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Gjennom hele bruksanvisningen vil de følgende symbolene bli brukt for å indikere viktig informasjon.

Indikerer særdeles viktig 
informasjon

Gir oppmerksomhet 
til potensielle farer.

Rettigheter til å utføre tekniske modifi kasjoner er reservert. Denne bruksanvisningen må ikke kopieres eller på noen måte dupliseres. 
Innholdet må heller ikke endres eller gis videre uten skriftlig samtykke. Alle rettigheter forbeholdt. 

© Copyright av Cyklop Teknik AB – Burseryd 2014- /mka
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Samsvarserklæring under EUs Maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg 2A.

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

erklærer på vårt eneansvar at produktet:

Betegnelse: Foliepakkemaskin CTT 215
Type betegnelser: 162150000-162159999
Maskinnummer: Fra 140001 til 150999

 
• for hvilke de aktuelle delene av vedlegg 1 til direktivet, som omhandler essensielle helse- og sikkerhetskrav 

i forbindelse med designet til maskiner, er utført og der relevant teknisk dokumentasjon har blitt samlet 
inn i samsvar med vedlegg 7, punkt A. 

• På grunnlag av krav fra nasjonale myndigheter vil relevante dokumenter om det delvis samensatte 
maskineriet legges frem.

Dekket av denne erklæringen i samsvar er de følgende direktiver:
2006/42/EF  Maskindirektivet , grunnleggende sikkerhetsreguleringer
2006/95/EG   Lav voltsdirektiv (LVD)
2004/108/EG   Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

De følgende harmoniserte standarder gjelder:
EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet - Generelle prinsipper for design - Risikovurdering og risikoreduksjon
EN ISO 13849-1  Maskinsikkerhet - Kontrollsystemer
EN 60204-1  Maskinsikkerhet - Maskinenes elektriske utstyr
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Denne bruksanvisningen beskriver bruken, sikker bruk, vedlikehold og justering av maskonen. OBS! Kobling til strømnettet er ikke inkludert.

Maskindesign og konstruksjon tillater sikker bruk og vedlikehold. Dette gjelder kun hvis installasjonen er utført som beskrevet i denne 
bruksanvisningen.

Advarselsmerkene som er påført maskinen skal holdes i en slik stand at innholdet er lett å lese. Hvis ikke må merket byttes ut. Forklaringer 
og posisjonering under. Designet kan være litt ulikt etiketten på maskinen, men meningen er den samme.
Delenummer: 400778

FARE!
Svingbordet roterer i pilens retning.

FARE!
Aggregatet beveger seg i pilenes retning. Klemfare.

FARE!
Topplatens sleide beveger seg i pilretningen. Klemfare. (For valg: Topp-plate)

FARE!
Farlig elektrisk spenning.

OBLIGATORISK
Uttak for gafl er. Løft maskinen her.

INFORMASJON
1 Tre på strekkfolien som anvist på bildet. 
2 Girutveksling.

FARE!
Klemfare. (For hestesko ”HS” versjon)

FARE!
Klemfare.
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1 Generelle sikkerhetsanvisninger

GRUNNLEGGENDE
Maskinen er designet og konstruert slik at den kan brukes 
og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dette gjelder under 
forutsetning av at installasjonen skjer i overensstemmelse med 
beskrivelsene i denne veiledningen. Veiledningen skal leses og 
anvisningene følges av alle som arbeider med maskinen. Det er 
kundens ansvar å sørge for at personalet følger anvisningene.

Noen land eller bedrifter har ytterligere sikkerhetsforskrifter 
som må følges, hovedsakelig personalrelaterte. Denne 
dokumentasjonen tar ikke hensyn til slike bedriftsspesifi kke eller 
nasjonale retningslinjer. De tekniske spesifi kasjonene i vedleggene 
skal imidlertid regnes som beslutningsgrunnlag for eventuelle 
lokale sikkerhetsforskrifter. Rådfør deg med myndighetene eller 
bedriftens verneombud i hvert enkelt tilfelle.

Denne dokumentasjonen skiller mellom ”normal drift” (se kapittel 
3-4 Betjene maskinen) og “øvrig bruk” (se kapittel 5 Stell og daglig 
vedlikehold). Årsaken er at det stilles forskjellige krav til operatører 
og servicepersonale, ikke minst når det gjelder sikkerheten.

Enklere vedlikehold, som beskrevet i kapittel 4, kan også utføres av 
operatørene. Vedlikehold som bare er beskrevet i kapittel 5, kan bare 
utføres av kyndig servicepersonale. 

SIKKERHET
Nedenfor følger et antall regler som må følges:

• Sørg for at barn eller dyr ikke ferdes i nærheten av 
installasjonen.

• Installasjonen kan bare vedlikeholdes av personer som har 
lest og forstått brukerveiledningen.

• Det må ikke gjøres inngrep i maskinen mens den går eller er slått 
på.   Advarsel! Selv om maskinen ikke er i drift, kan den være 
slått på. Sikkerhetsinnretninger må ikke fjernes eller settes ut 
av funksjon. Alt beskyttelsesutstyr for elektriske og mekaniske 
komponenter må være riktig montert når installasjonen er i drift. 
Sikkerhetsinnretningene er viktige for et sikkert arbeidsmiljø. 
Det er derfor strengt forbudt å ignorere eller omgå disse.

• Hold arbeidsområdet rent og fritt for uvedkommende 
gjenstander.

• Sørg for tilstrekkelig belysning i arbeidsområdet.

ULOVLIG BRUK
Følgende bruk medfører unødige sikkerhetsrisikoer, da de ikke er i 
samsvar med maskinens spesifi kasjoner og dermed ulovlige:

• paller som ikke oppfyller spesifi kasjonene
• pallgods som overskrider maksimal tillatt vekt
• pallgods som ikke er stablet riktig. Husk at selv om godset 

tilsynelatende virker godt stablet, kan det likevel falle ned av 
andre årsaker.

• paller som er i dårlig forfatning
• paller som stikker utenfor bordet
• neglisjering av installasjonens spesifi kasjoner
• uemballerte matvarer

BRUKERE
Operatører
Maskinen kan betjenes av voksne personer som har lest og 
forstått innholdet i kapittel 1-4. Operatørene trenger ikke spesiell 
utdanning. Maskinoperatørene får opplæring av personale fra 
Cyklop AB eller godkjente forhandlere.

Operatøren har normalt følgende arbeidsoppgaver:

• betjening av maskinen
• daglig standardvedlikehold. Dette omfatter for eksempel 

rengjøring av fotoceller - ingen større inngrep.
• sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner
• holde arbeidsområdet rent og fritt for uvedkommende 

gjenstander.

Servicepersonale
Krever spesialkunnskaper, erfaring og/eller utdanning. 
I tillegg skal servicepersonalet beherske hele innholdet i denne 
dokumentasjonen. Servicepersonalet har normalt følgende 
arbeidsoppgaver:

• vedlikehold av installasjonen
• reparasjon av feil og mangler
• støtte til operatørene

Etter at eventuelle feil er utbedret skal servicepersonalet tilbakestille 
maskinen til opprinnelig stand. Med hensyn til sikkerhet innebærer 
dette for eksempel å sette beskyttelsesdeksler tilbake på plass 
og tilbakestille sikkerhetsbrytere til opprinnelig sted og posisjon. 
Når en servicetekniker gjennomfører endringer i installasjonen på 
eget initiativ, mister kunden samtidig rett til å kreve erstatning i 
henhold til garantien for eventuelle problemer som skyldes disse 
endringene.

