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Gennem hele vejledningen vil følgende symboler blive anvendt til at angive vigtige informationer.

Angiver speciel vigtig 
information

Henleder opmærksom-
heden på særlige risici.

Rettigheder til at foretage tekniske ændringer forbeholdes. Denne vejledning må ikke kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 
Indholdet heri må ej heller ændres eller videregives uden vores skriftlige tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes. 

© Copyright ved Cyklop Teknik AB – Burseryd 2014- /mka
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EF Overensstemmelseserklæring i henhold til EF Maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag 2A.

Vi:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 Burseryd
CVR nr. 556224-0001

erklærer under ansvar at produktet:

Benævnelse: Strækfi lmvikler CTT 215
Typebenævnelser: 162150000-162159999
Maskinnummer: Fra 140001 til 150999
 

• for hvilke relevante dele af bilag 1 til Direktivet vedrørende væsentlige dele af sundheds- og sikkerhedskrav 
i forbindelse med konstruktion af maskinerne er blevet opfyldt, og at relevant teknisk dokumenation er blevet 
tilvejebragt i henhold til bilag 7, afsnit A. 

• På begrundet anmodning fra de nationale myndigheder vil relevante dokumenter for delvis færdiggjort maskineri 
blive fremlagt.

Dækket af denne overensstemmelseserklæring er følgende direktiver:
2006/42/EG  Maskindirektivet, grundlæggende sikkerhedsregulativer
2006/95/EG   Lavspændingsdirektivet (LVD)
2004/108/EG   Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Følgende harmoniserede standarder gælder:
EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhed – generelle principper for design - risikovurdering og risiko   
  nedkopiering
EN ISO 13849-1  Maskinsikkerhed - styresystemer
EN 60204-1  Maskinsikkerhed - maskinernes el udstyr
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Denne brugervejledning beskriver drift, sikker brug, vedligeholdelse og tilpasning af maskinen. VIGTIGT! Tilslutning til el-nettet er ikke 
inkluderet.

Maskinens design og konstruktion gør sikker brug og vedligeholdelse mulig. Dette er sandt, forudsat at installationen er udført som 
beskrevet i denne vejledning.

De advarselsmærkater, der er blevet påsat på maskinen, skal holdes i en sådan tilstand, at indholdet er let at læse. Hvis ikke skal 
mærkaten udskiftes. Forklaringer og anbringelse nedenfor. Designet kan variere lidt på den mærkat, der sidder på maskinen, men 
betydningen er den samme.
Delnr.: 400778

FARE!
Drejebordet roterer i pilens retning.

FARE!
Aggregatet kører i pilenes retninger. Knusningsfare.

FARE!
Toppladens slæde bevæger sig i pilenes retning. Knusningsfare. (For valgmulighed: Topplade)

FARE!
Farlig elektrisk spænding.

OBLIGATORISK
Udtag for gafl er. Løft maskinen her.

INFORMATION
1. Træk strækfi lmen i henhold til billedet. 
2. Udvekslingsforhold.

FARE!
Knusningsfare. (For Hestesko ”HS” version)

FARE!
Knusningsfare.
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1. Generelle sikkerhedsinstruktioner

GENERELT
Maskinens design og konstruktion muliggør sikker anvendelse og 
 vedligeholdelse. Dette gælder under den forudsætning, at 
installationen foretages om beskrevet i denne vejledning. 
Vejledningen skal læses, og anvisningerne skal følges af alle, 
der arbejder med maskinen. Det er kundens ansvar at sikre, at 
anvisningerne bliver overholdt af medarbejderne.

I nogle lande eller nogle virksomheder er der fl ere 
sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes, hovedsageligt i 
forbindelse med medarbejdere. Denne dokumentation tager ikke 
højde for sådanne virksomhedsspecifi kke eller nationale retningslinjer. 
De tekniske specifi kationer i vejledningen udgør et tilstrækkeligt 
beslutningsgrundlag for evt. lokale sikkerhedsbestemmelser. 
Spørg de relevante myndigheder eller virksomedens sikkerheds
repræsentanter til råds.

Denne dokumentation skelner mellem ”normal drift” (se kapitel 3-4 
Betjening af maskinen) and ”andre spørgsmål” (se kapitel 5 Pleje 
og daglig vedligeholdelse). Årsagen er, at der stilles forskellige 
krav til operatører og servicemedarbejdere især i forbindelse med 
sikkerhed.

Lettere vedligeholdelse som beskrevet i kapitel 4 kan også 
foretages af operatører. Vedligeholdelse kun beskrevet i kapitel 5 
må kun foretages af kvalifi cerede servicemedarbejdere. 

SIKKERHED
Følgende regler skal overholdes: Sørg for, at der ikke er børn eller 
dyr i nærheden af installationen.
Kun personer, der har læst og forstået denne vejledning, 
må arbejde med denne maskine. Lad være med at pille 
ved maskinen, mens den kører eller er tændt.   Advarsel! 
Selvom maskinen ikke kører, kan den evt. godt være tændt. 
Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes eller sættes ud af 
kraft. Al beskyttelse af elektriske og mekaniske komponenter 
skal være installeret korrekt, når maskinen er i 
drift. Sikkerhedsanordningerne er vigtige for at give et sikkert 
arbejdsmiljø. Derfor er det strengt forbudt at ignorere eller 
omgå dem på nogen måde. Hold arbejdsområdet rent og 
frit for fremmedlegemer. Sørg for tilstrækkelig oplysning af 
arbejdsområdet.

UAUTORISERET BRUG
Nogle former for brug kan medføre unødvendige sikkerhedsrisici, 
fordi de ikke er i overensstemmelse med maskinens specifi kationer 
og derfor ulovlige. Det er ikke tilladt:
• At vikle paller, der ikke opfylder specifi kationerne
• At vikle pallegods, der overstiger den maks. tilladte vægt
• At vikle pallegods, der ikke er blevet stablet korrekt. Husk, at 

selvom det ser ud til, at varerne er stablet korrekt, kan pakker 
alligevel falde ned af andre årsager

• At vikle paller, der er i dårlig tilstand
• At vikle paller, der rager ud over drejebordets omkreds
• At se bort fra installationens specifi kationer
• At vikle uemballerede fødevarer

BRUGERE
Operatører
Maskinen må betjenes af alle voksne, der læst og forstået 
indholdet af kapitel 1-4. Det er ikke nødvendigt, at operatøren har 
særlig indsigt. Maskinoperatører bliver uddannet af medarbejdere 
fra Cyklop eller Cyklop's aut. forhandlere.

Operatøren er normalt inddraget i følgende opgaver:
• Betjening af maskinen
• Daglig standardvedligeholdelse. Med dette menes f.eks. 

rensning af fotoceller - det er ikke tilladt at udføre større 
opgaver.

• Sikring af, at der ikke kan opstå farlige situationer.
• Renholdelse af arbejdsområdet og fjernelse af 

fremmedlegemer.

Service
Der kræves særlig indsigt, erfaring og/uddannelse. Service
medarbejdere bør også være i stand til at håndtere hele indholdet 
af denne dokumentation. Service omfatter typisk følgende typer 
opgaver:
• Vedligeholdelse af installationen
• Reparation af fejl
• Give operatørerne support

Servicepersonalet skal efter udbedring af en fejl føre maskinen 
tilbage til den oprindelige tilstand. I sikkerhedsmæssig 
henseende betyder dette f.eks. at sætte 
beskyttelsesafskærmninger på plads og at tilbagestille sikkerheds
kontakten til dens oprindelige stilling. Hvis sikkerhedspersonalet 
på eget initiativ iværksætter ændringer i installationen, vil 
kunden miste sin ret til at fremsætte garantikrav, hvis der opstår 
problemer som følge af ændringen.

