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Model: GL 2000          Serienummer:........................                                Leverdatum:...............................
YY-MM-DD

Afbeeldingen en menu's in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijk geleverde machine, 
afhankelijk van de door de klant gekozen opties.

In de gehele handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt om bijzonder belangrijke informatie te bena-
drukken.

"Snel terug" naar een pagina. Om dit menu/deze pag. te openen, 
drukt u in volgorde op de knoppen in het grijze veld. (Dit is een voor-

beeld.)

GevaarMoet uitgevoerd 
worden door een 

operator

Mag alleen verricht worden 
door 

Cyklop servicemonteurs

Bijzonder belangrijke
informatie

Technische wijzigingen voorbehouden. Deze handleiding mag niet gekopieerd of anderszins gedupliceerd worden. 
De inhoud mag niet gewijzigd of onthuld worden zonder onze schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.  

© Copyright by Cyklop Teknik AB – Burseryd 2009 /mka
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Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad 
maskin enligt EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG, Bi-
laga 2B.

Vi:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD
Org. Nr. 556224-0001
försäkrar att den delvis fullbordade maskinen:

Benämning: Sträckfi lmare GL 2000
Typbeteckningar: 1030000-1030005

- är avsedd att att bli inmonterad i en större maskin eller 
byggas ihop med en annan maskin, som tillsammans kom-
mer att utgöra en maskin som omfattas av RÅDETS DIREKTIV 
2006/42/EG och som då skall vara tillverkad i överensstäm-
melse med RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EG.

- vars tillämpliga delar av direktivets bilaga 1 om väsentliga 
hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion av 
maskiner har utförts och att relevant teknisk dokumentation 
har sammanställts enligt bilaga 7, avsnitt B. Kvarstående 
punkter i bilaga 1: 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.2, 
1.6.1 samt 1.6.3.

Vid en motiverad begäran från nationella myndigheter 
överlämnas relevant dokumentation om den fullbordade 
maskinen.

Följande andra direktiv har tillämpats:

Maskinnummer /

VD / 

Ansvarig för Teknisk fi l

Befattning /

Ort & datum (ÅÅ-MM-DD) Befattning /

Ort & datum (ÅÅ-MM-DD)

2006/42/EG

2006/95/EG
2004/108/EG

Maskindirektiv, Grundläggande säkerhets-
föreskrifter
Lågspänningsdirektivet (LVD)
Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Följande harmoniserande standarder har tillämpats:

Maskinsäkerhet - Principer för risk-
bedömning
Maskinsäkerhet - Grundläggande termino-
logi, metodik
Maskinsäkerhet - Tekniska principer
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning
Maskinsäkerhet - Styrsystem
Förpackningsmaskiner, Säkerhet

EN ISO 14121

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2
SS-EN 60204-1
SS-EN 954-1
SS-EN 415-6

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

info@cyklopteknik.se 
www.cyklopteknik.se

Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD

Bo Eriksson

Lars Karlsson
Burseryd

Burseryd
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Managing director
Functie

Functie
Verantwoordelijk voor technisch bestand

Plaats en datum (DD-MM-JJ)

Plaats en datum (DD-MM-JJ)

Machinenummer

Inbouwverklaring van een niet voltooide  machine 
volgens de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage 
2B. 

Wij:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
330 26 BURSERYD
Org. nr. 556224-0001

Wij verklaren dat de niet voltooide machine:

Model:  stretchwikkelmachine GL 2000
Typeaanduiding: 1030000-1030005

- bedoeld is om te worden ingebouwd in een grotere machine 
of om te worden geassembleerd met een andere machine, die 
samen een machine zullen vormen die valt onder RICHTLIJN 
2006/42/EG VAN DE RAAD en die dan gebouwd zal zijn in 
overeenstemming met RICHTLIJN 2006/42/EG VAN DE RAAD.

- de van toepassing zijnde onderdelen uit Bijlage 1 bij de Richtlijn 
betreffende de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten in 
verband met de constructie van machines uitgevoerd zijn
en dat de relevante technische documentatie is 
samengesteld overeenkomstig Bijlage 7, paragraaf B. De re-
sterende posten in bijlage 1:  1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 
1.5.2, 1.6.1 en 1.6.3.

Relevante informatie betreffende de volledige machine wordt 
verstrekt indien een gerechtvaardigd verzoek hiertoe wordt 
ontvangen van de nationale overheid.

