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W ca ej instrukcji stosowane s  nast puj ce symbole w celu wskazania na szczególnie wa ne informacje.

Oznacza szczególnie 
wa ne informacje

Zwraca uwag  na 
szczególne zagro enia.

Prawo do wprowadzania zmian technicznych zastrze one. Niniejszej instrukcji nie wolno kopiowa  ani inaczej powiela . 
Zawarto ci instrukcji nie wolno zmienia  ani przekazywa  osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrze one. 

© Copyright Cyklop Teknik AB – Burseryd 2014- /mka



3

Urban Ursing

Mattias Josephson
Burseryd, 2015-12-01

Burseryd, 2015-12-01

Ph:  +46 (0)371 50800
Fax: +46 (0)371 50775        

info@cyklopteknik.se 
www.cyklopteknik.se

Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD

Mattias Joses phson

Urban UrsingUrban Ursing
Dyrektor zarz dzaj cy

Stanowisko

Stanowisko

Odpowiedzialny 
za dossier techniczne

Miejsce i data(RR-MM-DD)

Miejsce i data(RR-MM-DD)

Deklaracja zgodno ci WE zgodnie z dyrektyw  maszynow  2006/42/WE, Za cznik 2A

My:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 Burseryd
nr rejestracji  rmy 556224-0001

niniejszym o wiadczamy na w asn  odpowiedzialno , e produkt:

Oznaczenie: Owijarka foli  stretch CTA 215
Oznaczenie typu: CTA2150000-CTA2159999
Numer maszyny: Od 150001 do 170999

• do której zastosowano stosowne cz ci za cznika 1 dyrektywy dotycz ce kluczowych wymogów zdrowia 
i bezpiecze stwa z zakresu projektowania maszyn i sporz dzono odpowiedni  dokumentacj  techniczn  
zgodnie z za cznikiem 7, paragraf A. 

• Odpowiednie dokumenty dotycz ce cz ciowo uko czonej maszyny zostan  przedstawione na uzasadnione 
danie w adz krajowych.

Niniejsza deklaracja zgodno ci obejmuje nast puj ce dyrektywy:
2006/42/WE Dyrektywa maszynowa, podstawowe przepisy bezpiecze stwa
2006/95/WE Dyrektywa niskonapi ciowa (LVD)
2004/108/WE Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC)

Zastosowano nast puj ce zharmonizowane normy:
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk   
  reduction
EN ISO 13849-1  Safety of machinery - Control Systems
EN 60204-1  Safety of machinery - Electrical equipment of machines



4

W niniejszej instrukcji opisano obs ug , bezpieczne u ytkowanie, konserwacj  i regulacj  maszyny. UWAGA! Z cze sieciowe nie zosta o 
do czone do zestawu.

Konstrukcja i projekt maszyny pozwalaj  na bezpieczne u ytkowanie i bezpieczn  konserwacj . Bezpiecze stwo zapewnia jedynie 
przeprowadzenie instalacji zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

Oznaczenia ostrzegawcze przymocowane do maszyny nale y utrzymywa  w stanie zapewniaj cym ich czytelno . Je li oznaczenia s  
nieczytelne, nale y je wymieni . Omówienia i lokalizacja s  podane poni ej. Wygl d oznaczenia na maszynie mo e si  nieznacznie 
ró ni , ale znaczenie jest takie same.
Nr cz ci: 400xxx

UWAGA!
Rami  obraca si  w kierunku, który 
wskazuje strza ka.

UWAGA!
Agregat porusza si  kierunku, który 
wskazuje strza ka. Ryzyko zmia d enia.

UWAGA!
Wysokie napi cie elektryczne.

INFORMACJE
1. Przeci gn  foli  zgodnie z ilustracj . 
2. Zamiana, ró ne po o enia przek adni.

UWAGA!
Ryzyko zmia d enia.

UWAGA!
Ryzyko zmia d enia.
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1. Ogólne instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa

INFORMACJE OGÓLNE
Projekt i budowa maszyny pozwala na bezpieczne u ywanie 
i konserwacj . Stwierdzenie to jest prawdziwe pod warunkiem, e 
instalacja zosta a przeprowadzona, jak opisano w tej instrukcji. 
Ka da osoba pracuj ca z t  maszyn  powinna przeczyta  ten 
podr cznik i przestrzega  instrukcji. Klient jest odpowiedzialny za 
zadbanie, eby instrukcje by y znane personelowi.

W niektórych krajach i niektórych  rmach wymagane jest 
przestrzeganie wi kszej liczby przepisów bezpiecze stwa, 
g ównie odnosz cych si  do personelu. Ta dokumentacja 
nie bierze pod uwag  takich  rmowych lub krajowych 
wytycznych. Dane techniczne w tym podr czniku powinny by  
wystarczaj c  podstaw  do decyzji w sprawie 
lokalnych przepisów bezpiecze stwa. Skonsultowa  
si  z w a ciwymi w adzami lub  rmowymi 
specjalistami ds. bezpiecze stwa.

Ta dokumentacja rozró nia "normaln  eksploatacj " (patrz rozdzia  
3-4 Praca maszyny) i "inne prace" (patrz rozdzia  5 Utrzymanie 
i codzienna konserwacja). Powodem tego s  ró ne wymagania 
wobec operatorów i personelu serwisowego, zw aszcza pod 
wzgl dem bezpiecze stwa.

atwiejsze czynno ci konserwacyjne, jak opisano w rozdziale 4, 
mog  by  równie  przeprowadzane przez operatorów. 
Czynno ci konserwacyjne opisane tylko w rozdziale 5 mog  
by  przeprowadzane wy cznie przez personel serwisowy o 
odpowiednich umiej tno ciach. 

BEZPIECZE STWO
Nale y przestrzega  nast puj cych regu : W pobli u instalacji nie 
powinny znajdowa  si  dzieci ani zwierz ta. Jedynie pracownicy, 
którzy przeczytali i zrozumieli ten podr cznik, mog  pracowa  z t  
maszyn . Nie wykonywa  adnych czynno ci na maszynie, kiedy 
pracuje ona lub jest w czona.   Ostrze enie! Nawet je li maszyna 
nie pracuje, mo e by  w czona. Nie wolno usuwa  ani wy cza  
urz dze  zabezpieczaj cych. Wszelkie zabezpieczenia elementów 
elektrycznych i mechanicznych musz  by  w a ciwie zainstalowane, 
kiedy instalacja pracuje. Urz dzenia zabezpieczaj ce s  istotne dla 
bezpiecze stwa w rodowisku roboczym. Dlatego te  jest ci le 
zakazane ignorowanie lub omijanie ich w jakikolwiek sposób. 
Miejsce pracy nale y utrzymywa  czyste i bez niepotrzebnych 
przedmiotów. Upewni  si , czy o wietlenie w miejscu pracy jest 
odpowiednie.

NIEUPRAWNIONE U YCIE
Niektóre sposoby u ycia mog  prowadzi  do niepotrzebnego 
zagro enia bezpiecze stwa ze wzgl du na ich niezgodno  z 
danymi technicznymi maszyny i dlatego s  niedopuszczalne. Nie 
wolno:

• owija  palet niespe niaj cych wymogów technicznych
• owija  towarów na paletach, które przekraczaj  maksymalny 

dopuszczalny ci ar
• owija  towarów na paletach, które nie zosta y odpowiednio 

u o one. Nale y pami ta , e nawet je li u o enie towarów 
wygl da na odpowiednie, opakowania nadal mog  spa  z 
innych powodów.

• owija  palet w z ym stanie
• owija  palet, które wystaj  poza obr b obrotu sto u
• ignorowa  wymogów technicznych instalacji
• owija  niezapakowanej ywno ci

U YTKOWNICY
Operatorzy
Operatorem maszyny mo e by  ka da doros a osoba, która 
przeczyta a i zrozumia a tre  rozdzia ów 1-4. Nie wymaga si  
od operatorów adnej specjalnej wiedzy. Operatorzy maszyny s  
przeszkoleni przez pracowników  rmy Cyklop lub autoryzowanych 
sprzedawców  rmy Cyklop.

