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Door deze gehele handleiding heen zullen de volgende symbolen worden gebruikt ter aanduiding 
van belangrijke informatie.

Aanduiding van bijzonder 
belangrijke informatie

Vestigt de aandacht 
op bepaalde gevaren.

Rechten voor het aanbrengen van eventuele technische wijzigingen zijn voorbehouden. Deze handleiding mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden vermeerderd. 
Ook mag niet de inhoud ervan worden gewijzigd of doorgegeven zonder onze schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden. 

© Copyright Cyklop Teknik AB – Burseryd 2014- /mka
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Plaats en datum (JJ-MM-DD)

EG Conformiteitsverklaring op grond van EG Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage 2A

Wij:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 Burseryd
Bedr. reg. Nr. 556224-0001

verklaren dat bij uitsluiting wij ervoor verantwoordelijk zijn dat het product:

Aanduiding: Stretchwikkelaar CTT 215
Type-aanduidingen: 162150000-162159999
Machinenummer: Van 140001 tot 150999
 

• waarvoor van toepassing zijnde delen van Bijlage 1 bij de Richtlijn betreffende essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen bij het ontwerp van machines zijn uitgevoerd, en waar relevante technische documentatie 
is samengesteld in overeenstemming met Bijlage 7, paragraaf A. 

• In het geval van een beargumenteerd verzoek van nationale overheden zullen relevante documenten 
over de gedeeltelijk voltooide machinerie worden overlegd.

De volgende richtlijnen vallen onder deze verklaring:
2006/42/EG  Machinerichtlijn, Elementaire veiligheidsvoorschriften
2006/95/EG   Laagspanningsrichtlijn (LVD)
2004/108/EG   Elektromagnetische Geschiktheid (EMC)

De volgende geharmoniseerde standaarden zijn van toepassing:
EN ISO 12100:2010 Veiligheid van machines - Algemene beginselen voor ontwerp - Risicobeoordeling 
en risicobeperking
EN ISO 13849-1  Veiligheid van machines - Regelsystemen
EN 60204-1  Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines
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Deze gebruikershandleiding beschrijft de bediening, het veilig gebruik, het onderhoud en de afstelling van de machine. LET OP! Aansluiting 
op de stroomvoorziening is niet inbegrepen.

De machine is zo ontworpen en gebouwd dat gebruik en onderhoud veilig zijn. Dit is van toepassing mits de installatie is uitgevoerd 
zoals in deze gids wordt beschreven.

De waarschuwingslabels die op de machine zijn aangebracht, moeten intact blijven zodat de inhoud gemakkelijk is te lezen. Als dat niet 
het geval is, moet de label worden vervangen. Uitleg en aanwijzingen voor plaatsing worden hieronder gegeven. Het ontwerp kan iets 
afwijken van het label dat op de machine is bevestigd, maar de betekenis is dezelfde.
Onderdeelnr: 400778

GEVAAR!
De draaitafel draait in de richting van de pijl.

GEVAAR!
Aggregaat verplaatst zich in de richting van de pijlen. Beklemmingsgevaar

GEVAAR!
Topplaat verplaatst zich in de richting van de pijlen. Beklemmingsgevaar (Voor optie: Topplaat

GEVAAR!
Gevaarlijke elektrische spanning.

VERPLICHT
Uitsparingen voor heftruckvorken. Licht de machine hier op.

INFORMATIE
1. Wikkel de stretchfolie zoals in de afbeelding wordt getoond. 
2. Overbrengingsverhouding.

GEVAAR!
Beklemmingsgevaar. (Voor Hoefi jzer "HS" versie)

GEVAAR!
Beklemmingsgevaar
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1. Algemene aanwijzingen voor de veiligheid

ALGEMEEN
Door het ontwerp en de constructie van de machine is veilig 
gebruik en onderhoud mogelijk. Dit geldt alleen als de installatie 
wordt uitgevoerd zoals beschreven in deze handleiding. Iedereen 
die met de machine werkt, moet de handleiding hebben gelezen 
en de instructies volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
klant om ervoor te zorgen dat medewerkers de instructies volgen.

In sommige landen of bedrijven gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften, met name gericht op personeel. Deze 
documentatie houdt geen rekening met dergelijke bedrijfsspecifi eke 
of nationale richtlijnen. De technische specifi caties in de handleiding 
bieden voldoende houvast als uitgangspunt voor beslissingen over 
lokale veiligheidsvoorschriften. Vraag advies aan bij de autoriteiten 
of bij veiligheidsmedewerkers binnen het bedrijf.

Dit document maakt onderscheid tussen "normaal bedrijf" 
(zie hoofdstuk 3-4 Gebruik van de machine) en "overige 
werkzaamheden" (zie hoofdstuk 5 Verzorging en dagelijks 
onderhoud). De reden hiervoor is dat in beide gevallen andere 
eisen worden gesteld aan operators en onderhoudspersoneel, met 
name wat betreft de veiligheid.

Klein onderhoud, zoals beschreven in hoofdstuk 4, kan ook door 
operators worden uitgevoerd. Het onderhoud dat alleen wordt 
beschreven in hoofdstuk 5, mag uitsluitend door opgeleide 
servicemedewerkers worden uitgevoerd. 

VEILIGHEID
De volgende regels moeten in acht worden genomen: Zorg dat 
er zich geen kinderen of dieren in de nabijheid van de installatie 
bevinden.
Uitsluitend personen die deze handleiding hebben gelezen 
en begrepen mogen met de machine werken. Sleutel niet aan 
de machine terwijl deze draait of aan staat.   Waarschuwing! 
Zelfs als de machine niet draait, kan hij toch aan staan. 
Veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden verwijderd of 
uitgeschakeld. De bescherming van elektrische of mechanische 
onder delen moet op de juiste wijze zijn gemonteerd als de 
installatie in gebruik is. De veiligheidsvoorzieningen zijn essentieel 
voor een veilige werkomgeving. Daarom is het streng verboden 
deze te negeren of te omzeilen. Houd de werkomgeving schoon 
en vrij van vreemde voorwerpen. Zorg voor een goede verlichting 
in de werkomgeving.

ONRECHTMATIG GEBRUIK
In sommige gevallen leidt gebruik tot onnodige veiligheidsrisico's 
omdat het niet conform de specifi caties van de machine plaatsvindt 
en daarom onrechtmatig is. U mag geen:

• pallets wikkelen die niet aan de specifi caties voldoen
• pallets wikkelen met lading die zwaarder is dan het maximaal 

toegestane gewicht
• pallets wikkelen met lading die niet goed is opgestapeld. 

Bedenk dat verpakkingen door andere oorzaken kunnen 
vallen, zelfs als de lading correct lijkt opgestapeld

• pallets wikkelen die in slechte staat verkeren
• pallets wikkelen die uitsteken over de rand van het draaiplateau
• installatievoorschriften negeren
• onverpakte voedingsproducten wikkelen

GEBRUIKERS
Operators
De machine mag worden bediend door alle volwassenen die de 
inhoud van hoofdstuk 1-4 hebben gelezen en begrepen. Aan 
operators worden geen specifi eke kenniseisen gesteld. Operators 
worden opgeleid door personeel van Cyklop of door Cyklop 
aangewezen dealers.

De operator is gewoonlijk betrokken bij de volgende taken:
• bediening van de machine
• dagelijks onderhoud. Dit omvat bijvoorbeeld het reinigen 

van de fotocellen- er mogen geen omvangrijke taken worden 
uitgevoerd.

• erop toezien dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
• de werkomgeving schoon en vrij van vreemde voorwerpen 

houden.

Service
Dit vergt specifi eke vaardigheden, ervaring en/of opleiding. Service 
personeel moet de volledige inhoud van deze documentatie 
beheersen. Service omvat meestal de volgende taken:

• onderhoud van de installatie
• reparatie van gebreken
• ondersteuning van operators

Servicepersoneel moet de machine na het herstellen van een fout 
terugbrengen in de originele staat. Met het oog op de veiligheid, 
betekent dit bijvoorbeeld het herplaatsen van beschermingskappen 
en ook het terugzetten van de veiligheidsschakelaar in de 
oorspronkelijke stand. Als een servicemedewerker op eigen 
initiatief wijzigingen aanbrengt aan de installatie, verliest de klant 
het recht om aanspraak te doen op de garantie als er problemen 
ontstaan als gevolg van deze wijziging.

