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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
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torii. Producătorul își rezervă dreptul de a aduce toate modificările considerate necesare
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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. INFORMAȚII PRELIMINARE
0.1 CITIREA ȘI UTILIZAREA MANUALULUI 

DE INSTRUCŢIUNI

0.1.1 IMPORTANȚA MANUALULUI
Manualul de instrucțiuni este parte integrantă 
a mașinii și trebuie păstrat pe întreaga durată 
de viață a acesteia și transmis unui eventual alt 
utilizator sau proprietar ulterior.
Toate instrucțiunile cuprinse în manual se adresează 
atât operatorului cât și tehnicianului calificat cu insta-
larea, punerea în funcțiune, utilizarea și întreținerea 
mașinii în mod corect și sigur.
În caz de neclarități sau probleme contactați ser-
viciul de asistență.

0.1.2 PĂSTRAREA MANUALULUI
Manevrați manualul cu grijă și cu mâinile curate, 
pentru a evita deteriorarea conținutului.
Nu înlăturați, nu rupeți și nu rescrieți pentru niciun 
motiv manualul.
Păstrați manualul în zone protejate de umiditate 
și căldură.
Păstrați acest manual împreună cu toate documen-
tele anexate într-un loc ușor accesibil și cunoscut 
tuturor Operatorilor.
Toate operațiunile de Utilizare și Întreținere a 
componentelor comerciale ale mașinii care nu 
sunt prezentate în acest Manual sunt cuprinse în 
documentele aferente anexate.

0.1.3 CONSULTAREA MANUALULUI
Acest manual de instrucțiuni este compus din:
• COPERTĂ CU NUMĂRUL DE IDENTIFICARE 

AL MAȘINII
• INSTALAREA ȘI MONTAREA PRODUSULUI
• AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND 

SIGURANȚA ȘI FUNCȚIONAREA PRODUSU-
LUI

• ANEXE

0.1.4 COPYRIGHT
Prezentul manual cuprinde informații industriale 
confidențiale de proprietatea PRODUCĂTORULUI.
Toate drepturile sunt rezervate și pot fi protejate 
de Copyright sau de alte legi și tratate privind 
proprietatea.
Este interzisă reproducerea, completă sau parțială, a 
textelor și ilustrațiilor din acest manual de instrucțiuni 
fără autorizația scrisă a PRODUCĂTORULUI.
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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  INFORMAȚII PRIVIND IMAGINILE ȘI 
CONȚINUTURILE

Imaginile din acest manual au scop exemplificativ 
pentru a prezenta subiectul în mod cât mai clar po-
sibil. Această documentație poate fi modificată fără 
preaviz din partea Producătorului, iar informațiile 
privind siguranța utilizării sunt garantate în orice caz.

0.1.6 ACTUALIZAREA MANUALULUI DE 
INSTRUCȚIUNI

Fără a aduce modificări caracteristicilor esențiale ale 
tipului de mașină descris, Producătorul își rezervă 
dreptul de a aduce modificări, în orice moment, 
detaliilor și accesoriilor considerate a fi necesare 
pentru îmbunătățirea produsului sau din motive 
tehnice sau comerciale.

0.1.7 SIMBOLURI - SEMNIFICAȚIE ȘI UTILIZARE
În acest manual sunt utilizate simboluri necesare 
pentru atragerea atenției cititorului și pentru a su-
blinia aspecte deosebit de importante.

Pericol

Indică un pericol cu risc de accident, chiar și mortal.
Nerespectarea avertismentelor indicate cu acest sim-
bol poate duce la apariția unei situații grave, care pre-
zintă pericolul de vătămare a operatorului și/sau a per-
soanelor expuse.

Avertisment

Indică un pericol cu risc de deteriorare a mașinii sau a 
produsului prelucrat.
Nerespectarea avertismentelor indicate cu acest sim-
bol poate duce la funcționarea defectuoasă sau deteri-
orarea mașinii.

Informații

Indică note și recomandări pentru utilizarea practică a 
mașinii în diferitele modalități de funcționare.
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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    DESTINATARII MANUALULUI

OPERATOR MAȘINIST:
Operator instruit. După urmarea unui curs 
corespunzător de instruire pentru utilizarea mașinii, 
poate efectua cele mai simple reglări necesare pe 
mașină.

TEHNICIAN DE ÎNTREȚINERE MECANIC:
Tehnician calificat în măsură să utilizeze mașina 
la fel ca și operatorul mașinist, să intervină asupra 
organelor mecanice pentru a efectua operațiuni de 
reglare, întreținere, reparație. Nu aste autorizat să 
efectueze intervenții asupra instalațiilor electrice 
sub tensiune.

TEHNICIAN DE ÎNTREȚINERE ELECTRICIAN:
Tehnician calificat în măsură să utilizeze mașina 
la fel ca și operatorul mașinist, să intervină asupra 
reglărilor și a instalațiilor electrice pentru întreținere 
și reparație.

TEHNICIAN SPECIALIZAT AL PRODUCATO-
RULUI:
Tehnician calificat de producător sau de distribui-
torul acestuia în măsură să utilizeze mașina ca și 
operatorul mașinist, să intervină asupra organelor 
mecanice și a instalațiilor electrice pentru efectua-
rea operațiunilor de reglare, întreținere, reparație și 
pentru operațiuni complexe, când acest lucru este 
convenit cu utilizatorul.

PERSOANĂ EXPUSĂ:
Orice persoană aflată complet sau parțial într-o 
zonă periculoasă.
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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. SIGURANȚĂ ȘI PREVENIREA 
ACCIDENTELOR

1.1    AVERTIZĂRI GENERALE PRIVIND 
SIGURANȚA

• Înainte de a începe lucrul, operatorul trebuie să 
cunoască perfect poziția și funcționarea tuturor 
comenzilor și caracteristicilor mașinii; verificați 
zilnic toate dispozitivele de siguranță prezente 
pe mașină.

• Operatorul, înainte de pornirea ciclului de lucru, 
trebuie să se asigure că nu există PERSOANE 
EXPUSE în ZONELE PERICULOASE. 

• Angajatorul trebuie să dispună și să se asigure 
de utilizarea echipamentelor individuale de 
protecție în conformitate cu indicațiile Directi-
vei 89/391/CEE (și modificările ulterioare).  Pe 
durata utilizării și întreținerii mașinii este Obli-
gatorie utilizarea echipamentelor individuale de 
protecție (EIP) precum încălțăminte și salopetă 
de protecție, aprobate în scopul prevenirii acci-
dentelor la locul de muncă.

• Zonele de staționare a operatorului trebuie 
păstrate permanent libere și curate fără eventuale 
reziduuri de ulei.

• Este interzisă apropierea de elementele mobile 
ale mașinii, precum căruciorul și masa rotativă, 
când mașina este în funcțiune.

• Este strict interzisă punerea în funcțiune a mașinii, 
în mod de funcționare automat, cu dispozitivele 
de protecție fixe și/sau mobile demontate.

• Este strict interzisă dezactivarea dispozitivelor 
de siguranță ale mașinii.

• Operațiunile de reglare cu dispozitivele de 
siguranță care nu sunt complet funcționale 
trebuie efectuate de o singură persoană și pe 
durata desfășurării lor trebuie interzis accesul 
la mașină persoanelor neautorizate.

• Încăperea în care este instalată mașina nu 
trebuie să aibă zone de umbră, lumini orbitoare 
deranjante sau efecte stroboscopice periculoase 
din cauza iluminării furnizate.

• Mașina poate funcția în aer liber la temperaturi 
ambientale cuprinse între + 5°C și + 40°C.

• Mașina trebuie utilizată exclusiv de personal 
calificat.

MAȘINA TREBUIE UTILIZATĂ DE CÂTE 
UN OPERATOR PE RÂND. OPERAREA 
SIMULTANĂ A MAI MULTOR OPERATORI 
ESTE STRICT INTERZISĂ.
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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.

Î N  T I M P U L O P E R AȚI U N I L O R D E 
ÎNTREȚINERE, REPARAȚIE SAU REGLARE 
ESTE OBLIGATORIE ROTIREA ÎNTRERU-
PĂTORULUI GENERAL ÎN POZIȚIE ‘O‘-OFF. 
ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN INTERIORUL 
TABLOULUI ELECTRIC, ÎNTRERUPEȚI ÎN-
TOTDEAUNA ALIMENTAREA ÎN AMONTE 
DE MAȘINĂ CU AJUTORUL ÎNTRERUPĂTO-
RULUI GENERAL DE REȚEA, DEOARECE 
REGLETA RĂMÂNE SUB TENSIUNE ÎN CIU-
DA DESCHIDERII TABLOULUI ȘI A ROTIRII 
ÎN POZIȚIA „OFF” A ÎNTRERUPĂTORULUI.
SE RECOMANDĂ SĂ APLICAȚI O ETICHETĂ 
DE SEMNALIZARE PE PANOUL DE CON-
TROL AFLAT LA BORDUL MAȘINII SAU PE 
ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL DE ALIMEN-
TARE ELECTRICĂ (DUPĂ CAZ); ETICHETA 
MENȚIONATĂ MAI SUS POATE CUPRINDE 
URMĂTOAREA INDICAȚIE:
ATENȚIE !!  MAȘINĂ ÎN FAZĂ DE 
ÎNTREȚINERE.

NU ÎNDEPĂRTAȚI PROTECȚIILE FIXE CU 
MAȘINA ÎN MIȘCARE; REMONTAȚI ÎNTOT-
DEAUNA PROTECȚIILE FIXE LA SFÂRȘITUL 
FIECĂREI OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE.

După efectuarea unei operațiuni de reglare în condiții 
de siguranță redusă, protecțiile trebuie reactivate 
în cel mai scurt timp posibil.

Nu modificați pentru niciun motiv piesele mașinii 
(precum prinderi, orificii, finisaje etc.) pentru a le 
adapta la alte dispozitive.  Pentru orice necesitate 
sau modificare consultați întotdeauna Producătorul.
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1.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA
I segnali di sicurezza (Fig. 1.2 a,b) descritti in questo 
manuale, sono riportati sulla struttura della  macchina 
nei punti opportuni e segnalano la presenza di situazioni 
di pericolo potenziale dovute a rischi residui.
Le targhe adesive contraddistinte da bande giallo nere, 
segnalano un’area in cui sono presenti rischi per il 
personale addetto, in prossimità di tali segnali occorre 
prestare la massima attenzione.
Le targhe adesive poste sulla macchina devono essere 
mantenute pulite e leggibili.

Pericolo per la presenza di alta tensione.

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

È vietato rimuovere i ripari fissi di protezione.

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

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

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

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

Pericolo di caduta dalla tavola in rotazione.

Pericolo per le dita a causa di organi mobili.

Pericolo di scottatura o bruciatura 

Pericolo di schiacciamento

1.2 SEMNE CU AVERTISMENTE DE 
SIGURANȚĂ

Semnele de siguranță (Fig. 1.2 a, b) descrise în acest 
manual, sunt prezente pe structura mașinii în punctele 
oportune și semnalează prezența de situații potențial 
periculoase cauzate de riscuri reziduale.
Plăcuțele adezive marcate prin benzi galbene și negre, 
semnalează o zonă în care există riscuri pentru perso-
nalul responsabil; în apropierea acestor semne trebuie 
să acordați o atenție maximă.
Plăcuțele adezive aplicate pe mașină trebuie păstrate 
curate și lizibile.

Pericol din cauza prezenței de înaltă tensiune.

Întrerupeți alimentarea cu energie înainte de a 
deschide tabloul electric.

ESTE interzisă înlăturarea elementelor fixe de 
protecție.

ESTE interzisă trecerea sau staționarea în zo-
nele în care sunt prezente organe în mișcare. 

ESTE obligatoriu să citiți cu atenție manualul de 
instrucțiuni înainte de a utiliza mașina.

Puncte de prindere pentru ridicarea și manipu-
larea cu motostivuitorul.

ESTE obligatorie oprirea mașinii și scoate-
rea ștecherului din priză înainte de a începe 
operațiile de întreținere sau reparație.

Pericol de cădere de pe masa aflată în rotație.

Pericol pentru degete din cauza organelor mo-
bile.

Pericol de opărire sau de arsuri 

Pericol de strivire
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Fig. 1.2 a

Fig. 1.2 b
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1.2.1 AVVERTENZE IN MERITO AI RISCHI 
RESIDUI

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

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

 

   Rischio di intrappolamento

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

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

1.2.1 AVERTISMENTE PRIVIND RISCURILE 
REZIDUALE

Mașina a fost proiectată și fabricată pentru a 
permite operatorului utilizarea în condiții de 
siguranță, eliminând sau reducând la nivelul mi-
nim posibil riscurile reziduale prezente prin adop-
tarea de dispozitive de siguranță. În orice caz nu 
a fost posibilă eliminarea completă a anumitor 
riscuri, enumerate în continuare, întrucât acestea 
sunt inerente funcționării mașinii în cauză (Fig. 
1.2.1 a, b):

Risc de blocare
Înainte de a porni mașina operatorul trebuie 
să se asigure că nu există nici un alt ope-
rator în interiorul perimetrului mașinii (1).