De volgende andere richtlijnen zijn toegepast:

Machineveiligheid - principes voor risico-
analyses
Machineveiligheid - basisterminologie, me-
thodologie
Machineveiligheid - Technische principes
Machineveiligheid - Elektrische uitrusting 
van machines
Machineveiligheid - Besturingssystemen
Veiligheid bij verpakkingsmachines

2006/42/EG

2006/95/EG
2004/108/EG 

Machinerichtlijn, elementaire veiligheids-
richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn (LVD)
Elektromagnestische compatibiliteit (EMC)

EN ISO 14121

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2
SS-EN 60204-1

SS-EN 954-1
SS-EN 415-6

De volgende geharmoniseerde normen zijn van toepassing:
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 1. Algemene veiligheidsinstructies

ALGEMEEN
Het machineontwerp en de constructie zijn gericht op een veilig ge-
bruik en onderhoud. Daarbij geldt als voorwaarde dat de installatie 
verricht wordt volgens de aanwijzingen in deze handleiding. De hand-
leiding moet gelezen worden en de instructies moeten opgevolgd wor-
den door iedereen die met de machine werkt. Het is de verantwoor-
delijkheid van de klant om zeker te stellen dat de instructies door het 
personeel opgevolgd worden.

In sommige landen of bedrijven zijn extra veiligheidsregels van kracht die 
vooral betrekking hebben op het personeel. Deze documentatie houdt 
geen rekening met dergelijke bedrijfsspecifi eke of nationale richtlijnen. 
De technische specifi caties in de handleiding zijn toereikend om er be-
slissingen op te baseren voor eventuele lokale veiligheidsvoorschriften. 
Raadpleeg eventueel bevoegde instanties of de veiligheidsmanagers 
van het bedrijf.

Deze documentatie maakt onderscheid tussen "normaal bedrijf" (zie 
hoofdstuk 3-4 Gebruiken van de machine) en "ander beheer" (zie 
hoofdstuk 5 Zorg en dagelijks onderhoud). De reden daarvoor is het 
feit dat deze verschillende eisen aan operators en onderhoudsperso-
neel stellen, vooral op het gebied van de veiligheid.

Relatief eenvoudig onderhoud - zoals beschreven in hoofdstuk 4 mag 
ook door operators verricht worden. Onderhoud dat alleen in hoofd-
stuk 5 beschreven is, mag alleen door vakbekwaam onderhoudsper-
soneel verricht worden. 

VEILIGHEID
Neem de volgende regels in acht: zorg ervoor dat er geen kinderen of 
dieren in de buurt van de installatie komen. Alleen mensen die deze 
handleiding gelezen en begrepen hebben, mogen met deze machine 
werken. Verricht geen manipulaties aan de machine, terwijl die func-
tioneert of ingeschakeld is.   Waarschuwing! Zelfs als de machine niet 
werkt, kan deze toch ingeschakeld is. Veiligheidsvoorzieningen mogen 
in geen geval verwijderd of geëlimineerd worden. Alle beveiligingen 
van elektrische en mechanische componenten moet correct geïnstal-
leerd zijn, wanneer de installatie in bedrijf is. De veiligheidsvoorzienin-
gen zijn van essentieel belang voor de veiligheid in de werkomgeving. 
Daarom is het strikt verboden om deze op enige wijze te negeren of 
te overbruggen. Houd de werkomgeving schoon en vrij van onnodige 
objecten. Zorg voor een adequate verlichting van de werkomgeving.

ONBEVOEGD GEBRUIK
Oneigenlijk gebruik kan onnodige veiligheidsrisico's opleveren, omdat 
dit niet in overeenstemming is met de specifi caties van de machine en 
daarom bij wet verboden is. Het is u niet toegestaan:

• om pallets te wikkelen die niet aan de specifi caties voldoen
• om palletgoed te wikkelen dat het maxi-

maal toegelaten gewicht overschrijdt
• om palletgoed te wikkelen dat niet goed gestapeld is. Wij wijzen 

erop dat zelfs bij op het oog correct gestapelde goederen pak-
ketten van de pallet kunnen vallen door andere oorzaken.

• om pallets te wikkelen die in een slechte toestand verkeren.
• om pallets te wikkelen die uitsteken tot be-

wegende delen van de ringunit.
• om de installatiespecifi caties te negeren.
• om onverpakt voedsel te omwikkelen.

GEBRUIKERS
Operators
De machine mag bediend worden door volwassen personen doe de 
inhoud van de hoofdstukken 1-4 gelezen en begrepen hebben. De 
operators hoeven niet over speciale kennis te beschikken. Personeel 
dat de machine gaat bedienen, wordt daarin getraind door personeel 
van Cyklop of van Cyklop-dealers.

De operator is gewoonlijk betrokken bij de volgende taken:
• bediening en inzet van de machine

• het dagelijkse standaardonderhoud. Dit houdt 
bijv. de reiniging van de fotocellen in - er mo-
gen geen diepgaande taken verricht worden.