PERSONLIG BESKYTTELSE
Der er nogle personlige beskyttelsesforanstaltninger, som 
maskinoperatøren ikke skal iværksætte. Men 
der er en række foranstaltninger, der anbefales. 
Det drejer sig f.eks. om beskyttelsessko, høre
værn osv. Imidlertid kræver nogle af de anvendte produkter 
evt. beskyttelsesforanstaltninger. Råd herom fremgår 
af dokumentationen for disse anordninger. Ved 
håndtering af metalplader skal der iværsættes visse 
forholdsregler for at undgå personskader som f.eks. 
beskadigelse af hænder og lignende. Ved udførelse af 
service skal de lokale sikkerhedsforskrifter overholdes. Drøft 
spørgsmål om personlig sikkerhed med virksomhedens 
sikkerhedsrepræsentanter. 

Hele installationen er konstrueret og afprøvet til at håndtere de 
angive emner. Der kan opstå uforudsete farer ved håndtering af 
andre emner end de angivne. Fabrikanten påtager sig ikke noget 
ansvar for komplikationer, der opstår som følge af håndtering af 
andre emner end de angivne.

TRANSPORT
Ved transport af installtionen på offentlig vej kan der evt. være 
lokale forskrifter, der skal overholdes. Spørg de nationale og lokale 
myndigheder til råds om den form for forskrifter, og om der er 
behov for at søge om tilladelse.

MILJØHENSYN
De potentielle miljørisici omfatter f.eks. olie, fedt og rengøringsmidler. 
Den form for stoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med de 
nationale miljøforskrifter.
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BORTSKAFFELSE AF MASKINEN/INSTALLATIONEN
Hvis og når maskinen skal bortskaffes, skal de lokale 
miljøforskrifter overholdes. Maskinen indeholder kun materialer, 
der kan anses for at være almindeligt kendte. Alle materialer i 
maskinen var på fremstillingstidspunktet af en sådan art, at de 
kan bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis og uden risiko for 
personskade. 

KATASTROFER
Katastrofer omfatter brand, oversvømmelse og lignende. Der er 
ingen specifi kke forskrifter i forbindelse med katastrofer.

Brandslukning kan udføres i henhold til alm. standarder. 

Grundlæggende betjening 

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt 
inden ibrugtagning af maskinen. Betjeningsvejledningen skal 
gemmes i umiddelbar nærhed af maskinen, så den er klar til brug. 
Vedligeholdelses- og inspektionsintervaller skal overholdes. 

Maskinen/anlægget må kun anvendes i teknisk perfekt stand 
i overensstemmelse med den tilsigtede brug og anvisningerne 
angivet i betjeningsvedledningen, og den/det må kun betjenes af 
medarbejdere, der er uddannet i sikkerhedsspørgmål, og som fuldt 
ud forstår de risici, der er forbundet med betjening af maskinen/
anlægget. Alle funktionsfejl og især fejl, der påvirker maskinens/
anlæggets sikkerhed, skal derfor udbedres med det samme.  

Maskinen/anlægget må kun bruges til de tiltænkte formål. 

Organisatioriske foranstaltninger 

Foruden betjeningsvejledningen skal brugeren også instrueres 
i alle generelt gældende juriske og obligatoriske forskrifter i 
forbindelse med forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse. Disse 
obligatoriske forskrifter omfatter evt. også håndtering af farlige 
stoffer, udformning og/eller brug af personlige værnemidler eller 
trafi kregler. 

Af sikkerhedsårsager skal langt hår bindes op eller sikres på anden 
vis, og beklædning skal være tætsluttende, og der må ikke bæres 
smykker i form af ringe osv. Der kan opstå personskader ved, 
at beklædning sætter sig fast i maskinen, eller ringe, der bliver 
indfanget af bevægelige dele. 

Brug personlige værnemidler, når forholdene kræver det, eller hvis 
det er foreskrevet i henhold til lovgivningen. 

Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der er fastgjort 
til maskinen/anlægget. 

Sørg for, at sikkerhedsanvisninger og advarsler fastgjort til 
maskinen altid er fuldstændige og læselige i deres helhed. 
Ved ændringer, der berører sikkerheden eller forandrer maskinens/
anlægget opførsel under driften, skal maskinen/anlægget 
standses med det samme, og fejlfunktionen skal rapporteres til 
den kompetente myndighed/person.  

Foretag aldrig ændringer, tilføjelser eller forandringer, der kan 
påvirke sikkerheden uden fabrikantens godkendelse. Dette gælder 
også installation og justering af sikkerhedsanordninger og ventiler 
såvel som svejsearbejder på bærende dele. 

Reservdele skal opfylde de tekniske krav angivet af fabrikanten.  
Originale reservdele fra fabrikanten kan anses for at opfylde disse 
krav.  

Foretag aldrig ændringer i softwaren i det programmerbare 
kontrolsystem.  

Udskift hydraulikslanger inden for de angive og relevante intervaller, 
også hvis der ikke forekommer fejl, der berører sikkerheden.  

Ved udførelse af vedligeholdesarbejder er det absolut nødvendigt, 
at værktøj og udstyr tilpasses til opgaven.  

Medarbejderne skal være bekendt med placering og betjening af 
ildslukkere.  

Overhold alle advarsler om brand og procedurer for brandslukning. 

Anordninger til beskyttelse mod ulykker, der ikke indgår i 
leverancen, som f.eks. beskyttelsesafskærmning skal leveres af 
kunden i overensstemmelse de de lokale sikkerhedsforskrifter.  

Valg af medarbejdere og deres kvalifi kationer 

Alt arbejde på og med maskinen/anlægget må kun udføres af 
pålidelige medarbejdere. Den lovbefalede minimumsalder skal 
overholdes. 

Anvend kun uddannede eller instruerede medarbejde, og angiv 
tydeligt og klart medarbejdernes individuelle ansvar for drift, 
opsætning, vedligeholdelse og reparation.  

Sørg for, at det kun er autoriserede medarbejdere, der arbejder på 
eller med maskinen.  

Defi ner maskinoperatørens ansvarsområde – også hvad 
angår overholdelse af trafi kforskrifter. Dette gør det muligt for 
operatøren af afvise instrukser fra tredjemand, der strider mod 
sikkerhedsforskrifterne.  

Tillad ikke personer, der skal uddannes eller instrueres, eller 
personer, der skal deltage i almen uddannelse, at arbejde på 
eller med maskinen/anlægget uden permanent overvågning af en 
person med relevant erfaring. 

Arbejde på elsystemet eller elektrisk udstyr på maskinen/anlægget 
må kun udføres af en uddannet elektriker eller af instruerede 
personer under overvågning og vejledning af en uddannet 
elektriker og i overensstemmelse med regler og forskrifter for 
elektroteknisk arbejde. 

Arbejde på gasdrevet udstyr (gaskunder) må kun udføres af 
særligt uddannede medarbejdere.  

Arbejde på hydrauliksystemet må kun udføres af personer med  
specialkendskab til og erfaring med hydraulisk udstyr.  
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Sikkerhedsanvisninger vedr. specifi kke driftsfaser 
 
Undgå alle driftstilstande, der kan indebære en sikkerhedsrisiko.  

Tag de nødvendige forholdsregler til sikring af, at maskinen kun 
betjenes på en sikker og forsvarlig måde.  Betjen kun maskinen, 
hvis alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger som f.eks. 
aftagelige beskyttelsesafskærmninger, nødstopudstyr, lydisolerede 
elementer og udsugningsanordninger er på plads og fungerer, 
som de skal.  

Kontroller maskinen/anlægget mindst en gang pr. arbejdsskift 
for åbenlyse skader eller fejl. Indrapporter med det samme alle 
ændringer (inkl. ændringer i maskinens arbejdsfunktioner) til den 
kompetente organisatioin/person.  Stop om nødvendigt maskinen 
med det samme, og lås den. 

I tilfælde af fejlfunktion skal maskinen/anlægget standses med det 
samme og låses. Sørg for, at alle fejl udbedres med det samme.
 
Kontroller, at der ikke fi ndes personer i risikozonen inden start af 
maskinen/anlægget. 

