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1 Veiligheid 
 

1.1 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. 

 

1.2 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.  
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1.3   Ongevallen preventie 

• Het gebruik van de machine door onbevoegden is verboden. 
 

• Het is niet toegestaan 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. 
 

• Beschermingskappen dienen te worden gecontroleerd voordat de machine wordt opgestart, 
deze mogen niet los zitten of verwijderd zijn. 
 

• Zet de installatie uit voordat er schoonmaak- en/of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Alvorens met de machine te gaan werken dient eerst de handleiding te worden bestudeerd. 
 

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

 

• Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving. 
 

• Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte. 
 

 

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

2.1 Bedoeld gebruik 

 
De wikkelaar is in het vervolg ook kortweg als machine aangeduid - mag enkel worden gebruikt voor 
het wikkelen 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 machine dan voor het omschreven gebruik kan gevaar opleveren i.v.m. 
beschadiging van de machine en/of voor de veiligheid van de bediener of voor zich in de nabijheid van de 
machine bevindende personen. 
 

Vóór de inbedrijfstelling van de machine, verhelpen van storingen en het uitvoeren van onderhoud dient 
i.v.m. de veiligheid de gehele gebruiksaanwijzing gelezen te zijn. 
 
Voor het hanteren, opslaan en het installeren van deze machine moeten in ieder geval het hoofdstuk 4 
installeren nauwkeurig gelezen worden. 
 
Wij attenderen U vooral op de paragraaf 1 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. 
 

2.2 Oneigenlijk gebruik 

De installatie mag onder de volgende voorwaarden niet worden gebruikt: 
 

• In berispelijke staat. 

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

2.3 Toepassingsgebied 

De installatie is bedoeld voor industriële toepassingen. 
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2.4 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 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. 

 

2.5 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.  
 
 

2.6 Afbeeldingen en onderdelen van de installatie 

De afbeeldingen op de volgende bladzijden verduidelijken het bedienen, installeren en onderhouden 
van belangrijke onderdelen. Deze onderwerpen worden in de komende hoofdstukken of in een 
afzonderlijke handleiding beschreven. 
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3 Technische gegevens 
 

3.1 Essentiële componenten 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

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

De Matco A400 is een eenvoudige palletwikkelaar waarbij veiligheid, bedieningsgemak en een 
robuuste industriële uitvoering de sleutelwoorden zijn. De machine is uitgerust met een aangedreven 
voorreksysteem, een foliewagen met ‘eenvoudig folie invoer systeem’ en een folie doorpriksysteem. 
Door de analoge sensor met hoekcompensatieregeling bespaart u maximaal op uw folie. De machine 
is opgebouwd uit A-componenten, waardoor deze machine zeer onderhoudsarm is. De Matco A400 
beschikt over een capaciteit van 30 pallets per uur. Zie de samenstellingstekening op de volgende 
pagina voor de afmetingen van de installatie. 
 
 
MACHINE   
Draaisnelheid rotatie-arm, maximaal    3 - 12 o.p.m. 
Vrije hoogte       minimaal 3000 mm 
Totaalgewicht       ca. 500 kg 
Bedrijfstemperatuur      +0 tot +45oC 
Omgeving       schoon, droog, niet agressief 
 
ELEKTRISCH 
Aansluiting       1x230 VAC - 50 Hz, met randaarde 
Stuurspanning       24 V DC 
Geïnstalleerd vermogen      ca. 1,1 kW 
Isolatieklasse       IP 22 
 
PALLET 
Palletafmetingen (L x B x H)     Max. 1200x1000x144 mm 
Beladen hoogte (incl. pallet)     min. 500 mm / Max. 2500 mm 
Lading buiten pallet      50 mm maximaal per zijde 
Gewicht beladen pallet draaitafel Ø 1650mm    min. 200 kg / Max. 1650 kg  
Gewicht beladen pallet draaitafel Ø 2000mm    min. 200 kg / Max. 2000 kg 
Lading top       vlak 
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3.3 Afmetingen 
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4 Installeren 
 

 

Pas op: 
Sta enkel gekwalificeerd personeel toe de volgende taken uit te voeren. 
Daarbij alle veiligheidsvoorschriften uit deze handleiding en uit alle andere 
relevante documentatie in acht te 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. 
 