PERSONLIGE VERNETILTAK
Det stilles ingen krav til personlige vernetiltak for maskinoperatørene. 
Imidlertid anbefales bruk av for eksempel sko med stålhette, 
hørselsvern og så videre. En del produkter som benyttes kan 
derimot stille krav til vernetiltak - se dokumentasjonen til disse 
produktene. Ved håndtering av metallplater er det nødvendig å ta 
visse forholdsregler for å forebygge håndskader og lignende. Ved 
servicearbeid gjelder lokale sikkerhetsforskrifter. Drøft personlige 
vernetiltak med bedriftens verneombud. 

Hele installasjonen er konstruert og testet for å fungere sammen 
med de angitte stoffene. Uforutsette farer kan forekomme ved 
bruk av andre stoffer enn de som er angitt. Produsenten påtar seg 
ikke ansvar for komplikasjoner som oppstår som følge av bruk av 
andre stoffer enn de som er angitt.

TRANSPORT
Ved transport av installasjonen på offentlig vei kan det fi nnes 
lokale forskrifter som må følges. Rådfør deg med nasjonale og 
lokale myndigheter vedrørende denne typen forskrifter, og søk om 
eventuell tillatelse.

MILJØHENSYN
Olje, smørefett og rengjøringsmidler er eksempler på stoffer som 
kan utgjøre en miljøfare. Slike stoffer skal avhendes i henhold til 
gjeldende nasjonale miljøforskrifter.

KASSERING AV MASKIN/INSTALLASJON
Hvis og når maskinen kasseres, skal lokale miljøforskrifter følges. 
Maskinen inneholder kun materialer som betraktes som 
allmennt kjente. Samtlige materialer i maskinen var på 
produksjonstidspunktet av en slik art at de kunne avhendes på en 
miljøvennlig måte uten risiko for personskade. 
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KATASTROFER
Katastrofer omfatter brann, oversvømmelser og lignende. Det 
fi nnes ingen spesielle forskrifter for atferd i forbindelse med 
katastrofer.

Brannslokking kan skje i henhold til vanlige standarder, uten 
spesielle hensyn.

Grunnleggende betjening

Les håndboken og sikkerhetsbestemmelsene nøye før maskinen 
tas i bruk. Maskinens operatørhåndbok skal være tilgjengelig ved 
maskinen. Vedlikeholds- og serviceintervaller må følges.

Maskinen kan bare brukes hvis den er i teknisk fullkommen stand 
med hensyn til tilsiktet bruk og anvisningene i operatørhåndboken, 
og kan bare betjenes av personale som har fått opplæring i 
sikkerhetsspørsmål og som forstår de risikoer som eventuelt 
kan oppstå i forbindelse med bruk av maskinen. Funksjonsfeil 
på maskinen/anlegget, særlig feil som påvirker sikkerheten, må 
derfor utbedres umiddelbart. 

Maskinen/anlegget kan bare brukes til de formål som er tilsiktet.

Organisatoriske tiltak

I tillegg til bruksanvisningen må brukeren også instrueres i alle 
øvrige juridiske og obligatoriske bestemmelser vedrørende 
forebygging av ulykker og vern om miljøet, slik at disse blir fulgt. 
Disse obligatoriske bestemmelsene kan også dreie seg om bruk 
av farlige stoffer, bruk av personlig verneutstyr eller trafi kkregler.

Av hensyn til sikkerheten må operatørene binde opp langt hår 
eller dekke det til på annen måte, bruke tettsittende klær og 
unngå bruk av smykker av typen ringer. Hvis klær setter seg fast 
i maskinen eller ringer henger seg opp i bevegelige deler, kan det 
medføre personskader.

Bruk verneutstyr der omstendighetene eller loven krever det.

Følg alle sikkerhetsbestemmelser og advarsler som er festet til 
maskinen/anlegget.

Kontroller at sikkerhetsbestemmelser og varselmerker som er 
festet til maskinen, alltid er fullstendige og leselige.

Ved endringer som angår sikkerheten eller endret atferd hos 
maskinen/anlegget under drift, må maskinen/anlegget stoppes 
umiddelbart og feilen rapporteres til behørig myndighet/person.

Ikke foreta modifi seringer, tillegg eller endringer som kan påvirke 
sikkerheten uten at de er forhåndsgodkjent av produsenten. Dette 
gjelder også installasjon og justering av sikkerhetsinnretninger og 
ventiler samt sveisearbeid på bærende deler.

Reservedeler må oppfylle de tekniske kravene som stilles av 
produsenten, noe som alltid er tilfelle ved bruk av originaldeler.

Programvare i programmerbare styringssystemer må ikke endres.

Bytt hydraulikkslanger innenfor angitte og passende tidsintervaller, 
selv om det ikke er påvist feil som går ut over sikkerheten.

Ved vedlikeholdsarbeid er det helt nødvendig å bruke verktøy og 
utstyr som passer til formålet.

Personalet må vite hvor brannslokkingsapparatene er plassert og 
hvordan de brukes.

Følg alle prosedyrer med hensyn til brannvarsling og -bekjempning.

Forebyggende verneutstyr som ikke inngår i leveransen, 
for eksempel beskyttelsesgitter, skaffes til veie av kunden i 
overensstemmelse med lokale sikkerhetsforskrifter. Valg av og 
kvalifi kasjoner hos personale

Alt arbeid på og med maskinen/anlegget skal bare utføres av 
pålitelig personale med behørig opplæring. Regler for laveste 
alder i henhold til lov, må følges.

Bruk bare utdannet personale eller personale som har fått 
opplæring, og angi klart og tydelig individuelt ansvar med hensyn 
til betjening, installasjon, vedlikehold og reparasjoner.

Sørg for at bare autorisert personale arbeider på eller med 
maskinen.

Defi ner maskinoperatørens ansvarsområde – også med hensyn 
til å følge trafi kkreglene – dermed kan operatøren nekte å følge 
instrukser fra tredjepart, som strider mot sikkerhetsforskriftene.

Ikke tillat personer som skal læres opp eller instrueres, eller 
personer som skal delta i generell opplæring, å arbeide på eller 
med maskinen/anlegget uten kontinuerlig tilsyn av en erfaren 
person.

Arbeid på det elektriske anlegget og elektrisk utstyr på maskinen/
anlegget kan bare utføres av en autorisert elektriker eller personale 
med opplæring under overvåkning av en autorisert elektriker og i 
samsvar med regler og forskrifter for elektroteknisk arbeid.

Arbeid på gassdrevet utstyr (gasskonsumenter) kan bare utføres 
av personale med spesialopplæring.

Arbeid på hydraulikksystemet kan bare utføres av personer med 
spesialkunnskap om og erfaring med hydraulisk utstyr.

Sikkerhetsbestemmelser vedrørende bestemte driftsfaser.

Unngå alle driftsinnstillinger som kan sette sikkerheten i fare.

Iverksett nødvendige tiltak for å sikre at maskinen bare brukes 
når den er i forsvarlig stand. Maskinen kan bare brukes hvis alle 
beskyttelses- og sikkerhetsinnretninger som avtakbare skjermer, 
nødstoppinnretninger, lydisolerende elementer og utsugingsutstyr 
er på plass og i god stand.

Inspiser maskinen med hensyn til skader og mangler minst én 
gang i løpet av hvert arbeidsskift. Rapporter alle endringer 
(inkl. endringer i maskinens driftsatferd) til behørig personale/
organisasjon umiddelbart. Stopp maskinen umiddelbart hvis det 
er nødvendig, og lås den.

