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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. 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 5 
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 machine 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 Gegevens robot 

•  Buitenmaten       zie fig. 2.5 
•  Netto gewicht machinelichaam    350 kg 
•  Werkspanning      24 VDC 
•  BATTERIJSTROOM      90 - 100 Ah 
•  Rekfolie       16/27 µm 
•  Binnendiameter spoel     Ø 75 mm 
•  Hoogte spoel      500 mm 
•  Max. gewicht spoel      18 kg 
•   Snelheid robot      1 ÷ 4 mt/min 
•   Max. snelheid wikkelaar     90 m/min. 
•   Max. wikkelhoogte      2200 / 2700 /3000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Gegevens batterijlader 

 
•   Voedingsspanning     230 VAC (std)  
•   Frequentie       50 / 60 Hz 
•   Fase       1+N/PE 

 •   Nominale stroom      2.3 A (std)  
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4 Werking 

4.1 Essentiële componenten 

 
De MWS-robot is een machine voorzien van wielen die rond het palletproduct draait om dit te 
omwikkelen en stabiliseren met rekfolie. De machine bestaat uit de volgende belangrijkste onderdelen 
(zie Fig. 2.2 a,b,c): 
 

 
 

 
1 Bewegende wikkelmachine 
Halfautomatische machine die wordt gebruikt voor het met rekfolie omwikkelen en stabiliseren van 
productladingen op pallets met elke willekeurige vorm. Het bedieningspaneel dient voor het besturen 
van de machine en het instellen van de wikkelparameters. De versie Easy biedt eenvoudige 
instelmogelijkheden; op de versie Sfera is een snelle en veelzijdige instelling van diverse 
wikkelprogramma's mogelijk.  
 
2 Kolom  
Waarlangs een foliewagen verticaal  op neer beweegt; De verticale beweging van de arm met 
foliewagen zorgt samen met de rotatie van de robot voor de omwikkeling van het product. 
 
4 Batterijlader 
De ingebouwde batterijlader controleert de oplaadfasen en zorgt voor weergave van de parameters 
m.b.t. de werking van de batterijen (5). Wanneer de batterijlader op het elektriciteitsnet is 
aangesloten, kan de machine niet in werking worden gesteld. 
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6  Het Tastwiel  
verbonden met de zijarm (7), wordt in contact gebracht met het profiel van de pallet die het te 
omwikkelen product ondersteunt en dient om de nagenoeg constante afstand tussen het product en  
de machine te garanderen.  
 
8 De Besturingshefboom  
werkt op de twee voorwielen (9) en wordt door een operator gebruikt voor verplaatsing van de 
machine over korte afstanden binnen de afdeling. Voor verplaatsingen over middellange en lange 
afstanden moet de machine met behulp van een heftruck worden opgepakt. Tijdens de werkcyclus 
wordt de disselboom door een veer constant gestuurd gehouden, zodat de machine rond het te 
omwikkelen product draait.  
 
10 Het Bedieningspaneel  
voor simpele en functionele instelling van programma’s en wikkelparameters zowel bij de eenvoudige. 
 
11 Het achterste Aandrijfwiel  
wordt gestuurd door de gelijkstroommotor (12) en zorgt voor de zelfstandige verplaatsing van de 
machine, aangegeven door het rode knipperlicht (13).  
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De machine kan worden uitgerust met een van de volgende vier foliewagens:  
FM / MB- FE /EB - PRS /MPS - PS / MPS2(Fig. 2.2 c). 
 
FM / MB foliewagen:  
Foliewagen die folie kan uittrekken tijdens het omwikkelen om de spanning van de folie aan te  
passen. De spanning wordt geregeld door een rol met een mechanische rem die kan worden afgesteld 
door een draaiknop op de foliewagen. 
 
FE/EB foliewagen:  
Foliewagen die folie kan uittrekken tijdens het omwikkelen om de spanning van de folie aan te passen. 
De spanning wordt geregeld door een rol met een elektromagnetische koppeling. 
 
PRS/MPS foliewagen:  
Foliewagen die folie kan uittrekken tijdens het omwikkelen om de spanning van de folie rond de lading 
aan te passen. De foliewagen kan de folie voorrekken met een mechanisch commando van een paar 
tandwielen (vaste mechanische verbinding). De aan te brengen spanning, wordt gecontroleerd door 
een sensor die de spanning meet. 
 
PS/MPS2 foliewagen:  
Foliewagen die folie kan uittrekken tijdens het omwikkelen om de spanning van de folie rond de lading 
aan te passen. De foliewagen kan voorrekken naargelang de instellingen op het bedieningspaneel. De 
aan te brengen spanning, die manueel wordt geregeld, wordt gecontroleerd door een sensor die de 
spanning meet. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de foliewagens, zie paragraaf 4.3. 
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4.2 Werkzone 

ZONE A - De werkzone van de machine ligt binnen een omtrek van 1,5 m vanaf de verpakking.  
 
De werkzone A (Fig. 2.6) waarbinnen de machine werkt voor het omwikkelen van de producten, moet 
vrij blijven van elk type obstakel. Tijdens de automatische werkcyclus is deze zone verboden voor 
onbevoegd personeel. Alleen de operator kan bij deze zone komen, en enkel om de machine stop te 
zetten. 
 
De operator kan binnen deze zone komen wanneer de machine stilstaat, voor het uitvoeren van 
onderhoud, het afsnijden, vasthaken en verwisselen van de folie en alle procedures voor het 
programmeren en starten van de machine. 

 
Het vasthaken en afsnijden van de folie moet bij gestopte machinecyclus 
worden uitgevoerd.  
 

ZONE B - De bewakingszone ligt binnen een omtrek van 3,5 m vanaf de verpakking. 
 
De bewakingszone B (Fig. 2.6) mag alleen door de operator worden betreden voor het toezicht op de 
automatische werkcyclus.  
 
ZONE C - De vrij toegankelijke zone ligt buiten de grens van 3,5 m vanaf de verpakking. 
 