Enkel met een passend vloertransportmiddel (pompwagen of vorkheftruck) heffen. 

4.2 Transport 

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

• Bij het verrijden van de machine moeten de indien aanwezige stelvoeten los zijn van de 
ondergrond. Als de machine niet verreden hoeft te worden dan moeten de stelvoeten altijd 
afsteunen op de ondergrond. 

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

• Stoten en schokken vermijden. 
 

4.3 Opslag 

De machine niet in de open lucht opslaan! De machine tegen vocht, stof en sterke 
temperatuurschommelingen (condens vorming) beschermen. 

 

4.4 Afvalverwerking 

Als de machine 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 machine 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 steker 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. 
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5 Bediening 
 

5.1 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, als 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, als de kleefzijde zich aan de 

buitenzijde van de folie bevindt, als deze wordt afgewikkeld van de folierol. 
 
 

Folie 

Doorsnede folie Max. 250 mm 

Doorsnede huls 76,4 mm (3 inch) 

Breedte folie Max.  500 mm 

Dikte 17 - 30 μm 
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5.2 Bedieningspaneel 
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5.3 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 en potentiometers. Deze worden hieronder 
uitgelegd. 
 

 

Met deze toets wordt het automatische wikkelprogramma gestart. 
  
Na het indrukken van de toets "START" gaat het groene controlelampje in de  
drukknop branden. 
 

 

 
Met deze toets wordt het automatische wikkelprogramma gestopt. 
 
 

 

Met deze potentiometer kan de draaitafelsnelheid ingesteld worden.  
Naar rechts draaien (CW *) vergroot de snelheid  
Naar links draaien (CCW **) verlaagt de snelheid  
 
De instelling kan variëren tussen 0 en 12 omwentelingen per minuut  
  
De instelling is afhankelijk van de soort lading  
Instabiele lading: lage(re) draaitafelsnelheid  
Stabiele lading: hoge(re) draaitafelsnelheid 
 

 

Met deze potentiometer kan de foliewagensnelheid ingesteld worden.  
Naar rechts draaien (CW) vergroot de snelheid  
Naar links draaien (CCW) verlaagt de snelheid  
  
De instelling is afhankelijk van de soort lading  
Instabiele lading: lage(re) foliewagensnelheid  
Stabiele lading: hoge(re) foliewagensnelheid 
 

 

Met deze potentiometer kan de folietoevoersnelheid ingesteld worden.  
Naar rechts draaien (CW) vermindert de folietoevoersnelheid (= meer rek)  
Naar links draaien (CCW) verhoogt de folietoevoersnelheid (= minder rek).  
  
De instelling is afhankelijk van de soort lading  
Instabiele lading: hoge(re) folietoevoersnelheid  
Stabiele lading: lage(re) folietoevoersnelheid 
 

 

 
Met de hoofdschakelaar / nood uitschakelaar wordt de voedingsspanning voor de 
gehele installatie in- en uitgeschakeld. 

 
 
 
 
 

*CW: ClockWise, met de klok mee (rechtsom) 
** CCW: Counter ClockWise, tegen de klok in (linksom) 
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5.4 Opstarten van de machine 

De machine start u in de volgende stappen op: 
 
1. Schakel de machine in 
Draai de hoofdschakelaar van de machine van de ‘0-stand’ naar de ‘I-stand’. Op deze manier komt er 
spanning op de machine en gaat deze aan. 
 
2. Reset de noodstop en storingen 
Door de noodstop te resetten zet u spanning op het elektrisch circuit. Zorg ervoor dat er geen 
noodstoppen ingedrukt staan.  
 
3. Zorg dat er geen storingen worden weergegeven 
Reset de storingen. 
 
4. Druk op de ‘START’ knop 
Er zal een akoestisch signaal klinken (± 3sec) waarin de operator de gevarenzone dient te verlaten. 
Wanneer dit signaal ten einde is gekomen start de machine. 
 