PERSOONLIJKE BESCHERMING
Niet alle persoonlijke beschermingsmaatregelen hoeven te worden 
getroffen door operators van de machine. Een aantal maatregelen 
is echter aanbevolen. Bijvoorbeeld schoenen met stalen neuzen, 
gehoorbescherming enz. Bij sommige producten die gebruikt 
worden kunnen echter beschermingsmaatregelen vereist zijn 
- volg de aanwijzingen bij deze producten. Bij verwerking van 
metaalplaten dient een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen te 
worden om verwonding van handen en dergelijke te voorkomen. 
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden, moeten de 
plaatselijke veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Bespreek 
uw persoonlijke veiligheid met de veiligheidsmedewerkers van het 
bedrijf. 

De volledige installatie is ontworpen en getest om met de 
gespecifi ceerde stoffen te werken. Er kunnen onvoorziene gevaren 
optreden als andere dan de gespecifi ceerde stoffen worden 
gebruikt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de complicaties die kunnen ontstaan door het gebruik van andere 
dan de gespecifi ceerde stoffen.

TRANSPORT
Bij transport van de installatie over de openbare weg kunnen lokale 
voorschriften van kracht zijn. Vraag advies aan bij de nationale en 
lokale autoriteiten over deze voorschriften en onderzoek of er een 
vergunnig is vereist.
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MILIEUASPECTEN
Er is een milieurisico aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld olie, vet 
en reinigingsmiddel. Dit soort stoffen dient te worden verwijderd 
overeenkomstig de nationale milieuvoorschriften.

VERWIJDERING VAN DE MACHINE/INSTALLATIE
Als en wanneer de machine verwijderd wordt, moeten de lokale 
milieuvoorschriften worden nageleefd. 

De machine bevat alleen algemeen voorkomende materialen. Alle 
materialen in de machine waren ten tijde van de productie van een 
zodanige aard dat zij op een milieuvriendelijke manier afgevoerd 
konden worden, zonder gevaar voor persoonlijk letsel. 

RAMPEN
Onder rampen worden brand, overstromingen en dergelijke 
verstaan. Er gelden geen specifi eke gedragsregels bij rampen.

Een brand kan op de gebruikelijke wijze worden geblust.

Basisbediening 

Lees voor gebruik de handleiding en veiligheidsinstructies 
zorgvuldig door. De bedieningshandleiding dient gebruiksklaar 
te worden opgeslagen in de onmiddellijke nabijheid van de 
machine. Onderhouds- en inspectieintervallen dienen te worden 
aangehouden. 

De machine/installatie mag alleen worden gebruikt als deze in 
perfecte staat verkeert en in overeenstemming met het beoogde 
gebruik en de instructies in de bedieningshandleiding, en alleen 
door veiligheidsbewuste personen die goed op de hoogte zijn 
van de risico's die de bediening van de machine/installatie met 
zich meebrengt. Iedere functionele storing, vooral als deze de 
veiligheid van de machine/installatie beïnvloedt, dient dan ook 
onmiddellijk te worden verholpen.  

De machine/installatie mag alleen worden gebruikt voor het 
beoogde doel. 

Organisatorische maatregelen 

Naast de bedieningsaanwijzingen dient de gebruiker alle andere 
algemeen geldende wettelijke en andere verplichte voorschriften 
betreffende ongevalspreventie en milieubescherming te kennen en 
na te leven. Deze verplichte voorschriften kunnen ook betrekking 
hebben op de verwerking van gevaarlijke stoffen, het verstrekken 
en/of gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen of de 
verkeersvoorschriften. 

Om veiligheidsredenen moet lang haar naar achteren worden 
opgebonden of op andere wijze beschermd worden, kleding moet 
strak zitten en er mogen geen sieraden - zoals ringen - worden 
gedragen.  Letsel kan ontstaan doordat men vast komt te zitten 
in de machine of door ringen die achter bewegende delen blijven 
hangen. 

Gebruik beschermingsmiddelen als dit door de omstandigheden of 
de wet wordt voorgeschreven. 

Neem alle veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen die op de 
machine/installatie aangebracht zijn in acht. 

Zorg ervoor dat de op de machine aangebrachte 
veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen te allen tijde volledig 
en goed leesbaar zijn. Als tijdens het bedrijf aanpassingen aan 
de machine/installatie worden gedaan die van invloed zijn op 
de veiligheid, of als de machine/installatie zich anders gedraagt, 
dan moet de machine/installatie onmiddellijk stopgezet worden 
en de storing aan de verantwoordelijke instantie/persoon gemeld 
worden. Voer nooit aanpassingen, aanvullingen of veranderingen 
uit die de veiligheid kunnen beïnvloeden zonder toestemming van 
de leverancier. Dit geldt ook voor de montage en aanpassing van 
veiligheidsuitrustingen en ventielen, alsmede voor laswerk op 
ladingdragende elementen. 

Reserveonderdelen moeten voldoen aan de techische specifi caties 
die door de fabrikant worden opgesteld. Reserveonderdelen van 
de fabrikanten van de originele onderdelen voldoen hieraan. 

Breng nooit wijzigingen aan in de software van programmeerbare 
besturingssystemen. 

Vervang hydrauliekslangen binnen de aangegeven en toepasselijke 
termijnen, ook als er geen veiligheidsgebreken zijn aangetroffen. 

Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn de juiste 
gereedschappen en werkplaatsapparatuur absoluut onmisbaar. 

Het personeel moet op de hoogte zijn van de locatie en de werking 
van brandblusapparatuur. 

Neem alle brandmeldings- en brandbestrijdingsprocedures in acht. 

Voorzieningen ter voorkoming van ongelukken, die niet deel 
uitmaakt van de leverantie, zoals afschermingen, dienen door 
de klant aangebracht te worden overeenkomstig de lokale 
veiligheidsvoorschriften. 

Selectie en kwalifi catie van personeel 

Al het werk aan en met de machine/installatie dient uitsluitend 
te worden uitgevoerd door betrouwbaar personeel. De wettelijke 
minimumleeftijd dient in acht te worden genomen. 

Gebruik uitsluitend getrainde of opgeleide medewerkers en 
benadruk de eigen verantwoordelijkheid van het personeel bij de 
bediening, de installatie, het onderhoud en reparatie. 

Zorg ervoor dat uitsluitend geautoriseerd personeel aan of met de 
machine werkt. 

Defi nieer de verantwoordelijkheden van de operator - ook wat 
betreft de naleving van de verkeersvoorschriften - en geef de 
operator de bevoegdheid om aanwijzingen van derden die in strijd 
zijn met de veiligheid te weigeren. 

Laat personen die nog niet zijn getraind of opgeleid, of personen 
die een algemene training volgen, niet aan of met de machine/
installatie werken zonder permanent toezicht van een ervaren 
persoon. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie en uitrusting van 
de machine/installatie mogen alleen worden uitgevoerd door een 
geschoolde electriciën en volgens de regels en voorschriften op 
het gebied van elektrotechniek. 
 



8

Werkzaamheden aan uitrusting die werkt op gas mogen uitsluitend 
door speciaal opgeleid personeel worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden aan het hydraulische systeem moeten uitsluitend 
worden uitgevoerd door personeel met specifi eke kennis en 
ervaring op het gebied van hydraulische apparatuur. 

Veiligheidsaanwijzingen die gelden tijdens specifi eke 
bedrijfsfasen
 
Voorkom bedieningsinstellingen die de veiligheid in gevaar kunnen 
brengen. 

Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te 
zorgen dat de machine alleen gebruikt kan worden indien 
deze veilig en betrouwbaar is. Bedien de machine alleen 
als alle beschermings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals 
verwijderbare veiligheidsvoorzieningen, noodstopvoorzieningen, 
geluidbeschermende onderdelen en afzuiginstallaties aanwezig en 
volledig functioneel zijn. 

Controleer de machine/installatie minstens een keer per dienst 
met het oog op zichtbare beschadigingen en gebreken. Meld 
alle veranderingen (incl. veranderingen in de werking van de 
machine) onmiddellijk aan de bevoegde instantie/persoon. Indien 
noodzakelijk, de machine onmiddellijk stopzetten en vergrendelen. 

Bij een storing, de machine/installatie onmiddelijk stopzetten en 
vergrendelen. Laat alle gebreken onmiddellijk verhelpen.
 
Zorg dat niemand in gevaar is voordat de machine/installatie 
wordt gestart of in beweging wordt gezet. 

Afzuig- of ventilatieapparatuur nooit uitschakelen of verwijderen 
als de machine in bedrijf is. 

Informeer het bedienend personeel voordat wordt gestart met 
speciale operaties en onderhoudswerkzaamheden, en wijs een 
persoon aan die de activiteiten moet bewaken. 