Udsugnings- og ventilationsdele må aldrig fjernes eller slås fra, 
mens maskinen kører.  

Informer operatørerne inden igangsætning af specielle arbejder 
eller vedligeholdelse, og udpeg en person til at føre tilsyn med 
aktiviteterne. 

Kontroller,at vedligeholdelsesområdet er sikret i tilstrækkeligt 
omfang!  Løfte- og hejseanordninger skal fastgøres med mekanisk 
faldsikring (sikkerhedsklamper), inden maskinen betrædes!  

Hvis maskinen/anlægget er lukket helt ned med henblik på 
vedligeholdelse eller reparation, skal den/det sikres mod utilsigtet 
start ved låsning af hovedkontrolenhederne og ved at fjerne 
tændingsnølgen og/eller ved at fastgøre et advarselsskilt til 
hovedafbryderen. 

Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres, hvis maskinen  
står på et stabilt og jævnt underlag, og hvis den er blevet sikret 
mod utilsigtet bevægelse og krumning!  

For at undgå risiko for skader skal enkeltdele og større enheder, der 
fl yttes med henblik på udskifting, fastgøres forsvarligt til løftegrejet 
og sikres der.  Brug kun velegnet og teknisk perfekt løftegrej og 
ophængningssystemer med tilstrækkelig løftekapacitet.  Sørg for 
aldrig at arbejde eller stå under hængende gods! 

Fastgøring af gods og uddannelse af kranførere må kun foretages 
af personer med tilstrækkelige erfaringer.  Instrukser skal altid 
afgives inden for kranoperatørens syns- og hørevidde.  

Ved montagearbejde i højden skal der altid anvendes stiger og 
arbejdplatforme, der er specialkonstruerede eller udformet med 
henblik på sikkerhed.  Sørg for aldrig at klatre op på maskinens 
dele for at nå op i højden. Brug sikkerhedssele ved udførelse af 
vedligeholdelse i stor højde. Hold alle håndtag, trin, rækværk, 
platforme, afsatser og stiger fri for smuds, sne og is. 

Rengør maskinen, specielt tilslutninger og gevindskårne samlinger, 
for alle spor af olie, brændsel eller konserveringsmidler inden 
udførelse af vedligeholdelse eller reparationer.  Brug aldrig stærke 
rengøringsmidler. Brug fnugfri rengøringsklude. 

Inden rengøring af maskinen med vand, damp (højtryksrensning) 
eller rengøringsmidler skal alle åbninger, der af sikkerheds- eller 
funktionelle årsager skal beskyttes mod indtrængende vand, damp 
eller rengøringsmidler, dækkes eller tapes til.  Vær særlig forsigtig 
med elmotorer og skabe med koblingsanlæg.  

Sørg under rengøring af maskinen for, at temperaturfølere 
på brandmelder- og brandslukningssystemer ikke kommer i 
berøring med varme rengøringsmidler, fordi dette kan aktivere 
brandslukningssystemet.  

Efter rengøring skal alle former for afdækning og tape anbragt til 
det formål fjernes. 

Efter rengøring skal alle brændsel-, smøre- og hydraulikledninger 
og slanger kontrolleres for lækage, løse forbindelser, slidmærker 
eller skader.  Alle konstaterede fejl skal udbedres med det samme. 
Foretag altid tilskruning af alle skrueforbindelser, der er blevet 
løsnet i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer.  

Alle sikkerhedsanordninger, der er blevet fjernet med henblik på 
montage, vedligeholdelse eller reparation, skal sættes på plads 
igen og kontrolleres straks efter afslutning af vedligeholdelses- og 
reparationsarbejde. 
 
Sørg for, at alle materialer og udskiftede dele bliver bortskaffet på 
en forsvarlig måde med mindst mulig miljøpåvirkning. 

Inden start af maskinen skal det altid kontrolleres, at tilbehør er 
blevet stuvet af vejen på en sikker måde.  

Undgå alle foranstaltnnger, der kan udgøre en risiko for 
maskinens stabilitet.  

Gå ikke på transportørene.  
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Advarsel om særlige farer 

Elektricitet 

Brug kun originalsikringer med angivet effekt. Slå straks maskinen/
anlægget fra, hvis der opstår problemer i elsystemet. 

Arbejde på elsystemet eller elektrisk udstyr må kun udføres af 
en uddannet elektriker eller af særligt instruerede personer 
under overvågning og vejledning af en uddannet elektriker og 
i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter for 
elektroteknisk arbejde. 

Hvis det er angivet i forskrifterne, skal strømforsyningen 
til de relevante dele af maskinen eller anlægget afbrydes, 
hvis der udføres eftersyn, vedligeholdelse eller reparationer.  
Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at delene er fri 
for strøm og jordforbundet eller kortsluttet, og at strømførende 
dele og elementer i nærheden er isoleret. 

Det elektriske udstyr på maskinen/anlægget skal efterses og 
kontrolleres med regelmæssige mellemrum.  Defekter som f.eks. 
løse kontakter eller svedne kabler skal udbedres med det samme.  

Nødvendigt arbejde på strømførende dele og elementer må kun 
udføres med tilstedeværelse af en anden person, der kan slukke 
for strømforsyningen i tilfælde af fare ved at aktivere nødstop 
eller slå hovedafbryderen fra.  Foretag sikring af arbejdsområdet 
med en rød-hvid sikkerhedskæde og et advarselsskilt.  Brug kun 
isolerede værktøjer. 

Inden arbejdet på højspændingsenheder påbegyndes og efter 
afbrydelse af strømforsyningen, skal tilførselskablet jordforbindes, 
og komponenter som f.eks. kondensatorer kortsluttes med et 
jordspyd. 

NØDSTOPUDSTYR må ikke brokobles eller sættes ud af drift. 

Afspær området ved hjælp af en rød-hvid kæde og et advarselsskilt.  
Brug kun spændingsisolerede værktøjer. 

Aktivering af sensorer/følere kan udløse farlige maskinfunktioner.  
Brug afdækninger, beskyttelseshegn eller lysbomme for at spærre 
adgangen til området.  Opsæt advarselsskilte. 

Fjern eller isæt kun lynfrikoblingen med strømtilførslen afbrudt.  
 

Hydraulik- og trykluftudstyr 

Arbejde på hydraulikudstyr må kun udføres af personer med 
specialkendskab til og erfaring med hydrauliksystemer.  

Kontroller regelmæssigt alle rør, slanger og skrueforbindelser for 
lækager og åbenlyse skader. Foretag øjeblikkelig udbedring af 
skader. Udsprøjtet olie kan forårsage personskader eller brand. 

Tag trykket af alle systemets dele og trykrør (hydrauliksystem, 
trykluftssystem), der skal fjernes i overensstemmelse med 
specifi kke anvisninger for enheden inden udførelse af nogen form 
for reparationsarbejder.  

Hydraulik- og trykluftslanger skal udlægges og monteres korrekt. 
Sørg for, at der ikke bliver byttet rundt på tilslutningerne. 
Slangefi ttings, slangelængder og kvalitet skal opfylde de tekniske 
krav.  

Støj 

Når maskinen kører, skal alle lydafskærmninger være lukket. Brug 
altid de foreskrevne høreværn. 

Farlige stoffer for mennesker og miljø 

Ved håndtering af olie, fedt og andre kemiske stoffer skal 
sikkerhedsforskrifterne for produktet altid overholdes.  Vær 
forsigtig med håndtering af varme forbrugsstoffer (risiko for 
forbrænding eller skoldning)!  

Flytning af maskinen 

Ved læsning må der kun bruges løftegrej og taljer med 
tilstrækkelig kapacitet. Udnævn en kompetent person til at 
bistå med løftearbejdet. Foretag korrekt løft af maskine og 
udstyr med velegnet løftegrej og altid i overensstemmelse med 
betjeningsvejledningen (fastgøringspunkter for løftegrej, osv.).  