Ved eventuelle funksjonsfeil må maskinen/anlegget stoppes 
umiddelbart og låses. Alle feil og mangler må utbedres umid-
delbart.
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Kontroller at ingen oppholder seg i faresonen før maskinen/
anlegget startes.

Ikke slå av og fjern utsugings- og ventilasjonsdeler mens maskinen 
er i gang.

Underrett operatørene før spesialarbeid og vedlikehold påbegyn-
nes, og utnevn en person til å overvåke arbeidet.

Kontroller at vedlikeholdsområdet er skikkelig skjermet og sikret! 
Heisdeler må festes med mekaniske sikkerhetsanordninger for å 
hindre fall før noen får tilgang til maskinen!

Hvis maskinen/anlegget er helt avstengt for vedlikehold og repara-
sjon, må den sikres mot utilsiktet start ved at hovedbetjenings-
enhetene låses og nøkkelen tas ut og/eller hovedbryteren merkes 
med et varselskilt.

Under vedlikehold og reparasjon må maskinen stå på et stabilt og 
jevnt underlag og være sikret mot utilsiktede bevegelser!

For å unngå risiko for skader må enkeltdeler og større 
enheter som fjernes for at deler skal byttes, festes godt i løftetaljer 
og sikres. Bruk kun tilpassede og teknisk perfekte løfte- og bære-
innretninger med tilstrekkelig løftekapasitet. Ikke arbeid eller stå 
under hengende gods!

Festing av gods og opplæring av kranførere må bare utføres av 
erfarent personale. Instruksjoner må gis innenfor operatørens 
syns- og høreavstand

Bruk alltid spesiallagde stiger eller arbeidsplattformer som er 
beregnet på sikkert monteringsarbeid i høyden. Bruk aldri deler av 
maskinen til å klatre i. Bruk sikkerhetssele ved vedlikeholdsarbeid 
i høyden. Hold alle håndtak, trinn, rekkverk, plattformer og stiger 
fri for smuss, snø og is.

Rengjør maskinen, særlig koblinger og gjengede fester, 
for alle spor av olje, drivstoff eller konserveringsmidler før 
det utføres vedlikehold eller reparasjon. Ikke bruk sterke rengjø-
ringsmidler, og bruk kluter som ikke loer.

Før maskinen rengjøres med vann, damp (høytrykksvasking) 
eller rengjøringsmiddel må alle åpninger som av sikkerhets- eller 
funksjonsmessige årsaker må beskyttes mot vanninntrengning, 
damp eller rengjøringsmiddel, dekkes til eller teipes. Vær spesielt 
forsiktig med elektromotorer og girkasser.

Sørg for at temperaturfølere for brannvarslere og brannbe-
kjempningssystemer ikke kommer i kontakt med varme rengjø-
ringsmidler under rengjøring av maskinen, da dette kan aktivere 
brannvarslingssystemet.

Etter rengjøring må alle deksler og all teip som er brukt for å unn-
gå vanninntrengning, fjernes.

Etter rengjøring skal alle drivstoff-, smøre- og hydraulikk-
ledninger kontrolleres med hensyn til eventuelle lekkasjer, løse 
koblinger, skrapemerker eller skader. Alle mangler må utbedres 
umiddelbart.

Stram alltid alle skrueforbindelser som er løsnet under vedlikehold 
og reparasjon.

Alle sikkerhetsinnretninger som er fjernet i forbindelse med mon-
tering, vedlikehold eller reparasjon, må settes tilbake og kontrolle-
res umiddelbart etter at vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet er 
fullført

Sørg for at alt materiale og alle deler som er byttet, avhendes på 
en så forsvarlig og miljøvennlig måte som mulig.

Før maskinen startes må all utrustning rundt maskinen settes 
vekk på en forsvarlig måte.

Unngå alle tiltak som kan gjøre maskinen ustabil.

Ikke gå på transportbåndene.

Advarsel for spesielle faresoner

Elektrisitet

Bruk bare originalsikringer med spesifi sert styrke. Slå 
av maskinen/anlegget umiddelbart hvis det oppstår problemer 
med det elektriske systemet.

Arbeid på det elektriske systemet eller tilbehøret til dette må bare 
utføres av utdannet og autorisert elektriker eller personale som 
har fått spesiell opplæring under kontroll og tilsyn av en elektriker 
og i samsvar med aktuelle eltekniske forskrifter.

Hvis forskriftene krever det, må strømtilførselen til deler av 
maskinen eller anlegget som det utføres kontroll, vedlikehold eller 
reparasjon på, brytes. Kontroller at delene ikke er strømførende 
før arbeidet påbegynnes, og koble dem til jord eller kortslutt dem 
for å isolere strømførende deler og elementer i nærheten.

Det elektriske systemet på maskinen/anlegget må 
kontrolleres med jevne mellomrom. Mangler som for eksempel 
løse kontakter eller svidde kabler må utbedres umiddelbart.

Ved arbeid på strømførende deler og elementer skal det alltid være 
en person nummer to til stede, som kan slå av strømtilførselen ved 
å aktivere nødstoppknappen eller hovedbryteren hvis det skulle 
oppstå fare. Sikre arbeidsområdet med et rødt og hvitt sikrings-
bånd og et varselskilt. Bruk bare isolert verktøy.

Før arbeid på høyspentdeler påbegynnes og etter at strøm-
tilførselen er avstengt må tilførselskabelen jordes og 
komponenter som for eksempel kondensatorer, kortsluttes med 
jordingsledning.

NØDSTOPP-utstyr må aldri forbikobles eller settes ut av 
funksjon.

Steng av området med et rødt og hvitt bånd og et varselskilt. 
Bruk bare isolert verktøy.

Aktivering av sensorer/givere kan forårsake feilaktige maskinbeve-
gelser. Bruk skjerming, beskyttelsesrekkverk eller lysbarriere for å 
unngå tilgang til maskinen. Sett opp varselskilter.

Koble til eller fra hurtigfrikobling bare når maskinen er slått av.
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Hydraulikk- och pneumatikkutstyr

Arbeid på hydraulikkutstyr må bare utføres av personer som har 
spesialkunnskap om og erfaring med hydraulikksystemer.

Kontroller alle kabler, slanger og skrueforbindelser regelmessig 
for å lokalisere eventuell lekkasje og synlige skader. Reparer 
skader umiddelbart. Oljesøl kan forårsake skader og brann.

Trykkavlast alle deler og rør i systemet (hydraulikksystem, 
trykkluftsystem) som skal fjernes i samsvar med spesielle 
anvisninger for enheten før det utføres reparasjoner av noe slag.

Farlige stoffer for mennesker og miljø

Ved håndtering av olje, fett og andre kjemiske stoffer må 
produktenes sikkerhetsanvisninger følges. Vær forsiktig ved 
bruk av varme væsker (risiko for brannskader eller skålding)!

Hydraulikk- og trykkluftledninger må legges og tilpasses på riktig 
måte. Sørg for at ingen tilkoblinger forveksles. Feste, lengde og 
kvalitet på slangene må samsvare med de tekniske kravene.

Støy

Under drift må alle støyskjermer være lukket.

Bruk alltid anbefalt hørselsvern.

Flytting av maskin

Bruk bare løfteinnretninger og taljer med tilstrekklig løftekapasitet. 
Utpek en kompetent person til å assistere i løftearbeidet. Løft maskin 
og tilbehør på riktig måte med hensiktsmessig løfteinnretning og 
følg operatøranvisningene (festepunkter for løftetaljer osv.).