Zorg ervoor dat het onderhoudsgebied afdoende is beveiligd! 
Liftunits moeten gezekerd worden met mechanische 
valbeschermingsmiddelen (klemmen) voordat de machine wordt 
betreden! 

Als de machine/installatie volledig wordt uitgeschakeld voor 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, moet deze tegen 
onbedoelde inwerkingstelling beveiligd worden door: - de 
belangrijkste besturingsonderdelen te vergrendelen en de 
startsleutel te verwijderen en/of door een waarschuwingsbordje 
te bevestigen aan de hoofdschakelaar.

Voer alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit als de 
machine op een vlakke ondergrond staat en beveiligd is tegen 
onbedoelde bewegingen en omvallen! 

Om de kans op ongelukken te verkleinen moeten losse onderdelen 
en grote samengestelde onderdelen die vervangen moeten worden 
voorzichtig bevestigd worden aan een hefi nrichting en gezekerd 
worden. Gebruik uitsluitend geschikt en technisch perfect hefgerei 
en draagsystemen met voldoende hefcapaciteit. Werk of sta nooit 
onder opgeheven ladingen! 

De bevestiging van de lading en de opleiding van kraanmachinisten 
moeten uitsluitend worden toevertrouwd aan ervaren personen. 
Degene die aanwijzingen geeft moet zich binnen het gezichts- en 
gehoorveld van de machinist bevinden. 

Maak altijd gebruik van speciaal ontworpen of anderszins 
veilige ladders en werkplatformen bij de uitvoering van 
montagewerkzaamheden op hoogte. Gebruik nooit 
machineonderdelen als opstapje. Gebruik een veiligheidstuigje 
bij onderhoudswerkzaamheden op grotere hoogte. Houd alle 
handvaten, treden, leuningen, platformen, bordessen en ladders 
vrij van vuil, sneeuw en ijs. 

Verwijder alle sporen van olie, brandstof of conserveringsmiddelen 
van de machine, met name van verbindingen en schroefverbindingen, 
alvorens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. 
Gebruik nooit aggressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik pluisvrije 
schoonmaakdoeken. 

Voordat de machine met water, stoom (hogedrukreiniging) of 
schoonmaakmiddelen wordt schoongemaakt dienen alle openingen 
die om veiligheids- of functionele redenen beschermd moeten 
worden tegen indringing van water, stoom of schoonmaakmiddel 
te worden bedekt of afgeplakt. Wees met name voorzichting met 
elektrische motoren en schakelkasten. 

Zorg er tijdens het schoonmaken van de machine voor 
dat de temperatuursensoren van de brandmeldings- en 
brandbestrijdingssystemen niet in contact komen met hete 
schoonmaakmiddelen, omdat dit het brandbestrijdingssysteem in 
werking kan stellen. 

Afdekkingen en tape die zijn aangebracht in verband met het 
schoonmaken dienen na afl oop te worden verwijderd. 

Controleer na het schoonmaken alle brandstof-, smeermiddel- 
en hydraulische leidingen op lekkages, losse verbindingen, 
schuurplekken en beschadigingen. Alle gebreken dienen 
onmiddellijk te worden hersteld. 
Haal alle schroefverbindingen aan die zijn losgedraaid tijdens 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 

Alle veiligheidsvoorzieningen die zijn verwijderd in verband met het 
plaatsen, onderhoudswerkzaamheden of reparaties moeten meteen 
na voltooiing van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
teruggeplaatst en gecontroleerd worden . 
 
Zorg ervoor dat alle verbruiksonderdelen en vervangen onderdelen 
veilig en met minimale gevolgen voor het milieu worden afgevoerd. 

Controleer altijd of de accessoires veilig zijn opgeborgen voordat 
de machine in beweging wordt gezet. 

Voorkom gebruik dat de stabiliteit van de machine in gevaar kan 
brengen. Sta niet op de transportbanden e.d. 
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Waarschuwing voor bijzondere gevaren 

Elektriciteit 

Gebruik uitsluitend originele zekeringen met de aangegeven 
stroomsterkte. Schakel de machine/installatie onmiddellijk uit als 
er een probleem optreedt in de elektrische installatie. 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie of uitrusting mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door een geschoolde electriciën of 
door opgeleid personeel dat onder controle en toezicht staat van 
een dergelijke electriciën en volgens de geldende regels op het 
gebied van elektrotechniek. 

Als de voorschriften dit bepalen, moet de stroomtoevoer naar 
delen van machines en installaties waaraan onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd afgesloten worden. 
Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, dienen de 
spanningloos gemaakte delen te worden gecontroleerd op de 
aanwezigheid van stroom en te worden geaard of kortgesloten. 
Daarnaast dienen aangrenzende spanningvoerende onderdelen 
en elementen te worden geïsoleerd. 

De elektrische uitrusting van machines/installaties dient regelmatig 
te worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Gebreken, zoals losse 
verbindingen of verschroeide kabels, dienen onmiddellijk te 
worden hersteld. 

Noodzakelijke werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen 
en elementen mogen uitsluitend worden uitgevoerd in aanwezigheid 
van een tweede persoon, die bij gevaar de stroomvoorziening kan 
afsluiten door de noodstop- of hoofdschakelaar te bedienen. Zeker 
het werkgebied met een rood-witte veiligheidsketting en een 
waarschuwingsbordje. Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap. 

Voordat wordt begonnen met werkzaamheden aan 
hoogspanningsdelen en nadat de stroomtoevoer is afgesloten, 
moet de voedingskabel worden geaard en onderdelen als 
condensatoren worden kortgesloten met een aardingsstang. 

NOODSTOP-voorzieningen mogen niet worden overbrugd of 
buiten werking worden gesteld. 

Sluit het gebied af met een rood-witte ketting en een 
waarschuwingsbord. Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap. 

Activatie van de sensoren kan aanleiding geven tot gevaarlijke 
machinebewegingen. Gebruik deksels, afzettingen of 
waarschuwingslichten om toegang tot de machine te voorkomen. 
Plaats waarschuwingsbordjes. 

Verwijder of plaats sneluitschakelingen alleen als de stroom is 
uitgeschakeld. 
 

Hydraulische en pneumatische uitrusting 

Werkzaamheden aan de hydraulische uitrusting mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door personen met speciale kennis en ervaring 
op het gebied van hydraulische systemen. 

Controleer alle leidingen, slangen en schroefverbindingen 
regelmatig op lekkage en zichtbare beschadigingen. Repareer 
beschadigingen onmiddellijk. Gemorste olie kan letsel en brand 
veroorzaken. 

Maak alle onderdelen van het systeem en de drukleidingen 
(hydraulisch systeem, compressieluchtsysteem) die verwijderd 
moeten worden drukloos overeenkomstig de specifi eke aanwijzingen 
voor de betreffende unit, voordat met reparatiewerkzaamheden 
wordt begonnen. 

Hydraulische en compressieluchtleidingen moeten op de juiste 
wijze worden aangelegd en bevestigd. Let op dat er geen 
aansluitingen worden omgewisseld. De bevestiging, lengte en 
kwaliteit van de slangen moet voldoen aan de technische eisen. 

Geluid 

Tijdens bedrijf moeten alle geluidschermen gesloten worden. 
Gebruik altijd de voorgeschreven gehoorbescherming. 

Gevaarlijke stoffen voor mensen en het milieu 

Neem de productgerelateerde veiligheidsvoorschriften in acht 
bij verwerking van olie, vet en andere chemische stoffen. Wees 
voorzichting bij het hanteren van hete verbruiksmiddelen (gevaar 
voor brand- en schroeiwonden)! 

Verplaatsing van de machine 

Gebruik bij het opladen uitsluitend hefuitrusting en een takel met 
voldoende capaciteit. Wijs een bekwame hulppersoon aan om bij 
te staan met de hefoperaties. Til machines en uitrusting op de 
juiste wijze op met geschikt hefgerei en uitsluitend volgens de 
gebruiksaanwijzingen (bevestigingspunten voor takel enz.). 

Gebruik uitsluitend een geschikt vervoermiddel met voldoende 
draagvermogen. Sta of werk niet onder opgeheven ladingen. 
Bevestig de lading op veilige wijze door gebruikmaking van de 
juiste bevestigingspunten. 
 
Voor of onmiddellijk na voltooiing van de laadoperatie moet 
de machine/installatie worden gezekerd met behulp van 
de aanbevolen/beschikbare middelen tegen onbedoelde 
verplaatsingen. Ook moet een waarschuwingsbord aan de 
machine/installatie worden bevestigd. 

