przeno-
śniku (4) oraz upewnij się, że ścieżka folii jest poprawna, 
zgodnie ze schematem na płytce (6), do konfiguracji 
wózka (1) w użyciu;
с) włącz maszynę przekręcając wyłącznik główny 
(2) na pozycję I-'ON' i naciśnij przycisk reset (7), aby 
uruchomić maszynę.
d) ustaw cykl pracy na panelu sterowania, zgodnie z 
procedurami;
e) naciśnij przycisk START (A) (Rys. 5.5);
f) po zakończeniu nawijania, paleta jest gotowa do 
usunięcia
g) po usunięciu produktu i umieszczeniu kolejnego, 
należy zresetować kurtyny bezpieczeństwa i maszynę, 
aby rozpocząć cykl od punktu f.
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Fig. 5.6- 5.7-5.9-5.10
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5.8 ARRESTO CICLO
L'arresto ciclo della macchina viene comandato 
agendo sul pulsante STOP (O) del pannello di 
controllo.

5.9 ARRESTO MACCHINA A FINE 
LAVORAZIONE

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

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

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

Rys. 5.6-5.7-5.9-5.10

5.8 ZATRZYMANIE CYKLU
Zatrzymanie cyklu maszyny jest sterowane za po-
mocą przycisku STOP (O) na panelu sterowania.

5.9 ZATRZYMANIE MASZYNY PO 
ZAKOŃCZENIU OBRÓBKI

Po zakończeniu obróbki, również podczas krótkich 
okresów niesprawności, należy zabezpieczyć ma-
szynę (patrz Rys. 5.9).
a) umieścić wózek na ziemi (1),
b) wyłączyć maszynę przekręcając główny wyłącz-

nik sieciowy (2) ina pozycję 'O'-OFF.

5.10 ZATRZYMANIE AWARYJNE
Maszyna jest wyposażona w grzybkowy przycisk 
awaryjny (8) (Rys. 5.10). Naciśnięcie przycisku 
grzybkowego powoduje natychmiastowe zatrzyma-
nie maszyny. Aby ponownie uruchomić maszynę 
należy obrócić przycisk grzybkowy do momentu aż 
zostanie odblokowany, następnie nacisnąć niebieski 
przycisk aby uaktywnić panel sterowania.
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Fig. 5.12 -5.13

5.11 CONTROLLO EFFICIENZA SICUREZZE

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

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

5.12 VERIFICA FUNZIONALITÀ PULSANTI DI 
EMERGENZA

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

5.13 VERIFICA FUNZIONALITÀ BARRIERE 
ELETTROSENSIBILI

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

 G

A

5.11 KONTROLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA 
ZABEZPIECZEŃ

W tej części opisano działania, które operator musi 
wykonać, aby sprawdzić zabezpieczenia operatora 
przed rozpoczęciem produkcji.

Procedurę może wykonać wyłącznie wy-
kwalifikowany konserwator i szef zakładu 
posiadający klucz.

5.12 KONTROLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA 
PRZYCISKÓW AWARYJNYCH

Naciśnij przycisk awaryjny (A) podczas pracy 
maszyny. Sprawdź, czy maszyna zatrzyma się na-
tychmiastowo. Zwolnij wciśnięty wcześniej przycisk 
awaryjny i naciśnij przycisk WŁĄCZENIA MASZYNY. 
Naciśnij PRACA, maszyna uruchamia się ponownie.

5.12 KONTROLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA 
KURTYN ELEKTROCZUŁYCH

Podczas pracy maszyny przesuń przedmiot poza 
kurtynę (G).
Sprawdź, czy maszyna zatrzyma się natychmia-
stowo. Naciśnij przycisk WŁĄCZANIE MASZYNY 
Naciśnij PRACA, maszyna uruchamia się ponownie.
Powtórz powyższe czynności dla każdej kurtyny (G).

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

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

"IMPIANTO IN MANUTENZIONE" in posizione 
ben visibile;

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

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

na, utilizzare i mezzi idonei alle operazioni  
da svolgere;

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

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

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

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

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

6 KONSERWACJA
6.1 POUCZENIA OGÓLNE
6.1.1 IZOLACJA MASZYNY
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych lub naprawczych należy odłączyć 
maszynę od źródeł zasilania. Ustawić główny wyłącznik 
elektryczny sieci w pozycji 'O'-OFF.
6.1.2 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i napraw 
zaleca się stosowanie do poniższych wskazówek:
- Przed rozpoczęciem czynności umieścić w dobrze 

widocznym miejscu tabliczkę „KONSERWACJA 
URZĄDZENIA”;

- Nie używać rozpuszczalników i materiałów 
łatwopalnych;

- Nie rozpraszać w środowisku smarów chłodzących;
- Aby uzyskać dostęp do wyżej położonych części 

maszyny, należy stosować urządzenia odpowiednie 
do czynności, która ma zostać wykonana.

- Nie wspinać się na części Maszyny i na osłony 
ochronne, ponieważ nie zostały one zaprojektowane 
do zniesienia ciężaru Osób;

- Po zakończeniu pracy, wstawić na miejsce i 
zamocować poprawnie wszystkie osłony i ochrony, 
które zostały wyjęte lub otwarte.

