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Deze bedieningsvoorschriften zijn gemaakt om de palletwikkelmachine: 
- Veilig te gebruiken; 
- Instellingen te kunnen doen; 
- Onderhoud te plegen. 
 
Extra bijgevoegd aan deze basishandleiding zijn: 

• Machine specifieke handleiding 

• CE verklaring 

 
STORINGEN 

Bij een storing contact opnemen met: 
 
Matco International. 
Tel:  +31 (0) 850 49 49 90 
E-mail: service@matco-international.com 
 

ONDERDELEN 
Onderdelen te bestellen bij: 
 
Matco International 
Hamburgweg 16, 
7418 ES Deventer, Nederland 
Tel:  +31 (0) 850 49 49 90 
E-mail: sparepartsdeventer@matco-international.com 

1 Woord vooraf 
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2 Veiligheid 
 

2.1 Veilig gebruik 

 

De volgende symbolen worden gebruikt om te waarschuwen tegen gevaren en mogelijke bronnen van 

gevaar. Raak vertrouwd met ze! Geen aandacht geven aan een waarschuwing kan persoonlijk letsel 

en/of beschadiging van de apparatuur of andere apparatuur tot gevolg hebben. 

 

 

Pas op : 
Het niet in acht nemen kan een noodlottig ongeval, persoonlijk letsel of 
beschadiging van apparatuur tot gevolg hebben. 
 
 

 

Pas op: 
Elektrische spanning. Het niet in acht nemen kan een noodlottig ongeval, 
persoonlijk letsel of beschadiging van apparatuur tot gevolg hebben. 

 

Pas op:    
Gevaar voor roterende delen 

 

Pas op:  
Gevaar voor betreden van gevaarlijk gebied. Verboden voor onbevoegden! 

 

Pas op: 
Gevaar door warmte, verbrandingsgevaar 
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2.2 Gekwalificeerd personeel 

 “Gekwalificeerd personeel” wordt hier gedefinieerd als personeel met een grondige kennis van 
apparatuur en van het veilig werken met en onderhouden van de apparatuur. Gekwalificeerd 
personeel is fysiek in staat de benodigde taken uit te voeren, bekend met alle relevante 
veiligheidsvoorschriften en geschoold in het veilig installeren, bedienen en/of onderhouden van de 
apparatuur. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de apparatuur gebruikt, om er 
voor te zorgen dat het personeel aan deze eisen voldoet.  
 

2.3 Ongevallen preventie 

1. Alvorens met de installatie te gaan werken dient eerst de handleiding te worden bestudeerd. 
 

2. Het gebruik van de installatie door onbevoegden is verboden. 
 

3. Sta nooit toe dat de apparatuur wordt gebruikt door personeel die onder invloed is van 
medicijnen waardoor de reactiesnelheid wordt beïnvloed, of die om lichamelijke redenen niet 
in staat zijn de apparatuur te bedienen. 
 

4. Zorg ter alle tijden dat werkzaamheden / onderhoud /service aan de installatie veilig en 
spanningsloos gebeurd. Zorg er voor dat ongewenst inschakelen van de installatie niet 
mogelijk is door de hoofdschakelaar te vergrendelen. 
 

5. Beschermingskappen dienen te worden gecontroleerd voordat de machine wordt opgestart, 
deze mogen niet los zitten of verwijderd zijn. Dit geldt tevens voor de voetbeveiliging onder 
de foliewagen. 
 

6. Als het nodig is een beveiliging te verwijderen, voor het installeren, voor onderhoud of voor 
reparatie, dan moet de beveiliging direct na het beëindigen van de werkzaamheden weer 
worden aangebracht. 
 

7. Houd lichaamsdelen en kleding weg van draaiende delen. Draag geen loshangende kleding of 
stropdassen bij het gebruik van, of het onderhoud aan, machines met draaiende delen. Doe 
polshorloges, ringen, kettingen en dergelijke sieraden af. Bedek of steek lang haar op, voordat 
enig werk wordt verricht met of aan de machine. 
 

8. In een vochtige omgeving mag alleen apparatuur met een daarvoor bestemde 
beveiligingsklasse worden gebruikt. 
 

9. Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving. 
 

10. Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte. 
 