Brug kun velegnede transportmidler med tilstrækkelig 
bærekapacitet.  Undgå arbejde eller ophold under nedhængende 
gods. Fastgør godset forsvarligt ved hjælp af de relevante 
fastgøringspunkter. 
 
Før eller straks efter færdiggørelsen af lastearbejdet skal maskinen/
anlægget fastgøres ved hjælp af de anbefalede/medfølgende 
enheder for at undgå uønskede positionsforandringer, og et hertil 
svarende advarselsskilt skal fastgøres til maskinen/anlægget. 

Inden maskinen/anlægget idriftsættes igen skal disse anordninger 
fjernes på forsvarlig vis. Alle dele fjernet med henblik på transport 
skal omhyggeligt monteres igen og fastgøres inden idriftsættelse 
af maskinen/anlægget igen.  

Afbryd den eksterne strømforsyning til maskinen eller anlægget, 
selvom det kun drejer sig om en mindre fl ytning.  Foretag korrekt 
tilslutning af maskinen til strømforsyningen igen inden fornyet 
idriftsættelse. 
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CYKLOP TEKNIK AB

1. Topplade (valgfri)

2. Mast

3. El-skab

4. Strækfi lmenhed

5. Chassis

6. Vejeceller
(valgfrie, kan ikke ses 
i illustrationen. Placeret under 
chassiset)

7. Adgangsrampe (valgfri)

Tilbehør

Klinge (svanehals)

Vejledning

Kvikstartvejledning

Maskinpladen er monteret på masten.

2. Maskinens hoveddele



11

3. El-skab
3.1 GL 215 OVERSIGT OVER OG FORKLARING AF KNAPPER

Programvælger (drejekontakt)
Valg af programmer 1 til 7.

Vælg topplade (drejekontakt)
Position 1 = Brug topplade. (Virker kun 
hvis maskinen er udstyret med den valgfrie 
topplade).

Vælg topomvikling (drejekontakt)
Valg af antal omviklinger der skal anbringes 
øverst på varerne, 1-7 omdrejninger

Filmspænding (Potentiometer)
Variabel indstilling af fi lmspændingen mellem 
aggregatet og lastpallevarer.

Hastighed fi lmvogn
(Potentiometer)
Variabel indstilling af transportbåndshastighed 
opad.

Vælg bundomvikling (drejekontakt)
Valg af antal omviklinger der skal anbringes 
nederst på varerne, 1-7 omdrejninger.

Bordhastighed (Potentiometer)
Variabel indstilling af bordets 
rotationshastighed.

Start (knap)
Starter maskinen.

Pause (knap)
Aktiverer pausefunktionen for fi lmcyklusen.

Nulstilling (knap)
Nulstillingsknappen skal bruges, hvis dele af 
maskinen ikke står i udgangsposition, før maskinen 
skal startes. 
Tryk på denne knap i 3 sekunder for at køre 
drejebordet og fi lmvognen til udgangsposition. 
Hvis maskinen er udstyret med en topplade, vil 
den køre til dens topposition.

Nødstop (knap)
Tryk på denne knap for at stoppe maskinen i en 
nødsituation. BEMÆRK: Må kun anvendes 
til nødstop. Unødvendig brug kan 
beskadige drejebordets gearkasse.

Spændingsindikator (lampe)
Maskineffekt on/of.
Hvis denne lampe er tændt, er der strøm 
på maskinen.

Hastighed fi lmvogn
 (Potentiometer)
Variabel indstilling af hastighed fi lmvogn ned.

Indikationslampe (LED)
Viser status og angiver alarmkoder.
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3.2 OVERSIGT OVER PROGRAM

Dette program bruges primært, når høj kapacitet er påkrævet, eller for varer, der kræver minimal fi lm, fordi viklingen 
slutter øverst på pallen.
1. Tryk på startknappen.
2. Bordet starter med at dreje ved medium hastighed.
3. Efter ca. en halv omgang starter forstrækket af folien, og bordhastigheden øges til den forudindstillet værdi.
4. Når antallet af bundviklinger (forudindstillet) er blevet talt, starter fi lmvognen med at bevæge sig opad.
5. Når fotocellen på fi lmvognen når op over varerne, stopper fi lmvognen efter ca. 1 sekund.
6. Når antallet af top viklinger (forudindstillet) er opnået , nedsættes bordhastigheden til lav hastighed, derefter stopper bordet i startpositionen.
7. Filmen afskæres manuelt, og fi lmvognen køre ned til udgangsposition, ved tryk på startknappen.

Dette program bruges til "normale" pallevarer, fordi anvendelsen af fi lm fi nder sted både opad og nedad. 
1. Tryk på startknappen.
2. Bordet starter med at dreje ved medium hastighed.
3. Efter ca. en halv omgang starter forstrækket af folien og bordhastigheden øges til den forudindstillet værdi.
4. Når antallet af bund viklinger (forudindstillet) er opnået, starter fi lmvognen med at køre op.
5. Når fotocellen på fi lmvognen når over varerne, stopper fi lmvognen efter ca. 1 sekund.
6. Når antallet af top viklinger (forudindstillet) er opnået, starter fi lmvognen med at køre ned.
7. Når fi lmvognen når til bundpositionen, stopper den, og bordet fortsætter med at dreje ca. en omgang. Hastigheden reduceres derefter 

til lav hastighed og bordet stopper i udgangsposition.

Dette program bruges til "normale" pallevarer, fordi anvendelsen af fi lm fi nder sted både opad og nedad. 
Programmønster 3 er en kopi af programmønster 2 med den forskel, at antallet af top- og bund viklinger er fordoblet. Dette betyder, 
at du har mulighed for at køre op til 14 top- og bund viklinger.

Dette program er designet til at give ekstra vandbeskyttelse til pallevarerne, ved at lade fi lmvognen bevæge sig 
tilstrækkeligt langsomt opad, så fi lmens overlap bliver større, når fi lmvognen når over top, køre den ca. 20cm, ned igen 
og stopper, så kan man lægge topfi lm på pallen, derefter starter man igen og fi lmvognen køre op over top og derefter 
ned til bund og afslutter viklingen.
1. Tryk på startknappen.
2. Bordet starter med at dreje ved medium hastighed. 
3. Efter ca. en halv omgang starter forstrækket, og bordhastigheden øges til den forudindstillet værdi. 
4. Når antallet af bund viklinger (forudindstillet) er opnået, starter fi lmvognen med at køre op.
5. Når fotocellen på fi lmvognen når over varerne, stopper fi lmvognen efter ca. 1 sekund.
6. Pladen fortsætter med at dreje ca. 1½ omdrejning.
7. Filmvognen køre ca. 20 cm ned.
8. Bordhastigheden reduceres derefter til lav hastighed og stopper i startposition.
9. Topfi lm placeres manuelt over pallen, tryk derefter på startknappen.
10. Bordet starter med at dreje igen. Samtidig starter fi lmvognen med at køre op, indtil fotocellen slipper toppen af pallen og stopper.
11. Antallet af top viklinger (forudindstillet) fi lmes, hvorefter fi lmvognene starter med at køre ned igen.
12. Når fi lmvognen når til bundposition, stopper den, og bordet fortsætter med at dreje ca. en omgang. Hastigheden reduceres derefter til 

lav hastighed og bordet stopper i startposition.