 

   Risc de blocare

Nu urcați niciodată pe masa rotativă/tran-
sportoare (2) aflată în mișcare, întrucât 
persistă riscul de cădere sau de blocare 
cu zona de înfășurare a foliei.

Risc de strivire
Nu staționați și nu tranzitați în zona de de-
plasare a căruciorului. În faza de coborâre, 
există riscul de lovire și de strivire între 
placa de siguranță (3) a căruciorului și sol.
Risc de opărire sau de arsuri
Nu atingeți firul de tăiere sau aparatele de 
lipit (dacă sunt prevăzute) (4) deoarece 
există riscul de arsuri.
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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 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ
MAȘINA A FOST PROIECTATĂ ȘI FABRICATĂ 
ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ PERMITĂ O UTI-
LIZARE SIGURĂ ÎN TOATE CONDIȚIILE 
PREVĂZUTE DE CĂTRE PRODUCĂTOR, 
IZOLÂND PĂRȚILE MOBILE ȘI ELEMEN-
TELE SUB TENSIUNE PRIN INTERMEDIUL 
PROTECȚIILOR ȘI A DISPOZITIVELOR DE 
SIGURANȚĂ PENTRU OPRIREA MAȘINII.
PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ RESPON-
SABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE 
PERSOANELOR, ANIMALELOR SAU BUNU-
RILOR, CA URMARE A MODIFICĂRII DISPO-
ZITIVELOR DE SIGURANȚĂ.

-  Buton de urgență (A) de pe tabloul electric.
-  Zona superioară a căruciorului, în care sunt 

poziționate angrenajele de transmisie a mișcării, 
este protejată de protecția fixă (B).

-  Organele de mișcare ale mesei rotative sunt 
protejate de protecția fixă (C).

-  Tabloul electric este protejat de protecția fixă 
(D).

-  Sub cărucior este prezentă o placă mobilă (E) 
interblocată prin intermediul unui întrerupător de 
siguranță care, în caz de contact cu un obiect 
străin, oprește mașina și comandă urcarea 
brațului timp de 2 secunde.

Protecții fixe perimetrale FĂRĂ DESCHIDERE  (F), 
fixate la sol, în jurul întregii mașini, cu excepţia 
zonelor de intrare şi ieşire a paleţilor.
Zonele de intrare și ieșire paleți sunt dotate cu 
bariere electrosensibile anti-efracție (G).

Dacă în timpul funcţionării maşinii este 
detectată prezenţa unui operator sau a unui 
obiect străin în dreptul barierelor, maşina 
se opreşte automat.
La pornirea mașinii acordați atenție maximă 
și verificați să nu fie prezent nici un operator 
în zona delimitată de protecții "F"  și de 
bariere "G", întrucât există pericolul de  
blocare. Operațiunile de intervenție asupra 
mașinii trebuie efectuate obligatoriu de 1 
operator, pentru a evita pornirea automată 
de către un al doilea operator.

Protecțiile perimetrale cu deschidere (H), trebuie 
interblocate cu un întrerupător de siguranță care, 
în caz de deschidere, duce la oprirea mașinii.

N.B: în caz de oprire ca urmare a intervenției 
dispozitivului  (E), se poate comanda urcarea 
căruciorului pentru a înlătura obiectul străin care a 
cauzat intervenția acestora.
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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 SERVICIUL DE ASISTENȚĂ
Pentru orice cerere, necesitate sau informație, utilizatorul 
va trebui să comunice Producătorului următoarele date:  
- Modelul mașinii
- Numărul de serie
- Anul de fabricație
- Data de achiziție
- Numărul aproximativ de ore de lucru
- Indicații detaliate, privind o anumită prelucrare care 

trebuie efectuată sau defectul identificat.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ 

Garantarea menținerii randamentului maxim al 
mașinilor noastre este posibilă doar prin utilizarea 
de piese de schimb originale.
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Fig. 2.1

2. DESСRIZIONE DELLA MACHINA 
E INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL 
COSTRUTTORE E DELLA MACCHINA

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

2. DESCRIEREA MAȘINII ȘI 
INFORMAȚII TEHNICE

2.1 D AT E  D E  I D E N T I F I C A R E  A 
PRODUCĂTORULUI ȘI A MAȘINII

Plăcuța de identificare (Fig. 2.1), fixată pe cadrul mașinii, 
prezintă următoarele informații: 
- Numele și adresa Producătorului
- Denumirea tipului
- Modelul mașinii
- Numărul de serie
- Anul fabricației
- Greutatea (kg)
- Tensiunea nominală (Un)
- Frecvența de funcționare (Hz)
- Nr. faze
- Curentul nominal (In)
-  Curentul de scurtcircuit (Icc)
- Presiunea aerului (bar)
- Consumul de aer (Nl/ciclu).
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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 DESCRIERE GENERALĂ
Mașina de înfoliat este o mașină semiautomată 
proiectată pentru înfolierea și stabilizarea cu folie 
extensibilă a produselor paletizabile. Mașina, în 
versiunea standard este alcătuită din următoarele 
componente (vezi Fig. 2.2a,b):
1 Masa rotativă pe care este depozitat produsul 

paletizat care trebuie înfoliat.

2 Coloana de-a lungul căreia se deplasează 
echipamentul de înfoliat (cărucior de înfoliat).

3  Căruciorul de înfoliat care realizează mișcarea 
verticală de urcare și coborâre; mișcarea verticală 
a căruciorului de înfoliat, combinată cu rotația 
mesei realizează înfășurarea produsului.

4 Tablou electric, structură care cuprinde 
întrerupătorul general, panoul de comandă și 
componentele electrice.

5 Cleștele, care prindecapătul foliei extensibile la 
sfârșitul ciclului și o eliberează în timpul ciclului 
următor.

6 Sistem de tăiere/lipire, care taie și lipește 
(opțional) folia extensibilă la sfârșitul ciclului și 
lasă paletul pregătit pentru a fi preluat

7 Barieră de siguranță electrosensibilă anti-
efracție.

8 Protecții din plasă pentru împrejmuirea 
completă a mașinii care împiedică contactul cu 
componentele mașinii aflate în mișcare.

9 Panou de comandă care se utilizează pentru 
pornirea și oprirea mașinii

Grupuri opționale
La cerere pot fi furnizate următoarele opționale.
10 Rampă de urcare și coborâre pe masa rotativă 

(nu este prevăzută pentru mașina încastrată).
 Permite încărcarea mesei cu ajutorul unui moto-

stivuitor (transpalet manual sau electric) urcând 
pe masa rotativă.

11 Presorul este dispozitivul care blochează din 
partea de sus produsul care urmează să fie 
paletizat. Acest dispozitiv este util când produsul 
care urmează să fie paletizat este instabil.

12 Transportoarele (cu role sau lanţuri) dispozitive 
pentru manipularea produsului prin diferitele 
zone de prelucrare.
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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.

Mașina poate fi livrată, la cerere, în următoarele 
versiuni:

• încastrată (Fig. 2.2 c) care permite facilitarea 
procedurii de încărcare și descărcare a paleților, 
întrucât masa rotativă se află la același nivel 
cu pardoseala. Clientul trebuie să predispună 
un locaș în pardoseală, dimensionat în mod 
corespunzător, pentru mașina în versiunea 
încastrată.

Mașina este echipată cu diferite programe de lucru 
care pot fi selectate de pe panoul de comandă.
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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

Maşina poate fie echipată cu unul dintre următoarele 
cărucioare de înfăşurare: FE/ EB -PRS/MPS și PS/
MPS2 (Fig.2.2d) .

Cărucior FE/EB: cărucior în măsură să distri-
buie folie în timpul fazei de înfășurare reglând 
tensiunea de aplicare a acesteia. Tensiunea este 
reglată prin intermediul unei role echipată cu frână 
electromagnetică. 

Cărucior PRS/MPS: cărucior în măsură să di-
stribuie folie în timpul fazei de înfășurare reglând 
tensiunea de aplicare a foliei pe sarcină. Căruciorul 
este în măsură să efectueze pretensionarea foliei 
cu comanda mecanică generată de o pereche de 
angrenaje (raport mecanic fix). Tensiunea de apli-
care este controlată prin intermediul unui senzor 
care măsoară valoarea.

Cărucior PS/MPS2: cărucior în măsură să distribuie 
folie în timpul fazei de înfășurare reglând tensiu-
nea de aplicare a foliei pe sarcină. Căruciorul este 
în măsură să efectueze pretensionarea cu raport 
variabil de pe panoul de comandă. Tensiunea de 
aplicare este controlată prin intermediul unui senzor 
care măsoară valoarea.

Pentru mai multe informații specifice privind 
cărucioarele, vezi paragraful 2.8.

Cărucioare de înfășurare disponibile:

         FE/EB                                                  PRS/MPS / PS /MPS2
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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  UTILIZAREA STABILITĂ- UTILIZAREA 
PREVĂZUTĂ SCOPUL UTILIZĂRII

Mașina de înfoliat, prevăzută pentru a fi fixată de 
sol, este proiectată și realizată pentru înfășurarea 
cu folie extensibilă a diferitelor tipuri de produse 
așezate pe paleți, în scopul fixării ambalajului în mod 
stabil și protejarea acestuia împotriva umidității și 
prafului în timpul fazelor de transport și depozitare.

Cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare, paletul cu pro-
dusele de ambalat este poziționat pe masa rotativă; 
folia extensibilă este distribuită prin intermediul 
unui cărucior corespunzător care se deplasează 
pe axa verticală în funcție de înălțimea produsului 
de ambalat.

Limite de lucru
Din motive de siguranță sunt prevăzute limite adec-
vate de utilizare, raportate la dimensiunile mașinii și 
ale mesei rotative. Produsele ce trebuie ambalate vor 
trebui să se încadreze în limitele de lucru ale mașinii 
deținute, specificate pentru încărcare și gabarit maxim 
în schema livrată împreună cu mașina. 

Folie extensibilă
Utilizați o folie cu caracteristici adecvate tipului de 
cărucior la dispoziție și tipului de aplicație de am-
balare pentru care este destinată utilizarea mașinii; 
evaluați întotdeauna alegerea foliei raportat la fișa 
de siguranță a acesteia.
Utilizați o folie perforată, în cazul în care se cere 
ventilarea produselor ambalate care în caz contrar 
generează condens (produse organice proaspete: 
fructe, legume, plante, etc...).
Utilizați o folie de acoperire, dacă este necesară pro-
tejarea împotriva luminii a produselor fotosensibile. 
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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  UTILIZAREA NEPREVĂZUTĂ ȘI 
 NEPERMISĂ - UTILIZAREA IM-

PROPRIE PREVIZIBILĂ ȘI 
IMPREVIZIBILĂ

Utilizarea mașinii de înfoliat paleți pentru operațiuni 
nepermise, utilizarea sa improprie și neefectuarea 
operațiunilor de întreținere pot conduce la riscuri 
care pot pune în pericol grav sănătatea și siguranța 
operatorului și a persoanelor expuse, și pot afecta 
funcționarea și siguranța mașinii.
Acțiunile descrise mai jos furnizează o listă cu 
câteva posibilități mai previzibile în mod rezonabil, 
de ”proastă utilizare” a mașinii.
-  NU permiteți niciodată urcarea persoanelor pe 

masa rotativă.
-  NU acționați niciodată ciclul de lucru când sunt 

prezente persoane în imediata apropiere a mașinii.
- NU permiteți niciodată utilizarea mașinii de către 

personal necalificat sau cu vârsta sub 16 ani.
-  NU abandonați niciodată postul de comandă în 

timpul fazelor de lucru.
-  NU încărcați niciodată pe mașină recipiente cu 

produse toxice, corozive, explozive și inflamabile.
- NU porniți niciodată ciclul de lucru fără ca sarcina 

să fie centrată pe masa rotativă.
- NU porniți niciodată ciclul de lucru când produsul 

încărcat este fixat în exteriorul mașinii.
- NU utilizați niciodată mașina în aer liber sau în 

condiții ambientale neprevăzute.    