5.5 Stoppen van de machine 

U kunt de automatische cyclus onderbreken op de volgende manieren: 
 
1. Door de drukknop stop 
Dit is de meest gangbare manier om de machine te stoppen. De machine zal op een natuurlijke manier 
stoppen. 
 
2. Door de nood uitschakelaar 
De nood uitschakelaar bedienen heeft als gevolg dat de machine overgaat op een noodtoestand. De 
spanning wordt dan van de machine genomen en de machine stopt op een zo snel mogelijke, maar 
zeer onnatuurlijke manier. Deze manier van stoppen wordt alleen aangeraden als er direct gevaar is. 
 
Wanneer u de machine gestopt hebt, kunt u de machine weer opstarten volgens de procedure zoals 
die hierboven beschreven is. De machine hervat zijn functies vanaf het moment dat er gestart wordt. 
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5.6 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. 
Wanneer u spanning op de machine zet zal na een periode het hoofdmenu op het bedieningspaneel 
verschijnen. 
 

5.6.1 Hoofdmenu 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 
Het hoofdmenu is het eerste scherm van de bediening wat verschijnt. Via dit scherm kan u schakelen 
naar alle achterliggende schermen door middel van de aanwezige knoppen. De volgende functies zijn 
er in het hoofdmenu: 
 

 

Keuze knop tussen handbediening en 
automatisch bedrijf. De groen 
opgelichte keuze is actief. 
 

 

Programma parameters 
( Zie paragraaf 5.6.3 ) 

 

Handbediening 
( Zie paragraaf 5.6.2 )  

Meldingen 
( Zie paragraaf 5.6.4 ) 

 

Reset naar homepositie (harde reset) 

 

Informatie leverancier 
( Zie paragraaf 5.6.5 ) 

 

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

Service / Systeemdata 
( Zie paragraaf 5.6.7 ) 

 

Reset meldingen   
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5.6.2 Handbediening 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

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

 

Deze knop is voor de handmatige beweging van de rotatie arm. De beweging stopt bij het 
loslaten van de knop. 
 

 

Deze knop is voor de handmatige beweging van de foliewagen. Bij het gebruik van deze 
knop gaat de foliewagen omhoog. De beweging stopt bij het loslaten van de knop of 
wanneer de eindpositie wordt bereikt. 
 

 

Deze knop is voor de handmatige beweging van de foliewagen. Bij het gebruik van deze 
knop gaat de foliewagen omlaag. De beweging stopt bij het loslaten van de knop of 
wanneer de eindpositie wordt bereikt. 
 

 

Deze knop is voor de handmatige beweging van de van de folieprikker. Bij het gebruik 
van deze knop gaat de prikker naar voren. De beweging stopt bij het loslaten van de 
knop. 
 

 

Deze knop is voor de handmatige beweging van de van de folieprikker. Bij het gebruik 
van deze knop gaat de prikker naar achter. De beweging stopt bij het loslaten van de 
knop. 
 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 
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5.6.3 Programma parameters 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 
Als de gebruiker kiest voor de tweede keuze dan komt dit scherm naar voor. Hier kunnen de 
programma parameters ingegeven worden in een wikkelprogramma hiervoor dient u wel over een 
wachtwoord te beschikken. Dit wachtwoord is alleen bekend bij mensen in uw bedrijf die bevoegd zijn 
om instellingen te maken of aan te passen. 
 
De volgende functies zitten in dit menu verwerkt: 
 

 

Deze knop is voor de programma keuze. Kies dus hier het programma dat u wilt 
veranderen door het aan te klikken. 
 

In totaal zijn er standaard 5 wikkelprogramma’s in te stellen. Wij behandelen de ingaven voor 1 
wikkelprogramma. Dit wikkelprogramma bevat diverse parameter instellingen. Wat er ingesteld kan 
worden vind u op de volgende pagina’s.  
 