Do normalnych zada  operatora nale :
• eksploatacja maszyny
• codzienna standardowa konserwacja. Oznacza to na przyk ad 

czyszczenie fotokomórek - nie mog  by  wykonywane adne 
wi ksze zadania.

• dbanie, by nie wyst pi y niebezpieczne sytuacje.
• utrzymywanie czystego i pozbawionego niepotrzebnych 

przedmiotów miejsca pracy.

Serwis
Wymagane s  specjalne umiej tno ci, do wiadczenie i/ lub 
przeszkolenie. Personel serwisowy powinien by  równie  dobrze 
zaznajomiony z tre ci  ca  tej dokumentacji Zazwyczaj do serwisu 
nale  nast puj ce typy zada :

• konserwacja instalacji
• naprawa usterek
• wsparcie operatorów

Personel serwisowy po naprawieniu b du powinien przywróci  
maszyn  do oryginalnego stanu. Nale y mie  na uwadze wzgl dy 
bezpiecze stwa, co oznacza, na przyk ad, ponown  instalacj  
zatyczek zabezpieczaj cych, a tak e przywrócenie prze cznika 
bezpiecze stwa do jego pierwotnego po o enia. Je li serwisant 
z w asnej inicjatywy wprowadza zmiany do instalacji, klient 
traci prawo do roszcze  gwarancyjnych w razie jakichkolwiek 
problemów wynikaj cych z takiej zmiany.

RODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Niektóre rodki ochrony osobistej nie musz  by  stosowane 
przez operatorów maszyny. Jednak e pewne rodki s  
zalecane. Na przyk ad buty ze stalowymi czubkami, 
ochrona s uchu itd. Jednak niektóre wykorzystywane produkty 
mog  wymaga  rodków ochrony - zapozna  si  z dokumentacj  
tych urz dze . Podczas pracy z arkuszami metalu nale y 
stosowa  pewne rodki zapobiegawcze, aby unikn  
obra e , np. ran r k i podobnych. Podczas przeprowadzania 
serwisu nale y przestrzega  lokalnych przepisów bezpiecze stwa. 
Omówi  bezpiecze stwo osobiste z  rmowym specjalist  ds. 
bezpiecze stwa. 

Ca a instalacja zosta a zaprojektowana i przetestowana do 
pracy z okre lonymi substancjami. Stosowanie substancji innych 
ni  okre lone mo e powodowa  nieprzewidziane zagro enia. 
Producent nie przyjmuje odpowiedzialno ci za komplikacje 
wynikaj ce ze stosowania substancji innych ni  okre lone.

TRANSPORTOWANIE
Transport instalacji po drodze publicznej mo e wymaga  
przestrzegania lokalnych przepisów. Skonsultowa  si  z krajowymi 
i lokalnymi w adzami w sprawie takich przepisów i konieczno ci 
starania si  o zezwolenie.

KWESTIE DOTYCZ CE OCHRONY RODOWISKA
Potencjalne zagro enia dla rodowiska s  zwi zane, na przyk ad, 
z olejem, smarem i detergentami. Substancje tego typu nale y 
utylizowa  zgodnie z krajowymi przepisami dotycz cymi ochrony 
rodowiska.
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UTYLIZACJA MASZYNY/ INSTALACJI
Przy utylizacji maszyny nale y przestrzega  lokalnych 
przepisów dotycz cych ochrony rodowiska. Maszyna zawiera 
tylko takie materia y, które mog  by  podane do powszechnej 
wiadomo ci. Wszystkie materia y wykorzystane w czasie produkcji 
maszyny by y w stanie umo liwiaj cym utylizacj  w bezpieczny dla 
rodowiska sposób i bez ryzyka zranienia osób. 

KATASTROFY
Katastrofy obejmuj  po ar, powód  i podobne zdarzenia. Nie ma 
specjalnych zasad post powania w przypadku katastrof.

Gaszenie po aru mo e odbywa  si  zgodnie ze zwyk ymi normami.

Obs uga podstawowa 

Przed u yciem nale y uwa nie przeczyta  podr cznik i instrukcje 
dotycz ce bezpiecze stwa. Podr cznik dla operatora nale y 
przechowywa  gotowy do u ycia w pobli u maszyny. Tu nale y 
umie ci  odst py czasowe konserwacji i kontroli. 

Maszyna/ instalacja mo e by  u ywana tylko w technicznie 
doskona ych warunkach zgodnie z przeznaczeniem i z instrukcjami 
przedstawionymi w instrukcji obs ugi, a tak e wy cznie przez 
osoby wiadome zagadnie  bezpiecze stwa i w pe ni wiadome 
zagro e  zwi zanych z eksploatacj  maszyny/ instalacji. Dlatego 
te  wszelkie zak ócenia funkcjonowania, zw aszcza wp ywaj ce 
na bezpiecze stwo maszyny/ urz dzenia, nale y niezw ocznie 
korygowa .  

Maszyn / instalacj  mo na eksploatowa  tylko zgodnie z 
przeznaczeniem. 

rodki organizacyjne 

Poza przekazaniem instrukcji obs ugi nale y obserwowa  
u ytkownika i poinstruowa  go odno nie wszelkich innych 
maj cych ogólnie zastosowanie prawnych i innych obowi zkowych 
przepisach istotnych dla zapobiegania wypadkom i ochrony 
rodowiska. Te obowi zkowe przepisy mog  równie  dotyczy  

obchodzenia si  z niebezpiecznymi substancjami, wydawania 
i/ lub noszenia wyposa enia ochrony osobistej lub przepisów 
drogowych. 

Z przyczyn bezpiecze stwa d ugie w osy musz  by  zwi zane z ty u 
lub zabezpieczone w inny sposób, odzie  musi by  przylegaj ca 
i nie wolno nosi  bi uterii, np. pier cionków. Pochwycenie przez 
maszyn  lub zaczepienie pier cionkiem o ruchome cz ci mog  
powodowa  obra enia. 

Nale y u ywa  wyposa enia ochronnego wsz dzie tam, gdzie 
wymagaj  tego warunki lub prawo. 

Przestrzega  wszelkich instrukcji bezpiecze stwa i ostrze e  
znajduj cych si  na maszynie/ instalacji. 

Zwróci  uwag , aby instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa i 
ostrze enia do czone do maszyny by y zawsze kompletne 
ca kowicie czytelne. W razie mody  kacji istotnych dla 
bezpiecze stwa lub zmian w dzia aniu maszyny/ instalacji podczas 
eksploatacji nale y natychmiast zatrzyma  maszyn  / instalacj  
i zg osi  zak ócenie dzia ania kompetentnym w adzom/ osobom. 

Nigdy nie wprowadza  mody  kacji, dodatków ani przekszta ce , 
które mog  wp ywa  na bezpiecze stwo, bez zezwolenia dostawcy. 
Dotyczy to tak e instalacji i regulacji zabezpiecze  oraz zaworów, 
jak równie  spawów elementów konstrukcyjnych. 

Cz ci zamienne musz  by  zgodne z wymogami technicznymi 
okre lonymi przez producenta. Cz ci zamienne pochodz ce od 
producentów oryginalnego wyposa enia spe niaj  je. 

Nigdy nie mody  kowa  oprogramowania ani programowalnych 
systemów sterowania. 

Wymienia  przewody hydrauliczne w wymaganych i w a ciwych 
przedzia ach czasu, nawet je li nie wykryto defektów wa nych ze 
wzgl dów bezpiecze stwa. 

Do wykonania czynno ci konserwacyjnych absolutnie nieodzowne 
s  gotowe do u ycia narz dzia i sprz t warsztatowy dostosowany 
do zadania. 

Personel musi zna  rozmieszczenie i sposób u ycia ga nic. 

Przestrzega  wszelkich procedur ostrzegania o po arze i zwalczania 
po aru. 

Urz dzenia zapobiegaj ce wypadkom, które nie s  zawarte w 
dostawie, jak os ona zabezpieczaj ca, maj  by  zapewnione przez 
klienta zgodnie z lokalnymi przepisami bezpiecze stwa. 