2.5   DATE TEHNICE ȘI NIVELUL DE ZGOMOT

• Dimensiuni totale  Fig. 2.5
• Greutate netă corp mașină     Vezi schema LAYOUT
• Tensiunea de alimentare Vezi LAYOUT
• Frecvența Vezi LAYOUT
• Faze Vezi LAYOUT
•  Curent nominal Vezi LAYOUT
•  Puterea instalată Vezi LAYOUT
•    Folie extensibilă 17/30 µm
• Ø interior tub bobină Ø 75 mm
• Înălțime bobină 500 mm
• Greutate bobină max. 18 kg
•  Viteză cărucior 1 ÷ 4 m/min
•  Viteză masă rotativă 4 ÷ 12 rotații/min.
• Presiunea aerului 6 bari
• Consum de aer 50 Nl/ciclu
Zgomot
În conformitate cu anexa 1 din directiva mașini 
2006/42/CE producătorul declară că emisiile de 
zgomot, în postul operatorului, sunt mai mici de 
70 dB(A).
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Fig. 2.5 a

LAYOUT INDICATIVO MACCHINA STD SCHEMA ORIENTATIVĂ A MAȘINII STD
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Fig. 2.5 b

LAYOUT INDICATIVO 
MACCHINA CON RULLIERA

SCHEMĂ ORIENTATIVĂ 
MAȘINĂ CU TRANSPORTOR CU ROLE
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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 POSTURI DE LUCRU ȘI DE 
COMANDĂ

POSTUL A - Zona de comandă - Fig. 2.6 a,b
Trebuie ocupată de operator când mașina 
efectuează ciclul de lucru. 
ESTE postul din care operatorul comandă pornirea, 
oprirea și modalitățile de lucru ale mașinii. În plus, 
permite controlul vizual al ciclului de lucru, astfel 
încât operatorul să poată acționa dispozitivul de 
oprire de urgență în caz de situații potențial peri-
culoase.

POSTUL C - Zona de întreținere - Fig.2.6 a,b
În zona de întreținere operatorul efectuează 
următoarele operații:
• înlocuirea bobinei de folie și prinderea foliei pe 

clește;

Toate operațiunile care pot fi efectua-
te în poziția „C“ trebuie efectuate cu 
căruciorul complet jos și cu mașina 
oprită (consultați par. 5.6 din acest 
manual).

ESTE INTERZISĂ TRAVERSAREA LA-
TURII DESCHISE A ÎMPREJMURIII ȘI 
PROTEJATĂ CU BARIERE, INDICATĂ 
CU „D”.
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Fig. 2.6 a
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D

Fig. 2.6 b
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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 DE LUCRU
2.7.1  PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE ȘI 
DESCĂRCARE
2.7.1.1   MAȘINĂ DE ÎNFOLIAT FĂRĂ TRAN-
SPORTOARE Fig.A

- Încărcare
Operatorul, cu ajutorul unui motostivuitor așează 
produsul pe masa rotativă (1A) și îl apropie cât mai 
mult posibil de opritoare (2A).
În acest fel produsul de află în stația de înfoliere (3A).
După ce a fost eliberată zona de încărcare (4A), ope-
ratorul trebuie să reseteze barierele de siguranță, să 
reactiveze mașina și să pornească ciclul de înfoliere.
- Descărcare
După ce mașina a completat ciclul de înfășurare 
și a semnalat încheierea acestuia, operatorul, cu 
ajutorul unui motostivuitor preia produsul înfoliat 
de pe masa rotativă (1A).

2.7.1.2  MAȘINĂ DE ÎNFOLIAT DOTATĂ CU TRAN-
SPORTOARE Fig.B

- Încărcare
Operatorul, cu ajutorul unui motostivuitor așează 
produsul pe transportorul de intrare (1B) și îl apropie 
cât mai mult posibil de opritor (2B).
După eliberarea zonei de încărcare (4B) produsul 
este deplasat automat de către transportoare;
când produsul ajunge în stația de înfoliere (3B), 
transportoarele se opresc și pornește ciclul de 
înfoliere.
- Descărcare
Când mașina și-a încheiat ciclul de înfoliere produsul 
este deplasat automat de transportoare către ieșire;
Când produsul înfoliat ajunge pe transportorul de 
evacuare (5B), iar acesta s-a oprit, operatorul îl 
preia cu ajutorul unui motostivuitor.
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2.7.2 PROCEDURA DI AVVOLGIMENTO

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

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

2.7.2 PROCEDURA DE ÎNFOLIERE

Ciclul de înfoliere începe cu rotația mesei rotative 
pe care se află produsul; pe masa rotativă este fixat 
cleștele care reține folia;
prin intermediul rotației mesei rotative folia începe 
să înfășoare produsul.

După ce masa rotativă a realizat cel puțin 2 rotații, 
cleștele se deschide și eliberează folia; simultan 
este activat suflul de aer care ridică marginea astfel 
încât aceasta să fie înfășurată în cadrul următorului 
ciclu de înfoliere.
Ciclul de înfășurare a foliei în jurul produsului are 
loc conform parametrilor setați în cadrul panoului 
de comandă.
La încheierea ciclului de înfoliere, masa rotativă se 
oprește, cleștele se închide pentru a prinde folia, 
brațul de tăiere/lipire înaintează pentru a tăia folia 
între clește și produs și pentru a lipi capătul foliei 
de produs.
În acest moment produsul părăsește stația de 
înfoliere.
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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.

2.8 CĂRUCIOARE PORT-BOBINĂ
Cărucior versiunea FE/ EB

Cu ajutorul acestei versiuni a căruciorului este posibilă 
reglarea tensiunii cu care este aplicată folia pe palet.

Căruciorul FE (EB) (Fig. 2.8 a) este format dintr-o rolă 
cauciucată (1), prevăzută cu frână electromagnetică, și 
din role neutre (2).
Setând funcțiile F13-16 pe panoul de control se reglează 
acțiunea frânei și, prin urmare, tensiunea foliei.
La pornire, folia trebuie încărcată pe cărucior după cum 
urmează:

Coborâți căruciorul portbobină pentru a facilita 
introducerea bobinei.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘O‘-OFF.
Introduceți bobina (4) pe pinul de centrare (5).
Introduceți folia între role conform traseului ilustrat în 
schema A; simbolul cu triunghiuri identifică latura foliei 
pe care este aplicat adezivul (dacă este prezent).
Schema A este o plăcuță adezivă prezentă și pe 
cărucior.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘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.

Cărucior versiunea PRS/MPS

Cu această versiune a căruciorului (Fig. 2.8 b) este 
posibilă reglarea tensiunii de aplicare a foliei pe palet. 

Acest cărucior permite pretensionarea foliei extensibile 
în funcție de anumite raporturi fixe determinate de an-
grenaje interschimbabile.
Raporturile de pretensionare care pot fi utilizate sunt:

-150%  (1 metru de folie devine 2,5 metri datorită acțiunii 
de pretensionare);

-200%  (1 metru de folie devine 3,0 metri datorită acțiunii 
de pretensionare);

-250%  (1 metru de folie devine 3,5 metri datorită acțiunii 
de pretensionare).

Căruciorul este echipat cu un senzor (4), conectat la 
rola de ieșire, în măsură să detecteze tensiunea foliei 
aplicată pe palet.
O placă electronică specifică integrează semnalul sen-
zorului (4) și reglarea setată prin intermediul funcțiilor 
F13-16 pe panoul de control pentru a controla în mod 
dinamic viteza motorului de tracțiune a rolelor de pre-
tensionare și, prin urmare, tensiunea foliei.
Căruciorul este echipat cu un motoreductor care antre-
nează trei role cauciucate (1), (2) și (3) prin intermediul 
unor organe de transmisie cu angrenaje. 
 Diferitele raporturi de transmisie produc viteze diferite ale 
rolelor (1), (2) și (3) creând acțiunea de pretensionare.
Pe cărucior sunt prezente 3 role neutre cu scopul de a 
mări unghiul de înfășurare a foliei pe rolele cauciucate.
La pornire, folia trebuie încărcată pe cărucior după cum 
urmează:

Coborâți căruciorul portbobină pentru a facilita 
introducerea bobinei.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘O‘-OFF.
Introduceți bobina (7) pe pinul de centrare (8).
Deschideți ușa și introduceți folia între role conform 
traseului ilustrat în schema A; simbolul cu triunghiuri 
identifică latura foliei pe care este aplicat adezivul (dacă 
este prezent).
Schema A este o plăcuță adezivă prezentă și pe 
cărucior.
Închideți ușa asigurându-vă că încuietorile sunt complet 
activate.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘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.

Cărucior versiunea PS/MPS2 

Cu această versiune a căruciorului (Fig. 2.8 c) este 
posibilă reglarea tensiunii de aplicare a foliei pe palet. 
Acest cărucior permite pretensionarea foliei extensibile. 
Valoarea de pretensionare este reglabilă.

Căruciorul este echipat cu:
-  un senzor (4), conectat la rola de ieșire, în măsură 

să detecteze tensiunea foliei aplicată pe palet;
-  două motoreductoare care antrenează rolele 

cauciucate (1), (2) și (3) prin intermediul unui organ 
de transmisie cu angrenaje;

-  trei role neutre cu scopul de a mări unghiul de 
înfășurare a foliei pe rolele cauciucate.

O placă electronică specifică integrează semnalul 
senzorului (4) și reglarea setată prin intermediul funcțiilor 
F13-16 pe panoul de control pentru a controla în mod 
dinamic viteza motorului de tracțiune a rolelor de 
pretensionare și, prin urmare, tensiunea foliei.
Prin intermediul funcțiilor F17-20 se controlează rotația 
rolelor (1) și (2). Diferența de viteză care se produce 
între rolele cauciucate (1), (2) și (3) creează acțiunea 
de pretensionare.
La pornire, folia trebuie încărcată pe cărucior după cum 
urmează:

Coborâți căruciorul portbobină pentru a facilita 
introducerea bobinei.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘O‘-OFF.
Introduceți bobina (7) pe pinul de centrare (8).
Deschideți ușa și introduceți folia între role conform 
traseului ilustrat în schema A; simbolul cu triunghiuri 
identifică latura foliei pe care este aplicat adezivul (dacă 
este prezent).
Schema A este o plăcuță adezivă prezentă și pe 
cărucior.
Închideți ușa asigurându-vă că încuietorile sunt complet 
activate.
Rotiți întrerupătorul general în poziția ‘I‘ -ON.
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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 GRUPUL CLEȘTE-TĂIERE-LIPIRE FOLIE

Grupul cleștelui (1) este fixat pe masa rotativă (2).
Acesta prinde capătul foliei la sfârșitul ciclului, îl 
reține în timpul primelor rotații și în eliberează pentru 
a putea fi inclus în înfășurare.
Este alcătuit din două laturi (3) pe care este fixat 
motorul (4) care comandă deschiderea și închiderea 
cleștelui (5); toate acestea sunt protejate cu un carter 
(6) care are funcția de a asigura alunecarea foliei.
Grupul cleștelui (1) este alimentat numai când masa 
rotativă (2) este oprită în poziția de fază.
Sub masa rotativă (2) se află grupul de alimentare 
(7) pentru clește și transportorul cu role (8) (dacă 
este prevăzut).
Grupul de alimentare este alcătuit din două părți: 
una fixă, ancorată pe bază, și una rotativă, fixată 
pe masa rotativă.
Partea fixă este alcătuită dintr-o placă (9) pe care 
este fixat unul (sau doi*) cilindri (10) care ridică doi 
(sau patru*) electrozi (11).
Partea mobilă este alcătuită din două (sau patru 
*) piste din cupru (12) și o placă de izolație (13).
Când masa rotativă (2) este oprită și se află în fază, 
electrozii (11) se ridică și întâlnesc astfel pistele 
din cupru (12);
este activată alimentarea cu curent a motorului (4) 
cleștelui (1) și, dacă este prevăzut, motorul tran-
sportorului cu role (8).
Pentru a introduce folia în clește (6), acesta trebuie 
să fie închis; folia trebuie întinsă sub formă de sfoară 
și trebuie introdusă cu forță din partea de sus, între 
cei doi semi-clești, pe o porțiune de 3-5 cm lăsând 
aproximativ 3-5 cm spre produs.

* dacă este prevăzut transportorul cu role
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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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  16   17   18
  22

  23
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Grupul de tăiere și sudură (13) este fixat pe baza-
mentul mașinii (14).
La sfârșitul ciclului taie și lipește folia pe produsul 
înfășurat.
Este alcătuit dintr-un cilindru pneumatic (15) care 
comandă rotația înainte/înapoi a brațului (16).
pe braț (16) este fixat cilindrul pneumatic (17) care 
comandă avansarea-retragerea capului (18);
pe cap (18) sunt fixate două role (19) și cilindrul 
pneumatic (20) care comandă avansarea/retragerea 
firului de tăiere (21) și a tamponului din burete  (22) 
sau a dispozitivelor de lipit (23) prezente.
În momentul în care masa rotativă se oprește în 
fază, brațul (16) se rotește înainte, iar rolele (19) 
obligă folia să atingă poziția adecvată pentru a 
putea fi prinsă de clește (5);
după ce cleștele a prins folia, capul (18) avansează 
până când întâlnește produsul, apoi firul de tăiere 
(21) și tamponul (22) sau dispozitivele de lipit (23) 
avansează pentru a tăia folia și a lipi capătul pe 
produsul înfășurat;
după încheierea acestor operațiuni întreg brațul 
revine în poziție de repaus în afara spațiului de rotire.