• de voorkoming van gevaarlijke situaties
• het schoonhouden van de werkomge-

ving en verwijdering onnodige objecten

Onderhoud
Hiervoor zijn specifi eke vaardigheden, werkervaring en/of training ver-
eist. Onderhouds-personeel moet eveneens vertrouwd zijn met de hele 
inhoud van deze documentatie. Onderhoud omvat in typische gevallen 
de volgende soorten taken:

• onderhoud van de installatie
• reparatie van defecten
• ondersteuning van het bedienend personeel

Na opheffi ng van een defect of storing dient het onderhoudspersoneel 
de machine in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. Met het 
oog op de veiligheid houdt dit bijv. in dat beschermende kapjes terug-
geplaatst worden en dat de noodstopschakelaar in zijn uitgangspositie 
gezet wordt. Wanneer een onderhoudsmedewerker op eigen initiatief 
de installatie op enige wijze modifi ceert, vervalt de garantie voor de 
klant, indien er problemen optreden als gevolg van deze modifi catie.

PERSOONLIJKE BESCHERMING
De medewerkers die de machine bedienen hoeven geen persoonlijke 
beschermingsmaatregelen te nemen. Een aantal maatregelen wordt 
echter aanbevolen. Bijvoorbeeld schoenen met stalen neuzen, ge-
hoorbescherming etc. Sommige gebruikte producten kunnen echter 
beschermende maatregelen nodig maken - raadpleeg de documenta-
tie van dergelijke producten. Wanneer u metaalplaten moet hanteren, 
zou u bijv. maatregelen moeten nemen om bijv. verwondingen aan 
de handen te voorkomen. Bij het onderhoud moeten de lokale veilig-
heidsvoorschriften in acht worden genomen. Bespreek de persoonlijke 
veiligheid met de veiligheidsfunctionarissen van het bedrijf. 

De hele installatie werd ontworpen en getest om te werken met de 
gespecifi ceerde materialen. Onvoorziene gevaren kunnen zich voor-
doen bij gebruik van andere materialen dan de gespecifi ceerde. De 
producent kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor complica-
ties die resulteren uit het gebruik van andere dan de gespecifi ceerde 
materialen.

TRANSPORT
Bij transport van de installatie over een openbare weg kunnen lokale wet- 
en regelgevingen van toepassing zijn. Raadpleeg nationale en lokale 
instanties over dergelijke regelgeving om te zien of een vergunning of 
iets dergelijks vereist is.

MILIEUTECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 
Er kunnen zich milieurisico's voordoen in de vorm van bijv. olie, smeer-
vet en schoonmaakmiddelen. Dergelijke stoffen moeten in overeen-
stemming met de nationale milieuwetgeving ingezameld en afgevoerd 
worden.

AFVOER VAN DE MACHINE / INSTALLA-
TIE AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR
Wanneer de machine uiteindelijk afgevoerd wordt, moeten de toe-
passelijke milieuregels opgevolgd worden. De machine bevat alleen 
materialen die algemeen bekend zijn. Alle materialen in de machine 
waren ten tijde van de productie van zodanige aard dat deze op een 
milieuvriendelijke manier afgevoerd en verwerkt zouden kunnen wor-
den zonder risico op persoonlijk letsel. 

RAMPEN
Mogelijk rampen omvatten brand, overstromingen etc. Er zijn geen 
specifi eke regels voor de handelwijze bij rampen.

Voor brandbestrijding gelden de gebruikelijke normen en procedures.
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Elementair gebruik 

Lees voor gebruik van de machine zorgvuldig de handleiding en 
veiligheidsinstructies. De bedieningshandleiding moet voor even-
tueel gebruik in de directe omgeving van de machine bewaard 
worden. Onderhouds- en inspectie-intervallen moeten nageleefd 
worden. 

De machine/installatie mag alleen worden gebruikt door veilig-
heidsbewuste personen die zich volledig bewust zijn van de risico's 
van het werken met de machine, in een technische perfecte toe-
stand en in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel en 
de instructies in de bedieningshandleiding Alle functionele storin-
gen dienen per omgaande opgeheven te worden, vooral als deze 
de veiligheid van de machine/installatie negatief beïnvloeden.  

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

Organisatorische maatregelen 

Afgezien van de bedieningsinstructies dient de gebruiker alle 
andere algemeen geldende wettelijke en andere bindende voor-
schriften voor de ongevallenpreventie en milieubescherming te 
kennen en na te leven. De bindende regelgevingen kunnen ook 
gelden voor de omgang met gevaarlijke stoffen, het verstrekken 
en/of dragen van persoonlijke beschermende uitrusting of ver-
keersregels. 

Om veiligheidsredenen moet lang haar in een staart samenge-
boden of anderszins afgeschermd worden. Kleding moet goed 
aansluiten en er mogen geen juwelen - zoals ringen - worden 
gedragen. Wanneer men door de machine gegrepen wordt of met 
een ring achter bewegende delen blijft hangen, kan dat resulteren 
in ernstige verwondingen. 

Gebruik beschermende uitrusting, wanneer de omstandigheden of 
de wetgeving dat vereist. 

Neem alle op de machine/installatie aangebrachte veiligheidsin-
structies en waarschuwingen in acht. 