Dette program bruges ved fi lming af to paller oven på hinanden.
1. Tryk på startknappen.
2. Bordet starter med at dreje ved medium hastighed.
3. Efter ca. en halv omgang starter forstrækket, og bordhastigheden øges til den forudindstillet værdi. 
4. Når antallet af bundviklinger (forudindstillet) er opnået, starter fi lmvognen med at køre op.
5. Når fotocellen på fi lmvognen når over varerne, stopper fi lmvognen efter ca. 1 sekund.
6. Antallet af top viklinger (forudindstillet) fi lmes, hvorefter bordhastigheden nedsættes til lav hastighed og derefter stopper bordet i 

startpositionen.
7. Placere den anden palle ovenpå den første palle og tryk på startknappen.
8. Filmvognen bevæger sig en smule opad, og bordet begynder at dreje.
9. Efter ca. en halv omgang starter forstrækket, og bordhastigheden øges til den forudindstillet værdi. 
10. Når antallet af bundviklinger (forudindstillet) er opnået, starter fi lmvognen med at køre videre op.
11. Når fotocellen på fi lmvognen når over varerne, stopper fi lmvognen efter ca. 1 sekund.
12. Antallet af topviklinger (forudindstillet) fi lmes, hvorefter fi lmvognen starter med at køre ned.
13. Når fi lmvognen når til bundpositionen, stopper den, og bordet fortsætter med at dreje ca. en omgang. Hastigheden reduceres derefter 

til lav hastighed og bordet stopper i startposition.

Kan brugertilpasses. (Valgfrit).

Dette program anvendes til at indstille fi ltertiden til fotocellen, der læser højden på varerne. Vigtigt! Ikke anvendt til 
produktion.
Indstil fi ltertiden ved at indstille drejekontakten til bundomviklinger i forskellige positioner. Skub derefter og hold startknappen i 5 sekunder. Bordet 
vil dreje en gang, og den nye fi ltertid er blevet indstillet. 1=0,4 sekunder (standard værdi), 2=0,7 s, 3=1 s, 4=1,3 s, 5=1,7 s, 6=2,1 s & 7=2,5 s.
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Kontrollér at nødstop ikke er trykket ned. 
BEMÆRK: Nødstoppet må ikke bruges til at stoppe maskinen, da unødvendig brug af dette kan beskadige 
snekkegearet for drejebordet.

Nulstillingsknappen skal bruges, hvis dele af maskinen ikke står i udgangsposition, før maskinen skal startes. 
Tryk på denne knap i 3 sekunder for at køre drejebordet og fi lmvognen til udgangsposition. Hvis maskinen er 
udstyret med en topplade, vil den køre til dens topposition.

Anbring pallen på midten af drejebordet, fastgør fi lmen ved at binde den til pallen. 

Vælg om der skal anvendes topplade under viklingen, 0=Uden topplade 1=Med topplade 
(gælder kun, hvis maskinen er udstyret med en topplade).

Indstil det ønskede program ved brug af drejekontakten. 

Se også den detaljerede beskrivelse af de forskellige programmer på næste side.

Kontrollér at alle indstillinger er korrekt og tryk derefter på startknappen. Maskinen vil nu køre automatisk i henhold 
til det forudindstillede program. 

Skær fi lmen af og fastgøre enden af fi lmen under resten af fi lmen.

4.1 OPSTART

4. Betjening af maskinen

4.2 ILÆGNING AF FILM

BEMÆRK: Hvis maskinen er placeret i et koldt miljø og er 
udstyret med -6 ° eller -28 ° valgmulighed, husk, at fi lmen 
skal have den samme temperatur som omgivelserne, hvor 
den vil blive brugt. Opbevar fi lmen i det samme rum som 
maskinen i mindst 24 timer før brug.

1. Kontrollér, hvilken side af fi lmen der er klæbrig. Hvis ydersiden 
er klæbrig (det mest almindelige), skal fi lmrullen dreje 
mod uret (fi gur 2), eller hvis indersiden er klæbrig, skal 
den dreje med uret (fi gur 1).

2. Indsæt en ny fi lmrulle ved at skubbe den ned over valse (A).
BEMÆRK: Håndtér fi lmrullen med stor omhu for 
ikke at beskadige den, da dette kan medføre, at 
fi lmen knækker når den forstrækkes under drift.

3. Tråd fi lmen som vist på fi gur 1 eller 2. Dette er lettest, hvis 
enden på fi lmen er samlet til en tynd pølse, tråd fi lmen 
igennem den øverste del af valserne som vist på fi gur 
3, B (gråt område).

Kontrollér at "Installation – opsætning af maskine" 
er blevet udført korrekt. Tip Læs hele afsnittet 
med titlen "Betjening af maskinen", før du starter.

Bemærk at valsen på 
filmholderen ”A” har 
”Styretappe”, som kan 
være skarpe. Skærerisiko.

Figur 3
Figur 1

Figur 2
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4.3 INDSTIL FORHÅNDSSTRÆK AF FILM

Brug gearkontrollen (se fi guren til venstre) direkte over fi lmvalsen til 
at indstille forskellige forstrækningsgrader. 

Ifølge Cyklop fi losofi en:
100% forstræk=1 meter fi lm på valsen vil være 2 meter på pallen.
200%: 1 meter vil være 3 meter, 300%: 1 meter vil være 4 meter osv. 
(Filmspændingsværdien gør også en forskel.)

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

Hvis du vælger et højt gear, vil fi lmen blive tyndere på pallevarerne. 
Dette betyder lavere fi lmomkostninger, men kræver også en højere 
fi lmkvalitet end et lavere gear. Start med gear 6, eksempelvis for at 
se, om fi lmen holder. Hvis den går i stykker, skift til et lavere gear 
eller en højere fi lmkvalitet.

Maskinen er udstyret med et halv-automatisk, elektronisk system 
for optimering af fi lmspænding mellem aggregatet og varerne.

For at bruge maskinen på den bedste måde med forskellige 
fi lmtyper og varer skal spændingen indstilles manuelt. Hvis ikke 
kan der opstå problemer med fi lmens udgang. Enten kan fi lmrullen 
skubbe fi lmen trinvis, og der kan forekomme irriterende lyde, 
eller varen kan blive udsat for for høj spænding.

Justér spændingen ved at dreje potentiometeret for fi lmspænding.

FORØGELSE Drej potentiometeret med uret
NEDSÆTTELSE Drej potentiometeret mod uret

Husk at hvis der indstilles en for høj fi lmspænding, kan fi lmen 
gå i stykker.

Indstilling af fi lmspænding under omvikling af skrøbelige emner:

1. Start fi lmcyklus
2. Nedsæt langsomt fi lmspændingen, indtil fi len udkastes trinvis.
3. Forøg med en enhed på skalaen

Indstilling af fi lmspænding under omvikling af ikke skrøbelige 
emner:

1. Start fi lmcyklus
2. Forøg langsomt fi lmspændingen, indtil fi lmen er tæt ved at gå 

i stykker, eller at varerne vil blive omviklet for tæt.
3. Drej en enhed ned på skalaen.

Systemet giver mulighed for denne justering, de bedste resultater 
både økonomisk og emballageteknologisk.

4.4 INDSTIL FILMSPÆNDING

Eksempel, indstillinger Løse fi lm 
spænding

Tæt fi lmspænding

Støbt fi lm 17-20 my

Blæst fi lm 20-25 my
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4.5 JUSTERING AF HØJDEFOTOCELLE

1-4 bør ikke være nødvendige at justere, maskinen er indstillet til 
maks. højde og min. højde. 

Det anbefales, at fotocellen placeres så højt som muligt, og at 
justeringen sker med værdier under palleparametrene (se "Display - 
program, palleparametre").

Fotocellen (1), som normalt stopper fi lmvognen på pallevarernes 
øverste kant, kan justeres lodret ved først at løsne grebet (2) og 
derefter indstille den nye højde.

Jo lavere den er, jo højere vil fi lmvognen stopposition være. Den 
øverste kant på fi lmen er normalt ca. 2-5 cm over pallevarerne.

Fast stopposition for fi lmvognen op og ned. Filmvognens opadgående 
og nedadgående bevægelse er begrænset af de øverste og nederste 
stopfl apper, som begge kan justeres på masten. Figuren til venstre 
viser nederste stopfl ap (3). Justering af denne giver dig mulighed 
for afgøre, hvor langt nede fi lmen skal  væer for at dække pallen/
varerne. Den øverste stopfl ap (4) kan sænkes, hvis du ønsker kun at 
påføre fi lm på den nederste del af pallen, når justering af fotocellen 
er utilstrækkelig.