6.1.3 CZYSZCZENIE
Należy okresowo czyścić osłony przy pomocy wilgotnej 
szmatki, w szczególności dotyczy to przezroczystych 
materiałów, z jakich wykonane są osłony zewnętrzne.

6.2 KONSERWACJA 
ZAPROGRAMOWANA

Ten paragraf opisuje czynności, które należy 
przeprowadzać okresowo w celu zapewnienia 
poprawnego funkcjonowania maszyny. 

DOKŁADNE WYKONYWANIE NIŻEJ OPI-
SANYCH ZABIEGÓW KONSERWACYJ-
NYCH JEST NIEZBĘDNE W CELU UTRZY-
MANIA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWA-
NIA MASZYNY I PRZEDŁUŻENIA OKRESU 
JEJ UŻYTKOWANIA.

W PRZYPADKU PRZEPROWADZANIA 
KONSERWACJI W SPOSÓB NIEZGODNY 
Z ZALECENIAMI, PRODUCENT UCHYLA 
SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCI ZA WADLIWE FUNKCJONOWANIE 
MASZYNY.  
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Fig. 6.2.1

A
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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).

Rys. 6.2.1

6.2.1 KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ 
AKTYWNYCH

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
SPRAWDZIĆ SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 
ZABEZPIECZEŃ.  

OPERACJE CODZIENNE:
Czyścić strumieniem suchego powietrza zabezpie-
czenia zapobiegające zgnieceniu.
Sprawdzić działanie dolnej płyty wózka (A) spraw-
dzić ponadto czy nie występują żadne obce przed-
mioty w szczelinach (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).

Rys. 6.2.3

6.2.2 KONSERWACJA CODZIENNA
Czyszczenie. Dokładnie usuwać każdy ślad 
zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni maszyny. 
W tym celu należy posługiwać się czystą i wilgotną 
szmatką. Fotokomórki czyścić czystą i miękką szmatką.

6.2.3 KONSERWACJA KWARTALNA
Sprawdzić czy łańcuch poruszający stół obrotowy jest 
prawidłowo naprężony; w tym celu wykonać poniższą 
procedurę.
Stół obrotowy standardowy (Rys. 6.2.3):
a) Wykręcić śruby (1);
b) ściągnąć obudowę (2);
c) sprawdzić naprężenie łańcucha (3). Jeżeli 

zachodzi potrzeba naciągnięcia go, poluzować 
śruby (4), działać na śrubie naprężającej (5) 
zębnika napinającego łańcuch (5), na zakończenie 
naprężania dokręcić śruby (4).  Nasmarować 
łańcuch smarem;

d) z powrotem założyć obudowę (2) i zablokować ją 
śrubami (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 KONSERWACJA PÓŁROCZNA
Sprawdzić stan zużycia łańcuchów i urządzeń napę-
dowych, w razie potrzeby wymienić zużyte części.
Naprężenie łańcucha (Rys. 6.2.4)
Sprawdzić naprężenie łańcucha napędowego 
wózka po pierwszym miesiącu używania maszyny 
i następnie co sześć miesięcy.
a) Odkręcić śruby mocujące pokrywy silnika (1) i 
ściągnąć ją.
b) Poluzować nakrętkę blokującą (2) koła pasowego 
napinającego. Działać na śrubie naprężającej (3) 
znajdującej się na głowicy kolumny. 
c) W ten sposób koło pasowe zostaje wyregulowane 
wzdłuż otworu, po osiągnięciu prawidłowego na-
prężenia łańcucha dokręcić nakrętkę blokującą (2). 
d) Z powrotem założyć pokrywę silnika (1) i przy-
mocować ją za pomocą śrub.
 

Rys. 6.2.4
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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 WYCOFANIE MASZYNY Z 
UŻYTKU

7.1 DEMONTAŻ, ROZBIÓRKA I 
LIKWIDACJA

W PRZYPADKU, GDYBY MASZYNA LUB 
JEJ KOMPONENTY, PONIEWAŻ SĄ 
USZKODZONE, ZUŻYTE LUB WYEKS-
PLOATOWANE, NIE NADAWAŁABY SIĘ 
DO UTYLIZACJI ANI NAPRAWY, NALEŻY 
PRZYSTĄPIĆ DO JEJ LIKWIDACJI.

-  Likwidacja maszyny musi być przeprowadzona z 
zastosowaniem odpowiedniego oprzyrządowania, 
dobranego w oparciu o pochodzenie materiału, z 
którego jest wykonana. 

-  Wszystkie komponenty muszą być zdemontowane 
i zlikwidowane po wcześniejszym podziale ich 
na mniejsze części, tak, aby nie można ich było 
racjonalnie zutylizować.

-  Gdy maszyna jest likwidowana, należy ją rozebrać 
na części w sposób zróżnicowany, biorąc pod 
uwagę różnorodność pod względem pochodzenia 
materiałów (metale, oleje i smary, plastik, guma 
itp...) korzystając z usług specjalistycznych 
zakładów zbiórki odpadów i w każdym razie w 
oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie 
likwidacji trwałych odpadów przemysłowych. 

NIE PRÓBOWAĆ UTYLIZACJI CZĘŚCI 
LUB KOMPONENTÓW MASZYNY, WY-
GLĄDAJĄCYCH JESZCZE INTEGRALNIE, 
GDY ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZDOLNE 
DO UŻYCIA.
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