* dacă este prevăzut transportorul cu role
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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 MANIPULARE DEPOZI-
TARE

3.1 AMBALARE ȘI DEZAMBALARE
Mașina poate fi expediată în diferite moduri în funcție 
de exigențele tipului de transport:
-  Mașină fără ambalaj și protejată de învelișul din 

plastic transparent.
-  Mașină pe palet din lemn și protejată de învelișul 

din plastic transparent.
-  Mașină ambalată în ladă din lemn de dimensiuni 

corespunzătoare.
- Mașină pe palet din lemn și protejată de învelișul 

portant din carton (ambalaj standard).
La primirea mașinii asigurați-vă ca ambalajul să nu 
fi suferit daune în timpul transportului sau să nu fi 
fost manipulat fraudulos și să nu lipsească piese 
din interiorul acestuia. Poziționați mașina ambalată 
cât mai aproape posibil de locul prevăzut pentru 
instalare și dezambalați-o, verificând ca livrarea 
să corespundă specificațiilor comenzii.

MIJLOACELE DE RIDICARE ȘI TRAN-
SPORT TREBUIE ALESE ÎN FUNCȚIE 
DE DIMENSIUNILE, DE GREUTATEA, 
DE FORMA MAȘINII ȘI DE COMPO-
NENTELE SALE. CAPACITATEA MIJLO-
ACELOR DE RIDICARE TREBUIE SĂ 
FIE SUPERIOARĂ (CU O MARJĂ DE 
SIGURANȚĂ) GREUTĂȚII COMPONEN-
TELOR CARE TREBUIE TRANSPOR-
TATE.

N.B.: În cazul în care se observă daune sau com-
ponente lipsă, comunicați imediat acest lucru Servi-
ciului de asistență pentru clienți și Transportatorului 
și prezentați fotografii.
Asigurați-vă că nu rămân în cartoane componente 
ale mașinii de dimensiuni mici.
Efectuați o verificare atentă a condițiilor generale.
Pentru eliminarea diferitelor materiale care compun 
ambalajul, respectați normele în vigoare privind 
protecția mediului.

ÎN TIMPUL OPERAȚIUNILOR DE 
DESCĂRCARE ȘI DE MANIPULARE 
ESTE NECESARĂ PREZENȚA UNUI 
OPERATOR PENTRU EFECTUAREA 
EVENTUALELOR SEMNALĂRI PE DU-
RATA TRANSPORTULUI.
PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ RE-
SPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE 
ADUSE CA URMARE A OPERAȚIUNILE 
INCORECTE, DE PERSONALUL NECA-
LIFICAT SAU DE UTILIZAREA MIJLOA-
CELOR NEADECVATE.
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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   TRANSPORT ȘI MANIPULARE   
 MAȘINĂ AMBALATĂ

PENTRU RIDICAREA ȘI TRANSPORTUL 
MAȘINII AMBALATE UTILIZAȚI EXCLU-
SIV UN MOTOSTIVUITOR CU CAPACI-
TATE CORESPUNZĂTOARE. ORICE 
ALT SISTEM DUCE LA DECĂDEREA 
GARANȚIEI DE ASIGURARE CA URMA-
RE A EVENTUALELOR DAUNE ADUSE 
MAȘINII.

GREUTATEA AMBALAJULUI ESTE 
INDICATĂ ÎN GENERAL PE LADĂ.

ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂREI 
OPERAȚIUNI ASIGURAŢI-VĂ SĂ 
NU EXISTE PERSOANE EXPUSE ÎN 
ZONELE PERICULOASE  (ÎN ACEST 
CAZ ZONA DIN JURUL MAŞINII 
ESTE CONSIDERATĂ COMPLET 
PERICULOASĂ).

Introduceți furcile motostivuitorului în dreptul 
săgeților indicate în Fig. 3.2.

Dimensiuni ambalaj:
Mașină STD

Greutate ambalaj:
Mașină STD

2900x1900x850 mm 

600 kg
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B

Fig. 3.3

A

3.3  TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 
MACCHINA DISIMBALLATA

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

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

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

Peso netto:
600 kg

3.3 TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA 
MAȘINII DEZAMBALATE

Scoateți mașina din învelișul din carton, conform 
indicațiilor din (Fig. 3.3). Continuați cu ridicarea A 
(Fig. 3.3) și transferarea la locul instalării.

PENTRU RIDICAREA ȘI TRANSPOR-
TAREA MAȘINII, UTILIZAȚI EXCLUSIV 
UN MOTOSTIVUITOR CU CAPACI-
TATE CORESPUNZĂTOARE. ORICE 
ALT SISTEM DUCE LA PIERDEREA 
GARANȚIEI DE ASIGURARE PEN-
TRU EVENTUALELE DAUNE ADUSE 
MAȘINII.
PERSISTĂ, TOTUȘI, RISCUL DE LOVIRE 
PROVOCAT DE MIȘCAREA BRUSCĂ 
CA URMARE A DEZECHILIBRĂRII 
COMPONENTELOR MAȘINII ÎN CAZ 
DE CEDARE SAU DE ALUNECARE A 
CURELELOR. RIDICAREA TREBUIE 
EFECTUATĂ LA VITEZĂ REDUSĂ ȘI 
ÎN MOD CONTINUU (FĂRĂ SMULGERI 
SAU IMPULSURI).
ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂREI 
OPERAȚIUNI ASIGURAȚI-VĂ SĂ 
NU EXISTE PERSOANE EXPUSE ÎN 
ZONELE PERICULOASE (ÎN ACEST 
CAZ ZONA DIN JURUL MAȘINII 
ESTE CONSIDERATĂ COMPLET 
PERICULOASĂ).

Pentru ridicarea mașinii montate procedați în felul 
următor:
Introduceți furcile motostivuitorului, cu grijă și 
până la adâncimea maximă posibilă, în ghidajele 
corespunzătoare B (Fig. 3.3). 

Greutatea netă: 600 kg
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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 DEPOZITAREA MAȘINII AMBALATE 
ȘI DEZAMBALATE

În caz de perioadă îndelungată de inactivitate a 
mașinii, clientul va trebui să verifice mediul în care 
a fost poziționată și, în funcție de tipul de ambalaj 
(ladă, container etc.), va trebui să verifice condițiile 
de păstrare.

În caz de neutilizare a utilajului și de stocare a 
acestuia din urmă în mediu conform specificațiilor 
tehnice, este necesară gresarea componentelor de 
alunecare. În caz de neclarități, contactați Serviciul 
de asistență al producătorului.

Producătorul își declină orice răspundere în cazul 
în care utilizatorul nu specifică sau nu solicită 
informațiile menționate mai sus.

4 INSTALARE

4.1 CONDIȚII AMBIENTALE ADMISE

• Temperatura:

 Mașina trebuie să funcționeze în mod normal în 
medii cu temperaturi cuprinse între + 5°C și + 
40°C cu umiditatea relativă de cel mult 50% la 
temperatura de 40°C și la 90% la o temperatură 
de până la 20°C fără condens. 

•  Condiții atmosferice:

 Echipamentul electric este în măsură să 
funcționeze corect în condiții atmosferice cu 
umiditate relativă de cel mult 50% la temperatura 
de 40°C și la 90% la o temperatură de până la 
20°C (fără condens). În cazul în care condițiile 
de mediu nu sunt adecvate pentru funcționarea 
mașinii, Producătorul poate furniza, la cerere, 
soluții pentru rezolvarea problemei.

• Iluminatul necesar minim și indispensabil: 300-
500 lucși.

Mașina standard nu este predispusă 
și studiată pentru a funcționa în medii 
cu atmosferă explozivă sau cu risc de 
incendiu.



42

0.
5 

m

1 m

1 
m

Fig. 4.2

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   SPAȚIUL NECESAR UTILIZĂRII ȘI 
ÎNTREȚINERII

Spațiul liber mai amplu trebuie rezervat pe partea 
mesei utilizat pentru operațiunile de încărcare și 
descărcare, pentru a permite trecerea motostivuitoa-
relor sau a altor mijloace necesare pentru operațiunile 
de întreținere și încărcare a bobinelor de folie.
Celelalte laturi ale mașinii trebuie apropiate cât mai 
mult posibil de pereții laterali sau de barierele fixe, 
pentru a împiedica accesul cu ușurință (un exemplu 
în Fig. 4.2 ).
Consultați întotdeauna schema convenită cu 
Producătorul la efectuarea comenzii.

4.3 POZIȚIONAREA MAȘINII
4.3.1  MAȘINA STANDARD
Mașina, în versiunea standard, este expediată după 
cum urmează:

• coloana de bază răsturnată pe masa rotativă;

• presor (dacă este prevăzut) demontat.

Nu este necesară o pregătire specială a suprafeței 
de sprijin. Suprafața trebuie să fie netedă și plană 
în ambele direcții (înclinația maximă admisă 1%o), 
cu o consistență care să suporte greutatea mașinii 
complet încărcate.
Repoziționați coloana de bază și asamblați com-
ponentele demontate.

Distanțe minime față de pereți
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Fig. 4.3 a
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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

Repoziționarea coloanei de bază (Fig. 4.3a) 
a) Pregătiți șuruburile din dotare pentru fixarea 

coloanei de bază.
Coloana trebuie ridicată utilizând un 
dispozitiv de ridicare corespunzător (1), 
prins de șurubul cu ureche prevăzut pe 
coloană.

b) Ridicați coloana de bază (2);
c) Introduceți șuruburile (3) și fixați coloana de baza 

mașinii (4);
d) montați carterul de protecție a motorului (5) și 

fixați-l cu ajutorul șuruburilor.

Cheie hexagonală de 3mm

Cheie fixă mărimea 17

Cheie tubulară mărimea 17
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Fig. 4.3 b
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Montaggio pressore (optional) (Fig. 4.3b)

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

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

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

Montarea presorului (opțional) (Fig. 4.3b)

a) montați brațul presor (1) și fixați-l cu 3 șuruburi 
(2);

b) conectați cablul senzorului (3)
Montarea cleștelui
a)    așezați grupul cleștelui (  4) pe suporturi (5)
b)    montați carterul de închidere a bazei (6)
c)    montați carterul de protecție a supapelor (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

Fixarea de sol (Fig. 4.3 c)

a) Înlăturați cele patru capace din plastic (5);
b) realizați orificii în pardoseală, în punctele (1-

2-3-4), trecând prin orificiile prezente pe baza 
mașinii;

c)  introduceți diblurile din oțel în orificii și strângeți;

d) remontați capacele din plastic (5).

Fig. 4.3-c



46

1
X

2

3

1

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.

Montarea rampelor (opțional)
Rampa poate fi montată pe trei laturi (Fig. 4.3d).
Pentru a efectua montarea procedați în felul următor:
a) înșurubați șurubul (1) în bază și fixați fanta rampei 
de sus în jos;
b) aduceți la nivel planul rampei față de masa 
rotativă cu ajutorul șurubului (3);
c) reglați distanța (X) a rampei față de masă cu 
ajutorul șuruburilor (2); distanța trebuie reglată 
la 2 ÷ 5 mm (max);
d) strângeți șurubul (1);
e) blocați contrapiulițele.
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Fig. 4.3.2

 A  B

 C  D C3

 C1

 C3

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  MAȘINA INCASTRATĂ ÎN 
PARDOSEALĂ

Înainte de a continua cu asamblarea mașinii, 
pregătiți zona de încastrare urmând schema din 
Fig. 4.3.2 care reprezintă șablonul de referință. 
Pregătiți o cavitate cu adâncimea minimă de 8 cm 
(vezi A).
Fixați șablonul la același nivel cu pardoseala (B) și 
aplatizați fundul cavității la 8 cm de la pardoseală 
și umpleți și zona (B1).
Introduceți mașina (C1) și fixați sectoarele (C2) 
în jurul plăcii prin centrarea și fixarea acestora cu 
ajutorul șuruburilor (C3); în spațiul liber dintre placa 
rotundă și cadrul îngropat distanța trebuie reglată 
la 2 ÷ 5 mm (max). 
Montarea completă este reprezentată în imaginea 
(D).
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4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO
Il collegamento della macchina alla linea d’a-
limentazione elettrica deve essere effettuato 
esclusivamente da un installatore elettrico 
industriale, specializzato ed esperto. Non 
eseguire nessun intervento atto a modificare 
circuiti, tarature, componenti, ecc….

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

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

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

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

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

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

4.4 CONECTAREA ELECTRICĂ
Conectarea maşinii la linia de alimentare 
electrică trebuie efectuată exclusiv de un 
instalator electrician expert şi specializat 
în domeniul industrial. Nu efectuaţi nicio 
intervenţie pentru a modifica circuitele, 
calibrările, componentele, etc.