Deze middelen moeten worden verwijderd voordat de machine/
installatie opnieuw in gebruik word genomen. Voordat de 
machine/installatie opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten 
alle verwijderde onderdelen zorgvuldig worden teruggeplaatst en 
bevestigd. 

Schakel ook bij kleine verplaatsingen de externe stroomtoevoer 
naar de machine of installatie uit.  Sluit de machine op het 
stroomnet aan alvorens deze opnieuw op te starten. 
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CYKLOP TEKNIK AB

1. Topplaat (optie)

2. Mast

3. Regelkast

4. Stretchfolie-unit

5. Chassis

6. Weegcellen
(Optie, niet zichtbaar in de 
illustratie. Bevindt zich onder 
het chassis)

7. Oprijplaat (Optie)

Accessoires

Blad (Zwanenhals)

Handleiding

Snelstartgids

De machineplaat is gemonteerd op de mast.

2. Belangrijkste machineonderdelen
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3. Regelkast
3.1 GL 215 OVERZICHT EN UITLEG VAN KNOPPEN

Programmaselectieknop 
(Draaischakelaar)
Selectie van programma's 1 tot 7.

Selecteer topplaat (Draaischakelaar)
Positie 1 = Topplaat gebruiken. (Geldt alleen 
als de machine is voorzien van de als optie 
verkrijgbare topplaat).

Selecteer bovenwikkeling 
(Draaischakelaar)
Selectie van aantal wikkelingen voor de 
bovenzijde van de goederen, 1-7 draaiingen.

Foliespanning (Afstelknop)
Variabele instelling van de foliespanning 
tussen het aggregaat en de goederen op 
de pallet.

Liftsnelheid (Draaischakelaar)
Variabele instelling van de liftsnelheid 
omhoog.

Selecteer onderwikkeling 
(Draaischakelaar)
Selectie van aantal wikkelingen voor 
de onderzijde van de goederen, 1-7 
omwentelingen.

Tafelsnelheid (Afstelknop)
Variabele instelling van de rotatiesnelheid 
van de tafel.

Start (knop)
Start de machine.

Pauze (knop)
Pauzeert de foliecyclus.

Reset (knop)
De reset-knop moet worden gebruikt als er iets 
in de verkeerde stand staat voordat de machine 
wordt gestart. Druk 3 seconden op deze knop 
als u het machineplateau en de lift in hun 
respectievelijke startposities wilt zetten. Als de 
machine is voorzien van een topplaat, wordt 
deze in de bovenste positie gezet.

Noodstop (knop)
Druk op deze knop als u de machine in een 
noodgeval wilt stilzetten. OPMERKING: Mag 
alleen in noodgevallen worden gebruikt. 
Onnodig gebruik kan schade veroorzaken 
aan de overbrenging van de draaitafel.

Spanningindicator (Lamp)
Machine Aan/Uit.
Als deze lamp brandt, is de machine 
ingeschakeld.

Liftsnelheid (Draaischakelaar)
Variabele instelling van de liftsnelheid 
omlaag.

Indicatielamp (LED)
Toont status en geeft alarmcodes aan.
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3.2 OVERZICHT VAN PROGRAMMA

Dit programma wordt voornamelijk gebruikt wanneer grote capaciteit nodig is of voor goederen die minimaal folie vragen, 
aanbrengen van folie eindigt bovenaan de pallet. 
1. Druk op de start-knop.
2. Het plateau begint te draaien op middelste snelheid. 
3. Na ongev. een halve omwenteling start de voor-stretch en neemt de tafelsnelheid toe tot de vooraf ingestelde waarde. 
4. Wanneer het aantal onderwikkelingen (dat vooraf is ingesteld) is geteld, begint de lift zich omhoog te verplaatsen.
5. Wanneer de fotocel van de lift boven de goederen uitkomt, stopt de lift na ongev. 1 seconde.
6. Het aantal bovenwikkelingen (dat vooraf is ingesteld) wordt geteld, vervolgens neemt de tafelsnelheid af tot langzame snelheid en wordt 

gestopt in de startpositie.
7. De folie wordt handmatig doorgesneden en de lift verplaatst zich weer omlaag wanneer de startknop wordt ingedrukt.

Dit programma wordt gebruikt voor "normale" palletgoederen, folieapplicatie vindt plaats zowel naar boven als naar beneden 
1. Druk op de startknop.
2. Het plateau begint te draaien op middelste snelheid.
3. Na ongev. een halve omwenteling start de voor-stretch en neemt de tafelsnelheid toe tot de vooraf ingestelde waarde.
4. Wanneer het aantal onderwikkelingen (dat vooraf is ingesteld) is geteld, begint de lift zich omhoog te verplaatsen.
5. Wanneer de fotocel van de lift boven de goederen uitkomt, stopt de lift na ongev. 1 seconde.
6. Het aantal bovenwikkelingen (dat vooraf is ingesteld) wordt geteld, daarna begint de lift zich weer naar beneden te verplaatsen.
7. Wanneer de lift aankomt in de onderste positie, stopt hij en de tafel draait nog ongev. één omwenteling door. De snelheid wordt dan 

teruggebracht tot lage snelheid en er wordt gestopt in de startpositie

Dit programma wordt gebruikt voor "normale" palletgoederen, folieapplicatie vindt plaats zowel naar boven als naar beneden. 
Programmapatroon 3 is een kopie van Patroon 2 met het verschil dat het aantal boven- en onderwikkelingen wordt verdubbeld. Dit betekent 
dat u tot wel 14 boven- en onderwikkelingen kunt uitvoeren.

Dit programma is ontworpen voor extra waterbescherming voor de palletgoederen; de lift kan zo langzaam omhoog 
bewegen dat de foliewikkelingen elkaar kunnen overlappen, met een hogere wikkeling boven op een lagere wikkeling, 
en door omcirkeling van de bovenfolie met stretchfolie zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.
1. Druk op de startknop.
2. Het plateau begint te draaien op middelste snelheid. 
3. Na ongev. een halve omwenteling start de voor-stretch en neemt de tafelsnelheid toe tot de vooraf ingestelde waarde. 
4. Wanneer het aantal onderwikkelingen (vooraf ingesteld) is geteld, begint de lift zich omhoog te verplaatsen.
5. Wanneer de fotocel van de lift boven de goederen uitkomt, stopt de lift na ongev. 1 seconde.
6. Het plateau draait nog ongeveer 1½ omwenteling door.
7. De lift verplaatst zich ongev. 20 cm naar beneden.
8. De snelheid wordt teruggebracht tot lage snelheid en er wordt gestopt in de startpositie.
9. U plaatst de afdekfolie met de hand boven op de pallet en u drukt vervolgens op de startknop.
10. De tafel begint weer te draaien. Op datzelfde moment begint de lift zich omhoog te verplaatsen tot de fotocel wordt geactiveerd en de 

fotocel de lift stopt.
11. Het aantal bovenwikkelingen (vooraf ingesteld) wordt uitgevoerd, daarna begint de lift zich weer naar beneden te verplaatsen.
12. Wanneer de lift aankomt in de onderste positie, stopt hij en de tafel draait nog ongev. één omwenteling door. De snelheid wordt dan 

teruggebracht tot lage snelheid en er wordt gestopt in de startpositie.

Dit programma wordt gebruikt voor het inpakken van twee pallets boven op elkaar.
1. Druk op de startknop.
2. Het plateau begint te draaien op middelste snelheid. 
3. Na ongev. een halve omwenteling start de voor-stretch en neemt de tafelsnelheid toe tot de vooraf ingestelde waarde. 
4. Wanneer het aantal onderwikkelingen (vooraf ingesteld) is geteld, begint de lift zich omhoog te verplaatsen.
5. Wanneer de fotocel van de lift boven de goederen uitkomt, stopt de lift na ongev. 1 seconde
6. Het aantal bovenwikkelingen (vooraf ingesteld) wordt uitgevoerd, vervolgens neemt de tafelsnelheid af tot langzame snelheid en wordt 

gestopt in de startpositie.
7. Zet de tweede pallet boven op de eerste pallet en duw op de startknop.
8. De wagen verplaatst zich wat omhoog en de tafel begint te draaien.
9. Na ongev. een halve omwenteling start de voor-stretch en neemt de tafelsnelheid toe tot de vooraf ingestelde waarde. 
10. Wanneer het aantal onderwikkelingen (vooraf ingesteld) is geteld, begint de lift zich omhoog te verplaatsen.
11. Wanneer de fotocel van de lift boven de goederen uitkomt, stopt de lift na ongev. 1 seconde.
12. Het aantal bovenwikkelingen (dat vooraf is ingesteld) wordt uitgevoerd, daarna begint de lift zich weer naar beneden te verplaatsen.
13. Wanneer de lift aankomt in de onderste positie, stopt hij en de tafel draait nog ongev. één omwenteling door. De snelheid wordt dan 

teruggebracht tot lage snelheid en er wordt gestopt in de startpositie.