Let erop dat de aan de machine aangebrachte veiligheidsinstruc-
ties en waarschuwingen altijd volledig en perfect leesbaar zijn. 
In geval van veiligheidsrelevante modifi caties of veranderingen in 
het gedrag van de machine/installatie tijdens het bedrijf, moet de 
machine/installatie meteen gestopt worden en moet de storing 
aan de bevoegde meerdere/medewerker gemeld worden. 

Verricht nooit modifi caties, uitbreidingen of conversies zonder 
goedkeuring van de leverancier, als deze de veiligheid in gevaar 
kunnen brengen. Dit geldt ook voor de installatie en afstelling van 
de veiligheidsvoorzieningen en kleppen en voor laswerkzaamhe-
den aan lastdragende elementen. 

Reserveonderdelen moeten voldoen aan de technische eisen die 
door de producent gespecifi ceerd zijn. Reserveonderdelen van de 
oorspronkelijk producenten (OEM's) zullen daar in de regel aan 
voldoen. 

Modifi ceer nooit de software van programmeerbare besturings-
systemen. 

Vervang hydraulische slangen binnen de voorgeschreven en cor-

recte intervallen, zelfs indien er geen veiligheidsrelevante defecten 
gedetecteerd worden. 

Voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn gereed-
schappen en werkplaatsuitrusting die geschikt zijn voor de te ver-
richten taken, absoluut onmisbaar. 

Het personeel moet vertrouwd zijn met de locatie en bediening 
van de brandblussers. 

Neem alle brandwaarschuwings- en brandbestrijdingsprocedures 
in acht. 

Niet meegeleverde voorzieningen voor de ongevallenpreventie - 
zoals afschermingen - moeten door de klant beschikbaar worden 
gesteld in overeenstemming met de lokale veiligheidsregels. 

Selectie en kwalifi caties van het personeel. 

Alle werk aan en met de machine/installatie mag alleen door be-
trouwbaar personeel worden verricht. Wettelijke minimumleeftij-
den moeten in acht genomen worden. 

Zet alleen getraind en geïnstrueerd personeel in en geef duidelijk 
aan wat de individuele verantwoordelijkheden van het personeel 
zijn voor het bedrijf, de werkvoorbereiding en afstellingen, het 
onderhoud en reparaties. 

Zorg ervoor dat alleen geautoriseerd personeel aan of met de ma-
chine werkt. 

Leg de verantwoordelijkheden van de machineoperator vast - ook 
ten aanzien van de naleving van de verkeersregels. Geef de ope-
rator de bevoegdheid om instructies van derden te weigeren, als 
deze in tegenspraak zijn met de veiligheid. 

Laat personen die in opleiding zijn, geïnstrueerd worden of deel-
nemen aan een algemene cursus niet aan of met de machine/
installatie werken zonder permanent toezicht door een ervaren 
persoon. 

Werkzaamheden aan het elektrische systeem en apparatuur van 
de machine/installatie mogen alleen worden verricht door een er-
varen elektromonteur of door te instrueren personen onder super-
visie en begeleiding van een ervaren elektromonteur en in over-
eenstemming met de elektrotechnische regels en voorschriften.  

Werkzaamheden aan op gas werkende apparaten (gasverbrui-
kers) mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opge-
leid personeel. 

Werk aan het hydraulische systeem mag alleen uitgevoerd worden 
door personeel met speciale kennis en ervaring met hydraulische 
apparatuur. 
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Veiligheidsinstructies die voor specifi eke bedrijfsfases 
gelden
 
Vermijd elke bedrijfsmodus die in een gegeven situatie gevaar kan 
opleveren. 

Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om veilig te stel-
len dat de machine alleen in een veilige en betrouwbare toestand 
wordt gebruikt. Gebruik de machine alleen, indien alle beveiligin-
gen en veiligheidsvoorzieningen, zoals verwijderbare afscherming, 
noodstopinrichtingen, geluiddempende elementen en afzuigers op 
hun plek zitten en volledig bedrijfsklaar zijn. 

Controleer de machine/installatie minimaal eens per werkdag op 
zichtbare schade en defecten. Meld eventuele veranderingen (bijv. 
in de werking van de machine) per omaagde aan de bevoegde af-
deling/persoon. Stop zo nodig meteen de machine en vergrendel 
haar. 

Stop in geval van storingen meteen de machine/installatie en ver-
grendel haar. Laat alle defecten meteen herstellen.
 
Voordat de machine/installatie opgestart en in beweging wordt 
gezet, moet u zich ervan verzekeren dat daardoor niemand in ge-
vaar kan komen. 

Afzuigingen en ventilatiesystemen mogen nooit uitgeschakeld of 
verwijderd worden, wanneer de machine in bedrijf is. 

Instrueer het bedienend personeel, voordat aan speciale activitei-
ten of onderhoudswerzaamheden worden begonnen en wijs een 
persoon aan die toezicht houdt op deze activiteiten. 