 

Deze knop is voor het openen van de parameters van het eerder gekozen programma 
hierboven. 
 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 
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5.6.3.1 Parameters wikkelingen 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 

Dit is het eerste scherm met de instelbare parameters per programma. De volgende functies zitten 
verwerkt in dit scherm: 
 

 
Hier geeft u op hoeveel wikkelingen u wilt hebben aan de onderzijde van een pallet. Met 
deze extra wikkelingen kan de lading strakker vast worden gezet op de pallet. Het 
invoerveld links van de pallet is voor het begin van de cyclus en aan de rechterzijde voor 
het einde. De kleur van het invoerveld verwijst naar het te wikkelen deel van de pallet. 
 

 
Hier geeft u aan hoeveel voetwikkelingen er gewenst worden op de pallet. Deze 
wikkelingen zorgen ervoor dat de onder wikkelingen strak verbonden worden met de 
rest van de pallet. Het invoerveld links van de pallet is voor het begin van de cyclus en 
aan de rechterzijde voor het einde. De kleur van het invoerveld verwijst naar het te 
wikkelen deel van de pallet. 
 

 
Hier geeft u op hoeveel wikkelingen u boven aan de pallet wenst. Deze wikkelingen 
geven extra stabiliteit aan de bovenste laag van de pallet. De kleur van het invoerveld 
verwijst naar het te wikkelen deel van de pallet. 
 

 
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 de keuzeknop tussen het wel of niet gebruiken van de folieprikker. De groen 
opgelichte keuze is actief. 

 

Deze knop is voor het opslaan van de parameters. Wanneer deze bediend is worden de 
wijzigingen in het juiste programma opgeslagen en keer u terug naar het menu 
‘’Programma parameters’’. ( Zie paragraaf 5.6.3 ) 
 

 

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

 

Deze knop is om verder te gaan naar het volgende parametermenu.  
( Zie paragraaf 5.6.3.2 ) 
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5.6.3.2  Parameters tijden 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 
Dit is het derde scherm met de instelbare parameters per programma. De volgende functies zitten 
verwerkt in dit scherm: 
 

 
Hier geeft u de gewenste tijd in voor de voetwikkelingen. Deze instelbare tijd is om de 
hoogte te bepalen waarop u de voetwikkelingen wilt maken. De foliewagen zal het aantal 
ingestelde secondes omhoog bewegen. Het invoerveld links van de pallet is voor het 
begin van de cyclus en aan de rechterzijde voor het einde. 
 

 
Hier geeft u de gewenste tijd in voor de overlap. Deze instelbare tijd is om te palen 
hoelang de foliewagen door moet bewegen over de top van de pallet. De foliewagen zal 
het aantal ingestelde secondes omhoog bewegen. 
 

 

Deze knop is voor het opslaan van de parameters. Wanneer deze bediend is worden de 
wijzigingen in het juiste programma opgeslagen en keer u terug naar het menu 
‘’Programma parameters’’. ( Zie paragraaf 5.6.3 ) 
 

 

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

 

Deze knop is om verder te gaan naar het vorige parametermenu. 
( Zie paragraaf 5.6.3.1 ) 
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5.6.4 Meldingen  
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 
In dit scherm worden de meldingen/storingen van de machine behandeld. 
Wanneer er iets is waardoor de machine in storing valt komt de meldingenknop in het hoofdmenu 
tevoorschijn ( Zie paragraaf 5.6.1 ).Wanneer je daarop drukt ziet u dit scherm. In het scherm komt een 
melding naar voor met wat er aan de hand is met de installatie. Dit dient eerst opgelost te worden 
voordat de machine opgestart kan worden. De volgende functies zitten verwerkt in dit scherm: 
 

 

Hier ziet u een meldingsafbeelding. Deze komen tevoorschijn als er iets aan de hand is 
met de machine. Wat alle meldingen betekenen vind u in de bijgevoegde lijst. 

 
Hier ziet u een melding tabel voor de frequentieregelaars. Wanneer deze naar voor komt 
is dat in combinatie met de afbeelding van een frequentieregelaar. In deze tabel wordt 
de betreffende regelaar en de foutcode benoemd. Wat de foutcode betekend vind u in 
de handleiding van de frequentieregelaar. 
 