Må ikke blive justeret for højt eller 
for lavt, således at fi lmvognen 
”kolliderer” med top eller bund, 
før føleren registrerer fl appen.

4.6 START MASKINEN

Stå ikke for tæt ved det 
roterende bord med varer, fordi 
dårligt opstablede varer kan falde 
ned fra pallen under omvikling.

FORSIGTIG!
Når pallen står op bordet, må den ikke skubbes i 
nogen retning. Beskadigelse af motor/gearkasse 
for bordet kan forekomme.

Kontrollér, at LED lyser konstant, idet den angiver, at maskinen er klar til at starte fi lmcyklussen. 
Hvis LED ikke er tændt, er maskinen i en fi lmcyklus, eller maskinen er ikke klar. Hvis LED blinker, se kap. 6.2.

Tryk på startknappen for at starte fi lmcyklussen. 

Når program 1 bruges til vikling, stopper fi lmvognen i den øverste position. For at bringe fi lmvognen ned til dets startposition, 
tryk da på Start igen.
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ON/OFF    ZERO           TARE     GROSS/NET      PRINT              f

4.7 KALIBRERINGSOPTION VEJECELLE

Nulkalibrering af instrumentet: 

1. Tilslut alle kabler (strøm- og vejekabel).  
2. Start instrumentet ved at trykke på knappen ON/OFF.
3. Hold knappen ON/OFF og ƒ inde samtidig i cirka to sekunder. Efter 

et kort øjeblik står der ”Build” i displayet.
4. Tryk ZERO to gange. ”Cal” vises i displayet.  
5. Tryk TARE en gang. ”Zero” vises i displayet.  
6. Tryk GROSS/NET en gang. Nu skal der stå et eller fl ere blinkende 

cifre efterfulgt af kg i displayet  
7. Sørg nu for, at vægten er ubelastet (meget vigtigt!). Tryk ƒ 

en gang. ”Z.in P” vises i displayet, og efter et kort øjeblik 
forsvinder det. Der skal nu stå 0 kg i displayet.  

8. Tryk ZERO otte gange, til der står ”–End–” i displayet.  
9. Tryk ƒ en gang. ”Saving” vises i displayet, og instrumentet starter 

forfra påny og er klar til brug.   

Vægtjustering:
 
1. Tilslut alle kabler (strøm- og vejekabel).
2. Start instrumentet ved at trykke på knappen ON/OFF.
3. Hold knappen ON/OFF og ƒ inde samtidig i cirka to sekunder. Efter 

et kort øjeblik står der ”Build” i displayet.
4. Tryk ZERO to gange. ”Cal” vises i displayet.
5. Tryk TARE  to gange, displayet viser ”SPAN”.
6. Tryk GROSS/NET, værdien ”0.000” blinker nu i displayet. (Denne 

værdi skal være nul. Hvis ikke, skal nuljusteringen gentages.)
7. Nu skal den værdi indstilles, som vægten ønskes kalibreret med. 

F.eks. 5.000 kg.
8. Tryk GROSS/NET, displayet viser tidligere valgt kalibreringsværdi. 

For at ændre dette skal hvert ciffer indstilles for sig.  
9. Skift cifre med knappen GROSS/NET, og foretag ændring af værdi 

med knappen PRINT. 
10. Indstil en vægt, som svarer til værdien af vægt på vægten f.eks. 

10 kg. 
11. Tryk ƒ, vægten viser nu ”S.in P” og stiller sig derefter på den 

kalibrerede værdi, som blinker. 
12. Tryk ZERO 8 gange, til displayet viser ”–END–”. Tryk så på 

knappen ƒ for at gemme den indstillede værdi. ”Saving” vises 
i displayet, og vægten starter forfra igen.   

13. Vægten er nu klar!

VIGTIGT!
Hvis vægten er kalibreret af et certifi ceret organ/
institut, må ingen del af dette kapitel udføres, fordi 
kalibreringen så bliver ødelagt.
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5. Pleje og daglig vedligeholdelse
(Kun uddannet personale)

Hold altid området indenfor og rundt om maskinen rent og ryddeligt. Gør det til en vane at kontrollere maskinen mindst en gang om 
ugen og rengør den, hvis det kræves. Brug en fugtig klud med vand og opvaskemiddel.

5.1 RENGØRING

ADVARSEL! 
Kontrollér at de elektriske komponenter 
ikke er i kontakt med vand eller andre 
væsker. Når maskinen rengøres af 
andre end maskinføreren, f.eks. en 
rengøringsassistent, skal han eller hun have 
instruktioner om rengøring af maskinen

VIGTIGT! 
Installationen skal slås fra før rengøring. 
Lås hovedafbryderen placeret på masten, 
så installationen ikke kan tændes, mens 
rengøringen er i gang.

5.2 SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

Under garantiperioden må reparationer kun 
udføres under overvågning af en 
leverandørens teknikere.

Kvaliteten af alle reservedele skal mindst
svare til kvaliteten af de originale dele (sammenlign specifi kationer). 
Alle dele kan bestilles fra producenten.

Som en forholdsregel kan det være tilrådeligt at lagerføre visse 
reservedele for at minimere nedetid. Kontakt producenten. Se ”Listen 
over anbefalede reservedele” i afsnittet Reservedele.

Installationen består hovedsageligt af standard dele (som kan købes på den 
åbne marked), men også af originale dele (som kan fås fra producenten). 

Standarddele:
• Anvend helst det samme fabrikat som originalen. Hvis du er 

i tvivl, kontakt leverandøren.

Originale dele:
• Udskiftningsdele skal bestilles fra leverandøren.

FFor at sikre, at alle sikkerhedsfunktioner fungerer korrekt, skal 
nødstop og klemsikring kontrolleres dagligt. sikre dig at der ikke 
ligger nogen varer på bordet, når nødstopfunktionen kontrolleres.

ELEKTRISKE ARBEJDER
Selvom strømmen er slået fra, kan der være 
nogen strøm tilbage i installationen, f.eks. 
i kondensatorer eller i form af potentielle 
energiforskelle. Vent derfor et par minutter 
før du starter på arbejdet med ledningsnettet.

ADVARSEL! 
Afvigelser fra ovenstående regler kan få 
konsekvenser, der beskadiger sikker drift af 
anlægget, og garantiperioden vil blive annuleret. 
Producenten er ikke ansvarlig for hændelser, 
der skyldes sådanne afvigelser.

BEMÆRK!
Bortset fra kontrol af nødstopfunktionen, den må kun anvendes 
i nødstilfælde. Når varerne står på bordet kan unødvendig brug 
beskadige bordets gearkasse.



18

C ABD

A

B

Anvend en smøremid-
delspray med et rør. 
Undgå at smøre andre 
end de tilsigtede dele!

Kontrol af bordets kædedrev.

Kontrollér at der ikke ligger noget på bordet, tag derefter 
fat i bordets periferi og kontrollér, om det føles løst 
fra siden. Hvis mellemrummet overstiger 30 mm, skal 
kæden justeres.

Justering af kædespænding.
1. Løsn de fi re bolte (A). BEMÆRK! Løsn dem ikke mere 

end at gear og motor bliver så løse så justering 
er muligt.

2. Løsn låsemøtrikken på sekskantbolt (B).
3. Spænd sekskantbolten (B), indtil bordsløret ikke er 

mere end 30 mm.
4. Spænd låsemøtrik (B). 
5. Spænd de fi re bolte (A).

Smøring af kæden.
1. For at kontrollere, om kæden skal smøres, fjern de fi re 

skruer (C)
2. Fjern dækselplade (D).
3. Smør kæden.
4. Geninstallér dækselplade (D).