Zorg ervoor dat de omgeving van de onderhoudswerkzaamheden 
adequaat afgeschermd wordt! Liftunits moeten beveiligd worden 
met mechanische valbeschermingen (klemmen), voordat men de 
machine betreedt! 

Wanneer de machine volledig stilgelegd wordt voor onderhoud en 
reparaties, moet deze beveiligd worden tegen een ongewenste 
opstart: - door de primaire bedieningselementen te blokkeren en 
de startsleutel te verwijderen en/of - door een waarschuwingsbord 
aan de hoofdschakelaar te hangen. 

Verricht de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen, wan-
neer de machine op een stabiele en vlakke ondergrond staat en 
beveiligd is tegen ongewenste bewegingen en vervorming! 

Om een risico op ongelukken uit de sluiten, dienen individuele 
onderdelen en grote componenten die ter vervanging verplaatst 
worden, zorgvuldig aangeslagen en geborgd te worden aan een 
hijstuig.  Gebruik alleen geschikte en technisch deugdelijke hijs-
uitrusting en aanslagsystemen met een adequaat draagvermogen. 
Ga nooit onder aangehangen lasten werken of staan! 

De bevestiging van de lasten en de assistentie van de mensen die 
de kraan bedienen, zou moeten worden toevertrouwd aan ervaren 
personen. De uitkijkpost die aanwijzingen aan de kraanbediener 
geeft, moet in het zicht en binnen spreekafstand van de kraanbe-
diener staan. 

Gebruik voor montagewerk op hoogte altijd speciaal ontworpen 
of anderszins veiligheidsgerichte ladders en werkplatformen. Ge-
bruik nooit machinedelen als klimhulpmiddel. Draag valbescher-

ming (harnas) bij onderhoudswerk op grotere hoogte. Houd alle 
handgrepen, treden, handrails, platformen en ladders vrij van vuil, 
sneeuw en ijs. 

Reinig de machine - en vooral de bevestigingen en schroefverbin-
dingen - van alle sporen van olie, brandstof of conserveringsmid-
delen, voordat u onderhoud of reparaties verricht. Gebruik nooit 
agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik niet rafelende poets-
doeken. 

Voordat u de machine reinigt met water, een stoomstraal (ho-
gedrukreiniger) of schoonmaakmiddelen, moet u alle openingen 
afdekken die om veiligheidsredenen en functionele redenen te-
gen water, stoom of binnendringende schoonmaakmiddelen be-
schermd moeten worden. Speciale zorg moet worden besteed aan 
elektromotoren en schakelkasten. 

Zorg er tijdens de reiniging van de machine voor dat de tempera-
tuursensoren van de branddetectie- en brandbestrijdingssystemen 
niet in contact komen met hete schoonmaakmiddelen, omdat deze 
de brandbestrijdingssystemen zouden kunnen activeren. 

Verwijder na de reiniging alle aangebrachte afdekkingen en plak-
band. 

Na de reiniging moet u alle brandstof-, smeer- en hydraulische 
vloeistofl eidingen op lekkages, losse verbindingen, schuurplekken 
en schade onderzoeken. Alle vastgestelde defecten moeten zon-
der vertraging herstel worden. 
Bevestig altijd alle schroefverbindingen die tijdens het onderhoud 
en reparaties losgemaakt zijn. 

Alle voor instellingen, onderhoud of reparaties verwijderde veilig-
heidsvoorzieningen moeten meteen na afronding van het onder-
houd en reparaties teruggeplaatst en gecontroleerd worden.
 
Zorg ervoor dat alle verbruiksmaterialen en vervangen onderdelen 
op een veilige manier en milieuvriendelijk ingezameld en afge-
voerd worden. 

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

Vermijd alle handelingen die een risico voor de stabiliteit van de 
machine zouden kunnen vormen. 

Stap niet op transportsystemen. 
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Waarschuwing voor speciale gevaren 

Elektrische energie 

Gebruik alleen originele zekeringen voor de gespecifi ceerde nomi-
nale stroomwaarde. Schakel de machine/installatie meteen uit, als 
er zich problemen in het elektrische systeem voordoen. 

Werkzaamheden aan het elektrische systeem en apparaten mogen 
alleen worden verricht door een ervaren elektromonteur of door 
speciaal te instrueren personen onder supervisie en begeleiding 
van een dergelijke ervaren elektromonteur en in overeenstemming 
met de toepasselijke elektrotechnische regels en voorschriften.  

Indien de voorschriften dat voorschrijven, moet de voeding uitge-
schakeld worden van die onderdelen van de machines en installaties 
die geïnspecteerd, onderhouden of gerepareerd moeten worden. 
Voordat wordt begonnen met werkzaamheden, dient men de 
spanningsvrij geschakelde delen te controleren op de aanwezig-
heid van spanningen en deze kort te sluiten en te isoleren van 
naastgelegen spanning voerende delen en elementen. 