In de vrij toegankelijke zone C (Fig. 2.6) bestaan er geen beperkingen voor het zich ophouden of de 
doorgang van onbevoegd personeel ook wanneer de machine in werking is. 
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4.3 Foliewagen types 

Op de wikkelrobot kunnen verschillende types van de foliewagen geplaatst worden. Deze worden hier 
kort uitgelegd. 
 

4.3.1 FM / MB versie 
 
Bij deze versie van de foliewagen is het mogelijk de spanning aan te passen die moet worden 
uitgeoefend op de pallet. De FE /EB foliewagen (Fig. 2.7 b) bestaat uit een met rubber beklede rol (1) 
met een elektromagnetische rem en uit vrijlooprollen (2). F13-16 instelling functies in het 
bedieningspaneel wordt de kracht van de rem ingesteld en bijgevolg de spanning van de folie. Bij de 
start moet de folie worden aangebracht in de foliewagen.  
 
Breng de foliewagen in de lage stand om het plaatsen van de folierol te vergemakkelijken. Druk op de 
noodknop om de machine stop te zetten. Plaats de rol (4) op de houder (5). Breng de folie tussen de 
rollen volgens het schema in figuur A.  
Het symbool met de driehoeken duidt aan langs welke kant van de folie de plakzijde (indien aanwezig) 
zich bevindt. Het schema A bevindt zich ook op de foliewagen. Ontgrendel de noodknop om de 
machine te resetten.   
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4.3.2 PRS / MRS versie 
 
Bij deze versie van de foliewagen (Fig. 2.7 c) is het mogelijk de spanning aan te passen die moet 
worden uitgeoefend op de pallet. Met deze foliewagen is het mogelijk de rekfolie voor te rekken 
volgens vaste verhoudingen die worden bepaald door instelbare tandwielen. De mogelijk instellingen 
voor voorrekken zijn: 
 
-150% ( 1 meter folie wordt 2,5 meter dankzij voorrekken). 
-200% ( 1 meter folie wordt 3,0 meter dankzij voorrekken). 
-250% ( 1 meter folie wordt 3,5 meter dankzij voorrekken). 
 
De foliewagen is uitgerust met een sensor (4) die verbonden is met de uitgangsrol, die de spanning 
van de folie op de lading kan meten. Een specifieke elektronische fiche registreert het signaal van de 
sensor (4) F13-16 instelling functies in het bedieningspaneel om actief de snelheid van de frictie van 
de voorrekrollen en spanning van de folie te controleren. De foliewagen is uitgerust met een 
reductiemotor die, via de aandrijving van de tandwielen, drie rubberen rollen bedient (1), (2) en (3). 
De verschillende aandrijfverhoudingen leveren verschillende snelheden op van de rollen (1), (2) en (3) 
wat het voorrekken mogelijk maakt. De foliewagen is uitgerust met een serie van 3 vrijlooprollen met 
als doel om de omwikkelhoek van de folie op de rubberen rollen te vergroten. Bij de start moet de 
folie worden aangebracht in de foliewagen. 
 
Breng de foliewagen in de lage stand om het plaatsen van de folierol te vergemakkelijken. Druk op de 
noodknop om de machine stop te zetten.  
Plaats de rol (7) op de houder (8).Open het luik en plaats de folie tussen de rollen volgens het schema 
in figuur A. Het symbool met de driehoeken duidt aan langs welke kant van de folie de plakzijde 
(indien aanwezig) zich bevindt. Het schema A bevindt zich ook op de foliewagen. Sluit het luik opnieuw 
en zorg ervoor dat de sloten volledig gesloten zijn. Ontgrendel de noodknop om de machine te 
resetten. 
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4.3.3 PS / MPS2 versie 
 
Bij deze versie van de foliewagen (Fig. 2.7 d) is het mogelijk de spanning aan te passen die moet 
worden uitgeoefend op de pallet. Deze foliewagen kan de rekfolie voorrekken. De voorrekwaarde kan 
worden aangepast met behulp. De foliewagen is uitgerust met: 
 
- een sensor (4) die verbonden is met de uitgangsrol, die de spanning van de folie op de lading kan 
meten.  
- twee reductiemotoren die, via de aandrijving van de tandwielen, drie rubberen rollen bedienen (1), 
(2) en (3). 
- 3 vrijlooprollen met als doel om de omwikkelhoek van de folie op de rubberen rollen te vergroten. 
 
Een specifieke elektronische fiche registreert het signaal van de sensor (4) F13-16 instelling functies in 
het bedieningspaneel om actief de snelheid van de frictie van de voorrekrollen en spanning van de 
folie te controleren. Door de functies F17-20 wordt de rotatie van rol (1) en (2) geregeld. Het 
snelheidsverschil tussen de rubberen rollen (1), (2) en (3) maakt het voorrekken mogelijk. Bij de start 
moet de folie worden aangebracht in de foliewagen. 
 
Breng de foliewagen in de lage stand om het plaatsen van de folierol te vergemakkelijken. Druk op de 
noodknop om de machine stop te zetten. Plaats de rol (7) op de houder (8). Open het luik en plaats de 
folie tussen de rollen volgens het schema in figuur A. Het symbool met de driehoeken duidt aan langs 
welke kant van de folie de plakzijde (indien aanwezig) zich bevindt. Het schema A bevindt zich ook op 
de foliewagen. Sluit het luik opnieuw en zorg ervoor dat de sloten volledig gesloten zijn. 
Ontgrendel de noodknop om de machine te resetten. 
 



5-13 

5 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. 

5.1 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 
(vorkheftruck) heffen. 

5.2 Transport 

• Zie voor het gewicht de “Technische gegevens”. Enkel passend hefgereedschap gebruiken op 
de daarvoor bestemde plaatsen. 

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

• Stoten en schokken vermijden. 

5.3 Opslag 

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

5.4 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. 

5.5 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.  