Nerespectarea acestor indicaţii este considerată 
modificarea livrării.
Conexiunea la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică trebuie efectuată după ce aţi efectuat:
• amplasarea tuturor componentelor maşinii. 
• Conectarea cablurilor deconectate în vederea 
transportului conform schemei electrice livrate 
împreună cu maşina.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ CONECTATĂ LA 
ACEST PRODUS TREBUIE REALIZATĂ 
ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN 
VIGOARE PRIVIND SIGURANȚA, TRE-
BUIE DOTATĂ CU ÎNTRERUPĂTOR 
DIFERENȚIAL ȘI CU INSTALAȚIE 
DE ÎMPĂMÂNTARE. VOLTAJUL ȘI 
FRECVENȚA TREBUIE SĂ FIE COM-
PATIBILE CU DATELE INDICATE PE 
PLĂCUȚA DE IDENTIFICARE.
ORICE DEFECT SAU ANOMALIE A 
INSTALAȚIEI DE ÎMPĂMÂNTARE CARE 
ESTE CONECTATĂ LA MAȘINĂ POATE 
PROVOCA OPERATORULUI, ÎN CAZ 
DE DEFECTARE, ELECTROCUTĂRI CU 
PERICOL DE MOARTE SAU DE DAUNE 
GRAVE PENTRU SĂNĂTATE. 
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE OPERAȚIUNILE 
DE CONECTARE ELECTRICĂ OPRIȚI 
ALIMENTAREA ÎN AMONTE DE MAȘINĂ 
ROTIND ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL 
DE REȚEA PE POZIȚIA ”OFF”.

Blocaţi cu un lacăt întrerupătorul şi aplicaţi
un panou de semnalare a desfăşurării operaţiunii 
în curs. 
Asiguraţi-vă ca întrerupătorul general (2) al maşinii, 
situat pe dulapul electric,
să fie în poziţia "0" (zero) OFF şi deschideţi
ușa cu ajutorul cheii (1). 

Mașina poate fi livrată cu cablul fără ștecher și 
conectat deja la regleta internă a tabloului electric.

TEHNICIANUL ELECTRICIAN TREBUIE 
SĂ MONTEZE, ÎN MOD CORECT, UN 
ȘTECHER CORESPUNZĂTOR ȘI CON-
FORM CU NORMELE ÎN VIGOARE DIN 
ȚARA DE UTILIZARE.

Ștecherul trebuie cablat în conformitate cu 
următoarea schemă de culori:
Maro: Fază - Albastru: Neutru - Galben/verde: 
Împământare
Introduceți ștecherul în priză și rotiți întrerupătorul 
general de rețea în poziția 'I'-ON. 
Înainte de a roti întrerupătorul general în poziţia "I" 
(ON) verificaţi să nu existe persoane în
interiorul zonei periculoase.
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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

Mașina poate fi livrată fără cablu de alimentare.
Pentru alimentarea cu energie electrică este 
necesară dimensionarea corectă a firelor conducto-
are; consultați valorile de putere și tensiune indicate 
pe plăcuța de identificare a mașinii.
Deschideți ușa cu ajutorul cheii (1).
Introduceți cablul de alimentare în interiorul tabloului 
electric.
Înlăturați capacul regletei de putere (bornele indicate 
cu L1-L2-L3 – N și PE ).
Acordați atenție când conectați firele de putere la 
bornele corespunzătoare: conectați fazele la bornele 
indicate cu “L1-L2-L3”, conectați neutrul la borna 
indicată cu “N”, conectați firul de împământare la 
borna galben-verde indicată cu “PE”
Montați la loc capacul regletei.
Închideți ușa cu ajutorul cheii corespunzătoare (1) 
a tabloului electric și păstrați-o la loc sigur. 
Duceți în poziția "I" ON întrerupătorul general de 
rețea.
Înainte de a roti întrerupătorul general (2) în poziţia 
"I" (ON) verificaţi să nu existe persoane în interiorul 
zonei periculoase.
PRODUCĂTORUL nu își asumă nicio responsabili-
tate în caz de daune rezultate în urma nerespectării 
acestor norme sau provocate de de către personal 
necalificat.

Fig. 4.4



50

1

2

3

4

4.5 COLLEGAMENTO PNEUMATICO

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

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

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

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

Fig. 4.5

4.5 CONECTAREA PNEUMATICĂ

Racordarea la reţeaua pneumatică trebuie efectuată
conform indicaţiilor din schema pneumatică livrată
împreună cu maşina.
Reţeaua pneumatică trebuie să aibă capacitatea
de a asigura cantitatea de aer indicată în datele
tehnice.

ÎNAINTE DE EFECTUAREA RACORDĂRII 
LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE 
PNEUMATICĂ APĂSAȚI BUTONUL DE 
URGENȚĂ

Pentru a efectua racordarea la reţeaua pneumatică 
procedaţi în felul următor:
• introduceţi tubul flexibil (1) în interiorul cuplajului 
rapid (2) al grupului de tratare a aerului;
• controlaţi ca supapa (3) să fie în poziţia “OPEN”;
• activaţi presiunea liniei de alimentare;
• verificaţi ca manometrul să indice o valoare de 
cel puţin 6 bari;
• acţionaţi asupra butonului rotativ (4) pentru a 
compensa eventuale diferenţe de presiune. Dacă 
este necesar interveniți din nou când mașina este 
în funcțiune.

RACORDAREA LA REŢEAUA DE AER 
COMPRIMAT TREBUIE EFECTUATĂ 
EXCLUSIV DE CĂTRE PERSONAL 
CALIFICAT, CONFORM CERINŢELOR 
NORMELOR DE SIGURANŢĂ.

Fig. 4.5
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5 MESSA IN SERVIZIO
5.1 QUADRO ELETTRICO

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

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

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

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

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

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

5 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
5.1 TABLOUL ELECTRIC

1. Întrerupător general
 Pornește și oprește mașina, izolând-o de la 

rețeaua de alimentare cu energie.
2. Buton de restabilire
 Alimentează circuitele auxiliare; trebuie apăsat 

după pornirea sau după apăsarea butonului de 
urgență.

3.  Buton de urgență
 Oprește mașina și întrerupe tensiunea de 

alimentare generală în situații de urgență sau 
pericol iminent; pentru rearmare după apăsarea 
acestuia, rotiți calota butonului în sensul acelor 
de ceasornic.

4. Panou de comandă
 Gestionează mașina și ciclul de lucru.
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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. Indicator alb prezență tensiune ; dacă 
este aprins indică faptul că circuitele din aval de 
întrerupătorul general sunt sub tensiune;
• Bornele din amonte de întrerupător şi întrerupătorul 
însuşi se pot afla sub tensiune şi dacă ledul este 
stins;

6. Indicator luminos de urgență  roșu; dacă 
este aprins indică faptul că a apărut o situație de 
urgență;

7. Buton luminos de funcţionare automată 
(7) verde butonul se utilizează pentru pornirea 
ciclului automat. Dacă este menținut apăsat timp de 
aproximativ 3 secunde (timp în care semnalizatorul 
acustic este activ) este activat ciclul automat;

8. Buton de oprire roșu se utilizează pentru 
întreruperea ciclului automat;

9. Selector cu cheie de excludere a barierelor
este utilizat când paletul ambalat se opreşte în 
dreptul barierelor fotoelectrice. În acest caz, pentru 
a restabili condiţiile iniţiale, paletul trebuie înlăturat. 
Procedați acţionând selectorul cu cheie de excludere 
a barierei corespunzătoare, iar apoi rearmaţi circuitul 
de urgenţă apăsând butonul „reset”; acţionaţi 
comanda manuală a transportoarelor pentru a 
deplasa paletul ambalat până în afara maşinii;

10.Selector deschidere ușă;

11.  termostat temperatură aparat de lipit   
permite mărirea sau reducerea temperaturii de 
lipire a foliei;

12. Semnalizator acustic amplasat pe tabloul 
electric.
Când este activat, acest semnalizator indică:
1 pornirea maşinii după apăsarea butonului 
"PORNIRE" (semnalul sonor este activat timp de 
3 secunde şi apoi maşina pornește);
2 intervenţia unui dispozitiv de siguranţă care a dus 
la oprirea maşinii (sunet intermitent)
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Fig. 5.2

5.2. PANNELLO COMANDI 

 O
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 B
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 M

 F

 G

 E

5.2. PANOU DE COMANDĂ 
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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 Buton PORNIRE ciclu programat 
B Display cu 2 cifre, indică programul selectat
(iluminarea intermitentă a displayului indică faptul că un 

parametru a fost modificat)
C  Display cu 2 cifre, indică funcțiile (parametrii) progra-

mului selectat
D Display cu 3 cifre, indică valoarea funcției vizualizate
E  E  Resetarea alarmelor (apăsare rapidă – mai puțin Resetarea alarmelor (apăsare rapidă – mai puțin 
de 2 secunde)de 2 secunde)
 Resetarea ciclului (apăsare până la aprinderea  Resetarea ciclului (apăsare până la aprinderea LE-LE-
DULUIDULUI – mai mult de 2 secunde, mai puțin de 4 secunde) – mai mult de 2 secunde, mai puțin de 4 secunde)
 Salvarea parametrilor (apăsare până la iluminarea  Salvarea parametrilor (apăsare până la iluminarea 
intermitentă a ledului - mai mult de 4 secunde)intermitentă a ledului - mai mult de 4 secunde)
F  Auto: urcare cărucior în modalitate manuală cu 

acționare menținută.
 Apăsată împreună cu tasta "E" presorul urcă au-

tomat până în poziția sus de început ciclu.
 Station: vezi secțiunea comenzi manuale
G  Auto: coborâre cărucior în modalitate manuală cu 

acțiune menținută (apăsată împreună cu tasta  "E" 
căruciorul coboară automat până în poziția jos de 
început ciclu)

 Station: vezi secțiunea comenzi manuale
H   Auto: rotație masă în modalitate manuală, dacă este 

menținută apăsată masa se oprește în fază (apăsată 
împreună cu tasta "E" masa rotește automat până în 
poziția de fază)

 Station: aducere la zero mașină: ținut apăsat, 
mașina readuce organele în poziția de începere ciclu 

O  Buton STOP ciclu în pauză, masa decelerează și se 
oprește, ciclul poate fi reluat din același punct

L Buton de mărire valori
M Buton de reducere valori
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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)

Încărcare parametri: are loc automat selectând pro-
gramul dorit.

Salvare parametri: dacă LED-ul tastei RESET "E"este 
stins, la menținerea apăsată a tastei RESET timp de mai 
mult de 4 secunde, acest LED începe să clipească rapid 
indicând că parametrii au fost salvați. 
Programul P=00 este doar în citire și este configurat cu 
valori implicite din fabrică.
Aveți posibilitatea să creați 99 programe (3 pentru 
versiunea EASY):pentru a copia parametrii unui program 
existent într-un program nou, selectați programul sursă, 
mențineți apăsată tasta RESET și acționați asupra 
butoanelor P+ și P- pentru a selecta programul de 
destinație. Eliberând tasta RESET în termen de 4 secunde 
parametrii vor fi doar copiați; dacă este menținută apăsată 
timp de mai mult de 4 secunde apoi eliberată, vor fi 
copiați și salvați.
NB:  Programul de destinație trebuie întotdeauna deblocat 
(F00=1) (LED-ul tastei RESET "E" stins)
Solicitarea automată a ultimului program utilizat. La 
următoarea pornire a mașinii vor fi încărcați parametrii 
ultimului program selectat și pornit.
Blocare/deblocare tastatură: împiedică modificarea 
parametrilor blocând tastele V+ și V-; țineți apăsate 
simultan tastele F+ și F- apoi apăsați RESET pentru 
a activa/dezactiva blocarea. Când funcția este activă 
LED-ul din partea dreaptă a displayului V se aprinde și 
rămâne aprins. 
Starea de blocare/deblocare persistă, de asemenea, 
după ciclul de oprire și repornire a mașinii.

1: indică punctul zecimal (valori de la 0,00 la 9,99)

2: indică punctul zecimal (valori de la 0,0 la 99,9) 
3: indică starea de blocare a tastaturii A P R I N S : 

tastatură blocată (V+ și V- blocate)
 STINS: tastatură deblocată (V+ și V- deblocate)
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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.       

Semnalări
LED-ul tastei RESET "E" indică starea de protecție 
în scriere a programului selectat. Dacă este aprins, nu 
este posibilă rescrierea parametrilor modificați. Pentru a 
efectua modificările este necesar să selectați parametrul 
F00 al aceluiași program și să setați valoarea 1 în 
acesta, țineți apăsată tasta RESET timp de cel puțin 3 
secunde. În cazul în care doriți să salvați programul și 
să îl blocați în același timp în scriere după ce l-ați salvat, 
tot în parametrul F00 setați mai întâi 1 (lacăt deschis) 
apoi din nou 0 (lacăt închis), țineți apăsată tasta RESET 
timp de cel puțin 3 secunde. LED-ul va clipi rapid numai 
prin menținerea apăsată a tastei RESET timp de mai 
mult de 3 secunde, indicând că mașina este pregătită 
să memorizeze parametrii; la eliberarea tastei RESET 
parametrii vor fi memorizați. LED-ul va clipi încet numai 
în caz de semnalare a stării de alarmă.