Kan worden aangepast. (Optie).

Met dit programma wordt de fi ltertijd ingesteld voor de fotocel die de hoogte van de goederen leest.
Let op! Wordt niet gebruikt voor productie.
Stel de fi ltertijd in door de draaischakelaar voor onderwikkelingen in verschillende standen te zetten. Houd vervolgens de startknop 5 seconden 
ingedrukt. De tafel maakt één rotatie en dan is de nieuwe fi ltertijd ingesteld 
1=0,4 seconde (standaardwaarde), 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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Let erop dat de noodstopknop niet wordt ingedrukt. OPMERKING: De noodstopknop mag niet worden gebruikt voor 
het stilzetten van de machine, omdat onnodig gebruik ervan de overbrenging van het draaiplateau kan beschadigen. 

De reset-knop moet worden gebruikt als er iets in de verkeerde stand staat voordat de machine wordt gestart. 
Druk 3 seconden op deze knop als u het machineplateau en de lift in hun respectievelijke startposities wilt zetten. 
Als de machine is voorzien van een topplaat, wordt deze in de bovenste positie gezet.

Plaats de palletgoederen in het midden van het draaiplateau en zet de folie vast door deze aan de pallet te bevestigen. 

Kies of folieapplicatie plaats moet vinden met een topplaat door de draaischakelaar in positie 1 te zetten (geldt 
alleen als de machine is uitgerust met een topplaat). 

Stel het gewenste programma in met de draaischakelaar. 

Zie ook de uitgebreide beschrijving van de diverse programma's op de volgende bladzijde.

Controleer dat alle instellingen juist zijn, druk vervolgens op de startknop. De machine zal dan automatisch werken 
volgens het vooraf ingestelde programma. 

Snij de folie af en zet het einde van de folie vast onder de rest van de folie.

4.1 START

4. De machine bedienen

4.2 FOLIE LADEN

OPMERKING: Als de machine in een koude omgeving staat en 
is voorzien van de optie -6° of -28°, bedenk dan dat de folie 
dezelfde temperatuur moet hebben als de omgeving waarin de 
folie wordt gebruikt. Sla de folie gedurende ten minste 24 uur 
vóór gebruik op in dezelfde ruimte als waar de machine staat.

1. Controleer welke zijde van de folie plakt. Als de buitenzijde 
plakt (meest gebruikelijk), moet de folie naar links draaien 
(Afbeelding 2), en als de binnenzijde plakt, moet de folie 
naar rechts draaien (Afbeelding 1).

2. Zet de nieuwe folierol in door deze over roller (A) te duwen.
OPMERKING: Behandel de rol van de folie met 
voorzichtigheid zodat u deze niet beschadigt, dit 
zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat de 
folie breekt.

3. Leid de folie zoals in Afbeelding 1 of 2 wordt getoond. Dit is het 
gemakkelijkst als het einde van de folie vier keer wordt om 
gevouwen en langs het bovenste gedeelte van de rollers 
wordt geleid, zoals wordt getoond in Afbeelding 3, B (grijs 
gedeelte).

Controleer dat "Installatie - machine-instelling" 
juist is uitgevoerd. Tip: Lees het gehele hoofdstuk 
"De machine bedienen", voordat u begint

NB. de as van de foliehouder 
heeft fl enzen die scherp 
kunnen zijn. Risico dat u zich 
snijdt.

Afbeelding 3Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 2

Afbeelding 1
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4.3 VOORSPANNING FOLIE INSTELLEN

Stel met de overbrenging (zie afbeelding links) direct boven de folierol 
de verschillende graden van voorspanning van de folie in. 

De Cyklop-fi losofi e luidt:
100% voorstretch = 1 meter folie op de rol wordt 2 meter op de pallet.
200%: 1 meter wordt 3 meter, 300%: 1 meter wordt 4 meter, enzovoort. 
(De waarde voor de foliespanning maakt ook verschil.)

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

Als u een hoge overbrenging selecteert, wordt de folie dunner op de 
palletgoederen. Dit betekent minder kosten voor folie, maar vraagt ook 
een hogere foliekwaliteit dan een lagere overbrenging. Start, bijvoorbeeld, 
overbrenging  6, en kijk of de folie houdt. Als de folie breekt, schakel 
dan over naar een lagere overbrenging of een betere foliekwaliteit.

De machine is uitgerust met een semi-automatisch, elektronisch systeem 
voor het optimaliseren van de foliespanning tussen het aggregaat en 
de goederen.

U moet de spanning zelf instellen voor optimaal gebruik met verschillende 
folietypen en goederen. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen 
ontstaan met de afgifte van folie. Of de folierol geeft de folie met 
onderbrekingen af en dan kunnen er vervelende geluiden te horen 
zijn of er kan een te hoge spanning op de goederen worden gezet.

Stel de spanning af door de potmeter voor de foliespanning te draaien.

HOGERE SPANNING Draai de potmeter naar rechts
LAGERE SPANNING Draai de potmeter naar links

Bedenk dat de folie zou kunnen breken als u de foliespanning te hoog 
instelt.

De foliespanning instellen bij het inpakken van breekbare artikelen:

1. Start foliecyclus
2. Verminder de foliespanning langzaam totdat de folie met onderbrekingen 

wordt afgegeven.
3. Laat de spanning steeds met één item op de schaalverdeling toenemen

De foliespanning instellen bij het inpakken van niet-breekbare artikelen:

1. Start foliecyclus
2. Laat de foliespanning langzaam toenemen tot de folie bijna breekt, of 

de goederen te strak worden ingepakt.
3. Laat de spanning steeds met één item op de schaalverdeling afnemen.

Het systeem biedt mogelijkheden voor deze aanpassingen en geeft de 
beste resultaten, zowel economisch als verpakkingstechnisch.

4.4 FOLIESPANNING INSTELLEN

Voorbeeld, instellingen Lage folie-
spanning

Hoge 
foliespanning

Gegoten folie 17-20 my

Geblazen folie 20-25 my
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4.5 AFSTELLING VAN DE HOOGTE VAN DE FOTOCEL

1-4 hoeft niet te worden afgesteld, de machine is ingesteld op maximale 
hoogte en minimale hoogte. 

Aanbevolen wordt de foto-elektrische cel zo hoog mogelijk te plaatsen 
en aanpassingen uit te voeren met waarden onder de palletparameters 
(zie "Display - Programma, palletparameters").

De foto-elektrische cel (1) die normaal de unit-lift stopt aan de bovenste 
rand van de palletgoederen, kan verticaal worden afgesteld door eerst 
de knop (2) los te zetten en vervolgens de nieuwe hoogte in te stellen.

Hoe lager deze is geplaatst, des te hoger is de stoppositie van de lift. 
De bovenste rand van de folie is normaal ongev. 2 - 5 cm boven de 
palletgoederen. 

Vaste stoppositie van de lift omhoog en omlaag. 
De verplaatsing van de lift naar boven en naar beneden wordt beperkt 
door de bovenste en onderste stoppen, deze kunnen beide worden 
afgesteld op de mast. De afbeelding links toont de onderste stop 
(3). Door deze af te stellen kunt u bepalen hoe ver naar beneden de 
folie de pallet/goederen bedekt. De bovenste stopknop (4) kan lager 
worden gezet als u folie wilt aanbrengen op het onderste gedeelte 
van de pallet, maar dit niet goed kan worden afgesteld met behulp 
van de foto-elektrische cel.

Mag niet te hoog of te laag 
worden afgesteld, omdat 
dan de lift "botst" voordat 
de sensor de stop detecteert.

4.6 DE MACHINE STARTEN

Gaan niet in de buurt van de 
draaitafel met goederen staan tijdens 
het inpakken, omdat goederen die 
niet goed zijn opgestapeld van de 
pallet kunnen vallen.

LET OP!
Wanneer de pallet de tafel raakt, mag deze 
niet in een richting worden geduwd. Er kan dan 
beschadiging aan de motor/overbrenging ontstaan

Controleer dat de LED regelmatig brandt, wat aanduidt dat de machine klaar is voor de foliecyclus. 
Brandt de LED niet, is de machine bezig met een foliecyclus of is de machine niet gereed voor gebruik. Knippert de LED, 
zie dan hoofdst. 6.2.