Bruk hensiktsmessig transportmiddel med tilstrekkelig trekkraft.

Ikke stå eller arbeid under hengende gods.

Fest godset forsvarlig ved hjelp av festepunktene.

Før eller umiddelbart etter avsluttet lasting må 
maskinen/anlegget forankres med enhetene som er 
anbefalt/følger med for å unngå uønskede forskyvninger. 
Et tilhørende varselskilt skal festes til maskinen/anlegget.

Før maskinen/anlegget settes i drift må disse innretningene 
fjernes. Alle deler som er fjernet i forbindelse med transport, må 
settes på plass igjen og festes forsvarlig før maskinen/anlegget 
settes i drift igjen.  

Bryt ytre strømtilførsel til maskinen eller anlegget selv ved kun 
mindre forfl ytninger. Koble maskinen til hovedledningen igjen før 
ny oppstart.
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CYKLOP TEKNIK AB

1. Topplate (valgfri)

2. Mast

3. Kontrollkabinett

4. Strekkfolieenhet

5. Chassis

6. Vektceller 
(Valgfri, kan ikke ses 
i illustrasjonen. Befi nner seg 
under chassiset)

7. Tilgangsrampe (valgfri)

Tilbehør

Blad (svanehals)

Bruksanvisning

Hurtigstart-guide

Maskinplaten er montert på masten.

2 Maskinens hoveddeler
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3 Kontrollkabinett
3.1 GL 215 OPPSUMMERING OG FORKLARING AV KNAPPER

Programvalg (dreiebryter)
Programvalg 1 til 7.

Velg topplate (dreiebryter)
Posisjon 1 = bruk topplate. (Kun anvendelig 
hvis maskinen er montert med den valgfrie 
topplaten).

Velg topp-innpakning (dreiebryter)
Valg av hvor mange ganger innpakninger 
som skal plasseres på toppen av varene, 
1-7 ganger.

Foliestramming (justeringsknapp)
Variabel oppsett av foliestramming mellom 
aggregatet og pallvarene.

Heishastighet (dreiebryter)
Variabel oppsett for heishastighet, opp.

Velg bunnplate (dreiebryter)
Valg av antall ganger innpakning som skal 
plasseres på bunnen av varene , 1-7 ganger.

Bordhastighet (justeringsknapp)
Variabel oppsett av bordets 
rotasjonshastighet.

Start (knapp)
Starter maskinen.

Pause (knapp)
Pauser foliesyklusen.

Reset (knapp)
Resetknappen må brukes hvis noe er i gal posisjon 
før maskinen er satt igang. Trykk på denne 
knappen i 3 sekunder for å sette maskinbordet 
og heisen i deres respektive startposisjoner. Hvis 
maskinen er montert med en topp-plate vil den 
bevege seg til sin topp-posisjon.

Nødstopp (knapp)
Trykk inn denne knappen for å stoppe 
maskinen ved et nødstilfelle. MERK: Skal 
kun brukes i nødstilfeller. Unødvendig 
bruk kan skade girkassen til det 
roterende bordet.

Spenningsindikator (lampe)
Maskinstrøm på/av.
Hvis denne lampen er på, har maskinen 
strøm.

Heishastighet (dreiebryter)
Variabel oppsett for heishastighet nedover.

Indikator lampe (LED)
Viser status og indikerer alarmkoder.
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3.2 OPPSUMMERING AV PROGRAM

Dette programmet blir hovedsakelig brukt når høy kapasitet er nødvendig eller for varer som behøver minimalt 
med folie, da foliepåføringen stopper på toppen av pallen. 
1. Trykk på startknappen.
2. Bordet starter å rotere på middels hastighet. 
3. Etter omtrent en halv omdreining, starter for-strammingen og platehastigheten øker til innstilt verdi. 
4. Når antallet bunninnpakninger (som er forhåndsinnstilt) har blitt talt, starter heisen å bevege seg oppover.
5. Når fotocellen på heisen når over varene, vil heisen stoppe etter ca. 1 sekund.
6. Antallet topp-innpakninger (som er forhåndsinnstilt) telles, deretter vil bordhastigheten reduseres til lav hastighet og så stoppe 

i startposisjon.
7. Folien kappes manuelt og heisen beveger seg ned ved å trykke på startknappen.

Dette programmet brukes for "normale" pallevarer da foliepåføring utføres både oppover og nedover. 
1. Trykk på startknappen.
2. Bordet starter å rotere på middels hastighet.
3. Etter omtrent en halv omdreining, starter for-strammingen og platehastigheten øker til innstilt verdi.
4. Når antallet bunninnpakninger (som er forhåndsinnstilt) har blitt talt, starter heisen å bevege seg oppover.
5. Når fotocellen på heisen når over varene, vil heisen stoppe etter ca. 1 sekund.
6. Antallet topp-innpakninger (som er forhåndsinnstilt) telles, deretter vil heisen bevege seg nedover igjen.
7. Når heisen når bunnposisjonen, stopper den og bordet fortsetter å rotere omtrent en omdreining. Hastigheten reduseres til lav 

og stopper deretter i startposisjon.

Dette programmet brukes for "normale" pallevarer, da foliepåføring utføres både oppover og nedover. 
Programmønster 3 er en kopi av mønster 2, med den forskjellen at antall topp- og bunn-innpakninger er fordoblet. Dette betyr 
at du har muligheten til å kjøre opp til 14 topp- og bunn-innpakninger.

Dette programmet er laget for å gi større vanntetthet for pallvarene ved å tillate heisen å bevege seg sakte nok 
oppover til å tillate folielagene å overlappe hverandre, med en høyere innpakning over den lavere innpakningen 
og ved å omgi topp-innpakningen med en strekkfolie både på innsiden og utsiden.
1. Trykk på startknappen.
2. Bordet starter å rotere på middels hastighet. 
3. Etter omtrent en halv omdreining, starter for-strammingen og platehastigheten øker til innstilt verdi. 
4. Når antallet bunninnpakninger (som er forhåndsinnstilt) er talt, starter heisen å bevege seg oppover.
5. Når fotocellen på heisen når over varene, vil heisen stoppe etter ca. 1 sekund
6. Bordet fortsetter å rotere i ca. 1½ omdreining.
7. Heisen beveger seg ned ca. 20 cm.
8. Hastigheten til bordet reduseres til lav og stopper deretter i startposisjon.
9. Toppfolien plasseres manuelt over pallen, trykk så på startknappen.
10. Bordet starter å rotere igjen. Samtidig vil heisen bevege seg oppover helt til fotocellen blir aktivert og stopper den.
11. Antallet topp-innpakninger (som er forhåndsinnstilt) telles, deretter vil heisen bevege seg nedover igjen.
12. Når heisen når bunnposisjonen, stopper den og bordet fortsetter å rotere omtrent en omdreining. Hastigheten reduseres så til 

lav hastighet og så stopper den i startposisjon.