LED-ul de lângă butonul MANUAL MASĂ indică comanda 
automată a rotației mesei.

LED-ul de lângă butonul MANUAL URCARE 
CĂRUCIOR indică comanda automată de urcare a 
căruciorului.

LED-ul de lângă butonul MANUAL COBORÂRE 
CĂRUCIOR indică comanda automată de coborâre a 
căruciorului.

Indicație a greutății foliei consumate (Opțional)
La sfârșitul fiecărui ciclu, mașina va indica greutatea foliei 
consumate, afișând pe displayul F mesajul  “CF” și pe 
displayul  V greutatea în grame a foliei utilizate în timpul 
ultimei înfășurări (notă: pentru a obține o precizie bună, 
setați în mod corect grosimea foliei în parametrul F24)

 OPRIRE ÎN FAZĂ MASĂ ROTATIVĂ ȘI 
CĂRUCIOR

Prin intermediul combinației mai multor butoane 
este posibilă punerea în fază a mașinii.
Apăsând și ținând apăsat butonul (H) și apăsând 
butonul (E), masa rotativă rotește până la atingerea 
unei poziții prestabilite (denumită oprire în fază) .
Apăsând și ținând apăsat butonul (G) și apăsând 
butonul (E), căruciorul coboară până în poziția jos 
apoi se oprește.       



58

Fig. 5.3

5.3. PANNELLO COMANDI TOUCH

Y

X

B S

T

U
C

V

E
D

K

W

J

O A Z1

Z2

HN

F

P
Q

I

R
G

1 2

34

M L

5.3. PANOU DE COMANDĂ TOUCH



59

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 Pictograma PORNIRE ciclu programat (trebuie 
menținută apăsată timp de cel puțin 3 secunde) 

B Display cu 2 cifre, indică programul selectat (Notă: 
iluminarea intermitentă a displayului indică că un 
parametru a fost modificat);

C  Display cu 2 cifre, indică funcțiile (parametrii) pro-
gramului selectat, în timpul ciclului indică starea de 
execuție

D Display cu 3 cifre, indică valoarea funcției vizualizate, 
în timpul ciclului indică înălțimea curentă a căruciorului

E  E  Resetarea alarmelor și oprirea semnalului sonorResetarea alarmelor și oprirea semnalului sonor
F  Urcarea căruciorului în modalitate manuală cu 
acțiune menținută  
G  Coborârea căruciorului în modalitate manuală cu 

acțiune menținută
H   Rotirea manuală a mesei, dacă este menținută 

apăsată, masa se oprește în fază
I Coborâre cărucior, căruciorul coboară automat până 

în poziția jos de început ciclu
J Cursor de mărire și reducere a valorilor
K RESET ciclu mașină
L Pictogramă de mărire a valorilor
M Pictogramă de reducere a valorilor
N Rotire masă, masa se rotește automat până în poziția 

de fază
O   Auto: Pictograma STOP ciclu în pauză, masa 

decelerează și se oprește imediat, ciclul poate fi 
reluat din același punct

 Stație: Pictograma STOP ciclu în pauză, masa 
parcurge rampa de oprire și se oprește în fază,ciclul 
poate fi reluat din același punct 

P Urcare presor în modalitate manuală cu acțiune 
menținută

Q Urcare presor, presorul urcă automat până în poziția 
sus de început ciclu

R Coborâre presor în modalitate manuală cu acțiune 
menținută

S Pictograma „copiere”, copiază valorile funcțiilor din 
programul selectat. Dacă este apăsată, displayul 
P se va ilumina intermitent, iar displayul V va afișa 
mesajul CPY pentru a indica operațiunea de copiere 
și lipire aflată în curs; acționați asupra pictogramelor 
P+ sau P- pentru a selecta programul de destinație; 
apăsați pictograma T pentru a lipi setul de funcții pe 
programul selectat sau RESET pentru a ieși fără a 
salva parametrii în programul de destinație  

T Pictograma „LIPIRE”, lipește valorile funcțiilor în 
programul selectat (vezi mai sus) 

U Pictograma „încărcare”, încarcă valorile memorate 
ale programului selectat

VV Salvare parametri Salvare parametri
W Pictogramă blocare tastatură
X Funcții
Y Comenzi manuale
ZZ Pictograme comenzi manuale direct accesibile: Pictograme comenzi manuale direct accesibile:
Z1Z1 Pictogramă închidere clește Pictogramă închidere clește
Z2Z2 Pictogramă executare lipire manuală Pictogramă executare lipire manuală
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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"

Încărcare parametri: are loc automat selectând pro-
gramul dorit.

Salvare parametri: dacă LED-ul din partea dreaptă a 
displayului F este stins, la menținerea apăsată a tastei  
SALVARE acest LED începe să clipească rapid pentru 
a indica că parametrii au fost salvați. 
Programul P=00 este doar în citire și este configurat cu 
valori implicite din fabrică.

1: indică starea de blocare a programului 
APRINS: program blocat (F00=0)

 STINS: program deblocat (F00=1)

Aveți posibilitatea să creați 99 programe:  pentru 
a copia parametrii unui program existent într-un program 
nou, selectați programul sursă, apăsați pictograma 
COPIERE (S) (displayul V va afișa mesajul CPY pentru a 
indica operațiunea de copiere și lipire aflată în curs), acționați 
asupra butoanelor P+ și P- pentru a selecta programul de 
destinație și, în final, apăsați pictograma LIPIRE (T). 
NB:  Programul de destinație trebuie să fie întotdeauna 
deblocat (F00=1).
Solicitarea automată a ultimului program utilizat. La 
următoarea pornire a mașinii vor fi încărcați parametrii 
ultimului program selectat și pornit.
Blocare/deblocare tastatură: împiedică modifi-
carea parametrilor blocând pictogramele V+ e V-;  
apăsați secvențial pictogramele SALVARE (V), F+, 
F-, BLOCARE TASTATURĂ (W). Când funcția este 
activă LED-ul din partea dreaptă a displayului V se 
aprinde și rămâne aprins.. 
Starea de blocare/deblocare persistă, de asemenea, 
după ciclul de oprire și repornire a mașinii.

1: indică punctul zecimal (valori de la 0,00 la 9,99)

2: indică punctul zecimal (valori de la 0,0 la 
99,9)  
3: indică starea de blocare a tastaturii A P R I N S : 

tastatură blocată (V+ și V- blocate)
 STINS: tastatură deblocată (V+ și V- deblocate)
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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.

Semnalări
LED-ul din partea dreaptă a displayului F  indică starea de 
protecție în scriere a programului selectat. Dacă este aprins, 
nu este posibilă rescrierea parametrilor modificați. Pentru a 
efectua modificările este necesar să selectați parametrul F00 
al aceluiași program și să setați valoarea 1 în acesta, apoi 
să salvați. În cazul în care doriți să salvați programul și să 
îl blocați în același timp în scriere după ce l-ați salvat, tot în 
parametrul F00 configurați mai întâi 1 (lacăt deschis) apoi din 
nou 0 (lacăt închis) și salvați. 
Indicație a greutății foliei consumate (Opțional)
La sfârșitul fiecărui ciclu, mașina va indica greutatea foliei 
consumate, afișând pe displayul F mesajul “CF” și pe displayul 
V greutatea în grame a foliei utilizate în timpul ultimei înfășurări 
(notă: pentru a obține o precizie bună, setați în mod corect 
grosimea foliei în parametrul F24).
Calibrarea ecranului
Cu mașina în alarmă, apăsați un punct oarecare de pe ecran 
timp de câteva secunde
Displayul F va afișa mesajul “Pt” în timp ce displayul V va afișa 
mesajul “rEL”, o invitație de a nu atinge ecranul până când 
contorizarea de pe displayul P nu ajunge la 0 apoi afișează 4;
Din acest moment trebuie atinse în secvență 4 puncte:         
(vezi fig. 5.3)
1  În stânga sus (vârful degetului în interiorul pictogramei F01)
2 În dreapta sus (colțul din stânga sus al dreptunghiului 

pictogramei T)
3 În dreapta jos (referință în dreapta jos)
4 în stânga jos (referire în stânga jos)
După fiecare atingere displayul P va număra invers de la 4 la 1.
Cu ultima atingere displayul V va afișa mesajul “End” dacă 
totul este ok, în caz contrar alarma ‘EFC’
În final mașina va reporni în mod automat.

 OPRIRE ÎN FAZĂ MASĂ ROTATIVĂ ȘI CĂRUCIOR*
Apăsând pictograma (N), masa rotativă se rotește până la 
atingerea unei poziții prestabilite (denumită oprire în fază).
Apăsând pictograma (I), căruciorul coboară până în poziția 
jos, apoi se oprește
Apăsând pictograma (Q), presorul urcă până în poziția sus, 
apoi se oprește

* Mașina nu trebuie să fie în ciclu, apăsați pictograma 
RESET (K)  pentru a ieși.
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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 FUNCȚII PANOU DE COMANDĂ 

F00 Parametrul este utilizat pentru introducerea 
blocului la  suprascrierea parametrilor ciclului: 0 
bloc introdus, 1 bloc neintrodus

F01 Setare ciclu: 01 urcare și coborâre; 02 urcare sau 
coborâre; 03 manual; 04 ciclu rapid urcare și co-
borâre

F02 Viteză rotație masă: 05 ÷ 100
F03  Viteză urcare cărucior: 05 ÷ 100
F04 Viteză coborâre cărucior: 05 ÷ 100
F05 Alegerea numărului de rotații de întărire la baza 

produsului
F06 Alegerea numărului de rotații de întărire la partea 

superioară a produsului
F07 Alegerea numărului de rotații de întărire la înălțime 

intermedie (F08)
F08 Înălțimea la care sunt efectuate rotațiile de întărire 

(F07) raportată la centrul foliei (dat fiind faptul că 
înălțimea bobinei este de 50 cm valorile aflate sub 
25 cm nu pot fi setate)

 Notă: tensionarea este setată de parametrul F32, 
în timp ce pretensionarea de parametrul F33 (ace-
sta din urmă numai cu căruciorul PS(MPS2)

F09 Fâșia de folie depozitată peste partea superioară 
a produsului

F10 Înălțimea de la care pornește ciclul de înfoliere 
raportată la marginea inferioară a bobinei de folie

F11 Înălțimea la care se încheie ciclul de înfoliere 
raportată la marginea inferioară a bobinei de folie

F12 Înălțimea la care se încheie urcarea căruciorului 
raportată la marginea superioară a bobinei de folie 
(excludere fotocelulă de citire produs)

F13 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de 
întărire de la baza și mijlocul (F08) produsului: 0 ÷ 
100

F14 Tensiunea foliei pe produs în timpul urcării 
căruciorului: 0 ÷ 100

F15 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de  
întărire pe partea superioară a produsului: 0 ÷ 100

F16 Tensiunea foliei pe produs în timpul coborârii 
căruciorului: 0 ÷ 100

F17 Numai cărucior PS/MPS2 alungirea foliei în timpul  
rotațiilor de întărire la baza produsului: 120 ÷ 400

F18 Numai cărucior PS/MPS2alungirea foliei în timpul 
urcării căruciorului: 120 ÷ 400

F19 Numai cărucior PS/MPS2alungirea foliei în timpul 
rotațiilor de întărire pe partea superioară a produ-
sului: 120 ÷ 400

F20 Numai cărucior PS(MPS2)PS/MPS2 alungirea 
foliei în timpul coborârii căruciorului:  120 ÷ 400

F21 Ciclu cu presor (Opț.): inclus 1 sau exclus 0
F22 Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0
F23 Cotă de coborâre cărucior cu 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 Grosime folie utilizată: 10 ÷ 35 microni (Opț: doar 
cu calcularea foliei consumate)
F25 Întârziere sfârșit coborâre presor (reglarea pre-
siunii pe produs)
F26 Ciclu cu tăiere (Opț.): inclus 1 sau exclus 0
nu este prevăzut pentru Auto sau Station
F27 Timp tăiere după fază: 0 ÷ 100 zecimi de secondă 
(Tensiune folie tăiere)
nu este prevăzut pentru Auto sau Station
F28 Timp ieșire folie după tăiere: 0 ÷ 100 zecimi de 
secundă
nu este prevăzut pentru Auto sau Station
F29 Timp de pornire lentă și de extragere folie cu 
tragere lentă la începutul ciclului
F30 Urcare step
F31 Număr rotații step
F32  Tensionare rotații step
F33  Numai cărucior PS(MPS2): Pretensionare rotații 
step
F34 Rotații biguire jos inițiale (după F05 rotații cu folia 
deschisă)
F35 Activare biguire în urcare
F36 Rotații de legare superioare (notă: dacă F06 = 
0, cordonul rămâne închis)
F37 Activare biguire în coborâre
F38 Rotații biguire jos finale
F39 Timp de reglare închidere prin legare (permite 
înfășurarea cu folii parțial închise)