Start de foliecyclus door op de startknop te drukken. 

Wanneer u programma 1 gebruikt voor folieapplicatie, dan stopt de lift in de bovenste positie. U kunt de lift weer terugbrengen 
in de startpositie door nogmaals op Start te drukken. 
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4.7 KALIBRATIE OPTIE WEEGCEL

Nulkalibratie van het instrument: 

1. Sluit alle kabels aan (stroom en weegschaalkabel).  
2. Start het instrument op door op de ON/Off-knop te drukken.
3. Houd de ON/OFF- en ƒ-knoppen tegelijk ca. twee seconden 

ingedrukt. Na korte tijd verschijnt er 'Build' op het display.
4. Druk ZERO tweemaal in. Er verschijnt 'Cal' op het display.  
5. Druk TARE eenmaal in. Er verschijnt 'Zero' op het display.  
6. Druk GROSS/NET eenmaal in. Nu moeten er een of meer 

knipperende cijfers, gevolgd door kg, op het display 
verschijnen.  

7. Zorg nu dat de weegschaal niet wordt belast (zeer belangrijk!). 
Druk ƒ eenmaal in. Op het display verschijnt 'Z.in P', dat na 
korte tijd weer verdwijnt. Er moet nu 0 kg op het display 
staan.  

8. Druk achtmaal op ZERO totdat er '–End–' op het display verschijnt.  
9. Druk ƒ eenmaal in. Er verschijnt 'saving' op het display. Het 

instrument start opnieuw en is gereed voor gebruik.   

Gewichtsinstelling:

 
1. Sluit alle kabels aan (stroom en weegschaalkabel).
2. Start het instrument op door op de ON/Off-knop te drukken.
3. Houd de ON/OFF- en ƒ-knoppen tegelijk ca. twee seconden 

ingedrukt. Na korte tijd verschijnt er 'Build' op het display.
4. Druk ZERO tweemaal in. Er verschijnt 'Cal' op het display.
5. Druk TARE tweemaal in, op het display verschijnt 'SPAN'.
6. Druk GROSS/NET in, de waarde '0.000' knippert nu op het display 

(deze waarde moet nul zijn. Herhaal de nulafstelling als dat 
niet het geval is).

7. Nu moet de waarde waarmee u de weegschaal wilt kalibreren, 
worden ingesteld. Bijv. 5.000 kg.

8. Druk GROSS/NET in, het display toont de eerder gekozen 
kalibratiewaarde. Om deze te wijzigen, stelt u elk cijfer 
afzonderlijk in.  

9. Verander van cijfer met de GROSS/NET-knop, wijzig de waarde 
met de PRINT-knop. 

10. Zet een gewicht dat een corresponderende waarde in gewicht 
heeft, op de weegschaal, bijv. 10 kg. 

11. Druk op ƒ. De weegschaal toont nu 'S.in P' en gaat vervolgens op 
de gekalibreerde waarde staan. Deze knippert. 

12. Druk achtmaal op ZERO totdat er '–End–' op het display verschijnt. 
Druk dan op de knop ƒ om de ingestelde waarden op te slaan. 
Er verschijnt 'saving' op het display en de weegschaal start 
opnieuw.   

13. De weegschaal is nu gereed!

BELANGRIJK!
Als de weegschaal is geijkt/gekalibreerd door een 
geaccrediteerd orgaan/instituut, mag geen enkel 
onderdeel van dit hoofdstuk worden uitgevoerd, want 
daarmee komt de ijking te vervallen.
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5. Verzorging en dagelijks onderhoud
(Alleen voor opgeleid personeel)

Houd het gebied binnen en rond de machine altijd schoon en opgeruimd. Maak het een gewoonte de machine tenminste eenmaal per 
week te controleren, en te reinigen als dat nodig is. Gebruik een doek vochtig gemaakt met water en afwasmiddel.

5.1 REINIGING

WAARSCHUWING! 
Zorg ervoor dat elektrische componenten 
niet in contact komen met water of andere 
vloeistoffen. Wanneer de machine wordt 
gereinigd door iemand anders dan de 
operator, bijvoorbeeld een schoonmaker, 
moet hij of zij worden geïnstrueerd over 
het reinigen van de machine.

LET OP! 
De installatie moet worden uitgeschakeld 
voordat met reinigingswerkzaamheden wordt 
begonnen. Vergrendel de hoofdschakelaar 
die zich op de mast bevindt, zodat de 
installatie niet kan worden ingeschakeld 
tijdens de reinigingswerkzaamheden.

5.3 SERVICE & ONDERHOUD

Binnen de garantieperiode, mogen de reparaties 
alleen worden uitgevoerd onder toezicht van 
een monteur van de leverancier.

De kwaliteit van een vervangend onderdeel moet 
ten minste
overeenkomen met die van het originele onderdeel (vergelijk 
specifi caties). Alle onderdelen kunnen worden besteld bij de fabrikant.

Als voorzorgsmaatregel kan het verstandig zijn enkele reserveonderdelen 
in voorraad te houden, zodat de machine niet te lang stil hoeft te 
staan. Vraag advies aan de fabrikant. Zie "Lijst van aanbevolen 
reserveonderdelen" aan het eind van het hoofdstuk reserveonderdelen.

De installatie bestaat voornamelijk uit standaardonderdelen 
(die kunnen worden aangeschaft in de vrije markt), maar ook 
uit originele onderdelen (die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant). 

Standaardonderdelen:
• Gebruik bij voorkeur onderdelen van dezelfde makelij als het 

origineel. Vraag bij twijfel advies aan de leverancier.

Originele onderdelen:
• Vervangende onderdelen moeten worden besteld bij de fabrikant.

Het is belangrijk dat alle veiligheidsfuncties goed werken en daarom 
moeten de noodstop en beklemmingsbeveiliging dagelijks worden 
gecontroleerd. Let er vooral op dat er geen goederen op de tafel 
mogen staan wanneer de noodstopfunctie wordt getest.

ELEKTRISCH SYSTEEM
Ook als het systeem is uitgeschakeld (Aan/
Uit-schakelaar op Off), blijft er wat elektriciteit 
in de installatie, bijv. in condensatoren of in 
de vorm van verschillen in potentiële energie. 
Wacht daarom enkele minuten voordat u aan 
de elektrische bedrading begint te werken

WAARSCHUWING! 
Wanneer bovengenoemde regels worden 
overtreden, kan dat gevolgen hebben voor 
de veilige werking van de installatie en zal de 
garantieperiode komen te vervallen. De fabrikant 
is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die 
het gevolg zijn van dergelijke overtredingen.

OPMERKING!
Behalve voor het testen van de werking ervan mag de noodstop alleen 
worden gebruikt in noodgevallen. Wanneer er goederen op de tafel staan, 
kan gebruik van de noodstop de overbrenging van de tafel beschadigen.
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C ABD

A

B

Breng het smeermiddel aan 
met een buis. Smeer geen 
andere onderdelen dan de 
onderdelen die moeten 
worden gesmeerd.

Controleer de kettingaandrijving van de tafel.

Maak vooral eerst de tafel leeg en pak vervolgens de 
rand van de tafel vast en controleer of er zijdelingse 
speling op zit. Als er meer dan 30 mm ruimte op zit, 
moet de ketting worden afgesteld.

De spanning van de ketting afstellen
1. Draai de vier bouten (A) los. OPMERKING! Draai ze 

niet verder dan tot het punt dat de motor met 
overbrenging loskomt.

2. Draai de borgmoer van de inbusbout (B) los.
3. Draai de inbusbout (B) vast tot de speling van de tafel 

niet meer dan 30 mm is.
4. Zet de borgmoer vast (B). 
5. Draai de vier bouten (A) vast.

Smeer de ketting.
1. U kunt controleren of de ketting moet worden gesmeerd 

door de vier schroeven (C) uit te draaien
2. Verwijder de afdekplaat (D).
3. Smeer de ketting. 
4. Plaats de afdekplaat (D) weer.

Afregeling van de rem van de folierol

1. Controleer de frictierem door aan de folie te trekken bij 
een normale foliesnelheid en dan ineens de folie los 
te laten. De folierol moet dan stoppen na ongeveer 
1/5 omwenteling.

2. Stel de rem af, als dat nodig is, door de moer (A) omlaag 
te schroeven tot de veerring (B) volledig is ingedrukt.

3. Draai vervolgens de moer (A) los tot de rem goed werkt. 
Basisinstelling is de moer (A) met ¾ slag losdraaien.

De kettingaandrijving van de mast controleren.