 

Hier ziet u de resetknop van de frequentieregelaar. Wanneer u de fout verholpen heeft 
dient u de frequentieregelaar te resetten. 
 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 
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5.6.5 Informatie leverancier 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 

In dit menu vindt u de informatie van de leverancier die de installatie geleverd heeft. De volgende 
functies zitten verwerkt in dit scherm: 
 

 

Deze knop is om verder te gaan naar het volgende scherm. 
( Zie paragraaf 5.6.6 ) 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 
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5.6.6 Statistiek 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 

In dit menu vindt u verschillende statistieken van de installatie. De volgende functies zitten verwerkt 
in dit scherm: 
 

 

Hier ziet u de bedrijfsuren teller. Het veld naast deze grafische afbeelding laat zien 
hoeveel uur de installatie in bedrijf is. 

 

Hier ziet u de dagteller. Het veld naast deze grafische afbeelding laat zien hoeveel pallets 
er zijn gewikkeld die dag. 

 Met deze knop kan u de dagteller resetten naar 0. Zo kan u per dag of op het gewenste 
moment de eerder genoemde pallet resetten. 

 

Hier ziet u de pallet teller. De velden naast deze grafische afbeelding laten zien hoeveel 
pallets de installatie heeft gewikkeld. 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 
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5.6.7 Service / Systeemdata 
 

 
Dit is een voorbeeld, werkelijkheid kan afwijken. 

 
Wanneer er voor dit menu gekozen is komt de gebruiker eerst de service schermen tegen. In deze 
schermen worden verschillende slijtage onderdelen beschreven. Bij deze delen word ook een service 
advies gegeven in de vorm van het aantal pallets tot service. Dit advies is afhankelijk van het gewicht 
van de pallets en afhankelijk van de gebruiksomgeving.  
Verder zitten er ook de volgende functies in verwerkt: 
 

 
Dit is de indicatielamp voor de levensduur van een bepaald component. Wanneer er nog 
10% van de geadviseerde levensduur over is zal deze oranje worden. En bij 0% veranderd 
deze naar rood. 

 
Wanneer er service is uitgevoerd en een onderdeel vervangen is kan de teller bij dat 
onderdeel met deze knop gereset worden. Deze knop komt pas tevoorschijn als een 
bevoegd personeelslid heeft ingelogd met een speciale code. 

 

Deze melding is niet zichtbaar op deze pagina, maar op het hoofdmenu (paragraaf 5.6.1). 
De melding wordt daar zichtbaar wanneer er service verleend dient te worden. Wanneer 
deze zichtbaar word gelieve contact op te nemen met de service van Matco B.V. zodat 
die verder kunnen helpen. 

 

Deze knop is om verder te gaan naar het volgende scherm. Ook hier vind je een pagina 
waarop een deel van de service staat. 
 

 

Deze knop laat u terug keren naar het hoofdmenu. 
( Zie paragraaf 5.6.1 ) 



 

6-23 

6 Onderhoud 
 

 

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

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

machine gemonteerd zijn. 
 

6.1 Algemeen 

 

De machine zal een langere levensduur hebben door preventief onderhoud. Dit houdt in, dat wekelijks, 
maandelijks of jaarlijks de conditie van de diverse onderdelen van de machine 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. 
 

6.2 Aanbevolen reserveonderdelen 

 
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. 
 
 
AANBEVOLEN ONDERDELEN  
 
Om onverhoopte storingen zo snel mogelijk op te oplossen, wordt aangeraden zelf een aantal reserve-
onderdelen op voorraad te nemen. De machine onderdelen staan in exploded view tekeningen. Deze 
vindt u aan het einde van deze handleiding. 
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6.3 Onderhoudsschema 

 
Onderhoudsfrequentie 8  

uur 
40 
 uur 

100 
 uur 

200 
 uur 

500 
 uur 

1000 
uur 

2000 
uur 

Dagelijks schoonmaken X       

Lens fotocel reinigen   X     

Ketting onder draaitafel    3    

Kettingwielen draaitafel    X    

Tandriempoelie t.b.v. 
voorrek 

       

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. 

 

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    

 
 
 
 



 

6-25 

6.4 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 tandwielen. 
- Controleren en smeren van de tandwielen. 
- 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.  

 
 
 
 
 
 

 