11. Indien pneumatische neerdrukplaat wordt toegepast zal de voedende luchtleiding onder druk 
blijven bij het betreden van de gevarenzone. Overige delen zullen wel spanning/energieloos 
worden. 

 

Het kan gevaarlijke situaties opleveren als voorgaande maatregelen niet in 
acht worden genomen. 
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3 Gebruik 

3.1 Bedoeld gebruik 

 
De volledige automatische palletwikkelaar in het vervolg ook kortweg als installatie aangeduid - mag 
enkel worden gebruikt voor het wikkelen van pallets van de daarvoor geschikte producten die voldoen 
aan de gegevens zoals vermeld in de beschrijving. In geval van twijfel moet de fabrikant om 
toestemming worden gevraagd. 
 
Elk ander gebruik van de wikkelmachine dan voor het omschreven gebruik kan gevaar opleveren i.v.m. 
beschadiging van de wikkelmachine en/of voor de veiligheid van de bediener of voor zich in de nabijheid 
van de wikkelmachine bevindende personen. 
 

Vóór de inbedrijfstelling van de installatie, verhelpen van storingen en het uitvoeren van onderhoud 
dient i.v.m. de veiligheid de gehele gebruiksaanwijzing gelezen te zijn. 
 
Wij attenderen U vooral op hoofdstuk 2 Veiligheid, waarin gewezen wordt op het bedoelde gebruik en 
op de onveilige situaties die niet in het ontwerp en de fabricage van de machine voorkomen konden 
worden. 
 

3.2 Oneigenlijk gebruik 

De installatie mag onder de volgende voorwaarden niet worden gebruikt: 
 

• In berispelijke staat. 

• In een explosiegevaarlijke omgeving. ( Tenzij machine hierop is ingericht) 

• Bij gebruik van ongeschikte materialen en hulpstoffen. 

• Zonder de onder “Technische gegevens” aangegeven waarden in acht te nemen. 

• In een vochtige omgeving. 

 
In de installatie mogen de volgende materialen niet worden verwerkt: 
 

• Explosie- en brandgevaarlijke materialen. 

• Erosieve en corrosieve materialen. 

• Levensmiddelen. ( Tenzij machine hierop is ingericht )  

 

3.3 Toepassingsgebied 

De installatie is bedoeld voor industriële toepassingen. 
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3.4 Restgevaren 

Constructief is er alles aan gedaan om de gebruiker tegen mogelijke gevaren te beschermen. Enkele 
restgevaren zijn echter niet te vermijden. De gebruiker moet op het volgende bedacht zijn: 
 

• Gevaar voor betreden gevaarlijk gebied; 

• Stuurleiding cilinder aandrukplaat blijft in alle gevallen onder druk; 

• Stuurleiding van de folieklem blijft onder druk (bij draaitafelwikkelaar met 90° in- of 
uitvoer). 

 
Gevaar voor gevaarlijk gebied 
Bij het opzetten van producten op de machine is het mogelijk dat er een gevaarlijk gebied wordt 
betreden. 

 

 

Pas op: Verboden voor onbevoegden! 
Gevaar voor betreden van gevaarlijk gebied. 

 

3.5 Ten aanzien van deze handleiding 

Deze handleiding is alleen in combinatie met alle andere documentatie van de gebruikershandleiding 
geldig. Bij speciale uitvoeringen wordt deze handleiding eventueel met extra specificaties en/of 
supplementen aangevuld. 
De afbeeldingen tonen enkel de essentiële delen van de installatie.  
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4 Installeren 
 

 

Pas op : 
Sta enkel gekwalificeerd personeel toe de volgende taken uit te voeren. Alle 
veiligheidsvoorschriften uit deze handleiding en uit alle andere relevante 
documentatie in acht nemen. 

4.1 Uitpakken 

Voorzichtig uitpakken en op transportschade controleren. Pallet, bevestiging- en verpakkingsmateriaal 
voor eventuele latere transporten bewaren of in overeenstemming met de geldende voorschriften als 
afval afvoeren. 

4.2 Transport 

• Zie voor het gewicht het hoofstuk “Technische gegevens”. Enkel passend hefgereedschap 

gebruiken. 

• Met geschikt verpakkingsmateriaal tegen beschadiging, vocht en stof beschermen. 