De ketting is bevestigd aan een gewicht zodat de ketting 
zelfspannend is en niet hoeft te worden gespannen. Maar 
de ketting zal misschien wel moeten worden gereinigd 
en gesmeerd, als de machine is geïnstalleerd in een 
omgeving met veel vuil en stof.

De ketting smeren.
1. Verwijder de twee afdekstroken (A).
2. De ketting smeren (B).
3. De afdekstroken weer monteren (A).

De wielen van de tafel controleren

Omdat de tafel door zijn gewicht moeilijk te demonteren 
kan zijn, adviseren wij u dit uitsluitend te laten doen door 
ervaren personeel. Als de tafel ongebruikelijke geluiden 
begint te produceren, zullen de wielen misschien moeten 
worden vervangen. Neem contact op met uw dealer voor 
het plannen van een servicebezoek.

3 maanden 
(eerste 
keer na 

3w)

3 maanden

3 maanden 
(eerste 
keer 

na 3w)

3 maanden

5.3 REGELMATIG ONDERHOUD - STANDAARDMACHINE
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A

A

B

C

D

E

F

G
H

De kettingaandrijving van de mast controleren.
(Alleen machines waarop de als optie verkrijgbare 
topplaat is geïnstalleerd)

Afstelling van de spanning van de ketting.
1. Verwijder de kap (A).
2. Controleert de spanning van de ketting (B). Als deze 

in orde is, gaat dan naar alinea 6. 
3. Verwijder 5 schroeven (C) behalve (D), die slechts zo 

ver moeten worden losgedraaid dat u de beugel 
(E) van de topplaat naar rechts kunt draaien.

4. Plaats één van de bouten weer in gat (F), zodat de topplaat 
op de bout kan rusten en niet kan terugdraaien

5. Draai de borgmoer (G) los.
6. Draai de vergrendelmoer (H) vast zodat de ketting goed 

wordt gespannen.
7. Draai de borgmoer (G) vast. 
8. Smeer de ketting (B), als dat nodig is.

De druk van de topplaat controleren
(Alleen machines waarop de als optie 
verkrijgbare topplaat is geïnstalleerd)

De druk van de topplaat op de goederen is vooraf 
ingesteld op ongeveer 280 N. Als de druk te hoog is, 
kunnen de goederen beschadigd raken. Controleer 
de druk door te meten hoeveel druk de topplaat op 
de goederen uitoefent. U kunt dat het gemakkelijkst 
doen met een gewone personenweegschaal.

1. De weegschaal (A) wordt tussen de goederen (B) en 
de topplaat (C) gezet. U kunt het beste een vast 
voorwerp (D) boven op de weegschaal plaatsen, 
zodat u de weegschaal gemakkelijk kunt afl ezen.

2. Laat met de hand de topplaat omlaag bewegen totdat 
deze stopt. 

3. Lees de weegschaal af. Deze moet een gewicht van 
ongev. 28 kg te zien geven.

4. Is de waarde hoger, dan kan dat zijn omdat de schacht 
(E) niet vrij kan bewegen, of omdat het lager (F) 
stroef werkt. 

5. Reinig de schacht (E) en het lager (F).
6. Controleer de druk opnieuw. Als het reinigen geen 

verbetering geeft, moet de sensor (G) misschien 
afgesteld worden.

7. Markeer de positie van de sensor (G) met een markeerpen 
of een stukje tape, voordat u de sensor losmaakt.

8. Verplaats de sensor (G) in stappen van 5 mm tot dat 
de juiste druk wordt bereikt.

3 maanden 
(eerste 
keer 

na 3w)

5.4 REGELMATIG ONDERHOUD - ALS OPTIE VERKRIJGBARE TOPPLAAT

Breng het smeermiddel aan 
met een buis. Smeer geen 
andere onderdelen dan de 
onderdelen die moeten 
worden gesmeerd.
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6.1 HANDELINGEN

6. Oplossen van problemen

Probleem Handeling

Als er niets werkt? • Controleer dat de stekker van het netsnoer in het stopcontact is gestoken en de 
machine spanning heeft. Controleer ook dat de schakelaar in de stand "1" staat. 
"Reset" de machine vervolgens. Laten werken tot startpositie.

• Controleer dat de noodstopknop niet is ingedrukt. Als dat zo is, draai de knop dan 
naar rechts: de knop moet dan naar buiten springen.

• Druk "Reset" 3 seconden in.

Als de folie breekt? • Herstel de folie en maakt de folie weer vast aan de pallet (niet tijdens werking), 
druk vervolgens op "Start".

Als het draaiplateau in de verkeerde 
posities stopt?

• Druk "Reset" 3 seconden in.

Als de folie niet helemaal tot boven aan 
de goederen wordt aangebracht?

• Controleer de hoogtesensor van de goederen. Zie hoofdstuk 4.5.

De stretchfolie verplaatst zich niet 
omhoog en omlaag.

• De beklemmingsbeveiliging onder de stretchfolie-unit is misschien geactiveerd. 
Controleer dat er niets onder de stretchfolie-unit zit.

De tafel is vastgelopen • Controleer de plateau-pulssensor (die zich onder de kap bij de mast bevindt). 

6.2 ALARMCODES

Knippert Mogelijke oorzaak

1 • Niet gebruikt.

2 • Filmcyclus te lang.
• Geresette foliecyclus te lang.

3 • Geen elektriciteit.
• Signaal van een noodstop ontbreekt.

4 • De beklemmingsbeveiliging op de stretchfolie-unit is geactiveerd. Controleer dat er niets onder de 
stretchfolie-unit vast zit.

5 • De draaitafel is vastgelopen. 

6 • Stretchfolie op.
• De stretchfolie is gebroken
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Transport
Bij het transport van Cyclop-foliespanningsmachines en accessoires moeten 
algemene preventieve veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Nationaal 
geldende regels en voorschriften moeten ook in acht worden genomen. 

Individuele onderdelen en grote componenten worden tijdens afl evering 
zorgvuldig vastgezet. Wanneer de machine wordt geassembleerd of verplaatst, 
moet dat met uiterste zorg gebeuren. Controleer dat het hijstoestel berekend 
is op het gewicht en geen veiligheidsrisico vormt. 

Alleen goedgekeurde hijstoestellen met een hijscapaciteit die groter is dan 
het totale gewicht van de machine, plus verpakking, mogen worden gebruikt.

De foliespanningsmachine kan ook worden verplaatst met een kraan of 
een brugkraan. In dergelijke gevallen moeten eerst alle accessoires worden 
verwijderd van de verpakkingspallet waarop de foliespanningsmachine 
staat (geldt niet voor vaste accessoires). 

Transportvergrendelingen
Controleer zorgvuldig dat alle onderdelen in de verpakking zitten en dat 
zij niet onderweg beschadigd zijn geraakt. Als de goederen onderweg 
beschadigd zijn geraakt, moet u contact opnemen met Cyklob AB of de 
expediteur, voordat u iets anders doet met de goederen. 

Levensgevaar!
Onder een getakelde vracht staan 
of werken kan levensgevaarlijk 
zijn!

Gevaar voor letsel!
Het zwaartepunt van de machine kan hoog liggen, 
waardoor het risico dat de machine omvalt kan 
toenemen. Controleer zorgvuldig waar het zwaartepunt 
ligt zodat u het risico van omvallen kunt uitsluiten.

Afmetingen en gewicht
In de afl everingsbrief bij de goederen staan gegevens over het gewicht en 
de afmetingen van de goederen.

Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangeduid 
door het recycling-symbool ( ).

Algemene regels
Tenzij anders vermeld moeten alle onderdelen in hun oorspronkelijke 
verpakking naar de installatielocatie worden getransporteerd. Wanneer 
zij zijn uitgepakt moeten alle onderdelen worden geïnspecteerd zodat een 
eventuele transportbeschadiging kan worden ontdekt. Als de goederen 
onderweg beschadigd zijn geraakt, moet onmiddellijk contact worden 
opgenomen met de transporteur en moet het uitpakken worden gestopt. 

OPMERKING: Eventuele beschadiging van de goederen moeten 
worden genoteerd op de afl everingsbrief wanneer de goederen in 
ontvangst worden genomen. Er zijn hier geen uitzonderingen op!

Transport
Cyklop foliespanningsmachines en hun accessoires worden gewoonlijk 
getransporteerd op een open verpakkingspallet, of de accessoires worden 
getransporteerd op een aparte pallet.