Dobór i szkolenie personelu 

Wszelkie prace zwi zane z maszyn  / instalacj  musz  by  
wykonywane wy cznie przez odpowiedzialny personel. Nale y 
przestrzega  ustawowego ograniczenia wieku. 

Zatrudnia  tylko wyszkolony i poinstruowany personel i w jasny 
sposób przydzieli  obowi zki personelowi zajmuj cemu si  
eksploatacj , regulacj , konserwacj  i naprawami. 

Zadba , aby tylko uprawniony personel pracowa  przy maszynie. 

Okre li  obowi zki operatora maszyny - przy uwzgl dnieniu 
przepisów drogowych - daj c operatorowi prawo do odrzucania 
instrukcji od stron trzecich, które nie s  zgodne z zasadami 
bezpiecze stwa. 

Nie zezwala  osobom, które maj  by  przeszkolone lub 
poinstruowane, lub osobom bior cym udzia  w ogólnym 
szkoleniu na prac  przy maszynie/ instalacji bez sta ego nadzoru 
do wiadczonej osoby. 

Praca z instalacj  elektryczn  i wyposa eniem maszyny/ instalacji 
mo e by  wykonywana tylko przez elektryka o odpowiednich 
umiej tno ciach lub przez przeszkolone osoby pod nadzorem i 
kierownictwem elektryka o odpowiednich umiej tno ciach oraz 
zgodnie z zasadami in ynierii elektrycznej oraz z przepisami. 

Praca ze sprz tem gazowym (odbiorniki gazu) mo e by  
wykonywana tylko przez specjalnie przeszkolony personel. 

Praca z instalacj  hydrauliczn  mo e by  wykonywana tylko przez 
personel posiadaj cy specjaln  wiedz  i do wiadczenie w zakresie 
sprz tu hydraulicznego. 
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Instrukcje bezpiecze stwa rz dz ce poszczególnymi 
fazami eksploatacyjnymi
 
Unika  trybów eksploatacyjnych, które mog  zagrozi  
bezpiecze stwu. 

Podj  konieczne rodki, aby zapewni , e maszyna jest 
u ywana wy cznie w stanie bezpiecznym i niezawodnym. 
Eksploatowa  maszyn  tylko wtedy, gdy wszystkie urz dzenia 
ochronne i zabezpieczaj ce, takie jak zdejmowane urz dzenia 
zabezpieczaj ce, wyposa enie wy czania awaryjnego, d wi kowe 
elementy ostrzegawcze i wyci gi, znajduj  si  na swoim miejscu i 
w pe ni funkcjonuj . 

Przynajmniej raz podczas zmiany sprawdzi  maszyn / instalacj  
pod k tem widocznych uszkodze  i usterek. Wszelkie zmiany 
(w tym zmiany w dzia aniu maszyny) niezw ocznie zg asza  
kompetentnej organizacji/ osobie. Je li to konieczne, natychmiast 
zatrzyma  maszyn  i zablokowa  j . 

W razie nieprawid owego dzia ania nale y natychmiast zatrzyma  
maszyn / instalacj  i zablokowa  j . Natychmiast usuwa  usterki, 
je li wyst pi .
 
Przed uruchomieniem lub wprawieniem maszyny/ instalacji w ruch 
upewni  si , e nie zagra a to adnej osobie. 

Nigdy nie wy cza  ani nie usuwa  urz dze  zasysaj cych i 
wentylacyjnych, kiedy maszyna jest eksploatowana. 

Krótko poinstruowa  operatorów przed rozpocz ciem specjalnych 
dzia a  i prac konserwacyjnych oraz wyznaczy  osob  do 
nadzorowania tych czynno ci. 

Nale y si  upewni , e miejsce konserwacji jest odpowiednio 
zabezpieczone! Jednostki podnosz ce musz  zosta  zabezpieczone 
za pomoc  mechanicznych zabezpiecze  przed opadaniem 
(zacisków) przed wej ciem na maszyn ! 

Je li maszyna/ instalacja jest ca kowicie wy czona w celu 
wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych, nale y 
j  zabezpieczy  przed przypadkowym uruchomieniem przez: 
– zablokowanie g ównych elementów sterowania i usuni cie 
kluczyka zap onowego i/ lub - opatrzenie g ównego prze cznika 
oznakowaniem ostrzegawczym.

Przeprowadza  prace konserwacyjne i naprawcze, tylko je li 
maszyna jest umiejscowiona na stabilnym i równym pod o u 
oraz zosta a zabezpieczona przed przypadkowym ruchem i 
przechyleniem! 

Aby unikn  ryzyka wypadków, pojedyncze cz ci i du e zespo y 
wymontowane w celu wymiany powinny zosta  ostro nie 
przymocowane do sprz tu do podnoszenia i zabezpieczone. 
U ywa  tylko dopasowanego i b d cego w doskona ym stanie 
sprz tu do podnoszenia i systemów zawiesze  o odpowiednim 
ud wigu. Nigdy nie pracowa  ani nie sta  pod zawieszonymi 
adunkami! 

Mocowanie adunków i instruowanie operatorów d wigów powinno 
si  powierza  tylko do wiadczonym osobom. Osoba daj ca 
instrukcje powinna znajdowa  si  w zasi gu wzroku i s uchu 
operatora. 

W celu przeprowadzania prac na wysoko ciach zawsze 
nale y u ywa  specjalnie do tego przeznaczonych lub inaczej 
zabezpieczonych drabin i platform roboczych. Nigdy nie u ywa  
cz ci maszyny do wspinania si . Nosi  uprz  zabezpieczaj c  
podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych na wi kszych 
wysoko ciach. Wszystkie uchwyty, stopnie, por cze, platformy, 
podesty i drabiny utrzymywa  wolne od brudu, niegu i lodu.  

Oczy ci  maszyn , zw aszcza czenia i jednostki gwintowane, 
z wszelkich ladów oleju, paliwa i konserwantów przed 
przeprowadzeniem konserwacji/ napraw. Nigdy nie u ywa  
agresywnych detergentów. U ywa  niepozostawiaj cego w ókien 
czy ciwa. 

Przed czyszczeniem maszyny wod , strumieniem pary (czyszczenie 
pod wysokim ci nieniem) lub detergentami nale y przykry  lub 
zaklei  ta m  wszelkie otwory, które ze wzgl dów bezpiecze stwa 
i funkcjonalnych musz  by  chronione przed wnikaniem wody, 
pary lub detergentu. Szczególnie ostro nie nale y obchodzi  si  z 
silnikami elektrycznymi i szafkami rozdzielczymi. 

Zadba  podczas czyszczenia maszyny, aby czujniki temperatury 
systemu ostrzegania przeciwpo arowego i systemu 
przeciwpo arowego nie mia y kontaktu z gor cymi rodkami 
czyszcz cymi, poniewa  mo e doj  do w czenia systemu 
przeciwpo arowego. 

Po czyszczeniu usun  wszystkie pokrywy i ta my za o one w tym 
celu. 

Po czyszczeniu sprawdzi  wszystkie przewody paliwowe, smarowe 
i hydrauliczne pod k tem przecieków, lu nych po cze , oznak 
otar  i uszkodze . Wszelkie zauwa one usterki musz  zosta  
usuni te niezw ocznie. 
Zawsze nale y dokr ci  wszelkie po czenia rubowe, które zosta y 
poluzowane podczas konserwacji i napraw. 

Wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce usuni te dla celów regulacji, 
konserwacji lub naprawy nale y ponownie zamontowa  i sprawdzi  
niezw ocznie po zako czeniu prac konserwacyjnych i naprawczych.
 
Zadba , aby wszelkie zu ywaj ce si  lub wymienione cz ci by y 
utylizowane w bezpieczny sposób i przy minimalnym wp ywie na 
rodowisko. 

Przed wprawieniem maszyny w ruch zawsze sprawdzi , czy 
wyposa enie dodatkowe zosta o bezpiecznie schowane. 

Unika  wszelkich dzia a , które mog  stworzy  ryzyko dla 
stabilno ci maszyny. 