• Stoten en schokken vermijden. 

4.3 Opslag 

Installatie niet in de open lucht opslaan! Tegen vocht, stof en sterke temperatuurschommelingen 
(condens vorming) beschermen. 

4.4 Afvalverwerking 

Als de installatie is uitgediend en/of er geen verder toepassing meer voor bestaat, het product in 
overeenstemming met de geldende voorschriften als afval afvoeren. 

4.5 Plaatsen 

Enkel in een omgeving plaatsen die voldoet aan de opgegeven beveiligingsclassificatie. Plaats de 
installatie in een goed geventileerde omgeving. Niet in een explosiegevaarlijke omgeving plaatsen! 

 
Beschermen tegen trillingen. Transportbeveiligingen (voor zover aanwezig) verwijderen. 

 
Voor voldoende vrije ruimte zorgen, vooral boven de installatie. Zie voor afmetingen de “Technische 
gegevens”. 
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4.6 Elektrisch aansluiten 

 

Pas op : 
Gevaarlijke elektrische spanning. Het niet in acht nemen van de 
veiligheidsvoorschriften kan een noodlottig ongeval, persoonlijk letsel of 
beschadiging van apparatuur tot gevolg hebben. 

 
- Aansluiten op energiebronnen: 

 

• Sluit de machine bij voorkeur aan via een voedingskabel met stekker op een voedingspunt met 
wandcontactdoos met randaarde, die beveiligd is met een zekering. 

 

• Het voedende net moet in principe voldoen aan de daarvoor geldende eisen, v.w.b. 
toegestane spanningsvariaties, rimpelvorming, beperking van hogere harmonische, etc.  

 

4.7 Bevestiging 

 
- De betonnen vloer moet volledig vlak en horizontaal zijn binnen de door de installatie bepaalde 

toleranties. 
 
- Verankering van machinedelen aan betonnen vloer. 
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5  Onderhoud 
 

 

Pas op : 
- Schakel de hoofdschakelaar uit en vergrendel deze met een hangslot, 

voordat onderhoud aan de installatie wordt gepleegd.  
- Zorg ervoor, dat anderen de installatie niet in werking kunnen stellen.  
- Zorg ervoor, dat afschermkappen en dergelijke bij inschakelen van de 

installatie gemonteerd zijn. 
 

5.1 Algemeen 

 

De installatie zal een langere levensduur hebben door preventief onderhoud. Dit houdt in, dat wekelijks, 
maandelijks of jaarlijks de conditie van de diverse onderdelen van de installatie bekeken moeten 
worden. 
De omgevingscondities beïnvloeden de levensduur. De aangegeven onderhoudsfrequentie geldt voor 

normale bedrijfsomstandigheden (8 uur per dag, 20C, schone omgeving). 
Bij zwaardere omstandigheden is het raadzaam het onderhoud vaker uit te voeren. Houdt draaiende 
delen vrij van vuil. 
 

Voor de onderhoudsfrequentie van de diverse systemen en onderdelen wordt verwezen naar het 
onderhoudsschema in pararagraaf  5.2.1  Onderhoudsschema van de betreffende module handleidingen 
 

5.2 Reserveonderdelen 

In de stuklijsten van de machinedelen staan de gebruikte onderdelen beschreven, welke als 
reserveonderdelen kunnen worden besteld. 
 
Bij bestelling van onderdelen dient op het volgende gelet te worden: 
 
1 Geef het serienummer van de machine op. 
2 Bij elektrische onderdelen het positie-(schema-)nummer, de omschrijving, het artikelnummer en 

het fabricaat opgeven. 
3 Bij mechanische onderdelen het tekeningnummer, de positie, het artikelnummer en omschrijving 

opgeven. 
 