7.1 TRANSPORT

7.2 OPZETTEN VAN DE MACHINE

1. Transporteer de machine (zoals wordt getoond in de afbeelding links) met een 
vrachtwagen naar een geschikte locatie, waar er volop ruimte is rond de machine. 

Serviceoppervlak: Minimaal 1 m is rond de machine nodig voor servicewerkzaamheden. 
De serviceplaatsen van de machine moeten bereikbaar zijn met een goedgekeurde 
personenlift of dergelijke, anders ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van 
servicewerkzaamheden bij de klant. OPMERKING! Dit zal worden bepaald op het tijdstip van 
levering. Aan de draaitafelzijde van de machine zijn er uitsparingen in het frame voor vorken.

2. Zorg ervoor dat de vloer vlak is en schoon voordat de machine van de vrachtwagen wordt 
geladen.

3. Bevestig voor het opzetten van de mast een hijsstrop aan het hijsoog (1) boven op de 
mast, zet vervolgens de mast overeind met een vorkheftruck of een ander hijstoestel.

4. Monteer de mast op juiste wijze in de mastvoet (2) met de bouten die bij de machine 
worden geleverd. De mast moet horizontaal worden gemonteerd (gebruik een 
waterpas).

5. Verwijder alle transportvergrendelingen. Alle transportvergrendelingen die moeten worden 
verwijderd zijn gemarkeerd met rode kunststof banden. 

7. Installatie

Zorg ervoor dat de mast verticaal staat en in een rechte 
hoek op het plateau, en zet dan de schroeven vast. 
Verwijder de steun en de transportvergrendelingen 
van het draaiplateau en de mast.
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>200mm

553
3

3
3

4

H

1. Het is belangrijk dat het gat voor het frame ten minste 200 
mm diep is.

2. Gebruik bij voorkeur houten balken voor het installeren van 
het frame, zoals de illustraties laten zien. Bevestig de 
balken aan het frame met snoeren/riemen of dergelijke.

3. Meter hoogte van de tafel van de machine.

4. Giet de vloer binnen het frame. Ga voorzichtig te werk en 
let erop dat dezelfde hoogte als de eerder gemeten 
tafelhoogte wordt bereikt, zodat u er zeker van bent 
dat de tafel waterpas is met de omringende vloer. Als er 
te veel verschil is, zal dat niet alleen slijtage geven van 
de wielen van de vorkheftrucks en van de tafel van de 
stretchwikkelaar maar ook grotere inspanning vragen 
van het personeel dat de hand-palletwagens gebruikt.

5. Verwijder de houten balken wanneer de gegoten vloer hard 
geworden is.

6. Giet het omringende gebied.

7.3 GIETEN VAN BESCHERMENDE RING VOOR DE VLOER

6. De machine moet als volgt met bouten op de vloer worden vastgezet: Het chassis heeft 
4 montagegaten (3) voor het met bouten vastzetten op de vloer. Zet de machine 
met bouten vast. Wanneer u de machine met bouten op de vloer vast zet, moet 
de kettingspanning van het draaiplateau worden gecontroleerd en afgesteld, als dat 
nodig is. 

7. Monteer de oprijplaat (4) in de juiste richting. Er zijn drie verschillende hoeken mogelijk 
doordat de bevestigingsbout aan de rand van de tafel kan worden verplaatst.

8. Sluit de machine aan op de stroomvoorziening. De stekker moet worden aangesloten op 
een zekering van minimaal 10 Amp.

9. Als een permanente stroomvoorziening wordt geïnstalleerd, moet de hoofdschakelaar 
worden gemonteerd op het aansluitpunt.

10. Het werkgebied tijdens het wikkelen (5) voor de operator van de machine wordt aangeduid 
door het gearceerde gebied.
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7.4 PLAATSEN VAN DE RIJPLANK

De rijplank kan in drie verschillende richtingen worden geplaatst.

1. Licht de rijplank op door eerst het afgeleverde hijsoog op het midden 
van de rijplank te monteren. Hij is vervolgens de rijplanken op 
met een geschikt hijstoestel, zoals een brugkraan of degelijke. 
Controleer dat het hijsoog stevig is vastgezet.

2. Bevestigt de geleverde bout aan het chassis maar let erop dat er 
ongev. 1 cm over blijft.

3. Monteer de rijplank zodat deze hangt aan de bout en verwijder het 
hijsoog.

4. Draai de bout vast.

Ga voorzichtig te werk wanneer 
u de rijplanken op zijn plaats tilt. 

Beklemmingsgevaar!
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7.5 OVERZICHT GESCHIKTHEID VORKHEFTRUCKS

Vorkheftrucks hebben soms een lange wielbasis en/of een geringe vrije ruimte tot de grond en dat kan dat tot gevolg hebben dat de 
toegangsplank niet kan worden gebruikt. In die gevallen is het handig de machine in de te ... Hieronder staat een overzicht van de 
geschiktheid van diverse vorkheftrucks voor onze machine en accessoires.

Te buigen lengte op rijplank: > 1460 mm

Alle wagens/stapelaars hebben vorken van 1150 mm ontworpen voor EURO-pallets (1200 x 800 mm) 
Initiële lift = Liften van het chassis van de wagen/stapelaar zoals op een hand-palletwagen. 
Initiële lift is noodzakelijk wanneer met stapelaars op de rijplank wordt gereden.

Wielbasis 
(mm):

Afstand wiel/
vorkpunt (mm)

Afstand boven/
onder neergelaten 

vorken (mm)

Initiële lift 
(mm)

Rijplank" Vloerframe:

Hand-palletwagen: 1370 190 85/35 115

Truck met opstap-platform: 1370 190 85/35 115

Truck met opstap-platform: 1528 190 85/35 115

Truck met opstap-platform: 1928 190 85/35 115

Opstap rider-pallettruck: 1525 189 85/35 115

Rider-pallettruck met zitting: 1674 189 85/35 115

Stapelaar met opstap-platform: 1137 520 85/20

Stapelaar met opstap-platform: 1254 503 85/29

Stapelaar met opstap-platform: 1544 221 90/20 115

Stapelaar met opstap-platform: 1553 204 90/25 115

Stapelaar met sta-rijpositie: 1440 375 90/20

Stapelaar met sta-rijpositie: 1760 201 90/30 120

Stapelaar met zit-rijpositie: 1585 345 90/25

Stapelaar met zit-rijpositie: 1677 284 90/30 120

Tafel Ø: > 1650 mm
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8.1 STANDAARD

8. Technische gegevens

Dim (mm) A B C D E

Standard 73 2305 2800 2475 1660A
B

C

E

D

Machine Tafeldiameter
Tafelsnelheid
Start / stop
Onder-/bovenwikkelingen
Snelheid stretchfolie-unit, omhoog/
omlaag
Voor-stretchsysteem
Voor-stretchintervallen
Programma's
Regeling
Geluidsniveau
Temperatuurbereik
EX-classifi catie

Ø 1650 mm 
Tot 12 tpm, aanpasbaar
Frequentie-geregeld 
1 – 7 (Prog 3, 2 - 14) 
Oneindig aanpasbaar
Power Ecostretch®
Aanpasbaar instappen 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 & 300 % 
5 standaard, 1 optie 
PLC
<70 dB (A) (gegoten folie, 9 tpm)
+ 5 tot +35 °C, voor gebruik in een droge ruimte met een gematigde 
temperatuur
Niet goedgekeurd voor ruimten met ATEX-classifi catie

Voeding Aansluiting
Veiligheidsnorm
Vermogen

Enkelfase 240V 50 Hz
IP54
10 A

Pallet-
goederen

Min afmeting (lengte x breedte)
Max hoogte, incl. pallet
Max toegestaan gewicht

1200 x 1000 mm
2200 mm
2000 kg

Stretchfolie Diameter, kern
Buitendiameter, max
Foliebreedte, max
Foliedikte

76 mm
250 mm
500 mm
9 - 35 my

Gewicht standaardmachine 380 kg (Gewicht kan variëren afhankelijk van geïnstalleerde opties). 
Afmetingen in kratverpakking: L 2900 x B 1700 x H 750 mm, gewicht: 550 kg.
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9. Plaatsing van elektrische componenten

9.1 STANDAARD

Elektrische 
kast
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B14

M4

B12

B13

9.2 ALS OPTIE VERKRIJGBARE TOPPLAAT
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10. Opmerkingen

10.1 PROGRAMMA-INSTELLINGEN

Help bij het onthouden van de instellingen van verschillende programma's.

Naam:

Naam:
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Revision Note Date

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.
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