5.6   Vloer 

  De machine moet worden gebruikt in een ruimte waarvan de vloer de volgende kenmerken heeft:  

• hellingsgraad minder dan 2%, 

• geen trappen of randen in de vloer waardoor de machine kan vallen, 

• gelijkmatige vloer zonder gaten, bobbels, obstakels of andere onregelmatigheden, 

• geleidende vloer, waardoor de verzamelde statische elektriciteit kan worden afgevoerd. 
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5.7 Montage losse onderdelen (indien van toepassing) 

De handelingen bij verminderde veiligheid moeten worden uitgevoerd door een MECHANISCHE 
ONDERHOUDSTECHNICUS of door een GESPECIALISEERDE TECHNICUS. Zulke handelingen dienen  
door slechts een persoon uitgevoerd te worden. 
 

 
TIJDENS ALLE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF AFSTELWERKZAAMHEDEN IS HET 
STEEDS VERPLICHT DE NOODSCHAKELAAR IN TE DRUKKEN EN DE AANSLUITING VAN 
DE BATTERIJVOEDING LOS TE MAKEN. 
 

 
 
Om redenen van transport kunnen enkele groepen worden gedemonteerd; ga als volgt tewerk om ze 
opnieuw te monteren (Fig. 4.2 a). 
 
Groep veiligheidsbumper: 
Schroef de bouten (1) los, plaats de veiligheidsbumper (2) zoals getoond op de tekening en schroef de 
bouten vast (1) in de gaten (3). 
 
Groep wieltaster: 
Schroef de bouten (4) los, plaats de wieltaster (5) zoals getoond op de tekening en schroef de bouten 
vast (4) met de bijbehorende moeren zoals in de afbeelding getoond. 
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De basiskolom opnieuw in positie brengen (Fig. 4.2 b) : 
 
a) Gebruik  de  aangepaste  schroeven  om  de basiskolom te bevestigen. 
 

 
Het opzetten van de basiskolom moet door twee personen worden uitgevoerd of met 
gebruik van bevestigingsriemen en een (loop)kraan.  
 

 
 
b) Breng de basiskolom omhoog (2). 
 
c)  Zet de kolom (2) dichtbij de grondplaat (3). 
 
d)  Steek de kolom (2) in het daarvoor bestemde gat van de kap (4) zoals in de afbeelding. 
 
e) Zet de zuil (2) in de grondplaat (3), draai de 4 schroeven (5) in de kap en de draai de 2 moeren in de 
onderkant vast. 
 
f)   Haak de kabel los van de zuil. 
 
g) Steek de stekker (7) in het stopcontact (8). 
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6 Bediening 

6.1 Bediening standaard 

 
1.  Resetdrukknop 
Verschaft stroom aan de hulpcircuits, hij moet worden ingedrukt voor de inschakeling of nadat de 
nooddrukknop werd ingedrukt.  
2.  Noodknop 
Hij stopt de machine en sluit de algemene voedingsspanning af bij gevaarlijke omstandigheden of  
noodsituaties; draai nadien de kap van de drukknop in wijzerzin om hem te resetten. 

 

 
 
A.  START drukknop geprogrammeerde cyclus  
B.  2 cijfers Display, duidt het gekozen programma aan (de display knippert om aan te geven dat een 
parameter gewijzigd is). 
C.  2 cijfers Display, duidt de functies (parameters) van het gekozen programma aan. 
D.  3 cijfers Display, duidt de waarde aan van de weergegeven functie 
E.  Reset,  alarmreset (snelle druk – minder dan 2 seconden),  Cyclusreset (drukken tot inschakeling 
van LED – meer dan 2 seconden, minder dan 4 seconden),  Opslag parameters (drukken tot de led 
knippert -   meer dan 4 seconden) 
F.  Stijgen van de wagen in manueel met hold-functie.   
G. Daling van de wagen in manueel met hold-functie  
H.   STOP-knop voor onderbroken cyclus. De robot vertraagt en stopt. De cyclus kan worden hervat 
vanuit hetzelfde punt. Indrukken terwijl de machine stilstaat om batterij niveau weer te geven op 
display D. 
O.  STOP drukknop voor cycluspauze, de robot vertraagt en stopt, de cyclus kan van in hetzelfde punt 
worden vervolgd.  
L . Drukknop voor toename van de waarden  
M.  Drukknop voor afname van de waarden 
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Laden parameters: dit gebeurt automatisch door het gewenste programma te kiezen. 
 
Opslag parameters: Wanneer de LED van de RESET knop ‘’E’’ uit is, moet de RESET ‘’E’’ knop voor 
meer dan 4 seconden worden ingedrukt, totdat de LED snel begint te knipperen om aan te geven dat 
de parameters zijn opgeslagen.  
Het  programma  P=00  dient  enkel  voor  lezen  en  is geconfigureerd met de fabriekswaarden.  
 
99 programma's kunnen worden aangemaakt (3 voor EASY-versie):  om  de  parameters  van  een  
bestaand programma  in  een  nieuw  programma  te  kopiëren,  het bronprogramma kiezen, RESET 
ingedrukt houden en op de drukknoppen P+ en P- drukken om het doelprogramma te kiezen.  Als de 
RESET toets binnen 4 seconden wordt losgelaten, zijn de parameters enkel gekopieerd. Als hij langer 
dan 4 seconden wordt ingedrukt en vervolgens wordt  losgelaten,  zijn  de  parameters  gekopieerd  en  
opgeslagen.  
 
NB: Het doelprogramma moet steeds ontgrendeld zijn (F00=1) ( LED  van de RESET toets "E" uit)  
 
Automatisch  oproepen  van  het  laatst  gebruikte programma. Bij de eerstvolgende inschakeling van 
de machine zullen de parameters van het laatst gebruikte programma worden geladen. 
 
Vergrendeling / ontgrendeling toetsenbord: belet dat de parameters worden gewijzigd door 
blokkering van de toetsen V+ en V-; gelijktijdig ingedrukt houden F+ e F- en vervolgens op RESET 
drukken om de vergrendeling te activeren/deactiveren. Wanneer de functie de rechtse LED van de 
display V activeert, gaat en blijft hij aan. De status blokkering/deblokkering blijft ook na de cyclus voor 
uitschakelen en opnieuw inschakelen van de machine. 
 