Dette programmet brukes når du skal foliepakke to paller oppå hverandre.
1. Trykk på startknappen.
2. Bordet starter å rotere på middels hastighet. 
3. Etter omtrent en halv omdreining, starter for-strammingen og platehastigheten øker til innstilt verdi. 
4. Når antallet bunninnpakninger (som er forhåndsinnstilt) er talt, starter heisen å bevege seg oppover.
5. Når fotocellen på heisen når over varene, vil heisen stoppe etter ca. 1 sekund
6. Antallet topp-innpakninger (som er forhåndsinnstilt) telles, deretter vil bordhastigheten reduseres til lav hastighet og så stoppe 

i startposisjon.
7. Plasser den andre pallen på den første pallen og trykk på startknappen.
8. Vognen beveger seg opp litt og bordet starter å rotere.
9. Etter omtrent en halv omdreining, starter for-strammingen og platehastigheten øker til innstilt verdi. 
10. Når antallet bunninnpakninger (som er forhåndsinnstilt) er talt, starter heisen å bevege seg oppover.
11. Når fotocellen på heisen når over varene, vil heisen stoppe etter ca. 1 sekund
12. Antallet topp-innpakninger (som er forhåndsinnstilt) telles, deretter vil heisen bevege seg nedover igjen.
13. Når heisen når bunnposisjonen, stopper den og bordet fortsetter å rotere omtrent en omdreining. Hastigheten reduseres så til 

lav hastighet og så stopper den i startposisjon.

Kan tilpasses. (Valgfri).

Dette programmet brukes til å stille inn fi ltertiden som fotocellene bruker til å lese høyden på varene. 
OBS! Ikke i bruk for produksjon.
Still inn fi ltertiden ved å stille inn dreiebryteren for bunninnpakninger i ulike posisjoner. Trykk så inn startknappen og hold den 
inne i fem (5) sekunder. Bordet vil utføre en rotasjon, og den nye fi ltertiden er blitt innstilt. 
1=0,4 sekunder (standard verdi), 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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Forsikre deg om at nødstoppknappen ikke er trykket inn. MERK: Nødstoppen må ikke brukes til å stoppe maskinen, 
da dette kan skade giret til det roterende bordet. 

Resetknappen må brukes hvis noe er i gal posisjon før maskinen er satt igang. Trykk på denne knappen i 3 sekunder 
for å sette maskinbordet og heisen i deres respektive startposisjoner. Hvis maskinen er montert med en topp-plate 
vil den bevege seg til sin topp-posisjon.

Sett pallegodset i midten av bordet og fest folien ved å binden den fast til pallen. 

Velg om foliepåføring skal utføres med en topplate ved å sette dreiebryteren til posisjon 1 (kun brukes hvis maskinen 
er montert med en topplate). 

Sett ønsket program ved hjelp av dreiebryteren. 

Se også detaljert beskrivelse av de ulike programmene på neste side.

Kontroller at alle innstillinger er korrekte, trykk så på startknappen. Maskinen vil så jobbe automatisk i henhold 
til det forhåndsinnstilte programmet. 

Kutt av folien og sikre folieenden under resten av folien.

4.1 OPPSTART

4 Bruk av maskinen

4.2 MATING AV FOLIEN

MERK: Hvis maskinen befi nner seg i et kaldt miljø og er 
utstyrt med valgfritt utstyr for -6° eller -28°, husk at folien 
må ha den samme temperaturen som omgivelsene der den 
brukes. Lagre folien i samme rom som maskinen i minst 
24 timer før bruk.

1. Sjekk hvilken side av folien som er klebrig. Hvis utsiden er 
klebrig (vanligst), må folien rotere mot klokken (fi gur 
2), eller hvis innsiden er klebrig, må den rotere med 
klokken (fi gur 1).

2. Sett inn en ny rull ved å presse den ned over rullen (A).
MERK: Håndter folierullen forsiktig slik at den 
ikke skades, det kan føre til at folien ryker.

3. Tre på folien som vist på fi gur 1 eller 2. Dette er lettest 
dersom enden av folien foldes over i fi re og tres mellom 
toppdelen av rullene som vist i fi gur 3, B (grått område).

Kontroller at "Installasjon - maskinoppsett" er 
utført korrekt. Les gjennom hele avsnittet som 
heter "Bruk av maskinen" før du begynner.

Merk at aksen på fi lmrullen 
har fl enser som kan være 
skarpe. Fare for kuttskader.

Figur 3Figur 1

Figur 2 Figur 2

Figur 1
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4.3 SETTE FOLIE FOR-STRAMMING

Bruk girkontrollen (se fi guren til venstre) rett over folie rullen for 
å instille ulike grader av strekkgrader. 

Ifølge Cyklops fi losofi :
100% for-stramming =1 meter folie på rullen vil bli 2 meter på pallen.
200%: 1 meter vil bli 3 meter, 300%: 1 meter vil bli 4 meter, og så 
videre. (Foliestramme-verdien vil også utgjøre en forskjell.)

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

Hvis du velger et høyere gir vil folien bli tynnere på pallvarene. 
Dette betyr lavere foliekostnader, men krever en høyere foliekvalitet 
enn ved et høyere gir. Start med for eksempel gir 6, for å se om folien 
holder. Hvis den ryker, skift til et lavere gir eller en høyere foliekvalitet.

Maskinen er utstyrt med et halvautomatisk elektronisk system for 
å optimalisere foliestrammingen mellom aggregatet og varene.

For å bruke maskinen på best mulig måte med ulike typer folie 
bør strammingen stilles inn manuelt. Hvis ikke, kan det oppstå 
problemer med folieuttaket. Enten vil folierullen avgi folie rykkvis 
og avgi forstyrrende støy, eller varene blir utsatt for alt for høy 
stramming.

Juster strammingen ved å dreie potensiometeret for foliestramming.

ØKE Vri potensiometeret med klokken
REDUSERE Vri potensiometeret mot klokken

Husk at hvis foliestrammingen er for høy, kan folien ryke.

Innstilling av foliestramming når du pakker inn følsomme varer:

1. Start foliesyklus
2. Reduser foliestrammingen til folien avgis rykkvis.
3. Øk med en enhet på skalaen

Instilling av foliespenning når du pakker inn vanlige varer (ikke 
følsomme):

1. Start foliesyklus
2. Øk foliespenningen sakte til folien er nær ved å slites, eller at 

varene vil bli pakket for hardt.
3. Reduser med en enhet på skalaen.

Systemet tillater denne justeringen, det gir det beste resultatet 
både økonomisk og pakketeknisk.

4.4 SETTE FOLIESTRAMMING

Eksempel, oppsett Løsne folie
stramming

Hard 
foliestramming

Støpt folie 17-20 my

Blåst folie 20-25 my
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4.5 JUSTERING AV HØYDE PÅ FOTOCELLE

1-4 trenger ikke å bli justert da maskinen er innstilt på maksimal og 
minimal høyde. 

Det er anbefalt at fotoelektriske celler er plassert så høyt som mulig 
og at justering fi nner sted med verdier under palleparametre "Display 
- Program, palleparametre").

Fotocellen (1) som normalt stopper enhetens heis på toppen av 
pallvarene, kan justeres vertikalt ved først å løsne knotten (2) og så 
stille inn den nye vekten.

Jo lavere den er plassert, jo høyere er stopp-posisjonen til heisen. 
Toppkanten på folien er normalt 2-5 cm over pallvarene. 

Fast stopposisjonen for heisen, opp og ned. 
Bevegelse opp og ned av heisen begrenses av øvre og nedre stopp-
knaster, begge kan justeres på masten. Figuren til venstre viser 
nedre stopp-knast. Ved å justere denne kan du bestemme hvor langt 
ned folien skal dekke pallen/varene. Den øverste stopp-knasten (4) 
kan senkes hvis du kun vil påføre folie til den lavere delen av pallen, 
dersom justering av fotocellen ikke er nok.

Skal ikke justeres for høyt eller 
lavt slik at heisen "kolliderer" 
før sensoren registrerer 
knasten.

4.6 START MASKINEN

Ikke stå nær det roterende 
bordet, varer som ikke er 
ordentlig stablet kan dette ned 
fra pallen.