Teneinde onverhoopte storingen zo snel mogelijk te kunnen oplossen, wordt aangeraden zelf een aantal 
reserve-onderdelen op voorraad te nemen. 
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5.2.1 Onderhoudsschema 
 

Onderhoudsfrequentie 8  
uur 

40 
 uur 

100 
 uur 

200 
 uur 

500 
 uur 

1000 
uur 

2000 uur 

Dagelijks schoonmaken X       

Snijdraad controleren X       

Snijmes controleren X       

Lens fotocel reinigen   X     

Ketting onder draaitafel    3    

Kettingwielen draaitafel    X    

Tandriempoelie t.b.v. 
voorrek 

     X  

Snaar t.b.v. voorrek      X  

Lagers      X  

Loopwielen foliewagen      X  

Loopwielen draaitafel      X  

Eind-/naderingschakelaar      X  

Motorreductoren      X 1 

Elektrisch systeem      X  

 
De cijfers in het onderhoudsschema verwijzen naar de toe te passen smeermiddelen in de tabel met 
smeermiddelen. 
 
 

 

Let op: 

Controleer veiligheid stickers/aanduidingen. Daar waar beschadigd/ontbrekend 
dienen deze vervangen/geplaatst te worden. 

 

5.2.2 Smeermiddelen 
 

SYMBOOL SMEERMIDDEL 

 SHELL BP ESSO MOBIL OIL TEXACO GLEITMO 

1 OMALA 220 ENERGOL 
GR-XP 220 

SPARTAN 
EP 220 

MOBILGEAR 
630 

MEROPA 220  

2 
 

OMALA 680 ENERGOL 
GR-XP 680 

SPARTAN  
EP 680 

MOBILGEAR 
636 

MEROPA 680  

3 
 

TONNA T68 MACCURAT 68 FEBIS K 68 
EP220 

VACTA.4 WAX LUBRI-
CANT X68 

 

4 
 

ALVANIA R ENERGREASE L2 BEACON 2 MOBILUX 2 MULTIFAK EP2  

5 
 

TELLUS 46 HPL 46 NUTCO H46 DTE 26 RANDO HD46  

6 
 

TORCULA 32 ENERGOL  
RD-E 80 

AROX EP 56 ALMOBIL 1 ARIES 32  

7 
 

TELLUS 15    RANDO HDZ 15  

8 
 

RETINAX WB    STARPLEX 
PREMIUM 1 
(afhankelijk van 
toepassing 

 

9 
 

     FIN 
GREASE 
OG 

10 
 

  UNIREX EP    
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5.3 Controles 

Controles Werkzaamheden 

Elektrisch systeem  - Controleer de schakelaars en overige bedieningsknoppen op de juiste werking. 

- Controleer de signaallampen. 

- Controleer de magneetschakelaars en relais op inbranden en brommen. 

- Controleer de bekabeling en aansluitingen. 

- Controleer de fotocellen en eventuele reflectoren op werking en afstelling 

(lenzen moeten schoon zijn). 

- Controleer de eind- en benaderingsschakelaars op werking en afstelling. 

Motoren/motorreductoren - Controleer de ventilator. 

- Controleer of de ventilatorkap niet beschadigd is. 

- Controleer het oliepeil van de tandwielkast (zo nodig bijvullen). 

- Controleer of de bevestigingsbouten vastzitten en zo nodig vastzetten. 

- Controleer en smeer zo nodig draaiende delen. 

Draaiplateau - Controleer de tandflankslijtage van kettingwielen/tandwiel/tandkrans 
- Controleren en smeren van de kettingwielen/tandwiel/tandkrans 
- Controleer of het aandrijftandwiel op de motor as verlopen is. 

Indien nodig, uitlijnen en vastzetten met de borgbouten. 

Mast - Controleren van hefband op slijtage. 
Indien slijtage zichtbaar dan dient de band vervangen te worden 

Foliewagen - Controleer of er zich geen folieresten in het remsysteem bevinden.  
- Controleer de geleiding v.d. foliewagen in mast via loopwielen.  
- De loopwielen moeten met een Max. speling van 2mm t.o.v. de geleiding 

lopen. Zo nodig vervangen i.v.m. slijtage.  
- De geleidingsconstructie voor de foliewagen in de mast mag NOOIT gesmeerd 

worden!  
- Controleer het evenwijdig lopen van de foliewagen.  
- De foliewagen mag Max. 2 - 3mm scheef hangen  
- Controleer de tandriempoelie en de tandriemen van de voorrek op slijtage. 

Zo nodig vervangen.  

AW ( uitvoering )  

Pneumatisch systeem - Controleer regelmatig het schoon zijn van het filter. Zonodig reinigen of 
vervangen. 