 

 

  
1: duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.00 tot 9.99) 
 
2: duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.0 tot 99.9)  
 
3: duidt de blokkering van het toetsenbord aan  

AAN: toetsenbord vergrendeld (V+eV- vergrendeld) 
     UIT: toetsenbord ontgrendeld (V+eV- ontgrendeld) 
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Signaleringen 
De LED van de RESET toets "E" duidt de staat van de schrijfbeveiliging van het gekozen programma 
aan.  
Indien ingeschakeld is het niet mogelijk de gewijzigde parameters te herschrijven. Om wijzigingen uit 
te voeren, is  het  noodzakelijk  de  parameter F00 van hetzelfde programma te kiezen, er de waarde 1 
in te stellen en vervolgens minstens 3 seconden op RESET te drukken.  Als u het programma wilt  
opslaan en contextueel in schrift wilt vergrendelen, in parameter F00 eerst 1 instellen (hangslot open) 
dan opnieuw 0 (hangslot toe) en vervolgens minstens 3 seconden RESET ingedrukt houden. De LED zal 
snel knipperen indien u RESET langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wat betekent dat de machine 
klaar is om de parameters op te slaan; wanneer de RESET toets wordt gelost, zijn de parameters 
opgeslagen. De LED zal enkel traag knipperen bij signalering van de alarmstatus. 
 
De LED naast de drukknop WAGEN STIJGING MANUEEL duidt de automatische besturing van de  
stijging van de wagen aan. 
 
De LED naast de drukknop WAGEN DALING MANUEEL duidt de automatische besturing van de daling 
van de wagen aan. 
 
Niveau van batterij 
Zodra de machine stil staat en de ‘’D’’ knop word ingedrukt word het niveau van de batterij 
weergegeven op het display ‘’I’’: Max niveau: 100; Min niveau: 0 
 
De LED naast de knop STOP PAUZE knippert wanneer de batterij een lading van 30% of minder bereikt. 
 
Indicatie van het gewicht van de opgebruikte film (Optioneel) 
 
Op het einde van iedere cyclus geeft de machine het gewicht van de opgebruikte film aan, op het 
display F verschijnt het opschrift “CF” en op het display V het gewicht in gram van de film gebruikt 
tijdens de laatste wikkeling. (opmerking: om een goede precisie te verkrijgen, moet u de dikte van de 
film correct instellen in de parameter F24). 
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6.2 Bediening met Touch panel 

 

 
 
 
1 Resetdrukknop 
Verschaft stroom aan de hulpcircuits, hij moet worden ingedrukt voor de inschakeling of nadat de 
nooddrukknop werd ingedrukt.  
 
2 Noodknop 
Hij stopt de machine en sluit de algemene voedingsspanning af bij gevaarlijke omstandigheden of 
noodsituaties; draai nadien de kap van de drukknop in wijzerzin om hem te resetten. 
 

 
 
A. Icoon START geprogrammeerde cyclus (u moet die meer dan 3 seconden ingedrukt houden)  
B. Display met 2 cijfers, geeft het geselecteerde programma aan (Opmerking: wanneer het display 
knippert, betekent dit dat er een parameter werd gewijzigd); 
C. Display met 2 cijfers, geeft de functies (parameters) van het geselecteerde programma aan; tijdens 
de cyclus geeft die de uitvoeringsstatus weer 
D. Display met 3 cijfers, geeft de waarde van de weergegeven functie aan; tijdens de werking geeft die 
de huidige hoogte van de wagen aan 
E. Reset van de alarmen en stilleggen van de buzzer 
F. Stijgen van de wagen in manueel met hold-functie  
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G.  Dalen van de wagen in manueel met hold-functie 
J. Cursor toename en afname van de waarden 
K. RESET van de machinecyclus 
L. Icoon toename van de waarden  
M. Icoon afname van de waarden 
O. Icoon STOP voor cycluspauze, de robot vertraagt en stopt onmiddellijk, de cyclus kan op hetzelfde  
punt worden herstart 
 S. Icoon "kopiëren", kopieert de waarden van de functies uit het geselecteerde programma. Indien  
die wordt ingedrukt, begint het display P te knipperen en op het display V verschijnt CPY om aan te  
geven dat het kopiëren en plakken in uitvoering is; gebruik de iconen P+ of P- om het doelprogramma 
te selecteren; druk op het icoon T om de set met functies in het geselecteerde programma te plakken 
of RESET om te verlaten zonder de parameters in het doelprogramma op te slaan  
T. Icoon "PLAKKEN", plakt de waarden van de functies uit het geselecteerde programma (zie 
hierboven)  
U. Icoon "opnieuw laden", laadt de in het geheugen opgeslagen waarden van het geselecteerde 
programma  
V.  Parameters opslaan 
W.  Icoon blokkering toetsenbord 
X  Functies 
Y. Weergave van de lading van de batterij 
 
Laden parameters: dit gebeurt automatisch door het gewenste programma te kiezen. 
Parameters opslaan: als het LED-lampje rechts in het F Display uit is, de SAVE knop ingedrukt houden  
tot dat deze LED begint te knipperen om aan te geven dat de parameters zijn opgeslagen. 
Het programma P=00 dient enkel voor lezen en is geconfigureerd met de fabriekswaarden. 
 