ADVARSEL!
Når pallen berører bordet må den ikke 
beveges i noen retning. Skade på motoren/
girkassen kan oppstå.

Sjekk at LED-lyset lyser jevnt, det indikerer at maskinen er klar til å starte foliesyklusen. 
Hvis LED-lyset ikke lyser, er maskinen i en foliesyklus eller maskinen er ikke klar. Hvis LED-lyset blinker se kapittel 6.2

Trykk på startknappen for å starte foliesyklusen. 

Når di bruker program 1 for foliepåføring, vil heisen stoppe i overposisjonen. For å få heisen ned igjen i startposisjon, 
trykk på start en gang til. 
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ON/OFF    ZERO           TARE     GROSS/NET      PRINT              f

4.7 KALIBRERINGSALTERNATIV VEKTCELLE

Nullkalibrering av instrumentet: 

1. Koble til alle kabler (strøm og vektkabel).  
2. Start opp instrumentet ved å trykke på knappen ON/OFF.
3. Hold knappen ON/OFF og knappen ƒ inne samtidig i ca. to 

sekunder. Etter en kort stund vises ordet ”Build” i displayet.
4. Trykk på ZERO to ganger. Displayet viser ”Cal”.  
5. Trykk på TARE én gang. Displayet viser ”Zero”.  
6. Trykk på GROSS/NET én gang. Nå skal det stå ett eller fl ere 

blinkende sifre, fulgt av kg, i displayet.  
7. Kontroller nå at vekten er ubelastet (meget viktig!). Trykk på ƒ én 

gang. Displayet viser ”Z.in P”, som forsvinner etter en kort 
stund. Nå skal det stå "0 kg" i displayet.  

8. Trykk åtte ganger på ZERO inntil det står ”–End–” i displayet.  
9. Trykk på ƒ én gang. Displayet viser ”Saving”, og instrumentet 

starter opp på nytt og er klart til bruk.   

Vektjustering:
 
1. Koble til alle kabler (strøm og vektkabel).
2. Start opp instrumentet ved å trykke på knappen ON/OFF.
3. Hold knappen ON/OFF og knappen ƒ inne samtidig i ca. to 

sekunder. Etter en kort stund vises ordet ”Build” i displayet.
4. Trykk på ZERO to ganger. Displayet viser ”Cal”.
5. Trykk TARE  to ganger, displayet viser ”SPAN”.
6. Trykk GROSS/NET, verdien ”0.000” blinker nå i displayet. (denne 

verdien må være null, hvis ikke må nulljusteringen foretas på 
nytt.

7. Nå skal den verdien man vil kalibrere vekten med stilles inn. F.eks. 
5.000 kg.

8. Trykk GROSS/NET, displayet viser tidligere valgt kalibreringsverdi. 
For å endre denne stiller man inn hvert siffer for seg.  

9. Bytt siffer med knappen GROSS/NET, endre verdi med PRINT-
knappen. 

10. Sett en vekt som tilsvarer verdien i vekt på vekten, f.eks. 10 kg. 
11. Trykk på ƒ, vekten viser nå ”S.in P”, og stiller seg deretter på 

kalibrert verdi som blinker. 
12. Trykk 8 ganger på ZERO inntil displayet viser ”–END–”, og trykk 

så på ƒ-knappen for å lagre innstilte verdier. Displayet viser 
”Saving” og vekten starter på nytt.   

13. Vekten er nå klar til bruk!

VIKTIG!
Hvis vekten er forseglet/kalibrert av akkreditert organ/
institutt må ingen del av dette kapittelet utføres, fordi 
forseglingen da går tapt.
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5 Stell og daglig vedlikehold
(Kun for opplært personale)

Hold alltid området inne i og rundt maskinen rent og ryddig. Sett igang en rutine hvor du sjekker maskinen minst en gang i uken, og 
rengjør om nødvendig. Bruk en fuktig klut med vann og oppvaskmiddel.

5.1 RENGJØRING

ADVARSEL! 
Forsikre deg om at elektriske komponenter 
ikke kommer i kontakt med vann eller andre 
væsker. Når maskinen rengjøres av annet 
personale enn brukeren av maskinen, f.eks. 
rengjøringspersonale, må han eller hun 
gis instruksjoner om hvordan maskinen 
skal rengjøres på riktig måte.

OBS! 
Installasjonen skal slås av før rengjøring. 
Lås hovedbryteren som befi nner seg på 
masten slik at installasjonen ikke kan slå 
seg på mens rengjøring pågår.

5.2 SERVICE & VEDLIKEHOLD

Innenfor garantiperioden skal reparasjoner kun 
utføres under overvåkning av en tekniker fra 
leverandøren.

Kvaliteten på reservedeler må minst
tilsvare originaldelene (sammenlign spesifi kasjoner). Alle deler kan 
bestilles fra leverandøren.

Som en forholdsregel kan det anbefales at du lagrer noen reservedeler 
for å redusere nedetid. Konsulter med leverandøren. Se ”Anbefalt 
reservedel-liste” sist i avsnittet om reservedeler.

Installasjonen består i hovedsak av standarddeler 
(som kan kjøpes på det åpne markedet), men også av 
originale deler (som er tilgjengelige fra produsenten). 

Standarddeler:
• Bruk helst den samme merke som originalen. Under tvil, 

konsulter med leverandøren.

Originaldeler:
• Reservedeler skal bestilles fra leverandøren.

For å forsikre deg om at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer skikkelig, 
skal nødstoppet og knusebeskyttelsen sjekkes daglig. Forsikre deg 
om at det ikke befi nner seg objekter på bordet når nødstoppet testes.

ELEKTRISK ARBEID
Selv om strømmen er slått av kan noe elektrisitet 
befi nne seg i 
installasjonen, f.eks. i kondensatorene eller 
i form av potensielle energiforskjeller. Derfor 
skal du vente noen minutter før du arbeider 
med elektriske ledninger.

ADVARSEL! 
Avvik fra de overnevnte reglene kan få 
konsekvenser som setter sikker bruk av 
installasjonen under fare og garantiperioden 
vil bli forspilt. Produsenten er ikke ansvarlig for 
slike hendelser som etterfølger avvik.

MERK!
Med unntak av testing av nødstoppet, skal det kun brukes 
i nødstilfeller. Når objekter står på bordet kan unødvendig bruk 
skade bordets girkasse.
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Påfør en smørespray 
med et rør. Unngå 
å smøre andre deler 
enn de tiltenkte.

Sjekk av bordets kjededrift.

Forsikre deg om at ingen ting er på bordet og ta deretter 
tak i bordkanten og sjekk om det er løst sidelengs. Hvis 
mellomrommet overskrider 30 mm, skal kjeden justeres.

Justering av kjedestramming.
1. Løsne de fi re boltene (A). MERK! Ikke løsne dem mer 

enn at motoren og giret blir utkoblet.
2. Løsne låsmutteren på umbrakobolten (B).
3. Stram umbrakobolten (B) til bordslarken ikke er mer 

enn 30 mm.
4. Fest låsmutteren (B). 
5. Fest de fi re boltene (A).

Smøring av kjeden.
1. For å sjekke om kjeden trenger å smøres skal du fjerne 

de fi re skruene (C)
2. Fjern dekkplaten (D).
3. Smør kjeden. 
4. Sett på plass dekkplaten (D).

Kontroll av folierullbremsen

1. Kontroller friksjonsbremsen ved å dra folien ved normal 
foliehastighet og deretter slippe folien plutselig. 
Folierullen skal da stoppe etter ca. 1/5 av en rotasjon.