Nie stawa  na przeno niku. 
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Ostrze enia o szczególnych zagro eniach 

Energia elektryczna 

U ywa  jedynie oryginalnych bezpieczników o okre lonym 
nat eniu. Natychmiast wy czy  maszyn / instalacj , je li wyst pi 
problem w systemie elektrycznym. 

Prace dotycz ce systemu elektrycznego lub sprz tu elektrycznego 
mog  by  przeprowadzane tylko przez elektryka o odpowiednich 
umiej tno ciach lub specjalnie przeszkolony personel pod kontrol  
i kierownictwem takiego elektryka oraz zgodnie z odpowiednimi 
zasadami in ynierii elektrycznej. 

Je li tak stanowi  przepisy, zasilanie elektryczne tych cz ci 
maszyn i instalacji, na których maj  by  przeprowadzone kontrole 
lub prace konserwacyjne i naprawcze, musi zosta  odci te. 
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac sprawdzi  cz ci 
pozbawione zasilania pod k tem obecno ci pr du i uziemi  je lub 
zewrze  je poza zaizolowaniem przylegaj cych cz ci i elementów 
pod napi ciem. 

Wyposa enie elektryczne maszyny/ instalacji nale y kontrolowa  i 
sprawdza  w regularnych odst pach czasu. Usterki takie jak lu ne 
po czenia lub przepalone kable nale y niezw ocznie usuwa . 

Prace konieczne do wykonania na cz ciach i elementach pod 
napi ciem nale y przeprowadza  w obecno ci drugiej osoby, 
która mo e odci  zasilanie w razie niebezpiecze stwa przez 
uruchomienie wy cznika awaryjnego lub g ównego prze cznika 
zasilania. Zabezpieczy  miejsce pracy czerwono-bia  ta m  i 
oznaczeniem ostrzegawczym. U ywa  tylko izolowanych narz dzi. 

Przed rozpocz ciem prac na zespo ach wysokonapi ciowych i po 
odci ciu zasilania kabel zasilaj cy musi by  uziemiony, a elementy 
takie jak kondensatory zwarte do uziemienia. 

Sprz t WY CZANIA AWARYJNEGO nie mo e by  zmostkowany 
ani wy czony z u ytku. 

Zamkn  obszar czerwono-bia  ta m  i zawiesi  oznaczenie 
ostrzegawcze. U ywa  tylko izolowanych przed napi ciem narz dzi. 

Aktywacja czujników mo e uruchomi  niebezpieczne funkcje 
maszyny. U y  os on, ogrodzenia zabezpieczaj cego lub lekkich 
barierek, aby zapobiega  wej ciu. Ustawi  znaki ostrzegawcze. 

Pod cza  lub od cza  wtyczki szybkiego od czania tylko przy 
wy czonym zasilaniu. 
 

Wyposa enie hydrauliczne i pneumatyczne 

Prace dotycz ce wyposa enia hydraulicznego powinny by  
przeprowadzane przez osoby posiadaj ce specjalistyczn  wiedz  
i do wiadczenie w instalacjach hydraulicznych. 

Regularnie sprawdza  wszystkie przewody, w e i po czenia 
rubowe pod k tem przecieków i widocznych uszkodze . 

Natychmiast naprawia  uszkodzenia. Rozpry ni ty olej mo e 
powodowa  obra enia i po ar. 

Rozhermetyzowa  wszystkie odcinki systemu i orurowanie 
pod ci nieniem (instalacja hydrauliczna, instalacja spr onego 
powietrza) zgodnie ze szczegó owymi instrukcjami danej jednostki 
przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac naprawczych. 

Przewody hydrauliczne i spr onego powietrza musz  by  
w a ciwie u o one i umocowane. Sprawdzi , czy adne z po cze  
nie jest zamienione. Mocowania, d ugo  i jako  w y musz  by  
zgodne z wymogami technicznymi. 

Szum 

Podczas eksploatacji wszystkie przegrody akustyczne musz  by  
zamkni te. Zawsze nosi  zalecan  ochron  s uchu. 

Substancje niebezpieczne dla ludzi 
i rodowiska 

Podczas pracy z olejem, smarem i innymi substancjami 
chemicznymi przestrzega  przepisów bezpiecze stwa zwi zanych 
z danym produktem. Zachowa  ostro no  podczas pracy z 
gor cymi materia ami zu ywalnymi (ryzyko poparzenia)! 

Maszyna w ruchu 

Do za adunku u ywa  tylko sprz tu do podnoszenia i urz dze  
o odpowiedniej adowno ci. Wyznaczy  kompetentn  osob  
do dawania sygna ów podczas operacji podnoszenia. Maszyn  
i wyposa enie podnosi  we w a ciwy sposób, u ywaj c 
odpowiedniego sprz tu do podnoszenia i wy cznie zgodnie 
z instrukcjami eksploatacji (punkty mocowania urz dze  do 
podnoszenia itd.). 

U ywa  wy cznie odpowiednich rodków transportu o adekwatnym 
obci eniu. Nie sta  ani nie pracowa  pod zawieszonymi adunkami. 
Bezpiecznie mocowa  adunki, u ywaj c odpowiednich punktów 
mocowania. 
 
Przed lub niezw ocznie po zako czeniu dzia a  zwi zanych z 
adowaniem maszyn / instalacj  nale y zabezpieczy , u ywaj c 
zalecanych/ dostarczonych urz dze , przed przypadkowymi 
zmianami po o enia, jak równie  nale y opatrzy  maszyn / 
instalacj  znakiem ostrzegawczym. 

Przed rozpocz ciem ponownej eksploatacji maszyny/ instalacji 
nale y we w a ciwy sposób usun  te urz dzenia. Ostro nie 
za o y  ponownie i zamocowa  wszystkie usuni te dla celów 
transportu cz ci przed rozpocz ciem ponownej eksploatacji 
maszyny/ instalacji. 

Odci  zewn trzne zasilanie maszyny lub instalacji, nawet je li 
wprowadzono tylko niewielkie zmiany miejsca. Ponownie pod czy  
we w a ciwy sposób maszyn  do zasilania przed rozpocz ciem 
ponownej eksploatacji. 



10

CYKLOP TEKNIK AB
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2. G ówne cz ci maszyny

Akcesoria

Ostrze ( ab dzia szyja)

Instrukcja obs ugi

Skrócona instrukcja obs ugi

P yta maszyny jest przymocowana do masztu.

2. G ówne elementy urz dzenia

1. Rama

2. Rami

3. Skrzynka sterownicza

4. Agregat
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3. Szafka steruj ca
3.1 PODSUMOWANIE I OMÓWIENIE PRZYCISKÓW

Wybierak programu (prze cznik 
obrotowy)
Wybór programów 1 do 7.

Wybór górnego owijania (prze cznik 
obrotowy)
Wybór liczby warstw owijania górnej cz ci 
towarów, 1-7 obrotów.

Napi cie folii (pokr t o)
P ynny wybór napi cia folii mi dzy zespo em 
a towarami na palecie.

Pr dko  wózka (pokr t o)
P ynna regulacja pr dko ci wózka z foli  
do góry.

Wybór dolnego owijania (prze cznik 
obrotowy)
Wybór liczby warstw owijania dolnej cz ci 
towarów, 1-7 obrotów.

Pr dko  rami  (pokr t o)
P ynna regulacja pr dko ci obrotów rami .

Start (przycisk)
Uruchamianie maszyny.

Pauza (przycisk)
Wstrzymanie cyklu folii.

Reset (przycisk)
Przycisku resetowania nale y u y , je li co  
znajduje si  w niew a ciwym po o eniu przed 
uruchomieniem maszyny. Wci nij i przytrzymaj 
przycisk przez 3 sekundy aby ustawi  talerz 
obrotowy i wózek z foli  stretch do pozycji 
wyj ciowej.  Je li maszyna jest wyposa ona w 
docisk, przemie ci si  on w górne po o enie.