- Tap regelmatig het condenswater af. 
- Controleer lekkage van slangen, cilinders, slangverbindingen en ventielen.  

Filminleg-eenheid - Controleer de conditie van het rubber van de filminlegbekken.  
        Deze mogen niet te hard geworden zijn en/of beschadigd zijn. Zonodig 

vervangen. 
- Controleer of de filminlegbekken goed sluiten. 
        Deze moeten over de gehele lengte goed sluiten. Zonodig nastellen of 

vervangen. 
- Controleer of de zijden waarover de folie afglijdt goed glad zijn en zonder 

beschadiging. Zonodig bijwerken of vervangen. 
Geen folieresten in de filminleg. Deze kunnen de goede werking verhinderen. 

Snijdraadconstructie 
(in A700 AW machine) 

- Controleer de conditie van de gloei-/snijdraad 
- Controleer en indien nodig zet het snijdraad op de juiste spanning. 
- Controleer of de gloeidraad schoon is van stof e.d. onzuiverheden 
- Controleer of de gloeidraad geen ongewenst contact maakt overige delen (zoals 

kabels en luchtslangen) 

Snijmesconstructie 
(in A900 AW machine) 

- Controleer de spanning van het lint van de lintcilinder. 
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Als het lint niet strak op de cilinder ligt, dan moet het lint nagesteld of 
vervangen worden. Nastellen of vervangen overeenkomstig de voorschriften 
v.d. leverancier. 

- Controleer de conditie van het lint. 
         In het lint mogen geen beschadigingen aanwezig zijn. Zonodig vervangen. 
- Controleer de conditie van het snijmes. 
        Het snijmes moet de folie snijden en doorsnijden. Zonodig vervangen. 
- Controleer vrije hoogte tussen de onderzijde van de snijmes-fixatiearm en de 

transportbaanconstructie. De onderzijde van de snijmes-fixatiearm moet min. 
5mm van de bovenzijde van de transportbaan blijven. Zonodig nastellen. 
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1 Werking 
 

1.1 Essentiële componenten 

 
 
 
 
 

 
   

                                                   
    

 
           3 
 
 
          
 
                             
 
 
 
           2            4 
 
 
 
 
 
 
           1 
 
 
 
 
 
                                               5 
 
 
 
 

 

Let op: 
De machine mag niet worden gebruikt indien afschermkappen niet aanwezig 
zijn 
 

Essentiële componenten 

1 Draaiplateau 4 Bediening 

2 Foliewagen 5 Oprijplaat 

3 Mast 
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1.2 Uitleg Essentiële componenten 

 
1. Draaiplateau 

Op dit draaiplateau wordt de in te wikkelen pallet geplaatst. Wanneer de installatie gestart 
word gaat deze draaien. Deze stopt automatisch aan het einde van de cyclus op zijn ‘0-
positie‘. 
 

2. Foliewagen 
De foliewagen regelt de toevoer van de folie op de pallet. Door de op en neer gaande 
beweging van de foliewagen wordt de hele pallet ingewikkeld. 
  

3. Mast 
In de mast zitten kettingen en een motor die de foliewagen laat bewegen. Ook zit hierin de 
besturingskast waar alle elektrische componenten in zitten. 
 

4. Bediening 
De bediening zit op de zijkant van de mast. Ook is er een lampje dat aangeeft of de installatie 
staat ingeschakeld.  
 

5. Oprijplaat 
De machine kan geleverd worden met een oprit. Dit maakt het eenvoudiger om pallets aan en 
af te voeren. 
 

1.3 Beschrijving 

Deze semiautomatische palletwikkelaar maakt het mogelijk om pallets in te wikkelen met slechts 1 druk 
op de knop. De pallet draait automatisch rond door het draaiplateau, terwijl de foliewagen verticaal 
langs de pallet beweegt. Zo wordt de pallet aan alle kanten van top tot teen ingewikkeld. 
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2 Technische Gegevens 

2.1 Machine 

Snelheid draaitafel 3-12 omwentelingen per minuut 
Vrije hoogte  Min. 3000 mm 
Omgeving Schoon, droog, niet agressief 
Bedrijfstemperatuur 0 tot +45oC 

 

2.2 Elektrisch 

 