 
 
1. Duidt de blokkering van het toetsenbord aan  

AAN: toetsenbord vergrendeld (F00=0) 
UIT: toetsenbord ontgrendeld (F00=1) 

 
99 programma's kunnen worden aangemaakt(3 voor EASY-versie): om de parameters van een 
bestaand programma in een nieuw programma te kopiëren, het bronprogramma kiezen, druk op het 
icoon KOPIËREN (S) (op het display V verschijnt CPY om aan te geven dat het kopiëren en plakken in 
uitvoering is); gebruik de drukknoppen P+ en P- om het doelprogramma te selecteren en druk ten 
slotte op het icoon PLAKKEN (T). 
NB: Het doelprogramma moet steeds ontgrendeld zijn (F00=1)  
Automatisch oproepen van het laatst gebruikte programma. Bij de eerstvolgende inschakeling van de 
machine zullen de parameters van het laatst gebruikte programma worden geladen. 
Vergrendeling / ontgrendeling toetsenbord: belet dat de parameters worden gewijzigd door 
blokkering van de toetsen V+ en V-; druk achtereenvolgens op de iconen OPSLAAN (V), F+, F-, 
BLOKKERING TOETSENBORD (W). Wanneer de functie actief is, gaat de rechtse LED van de display V 
aan blijft hij aan.  
De status blokkering/deblokkering blijft ook na de cyclus voor uitschakelen en opnieuw inschakelen 
van de machine. 
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1: duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.00 tot 9.99) 
2: duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.0 tot 99.9)  
3: duidt de blokkering van het toetsenbord aan  

AAN: toetsenbord vergrendeld (V+eV- vergrendeld) 
      UIT: toetsenbord ontgrendeld (V+eV- ontgrendeld) 
 
Signaleringen 
De LED rechts op de display F duidt op de lopende bescherming staat van het geselecteerde 
programma. Indien ingeschakeld is het niet mogelijk de gewijzigde parameters te herschrijven. Om de 
nodige wijzigingen aan te brengen, selecteer de parameter F00 van het programma, stel de waarde 1 
in en bewaar. Als men het programma wil bewaren en tegelijk ook na het bewaren wilt beveiligen 
tegen overschrijven, stel in de parameter F00 eerst 1 in (hangslot open) en dan weer 0 (hangslot  
gesloten). Bewaar vervolgens. 
 
Indicatie van het gewicht van de opgebruikte film (Optioneel) 
Op het einde van iedere cyclus geeft de machine het gewicht van de opgebruikte film aan, op het 
display F verschijnt het opschrift “CF” en op het display V het gewicht in gram van de film gebruikt 
tijdens de laatste wikkeling. (opmerking: om een goede precisie te verkrijgen, moet u de dikte van de 
film correct instellen in de parameter F24) 
 
Kalibratie van het scherm 
Terwijl de machine in alarm is, drukt u enkele seconden lang op een willekeurig punt op het scherm. 
Op het display F verschijnt het opschrift “Pt”, op het display V verschijnt het opschrift “rEL”, wat een 
verzoek is om het scherm niet aan te raken tot het aftellen op het display P 0 bereikt wordt dan 4; 
 
Vanaf dat moment moet u achtereenvolgens 4 punten aanraken ( zie fig.5.1 a ) 
 
1. Links bovenaan (referentie linkerbovenhoek) 
2. Rechts bovenaan (referentie rechtsboven) 
3. Rechts onderaan (referentie rechts onderaan) 
4. Links onderaan (referentie links onderaan) 
 
Na iedere aanraking telt het display P af van 4 tot 1. 
Bij de laatste aanraking verschijnt op het display V het opschrift “End” als alles in orde is, anders 
verschijnt het alarm ‘EFC’ 
Op het einde wordt de machine automatisch opnieuw gestart. 
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6.3 Functies besturingspaneel 

F00 De parameter dient om het overschrijven van de cyclusparameters te verhinderen: 0 
vergrendeling ingevoegd, 1 vergrendeling niet ingevoegd 
F01 Instelling cyclus: 01 stijging en daling; 02 stijging of daling;  
F02  Draaisnelheid robot: selecteer baar van 50 tot 95 Mt/min 
F03  Snelheid wagenstijging: 05 ÷ 100 
F04  Snelheid wagendaling: 05 ÷ 100 
F05  Keuze van het aantal omwentelingen om de basis van het product te verstevigen 
F06  Keuze van het aantal omwentelingen om de top van het product te verstevigen 
F07  Keuze van het aantal omwentelingen om het tussendeel te verstevigen (F08) 
F08  Hoogte waarop de verstevigende omwentelingen (F07) worden uitgevoerd, m.b.t. het midden 
van de folie (daar het spoel 50 cm hoog is, kunnen de waarden onder 25 cm niet worden ingesteld) 
Opmerking: het trekken is ingesteld via parameter F32 terwijl het voorrekken is ingesteld via 
parameter  
F33 (deze laatste alleen bij de wagen PS) 
F09  Foliestrook die boven de top van het product wordt geplaatst  
F10 Hoogte vanwaar de wikkelcyclus start, verwijst naar de onderste rand van de foliespoel  
F11 Hoogte waarop de wikkelcyclus stopt, verwijst naar de onderste rand van de foliespoel  
F12 Hoogte waarop het stijgen van de wagen stopt, verwijst naar de bovenste rand van de foliespoel 
(uitsluiting fotocel lezing product) 
F13 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen voor de versteviging aan de basis  
en in het midden (F08) van het product: 0 ÷ 100 
F14 Spanning van de folie op het product tijdens het stijgen van de wagen: 0 ÷ 100 
F15 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen voor de versteviging aan de top 
van het product: 0 ÷ 100 
F16 Spanning van de folie op het product tijdens de daling van de wagen: 0 ÷ 100 
F17 Enkel wagen PS /MPS2 rekken van de folie tijdens de omwentelingen voor de versteviging aan de 
basis van het product: 120 ÷ 400 
F18 Enkel wagen PS /MPS2 rekken van de folie tijdens de stijging van de wagen: 120 ÷ 400 
F19 Enkel wagen PS /MPS2 rekken van de folie tijdens de omwentelingen voor de versteviging aan de 
top van het product: 120 ÷ 400 
F20 Enkel wagen PS /MPS2 rekken van de folie tijdens de daling van de wagen: 120 ÷ 400 
F21 Productomtrek (m) - (standaardwaarde=4.0 m) 
F22 Cyclus met pauze: inclusief 1 of exclusief 0 
F23 Hoogte wagendaling met F22 = 1 
F24 Dikte van de gebruikte folie: 10 ÷ 35 micron. Functie alleen beschikbaar bij robotmodellen PS / 
MPS2 en PRS/MPS met optionele weegunit geïnstalleerd. 
Bij invoeren van de foliedikte binnen het bereik van 10 ÷ 35 micron, kan aan het eind van de cyclus het 
gewicht van de in de verpakking gebruikte folie worden verkregen. 
F25 Snelheid handmatig vooruit: 0÷40 Verplaatsingssnelheid van de machine in de handmatige 
modus. Met deze functie kunnen waarden binnen het bereik van 0 ÷ 40 worden ingevoerd, wat 
overeenkomt met een snelheidsregeling tussen 30 en 80 m/min. Achteruit wordt de snelheid met 30% 
verminderd. 
F26 Cyclus met afsnijden (Optioneel): ingeschakeld 1 of uitgeschakeld 0 
F27 Tijd voor afsnijden na fase: 0 ÷ 100 tienden van een seconde (Foliespanning afsnijden) 
F28 Tijd uitgang folie na afsnijden: 0 ÷ 100 tienden van een seconde 
F29 Starttijd in trage werking en tijd uittrekken folie onder traag trekken bij aanvang van de cyclus  
F30 Stijging step 
F31 Aantal omwentelingen step 
F32 Trekken omwentelingen step 
F33 Enkel wagen PS /MPS2: Voorrekken omwentelingen step 
F34 Initiële lage toeren omsnoering (na F05 toeren met film geopend) 
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F35 Activering omsnoering stijgend 
F36 Hoge omwentelingen omsnoering (nota: indien F06 = 0, blijft de snoerstrook gesloten)  
F37 Activering omsnoering in daling 
F38 laatste lage Omwentelingen omsnoering 
F39 Tijd afstelling omsnoering sluiten (hiermee kunt u wikkelen met gedeeltelijk gesloten film) 
 