2. Juster om nødvendig ved å skru ned mutteren (A) til 
fjærskiven (B) er fullstendig komprimert.

3. Løsne så mutteren (A) til egnet bremsefunksjon er 
oppnådd. Grunnleggende oppsett er å løsne mutteren 
(A) ved en ¾ vridning.

Kontroll av mastens drivkjede.

Kjeden er montert til en vekt som gjør at kjeden spenner 
seg selv. Det er derfor ikke nødvendig å spenne den. 
Kjeden kan trenge rengjøring og smøring hvis maskinen 
er installert i et krevende miljø.

Smøring av kjeden.
1. Fjern de to dekkstripene (A).
2. Smøring av kjeden (B).
3. Sette på plass dekkstripene (A).

Sjekk av bordets hjul.

På grunn av at bordet kan være vanskelig å demontere 
på grunn av dens tunge vekt, anbefaler vi at dette kun 
utføres av erfarent personell. Hvis bordet begynner å gi 
fra seg unormale lyder, er det mulig at hjulene må byttes 
ut. Kontakt din forhandler for å avtale et servicebesøk.

3 måneder 
(første 

gang etter 
3 uker)

3 måneder

3 måneder 
(første 

gang etter 
3 uker)

3 måneder

5.3 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD - STANDARD MASKIN
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A

A

B

C

D

E

F

G
H

Kontroll av mastens drivkjede.
(Kun maskiner med den valgfrie topplaten 
installert)

Justering av kjedestramming.
1. Fjern dekselet (A).
2. Sjekk kjedets stramming (B). Hvis den er ok, gå til 

punkt 6. 
3. Fjern 5 skruer (C) unntatt (D) som kun skal løsnes slik 

at du kan vri braketten (E) på topplaten til høyre.
4. Reinstaller en av boltene inn i hullet (F) slik at topp-

platen kan hvile på bolten og ikke vris tilbake.
5. Løsne låsemutteren (G).
6. Stram strammemutteren (H) slik at kjeden har riktig 

stramming.
7. Fest låsemutteren (G). 
8. Smør kjedet (B) om nødvendig.

Kontroll av topplate-trykk
(kun maskiner med valgfri topplate installert)

Trykket på topp-platen på varene er forhåndsinnstilt 
til ca. 280 N. Hvis trykket er for høyt, kan dette 
skade varene. Kontroller trykket ved å måle trykket 
som topp-platen utøver på varene. Dette utføres 
enkelt med en vanlig vekt.

1. Vekten (A) skal settes mellom varene (B) og 
topp-platen (C). Plasser helst et fast objekt (D) på 
toppen av vekten slik at vekten lettere kan leses av.

2. Før topp-platen nedover manuelt til den stopper. 
3. Les av vekten. Den skal vise ca. 28 kg.
4. Hvis verdien er høyere , kan det være fordi akselen (E) 

ikke går fritt eller at lageret (F) går tregt. 
5. Rengjør akselen (E) og lageret (F).
6. Sjekk trykket om igjen. Hvis rengjøringen ikke hjalp, 

er det mulig sensoren (G) trenger en justering.
7. Merk sensorens posisjon (G) med en tusj eller en tape-

bit før du løsner den.
8. Beveg sensoren (G) i steg på 5 mm til korrekt trykk 

er oppnådd.

3 måneder 
(første 

gang etter 
3 uker)

5.4 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD, VALGFRI TOPPLATE

Påfør en smørespray 
med et rør. Unngå 
å smøre andre deler 
enn de tiltenkte.
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6.1 TILTAK

6 Feilsøking

Problem Tiltak

Hvis ingenting virker? • Sjekk om strømledningen er koblet til en stikkontakt og at maskinen har strøm. 
Sjekk også om bryteren er satt i posisjon “1”. Sett maskinen på “reset”. Kjør til 
startposisjon.

• Forsikre deg om at nødstoppknappen ikke er trykket ned. Hvis den er trykket ned, 
skru knappen til høyre: da skal den gå ut igjen.

• Prøv å trykke på “Reset” i 3 sekunder.

Hvis folien ryker? • Korriger folien og ferst folien på pallen igjen (ikke under drift), trykk så på "Start".

Hvis det roterende bordet stopper i feil 
posisjon?

• Trykk på “Reset” i 3 sekunder.

Hvis folien ikke påføres helt opp til 
toppen på varene?

• Sjekk varens høydesensor. Se kapittel 4.5.

Strekkfolieenheten vil ikke bevege seg 
opp eller ned

• Knusebeskyttelsen under strekkfolien kan være aktivert. Sjekk at ingenting befi nner 
seg under strekkfolieenheten.

Bordet har satt seg fast • Sjekk bordets pulssensor (befi nner seg under dekselet ved masten). 

6.2 ALARMKODER

Blinker Mulig årsak

1 • Ikke brukt.

2 • Foliesyklus for lang.
• Reset-syklus for lang.

3 • Ingen strømtilførsel.
• Det kommer ikke signal fra nødstoppet.

4 • Knusebeskyttelsen på strekkfolien kan være aktivert. Sjekk at ingenting befi nner seg under 
strekkfolieenheten.

5 • Dreiebordet sitter fast. 

6 • Det er slutt på strekkfolie.
• Strekkfolien er revet av.
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Transport
Ved transport av Cyklop foliepakkemaskiner må generelle preventive 
sikkerhetstiltak iverksettes. Nasjonale regler og reguleringer må 
overholdes. 

Enkeltdeler og store komponenter er festet nøye og sikkert under 
levering. Du må være veldig forsiktig når maskinen monteres eller 
fl yttes. Kontroller at løfteanordningen er laget for å tåle vekten og 
ikke utøver en sikkerhetsrisiko. 

Kun godkjente løfteanordninger med en løftekapasitet over maskinens 
totale vekt pluss innpakning kan brukes.

Foliepakkemaskinen kan også fl yttes med en kran eller en 
traverskran. I slike tilfeller må alt tilbehør først fjernes fra pakkepallen 
der foliepakkemaskinen står (gjelder ikke fast tilbehør). 

Transportlåser
Kontroller nøye for å forsikre deg om at alle deler er inkludert 
i forpakningen, og at de ikke har blitt skadet under transport. Hvis 
varene har blitt skadet under transport, skal du kontakte Cyklop AB 
eller speditøren før du gjør noe med varene. 

Livsfare!
Det er forbundet med livsfare 
å stå eller arbeide under noen 
type enhet som løftes/henger.

Fare for personskader!
Maskinens tyngdepunkt kan være høyt, noe som 
øker faren for at maskinen tipper over. Kontroller 
forsiktig hvor tyngdepunktet befi nner seg slik 
at du eliminerer risikoen for at den tipper over.

Dimensjoner og vekt
Fraktbrevet (pakkseddel) som leveres med varene inkluderer 
detaljer om vekt og dimensjoner på varene.

Innpakning
Innpakningsmaterialet er 100% resirkulerbart som indikert med 
resirkuleringssymbolet ( ).

Generelle regler
Hvis det ikke opplyses om annet, skal alle deler transporteres 
i originalinnpakningen til installasjonsstedet. Når de er pakket 
ut skal alle deler inspiseres slik at eventuelle transportskader 
kan oppdages. Hvis varene har blitt skadet under transport, må 
speditøren kontaktes umiddelbart og utpakking skal stoppes. 