De elektrische apparatuur van machines/installatie moet met re-
gelmatige tussenpozen geïnspecteerd en gecontroleerd worden. 
Defecten zoals loszittende bevestigingen of kabels met smoorplek-
ken moeten onmiddellijk hersteld worden. 

Noodzakelijke werkzaamheden aan spanning voerende onderde-
len en elementen dienen verricht te worden in aanwezigheid van 
een tweede persoon die de stroomvoorziening kan uitschakelen 
in geval van gevaar door de noodstop of de hoofdschakelaar te 
bedienen. Beveilig de werkplek met een rood-witte veiligheidsket-
ting en een waarschuwingsbord. Gebruik alleen geïsoleerde ge-
reedschappen. 

Voordat wordt begonnen met werkzaamheden aan hoogspan-
ningssystemen en na onderbreking van de stroomvoorziening, 
moet de voedingskabel geaard worden en moeten componenten 
zoals condensatoren met een aardstaaf kortgesloten worden. 

NOODSTOP-voorzieningen mogen niet overbrugd of buiten wer-
king gesteld worden. 

Sluit de zone af met een rood-witte ketting en een waarschu-
wingsbord. Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen. 

Activering van en sensoren kan gevaarlijke machinefuncties trig-
geren. Gebruik afdekkingen, een veiligheidshek of fotocellen om 
betreding tegen te gaan. Plaats waarschuwingsborden. 

Snelle insteekverbindingen mogen alleen in- of uitgeplugd wor-
den, wanneer de netstroom uitgeschakeld is. 

Let op! Tijdens de wikkeling met stretchfolie kan zich in meerdere 
of mindere mate statische oplading voordoen, afhankelijk van de 
kwaliteit van de folie, de goederen en de omgevingsfactoren zoals 
de relatieve luchtvochtigheid. 
 

Hydraulische en pneumatische apparatuur. 

Werk aan het hydraulische systeem mag alleen uitgevoerd worden 
door personeel met speciale kennis van en ervaring met hydrauli-
sche apparatuur. 

Controleer alle leidingen, slangen en schroefverbindingen regel-

matig op lekkages en zichtbare beschadigingen. Repareer schades 
onmiddellijk. Gemorste olie kan letsels en brand veroorzaken. 

Maak alle te verwijderen systeemgedeelten en drukleidingen druk-
vrij (hydraulisch systeem, persluchtsysteem) in overeenstemming 
met de specifi eke instructies voor de betreffende unit, voordat 
reparaties verricht worden. 

Hydraulische en pneumatische leidingen moeten deugdelijk gepo-
sitioneerd en gemonteerd worden. Let op dat er geen aansluitin-
gen verwisseld worden. De fi ttingen en de lengtes en de kwaliteit 
van de slangen moeten voldoen aan de technische eisen. 

Lawaai 

Tijdens het bedrijf moeten alle geluidwerende voorzieningen ge-
sloten zijn. Draag altijd de voorgeschreven gehoorbescherming. 

Gevaarlijke stoffen voor mens en milieu 

Neem bij de omgang met olie, smeervet en andere chemische 
stoffen de productgerelateerde veiligheidsvoorschriften in acht. 
Let op bij de omgang met hete verbruiksstoffen (risico op brand-
wonden)! 

Mobiele machine 

Gebruik voor jet laden alleen hijswerktuigen en hijstuig met vol-
doende draagvermogen. Wijs een competente uitkijk aan om te 
assisteren bij de hijsbewegingen. Hijs de machines en uitrusting 
op een deugdelijke manier met geschikte hijsuitrusting en in over-
eenstemming met de bedrijfsinstructies (bevestigingspunten voor 
hijstuig etc.). 

Gebruik alleen geschikte transporthulpmiddelen met voldoende 
draagvermogen. Begeeft u niet onder aangehangen lasten. Be-
vestig de lasten veilig met behulp van de daarvoor bestemde be-
vestigingspunten. 
 
Vóór en onmiddelijk na afronding van de verplaatsingen moet de 
machine/installatie tegen ongewenste bewegingen geborgd wor-
den met behulp van de aanbevolen/meegeleverde voorzieningen 
en dient men een waarschuwingsbord aan de machine/installatie 
aan te brengen. 

Voordat de machine/installatie opnieuw in bedrijf gesteld wordt, 
moeten deze voorzieningen correct verwijderd worden. Monteer 
zorgvuldig alle voor transportdoeleinden verwijderde onderdelen, 
voordat de machine/installatie opnieuw in bedrijf gesteld wordt. 