F40* Auto:Ciclu cu clește și tăiere (Opț.): inclus 1, 
exclus 0. Ciclul cu tăiere inclusă trebuie combinat cu 
ciclul de urcare și coborâre
Station: ciclul cu clește și tăiere este întotdeauna activat
F41* Înălțimea la care se află folia în timpul deschiderii 
cleștelui
F42* Cota foliei înainte de înaintarea brațului
F43* Înălțimea la care se află folia în timpul tăierii
F44* Unghi de rotație la care este acționat brațul de 
tăiere și/sau suflare a aerului
F45* Timp pentru tăierea foliei (timp de încălzire a 
firului de tăiere)
F46*  Timp tăiere/lipire înainte
F47* Durată pauză de acoperire a foliei (dacă >0, 
efectuează o a doua mișcare înainte a dispozitivului de 
lipire)
F48*   Tensionarea foliei în timpul tăierii
F49*   Numai cărucior PS(MPS2) Pretensionarea foliei 
în timpul tăierii

* prevăzute numai pentru versiunile Auto sau Station, 
F40 întotdeauna inclus pe versiunea Station

F50 Întârziere pornire transportoare de la intrare după 
îndepărtarea motostivuitorului
F51 Întârziere pornire transportoare de la ieșire după 
îndepărtarea motostivuitorului.
F55  Activare tăiere în fâșii   
F56 Întârziere activare tăiere în benzi la începutul ciclului  
F57 Întârziere activare tăiere în benzi la coborârea 
căruciorului            
F58 Activare tăiere în fâșii în timpul rotațiilor de întărire 
în sus
F59 Întârziere dezactivare tăiere în fâșii pe partea 
superioară a produsului
F60 Timp de urcare presor în ciclul cu F22=1 (F22 
Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0)
F61  Numărul de rotații de întărire la repornirea ciclului 
în straturi (opțional, 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

 COMENZI MANUALE SUPLIMENTARE

 Displayul F este prevăzut pentru afișarea comenzilor 
manuale. Pentru efectuarea comenzii manuale acționați 
asupra butoanelor F+ și F- pentru a selecta comanda 
dorită și apăsați butonul indicat în lista de mai jos:

C0 + buton F (săgeată sus)  → rotație masă în sensul 
acelor de ceasorni
C0 + buton G(săgeată jos)  → rotație masă în sens 
invers acelor de ceasornic (numai pentru versiunea 
Station)

C1 + buton F (săgeată sus) → urcare cărucior folie
C1 + buton G(săgeată jos) → coborâre cărucior folie

C2 + buton F (săgeată sus) → urcare presor
C2 + buton G(săgeată jos) → coborâre presor

C3 + buton F (săgeată sus) → transportor rotativ cu 
role, încărcare palet până în poziția de înfoliere 
C3 + buton G(săgeată jos) → transportor rotativ cu 
role, descărcare palet

C4 + buton F (săgeată sus) → închidere clește
C4 + buton G(săgeată jos) → deschidere clește

C5 + buton F (săgeată sus) → urcare conector
C5 + buton G (săgeată jos) → test secvență tăiere/
lipire folie (alarmele sunt dezactivate, permite verificarea 
poziției senzorilor și a reglărilor supapelor)

C6 + buton F (săgeată sus) → urcare cărucior 
biguire
C6 + buton G(săgeată jos) → coborâre cărucior 
biguire

C7 + buton F (săgeată sus) → transportoare cu role 
înainte, aliniază paleții la primele fotocelule disponibile
C7+ buton G(săgeată jos) → transportoare cu role 
înainte, descarcă paleții de pe linie (dacă este prevăzută)

C8+ buton F (săgeată sus) → acționare tăiere
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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)

Alarme  DISPLAY F= AA
Displayul V este conceput să semnaleze alarmele 
afișate simultan cu iluminarea intermitentă a LED-ului de 
lângă tasta RESET sau a LED-ului din partea dreaptă a 
displayului F la modelele cu touch screen:
E01: fotocelulă transpalet ocupată.
E02: anomalie rotire masă.
E03: repornire după oprirea sau după întreruperea 

alimentării cu energie
E04: intervenție protecție coborâre  cărucior.
E05: inverter blocat
E06: ușa gardului este deschisă sau alarmă barieră sau 

urgență generală.
E07: lipsă aer sau presiune joasă aer
E08: anomalie urcare/coborâre cărucior.
E09: rupere sau terminare folie
E10: anomalie limitator de cursă cărucior (ambele 

ocupate)
E11: anomalie limitator de cursă cărucior jos (nu a fost 

eliberat în timpul urcării căruciorului)
E12: anomalie limitator de cursă cărucior sus (nu a fost 

eliberat în timpul coborârii căruciorului)
E13: anomalie limitator de cursă jos: a fost deschis în 

timpul urcării căruciorului, motorul rotește în sens 
invers sau limitatoarele de cursă au fost schimbate 
cu locul

E14: anomalie limitator de cursă sus: a fost deschis în 
timpul coborârii căruciorului, motorul rotește în sens 
invers sau limitatoarele de cursă au fost schimbate 
cu locul

E16:  ușa căruciorului este deschisă sau alarmă bariere 
sau urgență generală.

E20: ...E29 eroare memorie parametri
E40: brațul de tăiere nu este în poziție
E41: palpatorul de tăiere nu este în poziție
E42: dispozitivul de lipire și firul de tăiere nu sunt în poziției
E43: timeout deplasare braț de tăiere (nu a eliberat 

senzorul braț înapoi)
E44: timeout deplasare braț de tăiere (nu a ocupat 

senzorul braț înainte)
E45: timeout deplasare braț de tăiere (nu a eliberat 

senzorul braț înainte)
E46: timeout deplasare braț de tăiere (nu a ocupat 

senzorul braț înapoi)
E47: timeout deplasare palpator de tăiere (nu a eliberat 

senzorul palpator înapoi)
E48: timeout deplasare palpator de tăiere (nu a ocupat 

senzorul palpator înapoi)
E49: timeout deplasare dispozitiv de lipire și fir de tăiere 

(nu a eliberat senzorul tăiere înapoi)
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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: anomalie deschidere/închidere biguire (ambii 
senzori sunt ocupați)

E51:biguire blocată pe senzorul sus
E52: biguire blocată pe senzorul jos
E53: anomalie limitator de cursă sus biguire (nu a 

intervenit în timpul urcării rolei)
E54: anomalie limitator de cursă jos biguire (nu a intervenit 

în timpul coborârii rolei)
E60: anomalie urcare presor (timeout urcare fără 

intervenția limitatorului de cursă sus)
E61: anomalie coborâre presor (timeout coborâre fără 

intervenția senzorului discului presor)
E62: Cărucior presor în coborâre, însă discul presor nu 

este în poziție (nu poate detecta paleții)
E64: Coborârea presorului a fost oprită pe cărucior și 

nu pe produs
E65: anomalie senzor disc presor (nu a intervenit în 

timpul urcării presorului)
E66: anomalie limitator de cursă sus presor (nu a fost 

eliberat în timpul coborârii presorului)
E80: timeout mișcare conector de curent (nu a utilizat 

senzorul pin jos)
E81:  încercare de a porni rotația cu pinul sus
E82:  încercare de urcare a pinului cu platforma nu în fază
E90: transportor de încărcare ocupat în timpul translației 

produsului spre mașina de înfoliat.
E91: Încercare de a porni platforma în timp ce o fotocelulă 

de la intrarea sau ieșirea transportorului rotativ cu 
role este ocupată

E92: masă rotativă deja ocupată în timpul noii încărcări 
de produs (fotocelulele de pe transportorul rotativ cu 
role trebuie să fie ambele libere înainte de încărcare)

E93: produs peste măsura maximă pe masa rotativă 
(fotocelulele de pe transportorul rotativ cu role sunt 
ambele ocupate înainte de pornirea înfolierii)

E94: masa rotativă nu este în fază în timpul încercării 
de deplasare a paleților în încărcare sau descărcare

E95: transportor de la ieșire ocupat în timpul descărcării 
produsului

E96: timeout încărcare produs
E97: timeout descărcare produs
E99: timeout încărcare produs pe transportorul cu role 

de la intrare
EF0:...EF9,EFA eroare controler touch
EFb eroare inițializare controler touch (nu apăsați ecranul 

în timpul pornirii)

EFC eroare calibrare controler touch (repetați calibrarea)

În cazul în care semnalizarea de defectare a memoriei 
de parametri (alarme de la E20 la E29) persistă după 
pornirile ulterioare, va trebui să înlocuiți memoria EEprom. 
Defectarea permite totuși utilizarea mașinii, însă nu și 
salvarea parametrilor de lucru.
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Riavvio dopo allarme o dopo rottura / fine film

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

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

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

 1  10

 7

 9

 2

E

Repornire după alarmă sau după rupere/terminare 
folie

- așteptați ca mașina să se oprească în fază și să 
aducă căruciorul la înălțimea de înlocuire a bobinei 
(alarmă E09)
- (doar station) acționați asupra SELECTORULUI CU 
CHEIE (10) pentru a pătrunde în zona protejată
-rezolvați problema care a generat alarma sau   
înlocuiți bobina eventual terminată, prindeți din nou folia 
de palet sau, dacă este prezent, sprijiniți-o deasupra 
cleștelui deschis.
- (doar station) ieșiți din zona protejată și readuceți 
SELECTORUL CU CHEIE (10) pe poziția ON
- apăsați butonul ALBASTRU DE RESTABILIRE (2)
- resetați alarma apăsând butonul RESET (E) de pe 
panoul de control, butonul START(7) verde luminos 
începe să clipească intermitent
- apăsați butonul START(7) timp de 3 secunde

Bypass bariere
Reporniți mașina în urma intervenției barierelor dacă 
sunt încă active.
- rotiți SELECTORUL CU CHEIE (9) până la aprinde-
rea luminii fixe pe barieră
- apăsați butonul ALBASTRU DE RESTABILIRE (2)
- resetați alarma apăsând butonul RESET(E)  de pe 
panoul de control, butonul START (7) verde luminos 
începe să clipească intermitent
- apăsați butonul START(7) timp de 3 secunde
Deschidere ușă
- rotind SELECTORUL CU CHEIE (10) de deschidere 
a ușii, mașina se oprește
- ușa poate fi deschisă numai când mașina este oprită
- deschiderea ușii provoacă întreruperea tensiunii

Pornire mașină - pornire ciclu automat
- rotiți ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL (1)în poziție "ON"
- apăsați butonul ALBASTRU DE RESTABILIRE (2)
- resetați alarma apăsând butonul RESET (E) de pe 
panoul de control, butonul START(7)  verde luminos 
începe să clipească intermitent
- apăsați butonul START(7) timp de 3 secunde
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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 CICLURI OPERATIVE AUTOMATE 
F01=01- CICLU COMPLET DE URCARE ȘI CO-

BORÂRE
Ciclu automat care permite înfolierea paletului în-
cepând de la bază pentru a atinge partea superioară, 
revenind apoi la bază.
În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (F) (cărucior 
în fază de urcare) sau (G) (cărucior în fază de co-
borâre), este posibilă oprirea deplasării căruciorului 
și repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de 
întărire locale. 

F01=02- CICLU NUMAI URCARE SAU NUMAI 
COBORÂRE

Ciclul “numai urcare” sau “numai co-
borâre” este prescris pentru înălțimea 
maximă a produsului de înfoliat egală 
cu 1500 mm. La depășirea acestei 
înălțimi este necesară utilizarea echi-
pamentelor individuale de protecție 
corespunzătoare în funcție de riscul 
de cădere și de operarea la înălțimi de 
peste 1500 mm. 

Ciclu automat care permite înfolierea produsului pe 
palet începând de la bază pentru a atinge partea 
superioară sau începând de la partea superioară 
pentru a atinge baza. 
În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (F) (cărucior 
în fază de urcare) sau (G) (cărucior în fază de co-
borâre), este posibilă oprirea deplasării căruciorului 
și repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de 
întărire locale.
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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 - CICLU CU PORNIRE LA ÎNĂLȚIME PRE-
STABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului în-
cepând de la o înălțime prestabilită a cărei valori 
este setată prin intermediul funcție F10.

F11 -  CICLU CU OPRIRE LA ÎNĂLȚIME PRE-
STABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului 
oprindu-se la o înălțime prestabilită a cărei valori 
este setată prin intermediul funcție F11.

F21=01- CICLU CU PRESOR (OPȚIONAL)
Ciclu automat care poate fi utilizat atunci când 
mașina este echipată cu grupul presor opțional.
F21=1 inclus  F21=0 exclus
După apăsarea butonului de pornire ciclu (A), un 
semnal acustic semnalează cu un avans de cinci 
secunde coborârea discului presor.
- La expirare timpului semnalului sonor presorul 
coboară până intră în contact sigur cu partea 
superioară a produsului de ambalat, poziționat pe 
masă.
- Masa începe să rotească și pornește faza de 
înfoliere a produsului pe palet.
- La sfârșitul ciclului masa se oprește și discul presor 
urcă din nou, eliberând produsul pentru descărcare.
Pentru a comanda manual urcarea și coborârea 
presorului, trebuie să vizualizați funcția F21  
(care trebuie setată la 1)  și apăsați butonul  (F) 
pentru urcare sau(G)  pentru coborâre.