Kontrol af fi lmrullebremse

1. Kontrollér friktionsbremsen ved at trække fi lmen ved 
normal fi lmhastighed og derefter pludselig stoppe 
det manuelle fi lm udtræk. Filmrullen skulle så stoppe 
efter ca. 1/5 omdrejning.

2. Justér om nødvendigt ved at skrue på møtrik (A), indtil 
fjederskiven (B) er helt presset sammen.

3. Løsn derefter møtrik (A) indtil der er opnået en velegnet 
bremsefunktion. Den grundlæggende indstilling er 
at løsne møtrik (A) med ¾ omdrejning.

Kontrol af mastens kædedrev.

Kæden er monteret på en vægt, hvilket gør kæden 
selvstrammende, og den behøver derfor ikke at blive 
spændt. Men kæden kan have brug for at blive renset og 
smurt, hvis maskinen er installeret i et krævende miljø.

Smøring af kæden.
1. Fjern de to dæksellister (A).
2. Smøring af kæden (B).
3. Genmontér dæksellister (A).

Kontrol af bordhjul.

Fordi det kan være svært at demontere bordet på grund 
af dets tunge vægt, anbefaler vi, at dette kun bør udføres 
af faguddannet personale. Hvis bordet begynder at 
afgive nogle unormale lyde, kan det være nødvendigt 
at udskifte hjulene. Kontakt din forhandler for at aftale 
et servicebesøg.

3 måneder 
(første 

gang efter 
3 uger)

3 måneder

3 måneder 
(første 

gang efter 
3 uger)

3 måneder

5.3 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE - STANDARD MASKINE
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A

A

B

C

D

E

F

G
H

Kontrol af mastens kædedrev.
(Kun maskiner med den valgfrie topplade 
installeret)

Justering af kædespænding.
1. Fjern dækslet (A).
2. Kontrollér spændingen på kæde (B). Hvis ok gå til 

paragraf 6. 
3. Fjern 5 skruer (C) undtagen for (D), som kun lige skal 

løsnes så meget, at du kan dreje beslaget (E) på 
toppladen til højre.

4. Geninstallér en af boltene i hul (F), så toppladen kan 
hvile på bolten og ikke kan drejes tilbage

5. Løsn låsemøtrik (G).
6. Stram spændemøtrik (H), så kæden strammes korrekt.
7. Spænd låsemøtrik (G). 
8. Smør kæde (B) om nødvendigt.

Kontrol af toppladetryk
(Kun maskiner med den valgfrie topplade 
installeret)

Toppladetrykket på varerne er forudindstillet til ca. 280 
N. Hvis trykket er for højt, kan det beskadige varerne. 
Kontrollér trykket ved at måle det tryk, som toppladen 
lægger på varerne. Dette gøres nemmest med en 
almindelig badevægt.

1. Vægten (A) indsættes mellem varerne (B) og toppladen 
(C). Placér helst en fast genstand (D) oven på 
vægten, så vægten let kan afl æses.

2. Kør manuelt toppladen nedad, indtil den stopper. 
3. Afl æs vægten. Den bør vise ca. 28 kg.
4. Hvis værdien er højere, kan årsagen være, at akslen 

(E) ikke kører frit, eller at lejet (F) kører trægt. 
5. Rengør akslen (E) og lejet (F).
6. Kontrollér igen trykket. Hvis rengøringen ikke hjalp, 

kan det være nødvendigt at justere sensor (G).
7. Markér placeringen af sensoren (G) med en markør 

eller en smule tape, før den løsnes.
8. Flyt sensor (G) i trin på 5 mm, indtil det korrekte tryk 

er opnået.

3 måneder 
(første 

gang efter 
3 uger)

5.4 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE – VALGFRI TOPPLADE

Anvend en smøremid-
delspray med et rør. 
Undgå at smøre andre 
end de tilsigtede dele!
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6.1 HANDLINGER

6. Fejlsøgning

Problem Handling

Hvis intet virker? • Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet til en stikkontakt, og at der er strøm på 
maskinen. Kontrollér også at kontakten er indstillet til position “1”. “Nulstil” derefter 
maskinen. Kør til startposition.

• Kontrollér at nødstop ikke er trykket ned. Hvis det er, drej knappen til højre: den 
skal så poppe ud.

• Prøv at trykke på “Nulstil” i 3 sekunder.

Hvis fi lmen går i stykker? • Ret fi lmen og fastgør den igen til pallen (ikke under drift), tryk derefter på "Start".

Hvis den roterende plade stopper i en 
forkert position?

• Tryk på “Nulstil” i 3 sekunder.

Hvis fi lmen ikke anvendes helt op til 
toppen af varerne?

• Kontrollér højdesensoren på varerne. Se kapitel 4.5.

Strækfi lmenheden bevæger sig ikke op 
eller ned

• Klemsikringen under fi lmvognen kan være aktiveret. Kontrollér at der ikke er 
noget under fi lmvognen.

Bordet har sat sig fast • Kontrollere hvad der er årsag til at bordet har sat sig fast. Hvis bordet ikke sidder 
fast, men kan dreje frit rundt, kontrollere da den induktive pulsføler der sidder 
oven på bord motoren 

6.2 ALARMKODER

Blinker Mulig årsag

1 • Ikke anvendt.

2 • Filmcyklus for lang.
• Nulstil cyklus for lang.

3 • Strøm mangler.
• Signal fra nødstop mangler.

4 • Klemsikring under fi lmvognen er aktiveret. Kontrollér at der ikke er noget i klemme under fi lmvognen.

5 • Drejebordet sidder fast. 

6 • Strækfl lm slut.
• Strækfi lmen sprunget.
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Transport
Ved transport af Cyklop fi lmspændingsmaskiner og tilbehør, skal 
der foretages generelle forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. 
Nationale regler og regulativer skal også overholdes. 

Individuelle dele og store komponenter skal være omhyggeligt 
fastgjort under levering. Når maskinen samles eller fl yttes, skal der 
udvises stor forsigtighed. Kontrollér, at løfteanordningen er designet 
til at bære vægten og ikke udgør en sikkerhedsrisiko. 

Der må kun anvendes godkendte løfteanordninger med en løftekapacitet, 
der er større end maskinens samlede vægt plus emballage.

Filmspændingsmaskinen kan også fl yttes ved hjælp af en kran eller 
en løbekran. I sådanne tilfælde skal alt tilbehør først fjernes fra 
emballagepallen, på hvilken fi lmspændingsmaskinen står (gælder 
ikke for fast tilbehør). 

Transportlåse
Kontrollér omhyggeligt for at sikre, at alle dele er med i pakken, og 
at de ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis varerne er 
blevet beskadiget under transporten, skal du kontakte Cyklop AB 
eller speditøren, før du foretager noget som helst med varerne. 

Livsfare!
Stående eller arbejde under en 
hvilken som helst type af ophængt 
last kan udsætte dig for livsfare!

Risiko for skade!
Maskinens tyngdepunkt kan være høj, hvilket 
øger risikoen for, at maskinen vælter. Kontrollér 
omhyggeligt hvor tyngdepunktet ligger for at 
eliminere risikoen for væltning.

Dimensioner og vægt
Følgesedlen vedlagt varerne indeholder oplysninger om vægt og 
dimensioner for varerne.

Emballage
Emballagen er 100% genanvendeligt, som indikeret ved 
genbrugssymbolet ( ).

Generelle regler
Medmindre andet er angivet, skal alle dele transporteres i den 
originale emballage til installationsstedet. Under udpakning skal 
alle dele undersøges for eventuelle transportskader. Hvis varerne 
er blevet beskadiget under transporten, skal speditøren straks 
kontaktes, og udpakningen skal stoppes. 

BEMÆRK: Enhver beskadigelse af varerne skal noteres på 
følgesedlen, når varerne er modtaget. Der vil ikke være 
undtagelser fra dette!

Transport
Cyklop fi lmspændingsmaskiner samt tilbehør transporteres normalt 
på en åben emballagepalle, eller tilbehøret transporteres på en 
separat palle.