Aansluiting 1x230 VAC - 50 Hz, met randaarde 

Geïnstalleerd vermogen  0,9 kW 
Isolatieklasse  IP 54 

 

2.3 Afmetingen en Gewicht 

 

Gewicht Ca. 625kg 
(Afhankelijk van model en uitvoering) 

Afmetingen in mm (lengte x breedte x Hoogte) 2805x750x2800mm, draaiplateau Ø1650mm 
(Afhankelijk van model en uitvoering) 

Product afmetingen 1200x1000 mm 

Beladen hoogte Min. 500mm / max. 2500mm 
Gewicht beladen pallet draaitafel Min. 200 kg / max. 2000 kg 

Breedte te verwerken folie 500mm 

Dikte Folie 17 – 35 μ 
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3 Bediening 

3.1 Inleggen folie 

1 - Nieuwe folierol plaatsen (afwikkelrichting afhankelijk van de zijde waarop de “cling” zich bevindt). 
2 - Folie volgens onderstaande tekening aanbrengen. 
   
 CI = CLING INSIDE (Kleefzijde binnen) 
 Op deze wijze moet de folie in het remsysteem worden ingelegd bij toepassing van een "differentiaal 

cling"-folie, waarbij de kleefzijde zich aan de binnenzijde van de folie bevindt, als deze wordt 
afgewikkeld van de folierol.  

 
 CO = CLING OUTSIDE (Kleefzijde buiten) 
 Op deze wijze moet de folie in het remsysteem worden ingelegd bij toepassing van een "differentiaal 

cling"-folie, waarbij de kleefzijde zich aan de buitenzijde van de folie bevindt, als deze wordt 
afgewikkeld van de folierol. 

 
Bij het toepassen van een "double side cling"-folie maakt het in principe niet uit hoe de folie wordt 
ingelegd. Deze machine wordt alleen gebruikt met cling Inside folie. 
 
Eigenschappen Folie: 
   Doorsnede folierol : Max. 300 mm 
   Doorsnede huls  : 76,2 mm (3") 
   Breedte   : 500 mm 
   Dikte   : 17 - 35 μ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Instellingen op de machine 
 

 Ladinghoogte 
Dit is een verstelbare fotocel (taster) gemonteerd op de foliewagen. Door de fotocel hoger af lager te 
stellen wordt de folieoverlap op de top van de pallet resp. kleiner of groter.  
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3.3 Bedieningspaneel 

 

   
 

 Uitleg bedieningspaneel 
Op het bedieningspaneel valt het operator panel als eerste op. Deze bevat heel wat functies en 
mogelijkheden welke in paragraaf 5.6 Bedieningsschermen staan uitgelegd. Verder bevinden zich op 
het bedieningspaneel ook een aantal drukknoppen. Deze worden hieronder uitgelegd. 
  

 
 

Deze drukknop is gebruikt voor de programmakeuze. Het nummer wat er in de pallet 
staat refereert naar het programma nummer. 

 
Noodstop.  

 
 

 Bedieningsschermen 
Het operator paneel is een zogenaamd ‘Touch panel’. De diverse functies zoals beschreven zijn in deze 
handleiding kunnen door middel van aanraking van het scherm bediend worden. 
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3.4 Hoofdmenu 

 

 
 
Via dit scherm kan u schakelen naar alle achterliggende schermen door middel van de aanwezige 
knoppen. 
 

 Hand/automatisch bedrijf 
(actieve functie is groen) 

 Programma pauze 
 

 Reset naar homepositie (harde reset)  Handbediening 
 

 Meldingen 
(zie paragraaf 5.6.4) 

 Programma parameters  

 Programma keuze, er is keuze uit 
programma 1 t/m 5 

 Inlog vergrendeling 
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 Inloggen vergrendelen. 
 
     Inloggen en vergrendelen 
  
 

Bij indrukken inlogicoon krijg je het inlogscherm, gebruik het volgende; 
Name:  OPERATOR     
WW: 111 
Met dit wachtwoord kan je op het openen of sluiten icoon drukken  
Hierbij vergrenden of ontgrendel je de mogelijkheid tot aanpassen  
Wikkelprogramma’s. 
 