6.3.1 Bijkomende manuele besturingen 
 
De Display F dient voor de visualisering van de manuele besturingen. Kies de manuele besturingen  
via de toetsen F+ en F- en druk op de toets aangeduid op de volgende lijst: 
 
C1 + toets F (op toets) → stijging foliewagen 
C1 + toets G (neertoets) → daling foliewagen 
C5+ knop F (pijl omhoog) → knip actie 
 
C6 + toets F (op toets) → w a g e n o m s n o e r i n g omhoog 
C6 + toets G (neertoets)→ wagen omsnoering omlaag 
 

6.3.2 Alarmen DISPLAY F= AA 
 
Het display V dient voor de signalering van de weergegeven alarmen samen met het knipperen van de  
LED naast de RESET-toets of samen met de rechter LED op het display F bij de modellen met 
touchscreen. 
 
E01: veiligheidsbumper geactiveerd 
E02: geen werking (de robot draait niet) 
E03: nieuwe start na uitschakeling of na elektriciteitsgebrek 
E04: ingreep beveiliging daling van wagen. 
E08: storing daling/stijging wagen. 
E09: breuk of einde folie 
E10: storing eindschakelaar wagen (beide bezet) 
E11: storing eindschakelaar wagen onder (werd niet vrij tijdens het stijgen van de wagen) 
E12: storing eindschakelaar wagen boven (werd niet vrij tijdens het dalen van de wagen) 
E13: probleem eindaanslag beneden: opengegaan tijdens het stijgen van de wagen de motor draait  
in omgekeerde richting of de eindaanslagen zijn omgewisseld 
E14: probleem eindaanslag boven: opengegaan tijdens het dalen van de wagen de motor draait  
in omgekeerde richting of de eindaanslagen zijn omgewisseld 
E16: deur wagen open.  
E20: ...E29 fout geheugen parameters 
E32: batterij leeg 
E50: afwijking opening/sluiting omsnoering (beide sensors bezet) 
E51: omsnoering geblokkeerd op hoge sensor 
E52: omsnoering geblokkeerd op lage sensor 
E53: afwijking hoge eindschakelaar omsnoering (niet bezet tijdens het stijgen van de rol) 
E54: afwijking lage eindschakelaar omsnoering (niet bezet tijdens het dalen van de rol) 
EF0: ...EF9, EFA fout touch controller 
EFb fout initialisatie touch controller (tijdens de inschakeling niet op het scherm drukken) 
EFC fout kalibratie touch controller (herhaal het kalibreren) 
Indien na achtereenvolgende inschakelingen de storing van het parametergeheugen alarmen (van E20 
tot E29 )gesignaleerd blijft, moet het EEprom geheugen worden vervangen. Bij deze storing kan de 
machine echter wel worden gebruikt maar de werkparameters kunnen niet worden opgeslagen. 
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6.3.3 Heropstarten na alarm of breuk / einde folie 
 
- wacht tot de machine stopt in fase en breng de wagen tot de hoogte voor de vervanging van de 
spoel ) alarm E09) 
-los het probleem op dat het alarm gegenereerd heeft of vervang de spoel als die eventueel 
opgebruikt is. Maak de folie weer vast aan de pallet 
- stel het alarm terug door te drukken op de knop RESET (E) (Fig.5.2) van het bedieningspaneel 
- druk op de knop START  
Machine-inschakeling - start automatische cyclus 
- druk op de BLAUWE RESETDRUKKNOP  
- het alarm resetten door op de RESETDRUKKNOP (E) op het besturingspaneel  
- druk op de knop START 
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6.4 Automatische bedrijfscyclus 

F01=01- VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS 
Automatische cyclus om de pallet van de basis tot de top en weer naar de basis te omwikkelen. 
F01=02- CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING 
 

Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een maximumhoogte van 1500mm 
vereist van het te omwikkelen product. Als deze hoogte wordt overschreden, moeten 
geschikte persoonlijke beschermmiddelen worden gebruikt daar gevaar voor vallen 
bestaat. 

 
Automatische cyclus om het product op de pallet te omwikkelen, vanaf de basis tot de top of vanaf de 
top tot de basis.  
 

OM VEILIGHEIDSREDENEN, MOET DE BEDRIJFSNELHEID VAN DE WERKENDE ROBOT 
WORDEN INGESTELD DOOR REKENING TE HOUDEN MET DE EVENTUELE REMWEG 
AFHANKELIJK VAN HET  
TYPE VLOER. 