Onderbreek de externe stroomvoorziening van de machine/instal-
latie ook, als alleen geringe verplaatsingen verricht worden. Sluit 
de machine weer op correcte wijze aan de netvoeding aan, voor-
dat u haar opnieuw in bedrijf stelt. 
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1. Frame

2. Voorstretchunit (2 units op de GL 
2000 Twin)

3. Snijdeenheid 
     Laseenheid (optioneel)

4. Regelkast

5. ITF (optioneel)

6. Ringeenheid

7. Ringvoeding
    (Slipring- of batterijvoeding*)

8. Bovenplaat (optioneel, niet afge-
beeld)

Typeplaatje

*) De illustratie toont het systeem met batterijvoeding.
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 3.2  UITLEG VAN DE KNOPPEN

Type

Draaiknop

Verlichte draaiknop

Verlichte drukknop

Verlichte drukknop

Drukknop

Drukknop

Drukknop

Verlichte drukknop

Besturing / display

Lichtbaken

Functie

Hoofdschakelaar, afsluitbaar (kan links of 
rechts gemonteerd worden)

Stuurspanning

Reset

Automatisch

Start

Machinestop

Noodstop

Verzoek deur openen / deels autom.

Programmaselectie / parameterinstelling

Alarm / indicatie, machine naar automatisch

 3. Besturingskast

 3.1 OVERZICHT

 "Hoofdschakelaar aan/uit"
Alle stroom voor de machine in- of uitschakelen. 
Schakel altijd de stroom uit, wanneer aan de ma-
chine gewerkt wordt.

 "Stuurspanning aan/uit"
Rechtsom draaien om stuurspanning in te schake-
len: de lamp gaat aan. (Wacht na inschakeling van 
de hoofdschakelaar 7 seconden, voordat u de stuur-
spanning inschakelt.) 

  "Reset"
Verlichte knop indrukken om alarm te bevestigen. 
Blijft een alarm aanwezig, dan is de storing nog 
aanwezig. Als u de knop indrukt, zonder dat er een 
alarm is, keert de machine terug in de startmodus.

  "Automatisch" 
Druk de verlichte knop in om alarmen te bevestigen. 
De lamp gaat aan. Wanneer automodus ingescha-
keld is en u deze indrukt, gaat de automoduslamp uit 
en gaat de machine over naar "deels automatisch".

  "Start"
Wanneer u "Automodus " indrukt aan het begin 
van de cyclus, gaat de machine over in continu au-
tomatisch bedrijf. Met deze knop kan de foliecyclus 
handmatig worden gestart.

  "Machinestop"
Druk de stopknop in om de foliecyclus een softe 
stop te laten maken. Wanneer u de machinestop-
knop minimaal 2 seconden ingedrukt houdt, wordt 
een test van de CPU-geregelde lampen verricht.

  "Noodstop"
Stopt de machine en andere aangesloten appara-
tuur. Reset de noodstopknop om de machine te her-
starten. Draai daarvoor de knop rechtsom.

  "Verzoek deur openen / deels autom." 
Druk deze knop in als verzoek om de deur te ope-
nen. Het automatische bedrijf wordt onderbroken 
en de machine gaat verder tot het einde van de cy-
clus. Wanneer de cyclus afgerond is, gaat de lamp 
aan en kan de deur geopend worden.

  "Display"
Alle parameterinstellingen 
en programmaselecties vin-
den hier plaats.

  "Lichtbaken"
Wanneer de rode lamp aan 

is, is een alarm geactiveerd. Bij groen licht is de 
machine in de automatische modus. Sommige ma-
chine kunnen uitgerust zijn met een geel licht, dat 
betekent dat de machine aandacht vereist. Bijv. om 
aan te geven dat de folie gewisseld moet worden.
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Er kan een lamptest verricht worden door de knop "Automodus" of "Machinestop" meer dan twee seconden ingedrukt te houden. Als 
knoppen met ingebouwde lamp bij deze test niet aangaan, is de lamp kapot. Vervang de lamp.

 3.3 LAMPTEST

Om naar het informatiemenu te gaan. 

Om naar het handbedieningsmenu te gaan. 

Om naar het servicemenu te gaan. 

Om naar het alarmscherm te gaan. Bij een geactiveerd 
alarm is de indicatielamp rood. 

Geeft het geselecteerde programma weer. Om naar het 
programmakeuzemenu te gaan.

Om naar het parameterinstellingenmenu te gaan.

Om naar pag. met de Cyklop 
contactgegevens te gaan. 

Stap omhoog of omlaag om een programma te kiezen. 

Toont de geselecteerde program-
manaam. Om naar het programma-
keuzemenu te gaan.

PROGRAM 1

 4.1.1 ALGEMEEN

GL 2000 instellingen worden geïmplementeerd in het 
touchscreen.

Druk op de relevante knop in het scherm om naar het 
gewenste submenu te gaan of een waarde te veranderen.

Sommige knoppen met donkerblauwe achtergrond kunnen niet 
ingedrukt worden en zin slechts ter informatie.

Het bovenstaande menu wordt weergegeven bij de start van de 
machine. Dit is het topmenu en wordt hierna het "home menu" 
genoemd in deze handleiding.