 
 

 Handbediening 
 

 
 

Dit is het menu voor de handbedieningen van de wikkelaar. Hier zitten de volgende functies in 
verwerkt: 
 

 

Draaien draaiplateau. 
 

 Foliewagen omhoog. 
 

 

Foliewagen omlaag. 
 

 

terug naar het hoofdmenu. 
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 Programma parameters 
 

 
 

Ingeven parameters per programma.  
 

 

Programma keuze, selecteer programma voor wijzigingen. 
 

 

 

Openen geselecteerde programma menu. 
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 Parameters wikkelingen 
 

 
Parameters wikkelen en snelheden. 
 

                      LINKS VAN PALLET 
 

 onderwikkelingen:  Aantal wikkelingen onderzijde pallet.   
 

 Versterkingswikkelingen: Aantal wikkelingen op een specifieke hoogte Deze wikkelingen 
zorgen ervoor dat u op een bepaalde plek extra wikkelingen kan aanbrengen.  
 

 Topwikkelingen: Aantal wikkelingen aan bovenzijde lading. 

                   RECHTS VAN PALLET 

 Gewenste tijd versterkingswikkelingen. De ingestelde tijd bepaald de hoogte waarop u  
versterking wilt aanbrengen.  

 Gewenste tijd overlap, doorlooptijd foliewagen boven lading.  
 
 
 

 Gewenste snelheid draaiplateau. 
. Daarbij staat 0% voor de laagste snelheid en 100% voor de hoogste snelheid. 
 

 Gewenste snelheid foliewagen omhoog  

 gewenste snelheid foliewagen omlaag.  

 Dit is een grafische afbeelding om zichtbaar te maken in welk programma de wijzigingen 
worden weggeschreven. 
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 Parameters folie afgifte 
 

 
 

       LINKS VAN PALLET 
 

 Gewenste folie spanning bovenzijde pallet. 100% =strak  0%=los (variabel in te stellen) 
 

 Gewenste  folie spanning bij omhoog wikkelen. 

  Gewenste folie spanning onderzijde pallet. 
 
 
RECHTS VAN PALLET 
 

 Gewenste  folie spanning bij omlaag wikkelen. 

 Deze knop is de keuzeknop tussen enkel en spiraal wikkelen. De groen opgelichte keuze 
is actief. 

 Deze knop is de keuzeknop tussen wikkelen met of zonder topvel. De groen opgelichte 
keuze is actief. 

 Deze knop is om verder te gaan naar het vorige parametermenu. 
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 Meldingen  
 

 
 
Dit scherm geeft de actuele storing weer. Dit dient eerst opgelost te worden voordat de machine 
opgestart kan worden.  
 

Meldingssymbool Foutmelding Oplossing 

 

 
 

Noodstop ingeslagen. Trek noodstop uit en reset wikkelaar. 

 

 
 

Deur foliewagen geopend. Sluit deur foliewagen. 

 

 
 

Voetbeveiliging verbroken. Verwijder obstructie onder voetbeveiliging 

 

 
 

Foliebreuk of folierol op. Plaats nieuwe rol of verhelp reden foliebreuk. 
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4 Boomstructuur menu’s 
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5 Componenten 
Machine onderdelen met aantal en artikelnummer  

5.1 Draaitafel 
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Turntable Type III 

NO. QTY. Part number  Dscription 

1 1 3010185 Turntable 

2 1 3010619 motor mast 

3 1 3010620 Motor reductor 

4 8 9000 M10X30 Hexacon bolt 

5 8 9000 spring washer 10 

6 8 9000 flat washer 10 

7 4 9000  M6x10 Sunk bolt 

8 1 3010621 cover plate 

9 1 3010622 reducer bottom plate 

10 1 3010623 small sprocket 

11 1 9000 large washer10 

12 1 9000 M10X20 Hexacon bolt 

13 1 3010624 turntable base assemble 

14 4 9000 M5X10 Hexacon socket bolt 

15 1 9000 M12x80 Hexacon bolt 

16 6 3010098 turntable wheel assemble 

17 1 3010088 main shaft 

18 4 9000 spring washer 8 

19 4 9000 M8X20 Hexagon socket head cap screws 

20 1 3010084 Thrust ball bearing 51120 

21 1 3010089 big sprocket 

22 1 3010085 Double sealed deep groove ball bearings6010-2z 

23 1 3010087 stop washer48 

24 1 3010086 small round nut M48×1.5 

25 4 3010089 connect post 

26 4 9000 M10x30 hex socket sunk bolt 

27 1 3010625 Reflector plate 

28 2 9000 M5X20 Hexagon socket bolt 

29 2 9000 spring washer5 

30 6 9000 flat washer5 

31 1 3010626 photocell frame 
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5.2 Kolom 
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Lifting frame Type III 