 
F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE 
Automatische cyclus om de pallet te omwikkelen, vertrekkend van een voorbepaalde hoogte waarvan 
de waarde kan worden ingesteld via de functie F10. 
F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE 
Automatische cyclus om de pallet te omwikkelen met een halte op een voorbepaalde hoogte, 
instelbaar via de functie F11. 
F12 - ANDERS DAN 50- CYCLUS MET HOOGTEMETER 
Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis tot een bepaalde hoogte die 
vooraf wordt ingesteld met de functie F12 en waarna teruggekeerd wordt naar de basis. 
F21 - ANDERS DAN 4.0-CYCLUS SPECIALE PALLETS 
Automatische cyclus die zorgt voor het omwikkelen van producten met een grote omtrek, waarvan de 
waarde wordt ingesteld met behulp van de parameter F21. 
F22=01- VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE 
 

Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een maximumhoogte van 1500mm 
vereist van het te omwikkelen product.  Als deze hoogte wordt overschreden, moeten 
geschikte persoonlijke beschermmiddelen worden gebruikt daar gevaar voor vallen 
bestaat. 

 
Automatische cyclus "stijging en daling" of enkel "stijging met pauze" bij bereik van de top van het te 
omwikkelen product; voor de pauze kan de wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23. De 
machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag intermitterend signaal optreedt.  
Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop cyclusstart (A) worden gedrukt. 
Als de ingestelde cyclus "stijging en daling" is, zal de wagen stijgen, dalen en de cyclus is voltooid. 
Als de ingestelde cyclus enkel stijging is, zal de wagen stijgen en de cyclus is voltooid. 
Bij elk van deze cycli kunnen verschillende functies worden ingesteld om: 
- versterkingsomwentelingen uit te voeren aan de beide uiteinden, het aantal wordt ingesteld met de 
functies F05 en F06; 
- op een vooraf ingestelde hoogte, welke waarde wordt ingesteld met de functie F08, een bepaald 
aantal versterkingsomwentelingen uit te voeren, ingesteld met de functie F07, 
- af te stellen: de stijgsnelheid via de functie F03, de daalsnelheid via de functie F04; 
- de omwentelsnelheid rond de pallet via de functie F02; de overschrijding van de top van het pak via 
de functie F09. 
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6.5 Handmatige verplaatsing van de machine 

 
DE MACHINE KAN ALLEEN HANDMATIG BESTUURD WORDEN MET DE ROBOT HELEMAAL 
OMLAAG GEBRACHT EN OP EEN VLOER MET EEN HELLINGSGRAAD VAN MINDER DAN 
10°. 
 

De machine kan zelfstandig over korte afstanden binnen de werkafdelingen worden verplaatst. De 
machine wordt door een operator bestuurd door middel van de besturingshefboom (1) (Fig. 5.5) en de 
bedieningsknoppen (2) (Fig. 5.5). 
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6.6 De machine starten 

 
CONTROLEER ALVORENS DE CYCLUS TE STARTEN OF DE RUIMTE EN DE VLOER ROND HET 
TE VERPAKKEN PRODUCT VRIJ IS VAN ELK OBSTAKEL EN OF ER GEEN VOORWERPEN OP DE 
MACHINE ZIJN ACHTERGELATEN. 

 
 
NADAT DE CYCLUS IS GESTART, MOET DE OPERATOR ONMIDDELLIJK AFSTAND HOUDEN 
VAN DE WERKZONE VAN DE  
MACHINE. 
 

 
A) Bereid de werkcyclus van de machine voor, ontgrendel de noodknop (indien hij werd ingedrukt) en 
druk op de knop RESET;  
B) plaats de pallet met het te verpakken product in de werkzone, en rijd de machine ernaartoe met 
behulp van de handmatig bediende besturingshefboom (5) met de bedieningsknoppen (6) (Fig. 5.7); 
C) breng het tastwiel (7) tegen een zijkant van de pallet in de aanslag; 
D) verwijder handmatig de folie die uit de spoelrobot komt (8) en maak deze vast aan een hoek van de  
pallet. 
E) stel de bedrijfscyclus in op het bedieningspaneel; 
F) druk op de knop START; 
G) zodra de omwikkeling voltooid is, snijdt u handmatig de folie en bevestigt u deze op de pallet; 
H) nu is de pallet klaar om te worden opgehaald 
 
 

 
 

6.7 De machine stoppen 

De machinecyclus wordt gestopt door op de toets STOP van het bedieningspaneel te drukken. 
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6.8 Noodstop 

 
De machine is voorzien van een paddenstoelvormige noodknop (9) (Fig. 5.9-5.10). Door de 
paddenstoelknop in te drukken wordt de machine onmiddellijk gestopt. Om de machine weer te 
starten moet men de paddenstoelknop resetten door hem om te draaien en op de blauwe knop 
drukken om het bedieningspaneel weer in te schakelen. 
 

DE MOTOR IS VOORZIEN VAN EEN SYSTEEM DAT EEN ONMIDDELLIJKE STOP 
GARANDEERT, MAAR OP ZEER GLADDE OF GLIBBERIGE VLOEREN KAN DE MACHINE 
VERTRAAGD TOT STILSTAND KOMEN. 
 

 

6.9 Machinestop na afloop van het werk 

 
Na afloop van de bewerking, ook bij korte stilstanden, is het verplicht de machine in de 
veiligheidsstand te zetten (zie Fig. 5.9-5.10). 
A) breng de robot (10) aan de grond, 
B) schakel de machine uit door de noodstopknop in te drukken (9). 
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7  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. 
 

7.1 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 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. 
 

7.2 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 lossen, 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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7.3 Wekelijks onderhoud 

 
Schoonmaak:  
Verwijder zorgvuldig elk spoor van vuil op werk- en transportoppervlakken van de machine dat  
Wrijving zou kunnen veroorzaken, waardoor de beweging van deze oppervlakken wordt gehinderd. 
Gebruik hiervoor uitsluitend isopropylalcohol en een niet rafelende doek. 
 