Wy cznik awaryjny (przycisk)
Nacisn  ten przycisk, aby zatrzyma  maszyn  
w sytuacji awaryjnej. UWAGA: Przycisku 
zatrzymania awaryjnego nie wolno 
u ywa  do zatrzymywania maszyny, 
poniewa  nieuzasadnione u ycie mo e 
uszkodzi  przek adni .

Wska nik zasilania (kontrolka)
W czenie/wy czenie maszyny. Je li ta 
kontrolka wieci, maszyna jest w czona.

Pr dko  wózka (pokr t o)
P ynna regulacja pr dko ci wózka z foli  
do do u.

Kontrolka (LED)
Informuje o stanie pracy i podaje kody 
alarmowe.
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3.2 PODSUMOWANIE PROGRAMU

Ten program s u y g ównie do sytuacji, gdy wymagana jest du a wydajno  lub do towarów wymagaj cych  minimalnej ilo ci folii, poniewa  
nak adanie folii ko czy si  na górze palety.
1.    Nacisn  przycisk uruchamiania.
2.    Rami  obrotowe zacznie si  obraca  si  ze redni  pr dko ci .
3.    Po ok. po owie obrotu rozpoczyna si  wst pne rozci ganie i pr dko  ramienia wzrasta do wcze niej ustawionej warto ci.
4.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby dolnych warstw wózek z foli   zaczyna si  podnosi .
5.    Kiedy fotokomórka na wózku z foli  znajdzie si  powy ej palety, wózek zatrzyma si  po ok. 1 sekundzie.
6.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby górnych warstw pr dko  talerza obrotowego spada do niskiej pr dko ci, po czym talerz 
obrotowy zatrzymuje si  w po o eniu wyj ciowym.
7.    Folia jest odcinana r cznie a wózek z foli  opuszcza si  z powrotem po wci ni ciu przycisku uruchamiania.

Ten program jest stosowany do „normalnych” towarów na palecie, poniewa  folia jest zak adana od góry i od do u.
1.    Nacisn  przycisk uruchamiania.
2.    Rami  obrotowe zacznie si  obraca  si  ze redni  pr dko ci .
3.    Po ok. po owie obrotu rozpoczyna si  wst pne rozci ganie i pr dko  ramienia wzrasta do wcze niej ustawionej warto ci.
4.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby dolnych warstw wózek z foli   zaczyna si  podnosi .
5.    Kiedy fotokomórka na wózku z foli  znajdzie si  powy ej palety, wózek zatrzyma si  po ok. 1 sekundzie.
6.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby górnych warstw wózek z foli  zaczyna si  z powrotem opuszcza .
7.    Po dotarciu wózka z foli  do dolnego po o enia wózek zatrzymuje si  i rami  obraca si  o oko o jeden obrót. Nast pnie jego pr dko
spada do niskiej i rami  zatrzymuje si  w wyj ciowym po o eniu.

Ten program jest stosowany do „normalnych” towarów na palecie, poniewa  folia jest zak adana od góry i od do u.
Program nr 3 to kopia programu 2, z t  ró nic , e liczba górnych i dolnych warstw jest podwojona. Oznacza to, e mo na nawin  do
14 warstw górnych i dolnych.

Ten program jest przeznaczony  do zapewniania  dodatkowej  ochrony produktów  na palecie przed wod , pozwalaj c  na wolne podnoszenie 
si  wózka, co zapewnia cz ciowe nak adanie na siebie warstw folii, przy czym wy sza warstwa nachodzi na ni sz . Górna warstwa zostaje 
owini ta foli  od wewn trz i od zewn trz.
1.    Nacisn  przycisk uruchamiania.
2.    Rami  obrotowe zacznie si  obraca  si  ze redni  pr dko ci .
3.    Po ok. po owie obrotu rozpoczyna si  wst pne rozci ganie i pr dko  ramienia wzrasta do wcze niej ustawionej warto ci.
4.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby dolnych warstw wózek z foli   zaczyna si  podnosi .
5.    Kiedy fotokomórka na wózku z foli  znajdzie si  powy ej palety, wózek zatrzyma si  po ok. 1 sekundzie.
6.    Rami  obrotowe  obraca si  jeszcze o oko o 1½ obrotu.
7.    Wózek z foli  opuszcza si  o oko o 20 cm.
8.    Nast pnie jej pr dko  spada do niskiej i rami  obrotowe zatrzymuje si  w wyj ciowym po o eniu.
9.    Górna warstwa folii zostaje umieszczona r cznie na palecie, po czym wci ni ty zostaje przycisk uruchamiania.
10.  Rami  obrotowe zaczyna si  ponownie obraca . Jednocze nie wózek z foli  zaczyna si  podnosi , a  do uruchomienia fotokomórki, po 
czym zatrzymuje si .
11.  Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby górnych warstw wózek z foli  zaczyna si  z powrotem opuszcza .
12.  Po dotarciu wózka z foli  do dolnego po o enia wózek zatrzymuje si  i rami  obrotowe obraca si  o oko o jeden obrót. Nast pnie jego 
pr dko  spada do niskiej i rami  zatrzymuje si  w wyj ciowym po o eniu.

Ten program s u y do owijania foli  dwóch palet, ustawionych jedna na drugiej.
1.    Nacisn  przycisk uruchamiania.
2.    Rami  obrotowe zacznie si  obraca  si  ze redni  pr dko ci .
3.    Po ok. po owie obrotu rozpoczyna si  wst pne rozci ganie i pr dko  ramienia wzrasta do wcze niej ustawionej warto ci.
4.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby dolnych warstw wózek z foli   zaczyna si  podnosi .
5.    Kiedy fotokomórka na wózku z foli  znajdzie si  powy ej palety, wózek zatrzyma si  po ok. 1 sekundzie.
6.    Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby górnych warstw pr dko  talerza obrotowego spada do niskiej pr dko ci, po czym talerz 
obrotowy zatrzymuje si  w po o eniu wyj ciowym.
7.    Umie ci  drug  palet  na pierwszej palecie i wcisn  przycisk uruchamiania.
8.    Wózek z foli  podniesie si  nieznacznie i rami  obrotowe zacznie si  obraca .
9.    Po ok. po owie obrotu rozpoczyna si  wst pne rozci ganie i pr dko  rami   wzrasta do wcze niej ustawionej warto ci.
10.  Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby dolnych warstw wózek z foli   zaczyna si  podnosi .
11.  Kiedy fotokomórka na wózku z foli  znajdzie si  powy ej palety, wózek zatrzyma si  po ok. 1 sekundzie.
12.  Po odliczeniu (ustawionej wcze niej) liczby górnych warstw wózek z foli  zaczyna si  z powrotem opuszcza .
13.  Po dotarciu wózka z foli  do dolnego po o enia wózek zatrzymuje si  i rami  obrotowe obraca si  o oko o jeden obrót. Nast pnie jego 
pr dko  spada do niskiej i yrami  zatrzymuje si  w wyj ciowym po o eniu.

Mo na dostosowa  do potrzeb. (Opcja).

Ten program s u y do ustawiania czasu reakcji dla fotokomórki wykrywaj cej wysoko  towarów. Uwaga! Nie s u y do produkcji.
Ustawi  czas reakcji, przestawiaj c prze cznik obrotowy dolnego owijania w ró ne po o enia. Nast pnie wcisn  i przytrzyma  przycisk 
uruchamiania przez 5 sekund. Rami  wykona jeden obrót, a nowy czas reakcji zostanie ustawiony.
1=0,4 sekundy (warto  standardowa), 2=0,7 s, 3=1 s, 4=1,3 s, 5=1,7 s, 6=2,1 s i 7=2,5 s.
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Dopilnowa , aby przycisk awaryjnego zatrzymywania nie by  wci ni ty. UWAGA: Przycisku zatrzymania awaryjnego
nie wolno u ywa  do zatrzymywania maszyny, poniewa  nieuzasadnione u ycie mo e uszkodzi  przek adni .

Przycisku resetowania nale y u y , je li co  znajduje si  w niew a ciwym po o eniu przed uruchomieniem maszyny. 
Wci nij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby ustawi  rami  obrotowe i wózek z foli  stretch do pozycji wyj ciowej.  
Je li maszyna jest wyposa ona w docisk, przemie ci si  on w górne po o enie.