NO. QTY. Part number Description 

1 1 3010627 reducer bottom board 

2 4 9000 M10x30 Hex bolt 

3 8 9000 Flat washer 10 

4 8 9000 Spring washer 10 

5 2 9000 Nut M8 x12 

6 1 3010628 Motor with reduction 

7 2 3010629 Chain wheel A 

8 4 3010630 slider platen 

9 4 3010631 slider 

10 8 9000 M8x50 Hex bolt 

11 16 9000 Flat washer 8 

12 8 9000 Spring washer 8 

13 8 9000 Nut M8 

14 1 3010632 film holder install board 

15 1 3010633 carriage unit 

16 4 3010634 adjustable screw 

17 8 9000 Nut M12 

18 4 9000 Nut M12 

19 6 9000 Flat washer 12 

20 6 9000 Spring washer 12 

21 2 9000 M12x45 Hex bolt 

22 2 3010635 Chain wheel B 

23 2 3010636  Ball bearing 6203-2Z 

24 2 3010637  Circlip Hole 40 

25 2 3010638  Circlip axle 17 

26 1 3010639 axle 

27 2 3010640 limit switch install board 

28 1 9000 M16x30 Hex bolt 

29 1 9000 Flat washer 16 

30 1 9000 Spring washer 16 

31 1 3010641 column seaming 

32 1 3010642 electrics install board 

33 1 3010643 inner protect board A 

34 1 3010644 lower door 

35 1 3010645 middle door 

36 1 3010646 upper door 

37 18 9000 M6x12 Hexacon socket bolt 

38 18 9000 Flat washer 6 

39 1 3010647 inner protect board B 

40 4 9000 M10x25 Hex bolt 
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5.3 Foliewagen 
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Film head prestretch Type III 

NO. QTY. Part number  Description 

1 3 9000 M5x8 hexacon socket bolt 

2 1 3010600 Sprocket cover 

3 2 3010101 Chain 06B 

4 1 3010064 spocket 42 T 

5 1 3010058 Sprocket 12T 

6 1 3010601 sprocket 

7 1 3010602 sprocket 

8 1 3010279 Tension sprocket wheel 

9 1 3010278 Tension wheel frame 

10 4 3010311 Bearing 

11 4 9000 M6x20 hexacon bolt 

12 16 9000 Waher 6 

13 4 9000 M6x16 hexacon bolt 

14 4 9000 M8x25 hexacon bolt 

15 4 9000 Washer 8 

16 4 9000 Spring washer 8 

17 4 9000 Nut m8 

18 1 3010603 Base frame 

19 1 3010604 tension spring orientation bolt 

20 1 3010605 tension spring 

21 1 3010606 Motor  + reduction 

22 1 3010607 Film piston 

23 1 3010608 Nylon gasket 

24 1 3010609 tensile wheel oriention unit 

25 1 3010610 cilindrical pin 

27 2 9000 M12 nut thin 

28 3 3010612 Oriontation rollers 

29 1 3010275 Door orientation rollers 

30 1 3010331 Window for door 

31 1 3010077 Lock for door 

32 1 3010613 Sensing bracket 

33 1 3010614 Tension roll 

34 2 3010615 Guiding roll 

35 2 3010065 Prestretch roll 

36 3 3010273 Bracket rod 

37 2 9000 Spie 5x45 

38 4 9000 M5x8 hexacon socket bolt 

39 2 9000 M5X12 Sunk hexacon socket bolt 

40 2 9000 Washer 5 

41 8 9000 M6x25 hexacon socket bolt 

42 20 9000 Washer 6 

43 5 9000 Nut m6 

44 1 3010616 Photoelectric switch 

45 1 3010617 Instalation bracket proximity switch 

46 1 3010618 Orientation bar 