Controleer: 
De machine is uitgeschakeld, speling op de foliewagen (zie fig. 6.2.1-6.2.2)) Wanneer mogelijk de 
foliewagen omhoog liften (1) voor een paar cm, de ketting moet gespannen worden (2) zoals als volgt  
beschreven: 
- los draaien van moer (3), draai de schroef aan, (4) tot dat de minst gespannen zijde van de ketting, 
gemeten op halve hoogte van de mast (5), een swing van 2 cm heeft. Draai de moer vast (5). Smeren 
van de ketting met ketting smeer.  
 

7.4 Halfjaarlijks onderhoud 

 
Controleer dat de disselboom in ruststand terugkeert naar de eindposities (3) (Fig. 6.2.1-6.2.2).  
Vervang indien nodig de controleveer. 
Controleer de mate van slijtage van de wielen en van de rubberen rol die de spoel draagt, vervang ze 
indien nodig. Vraag originele onderdelen aan bij de Technische ondersteuning. 
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7.5 Opladen batterij 

 
DE MACHINE HEEFT AFGEDICHTE BATTERIJEN MET GASRECOMBINATIE, GEREGELD MET 
VEILIGHEIDSVENTIELEN, EN AGM-TECHNOLOGIE DIE EEN HOGE GEBRUIKSVEILIGHEID GARANDEERT. 
HET IS VERBODEN DE BATTERIJEN TE VERVANGEN DOOR EEN ANDER TYPE OF MODEL DAN DE 
GEÏNSTALLEERDE BATTERIJEN. 
 
 
OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN TE VERLENGEN , MOET DE OPLAADCYCLUS ALTIJD 
WORDEN VOLTOOID. 
 
 
OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN TE VERLENGEN, TEN MINSTE EENMAAL IN DE TWEE 
MAANDEN EEN OPLAADCYCLUS UITVOEREN; DE BATTERIJEN MOETEN OOK WORDEN OPGELADEN 
TIJDENS DE PERIODEN DAT DE MACHINE NIET WORDT GEBRUIKT. 
 

De machine heeft twee in serie geschakelde batterijen van 12 V die in de binnenruimte van de machine zijn 
geïnstalleerd, die toegankelijk is door het luik (4) (Fig. 6.3-1) van het bedieningspaneel op te lichten. Tussen de twee 
accu's bevindt zich de voedingsstekker van de batterijen (5), die afgekoppeld moet worden in geval van onderhoud 
of ingrepen op de machine; de batterijlader (6) is op de bodemplaat gemonteerd. De levensduur van de batterij is 
afhankelijk van de zorg die men ervoor heeft, het is van belang dat de batterij altijd opgeladen wordt gehouden, in 
perioden waarin de machine stilstaat, moeten de batterijen gecontroleerd worden en ten minste eenmaal in de 
twee maanden worden opgeladen. 

 
 

 
GEBRUIK UITSLUITEND DE IN DE MACHINE INGEBOUWDE BATTERIJLADER, DIE SPECIAAL VOOR DE 
GEÏNSTALLEERDE BATTERIJEN WERD ONTWIKKELD. HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE BATTERIJ- 
LADER KAN SCHADE AAN DE BATTERIJ EN HET RISICO VAN VERSPREIDING VAN GIFTIGE STOFFEN 
VEROORZAKEN. 
 
LEES DE BIJ DE MACHINEDOCUMENTATIE GEVOEGDE INSTRUCTIES AANDACHTIG VOOR NADERE 
INFORMATIE OVER HET  
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJEN EN DE BATTERIJLADER. 
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Wanneer het signaal op het bedieningspaneel wordt ingeschakeld, als volgt te werk gaan om de batterijen op  
te laden (Fig.  6.3-2). 
 
1) Sluit de stekker aan op het stopcontact van het voedingsnet.  
 
2) Het automatische oplaadproces wordt gestart. In geval van stroomonderbreking of afkoppeling van  
de batterijen (voedingsstekker van de batterijen), wordt het opladen onderbroken en bij herstel van  
de stroom begint het proces opnieuw. De groene led geeft aan dat het opladen met succes is voltooid. 
Voor eventuele problemen en nadere informatie wordt verwezen naar de handleiding (9) van de batterijlader  
(10), die bij de documentatie is gevoegd. 
 

 



8-33 

8 Spare-part lijsten 
 
SOKKELS 
Onderstuk          10010013306  
Frame          10010011999 
Behuizing         10010012126 
Besturingspaneel            10020005244 
Besturingspaneel Touch          10020024397 
Tussenwiel               10010001076 
Besturingshefboom        10010014157 
Veiligheidsbumper         10010000410 
Scharnierende arm h=1800       10010030864 
Scharnierende arm h=2200       10010011783 
Scharnierende arm h=2700       10010011946 
Scharnierende arm h=3000       10010011947 
Motor                 10010011795 
Aandrijfwiel met         10010001092 
Aandrijfwiel met         10010025119 
Schakelpaneel         10020024986 
Batterijen         10020012680 
Batterijen         10020012128 
VOORREKROBOTS  
FM/MB -robot             10010012370 
FE/EB  robot              10010008516 
Structuur (FM/MB - FE/EB)         10000000280 
PRS/MPS-robot             10010012350 
PS/MPS2-robot             10010012351 
Structuur (PRS/MPS - PS/MPS2)      10010008620 
Folie knipgroep             10010007677 
DISSELBOOM  PRODUCTMETING 
Disselboom met wiel 300         10010002136 
Disselboom met wiel 400         10010002139 
 
 

 



8-34 

 



8-35 

 



8-36 

 



8-37 

 



8-38 

 



8-39 

 



8-40 

 



8-41 

 



8-42 

 



8-43 

 



8-44 

 



8-45 

 



8-46 

 



8-47 

 



8-48 

 



8-49 

 



8-50 

 



8-51 

 



8-52 

 



8-53 

 



8-54 

 



8-55 

 



8-56 

 



8-57 

 



8-58 

 



8-59 

 
 
 
 
 

 