F22=01- CICLU COMPLET DE URCARE ȘI CO-
BORÂRE CU PAUZĂ

Ciclul “urcare și coborâre cu pauză” 
este prescris pentru înălțimea maximă 
a produsului de înfoliat egală cu 1500 
mm. La depășirea acestei înălțimi 
este necesară utilizarea echipa-
mentelor individuale de protecție 
corespunzătoare în funcție de riscul 
de cădere și de operarea la înălțimi de 
peste 1500 mm.

Ciclu automat de urcare și coborâre sau numai ur-
care cu pauză la atingerea vârfului produsului de 
înfoliat; înainte de pauză căruciorul poate coborî 
de o poziție setată prin intermediul F23. Mașina 
se oprește și așteaptă repornirea producând un 
semnal intermitent lent.
Pentru a completa ciclul de înfoliere în pauză tre-
buie să apăsați butonul de pornire ciclu (A).
Dacă ciclul setat este de urcare și coborâre, că-
ruciorul urcă, coboară spre bază, apoi ciclul se 
oprește.
Dacă ciclul setat este numai de urcare, căruciorul 
urcă din nou spoi ciclul se oprește.
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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- CICLU CCU CLEȘTE ȘI TĂIERE
nu poate fi utilizat cu ciclul „numai urcare sau numai 
coborâre” (F01=02)
Ciclul cu clește și tăiere poate fi asociat exclusiv ciclu-
lui de  urcare și coborâre F01=1 sau ciclului rapid de 
urcare și coborâre F01=4
Ciclu automat de urcare și coborâre care permite în-
folierea paletului începând de la bază pentru a atinge 
partea superioară, revenind apoi la bază. Cu ajutorul 
acestui ciclu, operațiunile de tăiere și prindere a foliei 
sunt efectuate în automat.
În ultima fază a ciclului folia este:
- tăiată pentru ca paletul înfoliat să fie pregătit pentru 
a fi preluat
- prinsă cu cleștele pentru a înfolia paletul următor.
În prima fază a ciclului folia prinsă cu clește este eliberată 
pentru a fi înfășurată în interiorul ambalajului.

Ciclul rapid (F01=4) se deosebește de ciclul stan-
dard (F01=1) prin faptul că deschiderea și închiderea 
cleștelui sunt realizate la sfârșitul ciclului; unele funcții 
sunt dezactivate și este posibilă efectuarea înfășurării 
în cel mai scurt timp posibil.

5.6  ÎNCĂRCAREA BOBINEI DE FOLIE

Procedura de mai jos este de tip general (vezi Fig. 5.6). 
Operația detaliată și specifică pentru un anumit cărucior, 
este descrisă în manualul căruciorului portbobină.

a) Coborâți căruciorul (1) pentru a facilita introducerea 
bobinei;

b) rotiți întrerupătorul general (2) în poziția 'O' - OFF;
c) deschideți ușa căruciorului (în funcție de modelul 

căruciorului);
d) introduceți bobina (3) în arborele portbobină (4);
e) derulați folia și lăsați-o să treacă printre role;
f)  introduceți folia în clește;
g) închideți ușa căruciorului.

5.7 PORNIREA MAȘINII
a) Așezați corect paletul pe masa rotativă (5) și sprijiniți-l 
pe opritoarele mecanice (10) (vezi Fig.5.7);
b) verificați prezența bobinei (3) pe arborele portbobină 
(4) și controlați traseul corect al foliei, conform schemei 
indicate pe plăcuța (6), pentru configurarea căruciorului 
(1) în utilizare;
с) porniți mașina rotind întrerupătorul general (2) în 
poziția I-‘ON‘ și apăsați butonul de restabilire (7) pen-
tru a activa mașina.
d) setați ciclul operativ pe panoul de comandă, conform 
indicațiilor;
e) apăsați butonul START (A) (Fig. 5.5);
f) la încheierea înfolierii paletul este pregătit pentru a 
fi preluat
g) după preluarea produsului și așezarea produsului 
următor, trebuie reactivate barierele de siguranță și 
mașina pentru a porni ciclul de la punctul 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.

5.8 OPRIREA CICLULUI
Oprirea ciclului mașinii este comandată acționând 
asupra butonului STOP (O) de pe panoul de control.

5.9 OPRIREA MAȘINII LA SFÂRȘITUL 
PRELUCRĂRII

La sfârșitul prelucrării, pentru perioade chiar și scurte 
de inactivitate, este obligatorie poziționarea mașinii 
în condiții de siguranță (vezi Fig. 5.6.-5.7-5.9-5.10).
a) coborâți până la sol căruciorul (1),
b) opriți mașina rotind întrerupătorul general de 

rețea (2) în poziția ‘O‘-OFF.

5.10 OPRIREA DE URGENȚĂ
Mașina este dotată cu un buton de urgență sub formă 
de ciupercă (8) (Fig. 5.6.-5.7-5.9-5.10). Apăsând 
butonul ciupercă are loc oprirea imediată a mașinii. 
Pentru a reporni mașina, rotiți butonul ciupercă până 
la rearmarea acestuia și apăsați butonul albastru 
pentru a reactiva panoul de control.
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Fig. 5.12 -5.13

5.11 CONTROLLO EFFICIENZA SICUREZZE

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

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

5.12 VERIFICA FUNZIONALITÀ PULSANTI DI 
EMERGENZA

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

5.13 VERIFICA FUNZIONALITÀ BARRIERE 
ELETTROSENSIBILI

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

5.11 CONTROLUL EFICIENȚEI 
SIGURANȚELOR

Acest paragraf descrie care sunt acțiunile care 
trebuie întreprinse de către operator, pentru a putea
testa siguranțele, înainte de a începe producția.

Această procedură trebuie efectuată numai 
de către un tehnician de întreținere mecanic 
cu calificarea 2 și de responsabilul fabricii 
care deține cheia.

5.12 VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII BUTOANE-
LOR DE URGENȚĂ

Cu mașina în mișcare apăsați butonul de urgență 
(A). Verificați ca mașina să se oprească imediat. 
Eliberați butonul de urgență apăsat anterior și 
apăsați butonul ACTIVARE MAȘINĂ. Apăsați POR-
NIRE, mașina pornește.

5.13 VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII BARIERE-
LOR ELECTROSENSIBILE

Cu mașina în funcțiune treceți un obiect prin una 
dintre bariere (G).
Verificați ca mașina să se oprească imediat. Apăsați 
butonul ACTIVARE MAȘINĂ. Apăsați PORNIRE, 
mașina pornește.
Repetați aceeași operațiune pentru toate barierele 
(G).
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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 ÎNTREȚINERE
6.1 AVERTISMENTE GENERALE
6.1.1 IZOLAREA MAȘINII
Înainte de a efectua orice tip de Întreținere sau 
Reparație, deconectați mașina de la sursele de 
alimentare. Poziționați întrerupătorul electric general 
de rețea în poziția ‘O‘-OFF.

6.1.2 MĂSURI SPECIALE DE PRECAUȚIE
Nu efectuați lucrările de Întreținere sau Reparație, 
aplicați următoarele recomandări:
- Înainte de a începe lucrările, aplicați o etichetă 

”INSTALAȚIE ÎN ÎNTREȚINERE” într-o poziție 
bine vizibilă;

- Nu utilizați solvenți și materiale inflamabile;
- Aveți grijă să nu dispersați în mediu lichide de 

răcire;
- Pentru a accesa componentele mai înalte 

ale Mașinii, utilizați mijloace adecvate pentru 
operațiunile  care trebuie desfășurate;

- Nu urcați pe organele Mașinii sau pe cartere, 
întrucât acestea nu au fost proiectate pentru a 
susține Persoanele;

- La sfârșitul lucrărilor, restabiliți și fixați corect toate 
protecțiile și elementele de protecție îndepărtate 
sau deschise.

6.1.3 CURĂȚAREA.
Efectuați periodic curățarea dispozitivelor de 
protecție, în special a materialelor transparente ale 
carenajelor, cu un material textil umed.

6.2 ÎNTREȚINEREA PROGRAMATĂ
Acest paragraf descrie intervențiile care trebuie 
efectuate periodic pentru a garanta funcționarea 
corectă a mașinii. 

RESPECTAREA CU STRICTEȚE A 
INTERVENȚIILOR DE ÎNTREȚINERE 
PREZENTATE ÎN CONTINUARE 
ESTE INDISPENSABILĂ PENTRU CA 
FUNCȚIONAREA MAȘINII SĂ FIE MAI 
EFICIENTĂ ȘI MAI ÎNDELUNGATĂ.
ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTREȚINEREA 
MAȘINII ESTE EFECTUATĂ ÎNTR-UN 
MOD NECONFORM CU INSTRUCȚIUNILE 
FURNIZATE, PRODUCĂTORUL SE 
VA CONSIDERA EXONERAT DE 
ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND 
FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A 
MAȘINII.  
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Fig. 6.2.1

A

C C

6.2.1 MANUTENZIONE PROTEZIONI ATTIVE

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

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

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

6.2.1 ÎNTREȚINEREA PROTECȚIILOR ACTIVE

VERIFICAȚI EFICIENȚA PROTECȚIILOR 
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI. 

OPERAȚIUNI ZILNICE:
Curățați cu un jet de aer uscat protecțiile împotriva 
strivirii.

Verificați funcționarea plăcii inferioare a căruciorului 
(A) și controlați să nu existe corpuri străine în fi-
surile (C).
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Fig. 6.2.3

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

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

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

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

6.2.2 ÎNTREȚINERE ZILNICĂ
Curățarea. Eliminați cu atenție orice urmă de 
murdărie de pe toate suprafețele mașinii. Utilizați 
un material textil curat și umed.
Curățați fotocelulele cu un material textil curat și 
moale.

6.2.3 ÎNTREȚINERE TRIMESTRIALĂ
Controlați tensionarea corectă a lanțului de mișcare 
a mesei rotative, urmând procedura de mai jos:
Masă rotativă standard (Fig. 6.2.3)
a) Deșurubați șuruburile (1);
b) îndepărtați carterul (2);
c) verificați tensiunea lanțului (3). Dacă acesta 

trebuie tensionat, slăbiți șuruburile(4), împingeți 
cu forță pinionul de tensionare a lanțului (5) 
și strângeți șuruburile (4). Lubrifiați lanțul cu 
vaselină;

d) montați la loc carterul (2) și blocați-l cu șuruburile 
(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 ÎNTRE INERE SEMESTRIAL
Verificați nivelul de uzură al lanțurilor și al organelor 
de transmisie; dacă este necesar, înlocuiți-le.    

Tensionarea lanțului (Fig. 6.2.4)
Controlați tensionarea lanțului de mișcare a 
căruciorului după prima lună de utilizare a mașinii 
și ulterior la fiecare șase luni.
a) Deșurubați șuruburile de fixare a capacului mo-
torului (1) și scoateți-l din locaș.
b) Slăbiți piulița (2) care blochează fulia de transmi-
sie. Acționați asupra șurubului de tensionare (3), 
situat pe capul coloanei. 
c) În acest fel fulia este reglată de-a lungul fantei; 
la atingerea tensiunii corecte a lanțului, strângeți 
piulița de blocare (2). 
d) Repoziționați capacul motorului (1) și fixați-l cu 
șuruburile.
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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 SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE

7.1 DEZMEMBRARE, CASARE ȘI ELIMINARE

DACĂ MAȘINA SAU COMPONENTE-
LE SALE NU MAI POT FI UTILIZATE 
SAU REPARATE, FIIND DEFECTE, 
UZATE SAU LA SFÂRȘITUL VIEȚII 
PREVĂZUTE, PROCEDAȚI CU DEMO-
LAREA ACESTORA.

-  Demolarea mașinii trebuie efectuată utilizând 
echipamente adecvate, alese în funcție de tipul 
materialului asupra căruia se intervine. 

-  Toate componentele trebuie dezmembrate și 
casate după ce au fost reduse în bucăți mici, în 
așa fel încât să nu poată fi reutilizate.

-  La casarea mașinii, componentele acesteia 
trebuie eliminate în mod diferențiat, ținând cont 
de tipul acestora (metale, uleiuri și lubrifianți, 
masă plastică, cauciuc etc.) apelând la instituții 
specializate, care activează în acest scop și în 
orice caz, în conformitate cu prevederile legilor în 
vigoare privind eliminarea deșeurilor industriale 
solide. 

NU ÎNCERCAȚI SĂ REUTILIZAȚI PIE-
SE SAU COMPONENTE ALE MAȘINII 
CARE PAR INTACTE DUPĂ CE AU 
FOST DECLARATE IMPROPRII PENTRU 
UTILIZARE.
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