7.1 TRANSPORT

7.2 OPSÆTNING AF MASKINEN

1. Transportér maskinen (som vist i fi guren til venstre) med en lastbil til et passende 
sted, hvor der er rigeligt med plads omkring maskinen. 

Serviceområde: Minimum 1 m rundt om maskinen er nødvendig for service. 
Maskinens servicesteder skal kunne nås af en godkendt personlift eller lignende, 
alternativt kunden tager ansvar for, at service på maskinen kan udføres. BEMÆRK! 
Dette vil så blive fastlagt på anskaffelsestidspunktet. På maskinens drejebordsside 
fi ndes der udtag i rammen til gafl er.

2. Kontrollér at gulvet er fl at og rent, før maskinen sænkes fra lastbilen.

3. Masten hæves ved at vedhæfte en løftestrop til løfteøje (1), som er placeret på 
toppen af masten, og derefter hæve masten ved hjælp af en gaffeltruck eller 
andet løftegrej.

4. Montér masten korrekt til mastefoden (2) ved hjælp af de bolte, der blev leveret 
sammen med maskinen. Masten skal være monteret lodret (brug et vaterpas).

5. Fjern alle transportlåse. Alle transportlåse, der skal fjernes, er mærket med røde 
plastikbånd. 

7. Installation

Sørg for, at masten står lodret og vinkelret på 
pladen, mens skruerne samtidig strammes. Fjern 
bøjlen og transportlåse fra pladen og masten.



22

>200mm

553
3

3
3

4

H

1. Kontrollér at hullet til rammen er mindst 200 mm dybt.

2. Brug fortrinsvis træbjælker til at installere rammen ifølge 
illustrationerne. Fastgør bjælkerne til rammen med snore/
stropper eller lignende.

3. Mål maskinens bordhøjde.

4. Støb gulvet ind i rammen. Vær forsigtig og sørg for, at den 
samme højde som den tidligere målte bordhøjde er 
nået for at sikre, at bordet vil være i niveau med det 
omgivende gulv. Hvis niveauerne varierer for meget, vil 
der kunne opstå unødvendig slid på gaffeltruckhjul og 
drejebordet, men også belaste det personale, der bruger 
håndbetjente pallevogne.

5. Fjern træbjælkerne, når støbningen er hærdet.

6. Støb det omgivende område.

7.3 STØBNING AF GULVBESKYTTELSESRING

6. Maskinen skal boltes til gulvet på følgende måde: Chassiset har 4 monteringshuller 
(3) for boltning til gulvet. Bolt maskinen fast. Når maskinen boltes til gulvet, skal 
kædespændingen på det roterende bord kontrolleres og justeres om nødvendigt. 

7. Montér rampen (4) i den rigtige retning. Tre forskellige vinkler er mulige ved at fl ytte 
fastgørelsesbolten på kanten af bordet.

8. Tilslut maskinen til ledningsnettet. Stikket skal være tilsluttet minimum en 10A sikring.

9. Hvis en permanent strømforsyning er installeret, skal en hovedafbryder være monteret 
på tilslutningspunktet.

10. Arbejdsområdet under indpakning (5) for maskinoperatøren er angivet ved det 
stiplede område.
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7.4 MONTERING AF RAMPEN

Rampen kan monteres i tre forskellige retninger.

1. Løft rampen ved først at montere det leverede løfteøje på midten af 
rampen. Løft derefter rampen med en egnet løfteanordning såsom 
en løbekran eller lignende. Sørg for at løfteøjet er forsvarligt 
fastgjort.

2. Fastgør den leverede bolt til chassiset, men sørg for at efterlade den 
ca. 1 cm ude.

3. Montér rampen, således at den hænger på bolten og fjern løfteøjet.

4. Stram bolten.

Vær forsigtig når rampen løftes på plads. 
Risiko for knusning!
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7.5 OVERSIGT OVER GAFFELTRUCKKOMPATIBILITET

Da gaffeltrucks undertiden har en lang akselafstand og / eller lav frihøjde, kan resultatet være, at tilkørselsrampen ikke kan bruges. 
I disse tilfælde er det praktisk at støbe maskinen i gulvet. Nedenfor fi ndes en oversigt over de forskellige gaffeltrucks kompatibilitet 
med vores maskine og tilbehør.

Længde til bøjning på rampen: 1460 mm

Alle lastbiler/stablere har 1150 mm gafl er designet til EUR-paller (1200x800mm) 
Indledende løft = Løft af lastbilens chassis/stableren ligesom på en manuel pallevogn. 
Indledende løft er nødvendig, når stablere anvendes til at køre på rampen.

Hjulafstand 
(mm):

Afstand hjul 
/ gaffelspids 

(mm):

Afstand over / 
under sænkede 
gafl er (mm):

Indledende 
løft (mm):

Rampe: Gulvramme:

Manuel pallevogn: 1370 190 85/35 115

Lastbil med ståplatform: 1370 190 85/35 115

Lastbil med ståplatform: 1528 190 85/35 115

Lastbil med ståplatform: 1928 190 85/35 115

Stand-up Rider pallevogn: 1525 189 85/35 115

Seated Rider pallevogn: 1674 189 85/35 115

Stabler med ståplatform: 1137 520 85/20

Stabler med ståplatform: 1254 503 85/29

Stabler med ståplatform: 1544 221 90/20 115

Stabler med ståplatform: 1553 204 90/25 115

Stabler med stående køreposition: 1440 375 90/20

Stabler med stående køreposition: 1760 201 90/30 120

Stabler med siddende køreposition: 1585 345 90/25

Stabler med siddende køreposition: 1677 284 90/30 120

Bord Ø: 1650 mm
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8.1 STANDARD

8. Teknisk data

Dim (mm) A B C D E

Standard 73 2305 2800 2475 1660A
B

C

E

D

Maskine Borddiameter
Bordhastighed
Start / stop
Bund / top omviklinger
Hastighed strækfi lmenhed, op/ned
Forstræksystem
Forstrækintervaller
Programmer
Styring
Støjniveau
Temperaturområde
EX klassifi kation

Ø1650 mm 
Op til 12 o/min, indstillelig
Frekvensstyret 
1–7 (prog 3, 2-14) 
Trinløs justerbar
Power Ecostretch®
Justerbar i trin 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 & 300 % 
5 standard, 1 valgfri 
PLC
<70 dB (A) (støbefi lm, 9 o/min)
+5 til +35°C, for anvendelse i et tørt, tempereret område
Ikke godkendt for ATEX klassifi cerede områder

Strøm Tilslutning
Sikkerhedsnorm
Output

Enkeltfaset 240V 50 Hz
IP54
10 A

Pallevarer Min størrelse (længde x bredde)
Maks. højde, inkl. palle
Maks. tilladt vægt

1200 x 1000 mm
2200 mm
2000 kg

Strækfi lm Diameter, kerne
Udvendig diameter, maks
Filmbredde, maks
Filmtykkelse

76 mm
250 mm
500 mm
9-35 my

Vægt standard maskine: 380 kg (vægten kan variere afhængigt af installerede valgmuligheder). 
Dimensioner, når emballeret i kasse: L2900 x B1700 x H750 mm, vægt: 550 kg
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9. Placering af elektriske komponenter

9.1 STANDARD

El-skab
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B14

M4

B12

B13

9.2 VALGFRI TOPPLADE
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10. Bemærkninger

10.1 PROGRAMINDSTILLINGER

Hjælp til at huske indstillingerne for forskellige programmer.

Navn:

Navn:
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A Initial release. 14-10-15

B Chapter 4.7 added. 15-01-29

C Several changes made to Danish version and some minor 
corrections made to other languages.

15-03-17

D Corrections made to CE in several alnguages.
Corrections made in Polish language
Corrected pre-stretch rates in ch 4.3, French version
Clarifi cation of the use of the resetbutton added to ch. 3.1 
and 4.1

16-08-19

Revision log.



Delnr.: 961060DK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