Ustawi  dany program prze cznikiem obrotowym. 

Sprawdzi , czy wszystkie ustawienia s  poprawne, a nast pnie nacisn  przycisk uruchamiania. Maszyna zacznie 
pracowa  automatycznie zgodnie z ustawionym programem. 

Odci  foli  i zabezpieczy  jej koniec pod pozosta  foli .

4.1 ROZRUCH

4. Obs uga maszyny

4.2 ADOWANIE FOLII

UWAGA: Je li maszyna znajduje si  w zimnym miejscu i jest 
wyposa ona w opcj  pracy w temperaturze -6° lub -28°, nale y 
pami ta , e folia w momencie u ycia musi mie  temperatur  
tak , jak otoczenie. Nale y umie ci  foli  w pomieszczeniu, 
w którym jest maszyna, na co najmniej 24 h przed u yciem.

1. Sprawdzi , która strona folii jest lepka. Je li zewn trzna 
strona folii jest lepka (najcz ciej), folia musi si  obraca  
przeciwnie do wskazówek zegara (Rysunek 2), a je li lepka 
jest wewn trzna strona, folia musi si  obraca  przeciwnie 
do wskazówek zegara (Rysunek 1).

2. Za o y  now  rolk  folii, nasuwaj c j  na walec (A).UWAGA: 
Obchodzi  si  z rolk  folii ostro nie, aby jej nie 
uszkodzi , poniewa  mog oby to spowodowa  
zerwanie folii.

3. Przeci gn  foli  zgodnie z Rys. 1 lub 2. Naj atwiej to zrobi , 
gdy koniec folii jest czterokrotnie z o ony i przeci gni ty 
przez górn  cz  wa ków, jak pokazano na Rys. 3. B 
(szary obszar).

Sprawdzi , czy czynno ci z "Instalacja - kon  guracja 
maszyny" zosta y wykonane poprawnie. Porada: 
przeczyta  ca y rozdzia  "Eksploatacja maszyny" 
przed rozpocz ciem.

Zwróci  uwag , e o  
uchwytu folii ma ko nierze, 
które mog  by  ostre. 
Ryzyko skaleczenia.

Rysunek 3Rysunek 1

Rysunek 2
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4.3 USTAWIANIE WST PNEGO ROZCI GNI CIA FOLII

U y  pokr t a (patrz rysunek po lewej) nad rolk  folii, aby ustawi  
ró ne stopnie wst pnego rozci gni cia. 

Zgodnie ze strategi   rmy Cyklop:
100% wst pnego rozci gni cia =1 metr folii na rolce oznacza 2 metry na palecie.
200%: 1 metr oznacza 3 metry, 300%: 1 metr oznacza 4 metry, itd. 
(Napi cie folii równie  ma znaczenie).

Bieg 1= 30%
Bieg 2= 60%
Bieg 3= 80%
Bieg 4= 110%
Bieg 5= 145%
Bieg 6= 200%
Bieg 7= 250%
Bieg 8= 300%

Wybranie wy szego biegu spowoduje, e towary na palecie b d  
owini te cie sz  warstw  folii. Oznacza to obni enie kosztów zu ycia 
folii, ale wymaga wy szej jako ci folii od ni szego biegu. Zalecamy 
zaczyna  od biegu nr 6, aby sprawdzi  wytrzyma o  folii. Je li folia 
p knie, nale y przestawi  maszyn  na ni szy bieg lub zastosowa  
foli  o wy szej jako ci.

Maszyna jest wyposa ona w pó automatyczny elektroniczny system 
optymalizacji napi cia folii pomi dzy zespo em a towarami.

Aby u ywa  maszyny w najlepszy sposób z ró nymi rodzajami 
folii i towarów, nale y odpowiednio r cznie ustawi  napi cie folii. 
W przeciwnym razie mog  wyst pi  problemy na wyj ciu folii. Albo 
rolka mo e wysuwa  foli  z przerwami i wydawa  niemi e d wi ki, 
albo towary mog  zosta  nara one na nadmierne napi cie.

Wyregulowa  napi cie, obracaj c potencjometr napi cia folii.

ZWI KSZENIE Przekr ci  potencjometr zgodnie ze wskazówkami 
zegara

ZMNIEJSZENIE Przekr ci  potencjometr przeciwnie do wskazówek 
zegara

Nale y pami ta, e ustawienie zbyt du ego napi cia folii mo e 
spowodowa  jej zerwanie.

Ustawianie napi cia folii dla potrzeb owijania delikatnych rzeczy:

1. Uruchomi  cykl folii
2. Zmniejsza  powoli napi cie folii, a  folia b dzie wysuwana z przerwami.
3. Zwi kszy  o jedn  jednostk  na skali.

Ustawianie napi cia folii dla potrzeb owijania rzeczy innych ni  delikatne:

1. Uruchomi  cykl folii
2. Powoli zwi ksza  napi cie, a  folia b dzie bliska zerwania lub owini cie 

towarów b dzie prawie zbyt ciasne.
3. Zmniejszy  o jedn  jednostk  na skali.

System pozwala na tak  regulacje i uzyskanie najlepszych wyników 
pod wzgl dem kosztów i techniki pakowania.

4.4 USTAWIANIE NAPI CIA FOLII

Przyk ad ustawie Ma e napi cie 
folii

Du e napi cie folii

Folia odlewana 
17-20 my

Folia rozdmuchiwana 
20-25 my
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4.5 REGULACJA WYSOKO CI FOTOKOMÓRKI

Nie powinna by  konieczna regulacja 1-4, gdy  maszyna jest ustawiona 
na maks. i min. wysoko . 

Zaleca si , aby fotokomórka by a umieszczona jak najwy ej, a regulacja 
odbywa a si  z warto ciami ni szymi od parametrów palety (patrz 
"Wy wietlanie - program, parametry palet").

Po o enie fotokomórki (1), która normalnie zatrzymuje podno nik na 
wysoko ci górnej kraw dzi towarów na palecie, mo na regulowa  
w pionie, najpierw odblokowuj c pokr t o (2), a nast pnie ustawiaj c 
now  wysoko .

Im ni ej si  znajduje, tym wy sze jest po o enie zatrzymania 
podno nika. Górna kraw d  folii znajduje si  zwykle ok. 2-5 cm 
powy ej towarów na palecie. 

Ustalone po o enie zatrzymania podno nika na górze i na dole. 
Ruch podno nika do góry i w dó  jest ograniczony przez górn  i doln  
ap  zatrzymuj c . Obie mo na regulowa  na maszcie. Rysunek po 
lewej stronie przedstawia doln  ap  zatrzymuj c  (3). Ustawienie 
jej po o enia pozwala okre li , jak bardzo w dó  folia ma zakrywa  
palet /towary. Górny przycisk zatrzymania (4) mo na obni y , je li 
folia ma by  nawijana wokó  dolnej cz ci palety, kiedy regulacja 
z u yciem fotokomórki jest niewystarczaj ca.

Nie wolno ustawia  zbyt wysoko 
ani zbyt nisko, poniewa  mo e 
doj  do "kolizji" podno nika przed 
wykryciem apy przez czujnik.

4.6 URUCHAMIANIE MASZYNY

Sprawdzi , czy dioda LED wieci wiat em sta ym, co oznacza, e maszyna jest gotowa do rozpocz cia cyklu folii. 
Je li dioda LED nie wieci, maszyna przeprowadza cykl folii lub nie jest gotowa. Je li dioda LED miga, patrz rozdzia  6.2.

Naci nij przycisk uruchamiania, aby rozpocz  cykl folii. 

Podczas korzystania z programu 1 nak adania folii podno nik zatrzymuje si  w górnym po o eniu. Aby z powrotem opu ci  
podno nik w po o enie wyj ciowe, nale y nacisn  przycisk uruchamiania ponownie. 