MERK: Enhver skade på varene må noteres på fraktbrevet 
når varene blir motatt. Det skal ikke gjøres noe unntak fra 
dette!

Transport
Cyklop foliepakkemaskiner og tilbehør blir normalt transportert på 
en åpen pakkepall, eller tilbehøret transporteres på en separat pall.

7.1 TRANSPORT

7.2 MASKINOPPSETT

1. Transporter maskinen ( som vist på fi guren til venstre) ved bruk av en truck til et 
egnet sted hvor det er rikelig med plass rundt maskinen.

Serviceområde: Et minimum av 1 meter rundt maskinen er nødvendig for 
vedlikehold. Serviceplassene på maskinen må være innenfor rekkevidde av 
en godkjent personheis eller lignende, alternativt kan kunden ta ansvar for 
at maskinens service kan utføres. MERK! Dette bestemmes under kjøp av 
maskinen. På bordsiden av maskinen fi nnes uttak for gaffeltruck-gaffel i rammen.

2. Forsikre deg om at gulvet er fl att og rent før du senker maskinen fra trucken.

3. For å reise masten, må du feste den til en løftestropp i løfteøyet (1) som befi nner 
seg på toppen av masten. Løft så masten ved hjelp av en gaffeltruck eller annet 
løfteutstyr.

4. Monter masten til mastfoten (2) skikkelig ved å bruke boltene som leveres med 
maskinen. Masten må festes vinkelrett (bruk en vater).

5. Fjern alle transportlåser. Alle transportlåser som skal fjernes er markert med røde 
plastbånd. 

7 Installasjon

Forsikre deg om at masten er vertikal og i riktig 
vinkel til platen, mens du samtidig strammer 
til skruene. Fjern staget og transportlåsene fra 
platen og masten.
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>200mm

553
3

3
3

4

H

1. Forsikre deg om at hullet for rammen er minst 200 mm dypt.

2. Bruk helst trebjelker for å installere rammen, se illustrasjonene. 
Fest bjelkene til rammen med snorer/stropper eller lignende.

3. Mål høyden på bordet på maskinen.

4. Støp gulvet inne i rammen. Vær nøyaktig og forsikre deg om at 
samme høyde som tidligere målt bordhøyde er oppnådd 
for å sikre at bordet vil være på nivå med gulvet rundt. 
Dersom høydeforskjellen er for stor, blir det stor slitasje 
på truckhjulene og bordet på foliepakkemaskinen, men 
det medfører også belastninger for personellet ved bruk 
av håndtrukket truck.

5. Fjern trebjelkene etter støpingen har herdet.

6. Støp området rundt.

7.3 STØPING AV GULVBESKYTTELSESRING

6. Maskinen må boltes til gulvet som følger: Chassiset har 4 monteringshull (3) for 
bolting til gulvet. Bolt maskinen ned. Når du bolter maskinen til gulvet, må 
kjedestrammingen til dreiebordet sjekkes og justeres om nødvendig. 

7. Fest rampen (4) i den riktige retningen. Tre ulike vinkler er mulige ved å bevege 
festebolten på kanten av bordet.

8. Koble maskinen til strømnettet. Pluggen må kobles til en minimum 10A sikring.

9. Hvis en permanent strømtilførsel er installert, må en hovedbryter festes på 
koblingspunktet.

10. Arbeidsområdet under innpakning (5) for operatøren av maskinen er indikert ved det 
stiplede området.
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7.4 FESTING AV RAMPEN

Rampen kan monteres i tre ulike retninger.

1. Løft rampen ved å først montere løfteøyet som leveres sammen med 
rampen til midten av rampen. Løft så rampen med et egnet 
løfteutstyr så som en kran eller lignende. Forsikre deg om at 
løfteøyet er festet sikkert.

2. Fest bolten som leveres med til chassiset, men pass på å la det være 
igjen ca. 1 cm.

3. Monter rampen slik at den henger i bolten, og fjern løfteøyet.

4. Fest bolten.

Utøv forsiktighet når du løfter rampen på 
plass. Klemfare!
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7.5 OVERSIKT GAFFELTRUCKKOMPABILITET

Siden gaffeltrucker ofte har stor hjulavstand og/eller lav bakkeklaring, fører det ofte til at rampen ikke kan brukes. I disse tilfellene er det 
praktisk å støpe maskinen inn i gulvet. Under fi nner du en oversikt over kompabiliteten til ulike gaffeltrucker med vår maskin og tilbehør.

Lengde til bend på rampen: 1460 mm

Alle trucker/stabletrucker har 1150 mm gafl er designet for EUR-paller (1200x800mm) 
Startløft = løfting av chassis på truck/stabletruck som på en manuell jekketralle. 
Startløft er nødvendig når det brukes stabletruck på rampen.

Hjulavstand 
(mm):

Distanse hjul 
/ gaffeltupp 

(mm):

Distanse over / 
under senkede 
gafl er (mm):

Startløft 
(mm):

Rampe: Gulvramme:

Manuell palletruck: 1370 190 85/35 115

Truck med "Stand-On" plattform: 1370 190 85/35 115

Truck med "Stand-On" plattform: 1528 190 85/35 115

Truck med "Stand-On" plattform: 1928 190 85/35 115

Palletruck, stående betjening: 1525 189 85/35 115

Palletruck, sittende betjening: 1674 189 85/35 115

Stabletruck med "Stand-On" plattform: 1137 520 85/20

Stabletruck med "Stand-On" plattform: 1254 503 85/29

Stabletruck med "Stand-On" plattform: 1544 221 90/20 115

Stabletruck med "Stand-On" plattform: 1553 204 90/25 115

Stabletruck, stående betjening: 1440 375 90/20

Stabletruck, stående betjening: 1760 201 90/30 120

Stabletruck, sittende betjening: 1585 345 90/25

Stabletruck, sittende betjening: 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

Maskin Bord diameter
Bordhastighet
Start / stopp
Bunn / topp innpakninger
Hastighet strekkfolieenhet, opp/ned
Pre-stramme system
Pre-stramme intervaller
Programmer
Kontroll
Lydnivå
Temperaturområde
EX klassifi sering

Ø1650 mm 
Opp til 12 rpm, justerbart
Frekvenskontrollert 
1–7 (Program 3, 2-14) 
Justerbar uendelig
Power Ecostretch®
Justerbar i steg 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 & 300 % 
5 standard, 1 valgfri 
PLC
<70 dB (A) (støpt fi lm, 9 rpm)
+5 til +35°C, for bruk i et tørt temperert område
Ikke godkjent for ATEX-klassifi serte områder

Effekt Kobling
Sikkerhetsstandard
Utgang

Enkeltfase 240V 50 Hz
IP54
10 A

Pallvarer Minimum størrelse (lengde x vidde)
Maks høyde, inkl. palle
Maksimalt tilatt vekt

1200 x 1000 mm
2200 mm
2000 kg

Strekkfolie Diameter, kjerne
Ytre diameter, maks
Folievidde, maks
Folietykkelse

76 mm
250 mm
500 mm
9-35 my

Vekt standard maskin 380 kg (vekten kan variere avhengig av installert valgfritt utstyr). 
Dimensjoner når den er i kasse: L2900 x B1700 x H750 mm, vekt: 550 kg
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9 Posisjonering av elektriske komponenter

9.1 STANDARD

Elektrisk 
koblingsskap
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B14

M4

B12

B13

9.2 VALGFRI TOPPLATE
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10 Merknader

10.1 PROGRAMOPPSETT

Hjelper med å huske innstillingene til de ulike programmene

Navn:

Navn:
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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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