Nie nale y sta  zbyt blisko 
pracuj cej maszyny, poniewa  
niestabilnie u o one towary 
mog  spa  z palety.
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5. Piel gnacja i codzienna konserwacja
(tylko przeszkolony personel)

Obszar wewn trz maszyny i wokó  niej nale y zawsze utrzymywa  w czysto ci i porz dku. Nale y regularnie sprawdza  maszyn  co 
najmniej raz na tydzie  i czy ci  j  w razie potrzeby. U ywa  ciereczki zwil onej wod  i p ynu do zmywania naczy .

5.1 CZYSZCZENIE

OSTRZE ENIE! 
Nale y dopilnowa , aby cz ci elektryczne 
nie zetkn y si  z wod  lub innymi p ynami. 
Podczas czyszczenia maszyny przez osob  
inn  ni  operator, np. sprz taczk , nale y 
j  poinstruowa  w zakresie czyszczenia 
maszyny.

UWAGA! 
Instalacj  nale y wy czy  przed 
czyszczeniem. Zablokowa  wy cznik 
g ówny umieszczony na maszcie, aby 
instalacji nie mo na by o w czy  podczas 
czyszczenia.

5.2 SERWIS I KONSERWACJA

W okresie gwarancji naprawy mo na wykonywa  
jedynie pod nadzorem technika dostawcy.

Jako  cz ci zamiennych musi by  co najmniej równa
jako ci cz ci oryginalnych (porówna  dane techniczne). 
Wszystkie cz ci mo na zamówi  od producenta.

Zapobiegawczo zaleca si  utworzenie zapasu pewnych cz ci 
zamiennych w celu skrócenia przestojów. Prosz  skonsultowa  
si  z producentem. Patrz "Lista zalecanych cz ci zamiennych" 
w rozdziale dotycz cym cz ci zamiennych.

Instalacja sk ada si  g ównie z cz ci standardowych (które mo na zakupi  
na rynku), ale równie  zawiera cz ci oryginalne (dost pne u producenta). 

Standardowe cz ci:
• Najlepiej stosowa  mark  tak  sam , jak cz ci oryginalnej. 

W razie w tpliwo ci skontaktowa  si  z dostawc .

Cz ci oryginalne:
• Cz ci zamienne nale y zamówi  od producenta.

Aby zapewni  poprawne funkcjonowanie funkcji bezpiecze stwa, 
wy cznik awaryjny i zabezpieczenie przed zmia d eniem nale y 
sprawdza  codziennie. 

PRACE ELEKTRYCZNE
Mimo wy czenia g ównego w cznika pewne 
napi cie mo e
pozostawa  w instalacji, np. w kondensatorach 
w formie ró nicy energii potencjalnej. Dlatego 
nale y odczeka  kilka minut przed rozpocz ciem 
pracy z okablowaniem elektrycznym.

OSTRZE ENIE! 
Nieprzestrzeganie powy szych zalece  mo e 
zagra a  bezpiecznej obs udze instalacji 
i powodowa  uniewa nienie gwarancji. 
Producent nie odpowiada za konsekwencje 
nieprzestrzegania tych zalece .

UWAGA! 
Poza uruchamianiem w celu sprawdzenia dzia ania, z wy cznika 
awaryjnego mo na korzysta  wy cznie w sytuacjach awaryjnych. 
Nieuzasadnione u ycie wy cznika w sytuacji, gdy p yta jest 
obci ona towarem, mo e uszkodzi  przek adni  obrotów ramienia.
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Nak ada  smar w sprayu 
przez rurk . Unika  
smarowania cz ci 
innych ni  przeznaczone 
do smarowania.

Kontrola hamulca rolki folii

1. Sprawdzi  hamulec cierny, poci gaj c foli  
z normaln  pr dko ci  folii i szybko j  puszczaj c. 
Rolka folii powinna si  zatrzyma  po oko o 1/5 obrotu.

2. Wyregulowa  w razie potrzeby, dokr caj c nakr tk  (A), 
a  podk adka spr ynuj ca (B) zostanie ca kowicie 
ci ni ta.

3. Luzowa  nakr tk  (A) do uzyskania odpowiedniego 
dzia ania hamulca. Podstawowa regulacja polega 
na poluzowaniu nakr tki (A) o ¾ obrotu.

Sprawdzanie pasa nap dowego

1. Sprawdzi , czy pas (C) nie jest zu yty. Pas nie 
mo e mie  nierówno ci ani by  wystrz piony.

Sprawdzanie a cucha i ko a z batego

1. Sprawdzi , czy a cuch (D) i ko o z bate (E) nie s  
uszkodzone. W razie potrzeby oczy ci  a cuch i 
nasmarowa  go olejem.

3 miesi ce

Codziennie

3 miesi ce
( p i e r w -
szy raz po 
3 tygo-
dniach)

5.3 REGULARNA KONSERWACJA - CZYNNO CI STANDARDOWE
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6.1 DZIA ANIA

6. Rozwi zywanie problemów

Problem Dzia anie

Je li nic nie dzia a? • Sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest pod czony do gniazdka ciennego i maszyna 
jest zasilana. Sprawdzi , czy w cznik jest ustawiony w po o eniu "1". Nast pnie 
"zresetowa " maszyn . Przestawi  maszyn  do po o enia wyj ciowego.

• Sprawdzi , czy przycisk awaryjnego zatrzymywania nie jest wci ni ty. Je li jest, 
przekr ci  go w prawo: powinien wyskoczy .

• Spróbowa  wcisn  "Reset" w czasie 3 sekund.

Co, je li folia si  rwie? • Poprawi  foli  i ponownie przymocowa  j  do palety (nie podczas pracy), nast pnie 
wcisn  "Start".

Co, je li rami  zatrzyma a si  w b d-
nym po o eniu?

• Wcisn  "Reset" w czasie 3 sekund.

Co, je li folia nie jest owijana 
do górnego ko ca towarów?

• Sprawdzi  czujnik wysoko ci towarów. Patrz rozdzia  4.5.

Jednostka folii nie porusza si  do góry 
i w dó

• Mo e by  w czone zabezpieczenie przed zmia d eniem pod jednostk  folii. 
Sprawdzi , czy pod jednostk  folii niczego nie ma.

Rami  utkn a • Sprawdzi  czujnik impulsowy rami  (B11).

6.2 KODY ALARMÓW

B yski Mo liwa przyczyna

1 • Nie u ywane.

2 • Cykl folii za d ugi.
• Cykl resetowania za d ugi.

3 • Brak zasilania.
• Brak sygna u przycisku zatrzymania awaryjnego.

4 • W czone zabezpieczenie przed zmia d eniem jednostki folii. Sprawdzi , czy pod jednostk  folii nic nie 
utkn o.

5 • Rami  utkn a. 

6 • Brak folii.
• Folia zosta a zerwana
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Transport
Podczas transportu maszyn napinaj cych foli  i akcesoriów Cyklop nale y 
przestrzega  ogólnych rodków ostro no ci. Nale y równie  przestrzega  
przepisów krajowych. 

Pojedyncze cz ci i du e komponenty s  dok adnie unieruchomione na 
czas dostawy. Podczas monta u i transportu maszyny nale y zachowa  
najwy sz  ostro no . Nale y sprawdzi , czy urz dzenie podnosz ce jest 
przeznaczone do podnoszenia takich adunków i nie zagra a bezpiecze stwu. 

Mo na stosowa  jedynie zatwierdzone urz dzenia podnosz ce o ud wigu 
przekraczaj cym ci ar maszyny wraz z opakowaniem.

Maszyn  napinaj c  foli  mo na równie  przenosi  d wigiem lub suwnic . 
W takich przypadkach wszystkie akcesoria nale y najpierw usun  z palety 
z opakowaniami, na której stoi maszyna (nie dotyczy sta ych akcesoriów). 

Blokady transportowe
Sprawdzi  uwa nie, aby dopilnowa , e wszystkie cz ci znajduj  si  
opakowaniu i nie zosta y uszkodzone w transporcie. Je li dosz o do 
uszkodzenia towarów w transporcie, nale y skontaktowa  si  z  rm  
Cyklop AB lub spedytorem, przed jak kolwiek czynno ci  zwi zan  
z towarem. 

Zagro enie ycia!
Stanie lub praca pod 
zawieszonym adunkiem 
mo e grozi  mierci !

Ryzyko obra e  cia a!
rodek ci ko ci maszyny mo e znajdowa  si  wysoko, 

co zwi ksza ryzyko przewrócenia si  maszyny. Nale y 
uwa nie sprawdzi , gdzie znajduje si  rodek ci ko ci, 
aby unikn  ryzyka przewrócenia si  maszyny.

Wymiary i ci ar
List przewozowy do czony do towarów zawiera informacje o ci arze 
i wymiarach towarów.

Opakowanie
Opakowanie w 100% nadaje si  do recyklingu, o czym informuje symbol 
recyklingu ( ).

Zasady ogólne
Je li nie podano inaczej, wszystkie cz ci nale y transportowa  
w oryginalnym opakowaniu na miejsce instalacji. Po odpakowaniu wszystkie 
cz ci nale y sprawdzi  pod k tem uszkodze  podczas transportu. Je li 
dosz o do uszkodzenia towarów podczas transportu, nale y niezw ocznie 
skontaktowa  si  z przewo nikiem i wstrzyma  odpakowywanie. 

UWAGA: Wszelkie uszkodzenia towarów nale y koniecznie 
zanotowa  na li cie przewozowym w czasie odbioru towarów. 
Od tej zasady nie ma wyj tków!

Transport
Maszyny i akcesoria do napinania folii  rmy Cyklop s  zwykle 
transportowane na otwartej palecie do pakowania, a czasami akcesoria 
s  transportowane na oddzielnej palecie.

7.1 TRANSPORT

7. Instalacja
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7.2 INSTALACJA URZ DZENIA STANDARDOWEGO

Przed rozpocz ciem pracy nale y przeczyta  ca y rozdzia .

Przy pomocy wózka wid owego przetransportowa  urz dzenie na 
w a ciwe miejsce, w którym wokó  urz dzenia b dzie wystarczaj ca 
przestrze . Przestrze  do obs ugi: Wokó  urz dzenia wymagane jest 
co najmniej 1 m wolnej przestrzeni, aby mo liwa by a jego obs uga. 
Punkty serwisowe urz dzenia musz  by  dost pne za po rednictwem 
zatwierdzonych d wigów osobowych lub podobnych; alternatywnie 
odpowiedzialno  za przeprowadzanie serwisowania urz dzenia 
spoczywa na u ytkowniku. 

UWAGA! Nale y to ustali  w chwili zakupu. 

Punkty podnoszenia przy pomocy suwnicy. Punkt równowagi jest 
zaznaczony na belce.

Punkty podnoszenia przy pomocy wózków wid owych.

Aby zapobiec uszkodzeniu urz dzenia, nale y zastosowa  
odpowiednie przek adki pomi dzy elementami podnosz cymi a 
powierzchni  urz dzenia.

Podnie  tylko tyle, aby rama transportowa nie opiera a si  na 
pod o u.

Poluzowa  ram  transportow  po obu stronach i zdj  j . Nie 
usuwa  dolnej ramy transportowej przymocowanej w dolnej cz ci 
urz dzenia na p ytach podstawy urz dzenia.

Zamocowa  p tl  podnosz c  na suwnicy i we wskazanym powy ej 
miejscu na ramie urz dzenia.
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Podnie  urz dzenie przy pomocy wózka wid owego na wysoko  
pozwalaj c  na uniesienie urz dzenia przez suwnic . 

Przenie  urz dzenie na w a ciwe miejsce przy pomocy suwnicy 
lub wózka wid owego. Sprawdzi  wcze niej wymienione punkty 
podnoszenia.

Gdy urz dzenie znajdzie si  na miejscu monta u, nale y upewni  si , 
e pod o e jest równe i czyste. Przed przytwierdzeniem do pod o a 

upewni  si , e urz dzenie stoi w poziomie. Je li pod o e nie jest 
wystarczaj co równe, mo e by  konieczne zastosowanie podk adek, 
aby urz dzenie sta o prosto.

W zestawie:
1 x ruba rzymska            10 x podk adka 1 mm
                                10 x podk adka 3 mm

Usun  doln  ram  transportow .

Ustawi  urz dzenie stabilnie na pod o u i wywierci  otwory na 
elementy mocuj ce. Przed przyst pieniem do monta u upewni  si , 
e pod o e ma odpowiedni  wytrzyma o . Pod o e musi wytrzyma  

obci enie 6,0 kN w miejscu ka dej kotwy. Do monta u nale y u y  
16 kotew.
Po zakotwieniu urz dzenia nale y usun  wszystkie elementy 
opakowania ochronnego. 

Nale y pami ta  o usuni ciu klocka unieruchamiaj cego agregat 
podczas transportu.
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Stanowczo zaleca si  przymocowanie ramy do elementów budynku 
(np. do ciany) przy pomocy za czonej ruby rzymskiej.

Zamontowa  p ytk  mocuj c  z ogniwem ustawionym poziomo.

Nast pnie zamontowa  rub  rzymsk  i zamocowa  jej drugi koniec 
do budynku. Nie jest konieczne montowanie jej pod k tem 90 stopni, 
np. w przypadku, gdy urz dzenie musi sta  jak najbli ej ciany.

Obraca  rodkow  cz  ruby rzymskiej w celu jej doci gni cia lub 
poluzowania.

Aby zmniejszy  ryzyko uszkodzenia urz dzenia, nale y zaznaczy  
na pod odze najwi ksze dopuszczalne wymiary palety. U atwi to 
operatorom wózków wid owych umieszczanie palet we w a ciwym 
miejscu. U y  odpowiedniej ta my lub farby przeznaczonej do 
stosowania na pod odze.

Nale y stara  si  umieszcza  palet  jak najbli ej rodka promienia 
owijania urz dzenia. W celu wyznaczenia rodka nale y skorzysta  z 
poziomicy. Na ilustracji jako przyk ad narysowano europalet .

Czerwony okr g wyznacza obszar roboczy urz dzenia, o wymiarach 
Ø 5500 mm. W tym obszarze podczas pracy urz dzenia mo e 
znajdowa  si  wy cznie operator urz dzenia. Obszar ten nale y 
oznakowa .
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8.1 STANDARD

8. Dane techniczne

Urz dzenie Pr dko  ramienia
Pr dko  windy
Poziom ha asu
Zakres temperatur

Maks. 6,5 obr./min
Maks. 0,6 m/sek
<70 dB (A) (folia, 9 obr./m)
+5 do +35°C w suchym otoczeniu o odpowiedniej tempera-
turze

Dane elek-
tryczne

Pod czenie
Moc
Klasa ochrony
Klasy  kacja EX

3x400 V + N + PE, 50 Hz
0,8 kW
IP51
Urz dzenie niezatwierdzone do pracy w obszarach obj -
tych klasy  kacj  EX

Paleta z to-
warem

Min. wymiary (d ugo  x szeroko )
Maks. wymiary (d ugo  x szeroko )
Najni sza wraz palet
Najwy sza wraz palet

0,4 x 0,6 m 
1,2 x 1,2 m 
>500 mm (w zale no ci od rodzaju towaru)
2400 mm

Folia stretch rednica wewn trzna
rednica zewn trzna, maks.

Szeroko  folii, maks.
Grubo  folii

76,4 mm +-
250 mm
500 mm
12-25 my

Ci ar, standardowo: 690 kg (ci ar mo e si  ró ni  w zale no ci od wybranych elementów opcjo-
nalnych). 

redn. (mm) A B C D

Standardowo 3445 Ø 2750 2400 1960
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B10

B7

M2

M3

B9

B8

9. Rozmieszczenie cz ci elektrycznych

9.1 STANDARD

Szafka 
elektryczna
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B11

XB1

M1

B5

B6

Slipring

S4
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10. Uwagi

10.1 USTAWIENIA PROGRAMU

Pomoc w zapami taniu ustawie  ró nych programów.

Nazwa:

Nazwa:
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