 4.1.2 WACHTWOORDEN

Sommige pagina's zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. 
Zij zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. 

Het inlogveld rechts verschijnt als de pagina 

wachtwoordbeveiliging heeft. Druk op  om in te loggen. Er 

verschijnt een toetsenveld in het scherm. Voer uw wachtwoord in 

en "ENT". De inlogpagina wordt weer weergegeven. Druk nu op 

 om terug te gaan naar de pagina met wachtwoordbeveiliging.

 4. Display

 4.1 OVERZICHT

 4.2 HOME MENU

Security 
level
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het totaal aantal omwikkelde pallets wordt rechts weer-
gegeven.

Reset het aantal pallets met aangebrachte folie. Rechts 
ziet u het aantal pallets met foliewikkeling sinds de laat-
ste reset.

Toont het gebruikte aantal meters folie voor de voor-
gaande pallet. Druk deze knop in om de foliegegevens 
te wijzigen. (wachtwoord vereist)

Toont het totaalgewicht van de op de actuele pallet aan-
gebrachte folie.

Toont het aantal rotaties v.d. voorgaande wikkelcyclus 
of van de lopende wikkelcyclus.

Om naar het contactinformatiemenu te gaan.

Om naar het scherm te gaan met info over de 
mate van prestretch voor de verschillende overbren-
gingsmodi. Geeft de geselecteerde overbrenging bij elk 
aggregaat weer

Terugkeren naar het vorige scherm/menu. 

Om naar het eerste informatiemenu te gaan. Vanaf de 
eerste pagina zult u teruggaan naar het home menu.

Biedt uitleg over de weergegeven menupagina.

Terug naar het home menu.

Verder naar het volgende scherm/menu.

De illustratie links 
toont de eerste pagina 
van het informatie-
menu.
 

 4.3 INFORMATIEMENU

Pagina nr. 2

Indrukken om de uitleg bij de cijfers weer te geven: 
deze verschijnt rechts. (zie onderstaande illustratie) Te-
rug door "?" in te drukken.

Ga naar het informatiemenu vanuit het home menu, scroll vervolgens 
naar de derde informatiepagina door op de pijl omlaag te drukken.

Druk op de gewenste programmaknop om een programmanaam te 
bewerken. Een toetsenveld verschijnt. Voer de gewenste naam en 
en druk op "ENT".

 4.4 NAAM PROGRAMMA

Pagina nr. 3
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De machine kan handmatig bediend worden met knoppen in het 
display. De onderstaande illustraties kunnen afwijken afhankelik 
van de geïnstalleerde opties op de machine.

Soms is handbediening niet mogelijk: bijv. wanneer een alarm ge-
activeerd is of als de foliecyclus loopt.
Indien handbediening niet mogelijk is, wordt de  knop ver-
vangen door . 

Terugkeren naar het vorige scherm/menu.

Terug naar het eerste handbedieningsmenu. 
Vanaf de eerste pagina zult u teruggaan naar het home 
menu.

Geeft aan of handbediening mogelijk is. Bij weergave 
van een groen vinkje is handbediening mogelijk. Bij 
weergave van een rood kruis, is handbediening niet 
mogelijk.

Terug naar het home menu.

Terug naar het volgende scherm/menu.

 4.5 HANDBEDIENING

Ringeenheid omhoog zetten.

Pag. 1. Handbediening.

Pag. 2. Handbediening.

Beweegt de ring rechtsom met lage snelheid.

Beweegt de ring rechtsom met lage snelheid naar po-
sitie voor foliewisseling. Wanneer de machine voorzien 
is van twee folieaggregaten, drukt u een 2e keer op de 
knop om van aggregaat te wisselen.

Folieklem sluiten.

Folieklem openen.

Pag. 3. Handbediening.

Verplaatst de bovenste sheetdispenser naar boven, 
waar deze blijft.

Verplaatst de bovenste sheetdispenser naar de positie 
voor foliewisseling.

Verplaatst de bovenste sheetdispenser omhoog.

Verplaatst de bovenste sheetdispenser omlaag.

Verplaatst de ringeenheid naar boven, waar deze blijft.

Ringeenheid omhoog zetten.

Verplaatst de ringeenheid naar een positie voor eenvou-
dige vervanging van de folie.
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Pag. 4. Handbediening.

Verplaatst het mes van de bovenste sheetdispenser 
naar de eindpositie.

Verplaatst het mes van de bovenste sheetdispenser 
naar de homepositie.

Open de fi lmhouder van de bovenste sheetdispenser.

Sluit de fi lmhouder van de bovenste sheetdispenser.

Pag. 5. Handbediening.

Verplaatst de folieverzameleenheid van de bovenste 
sheetdispenser naar de eindpositie.

Verplaatst de folieverzameleenheid van de bovenste 
sheetdispenser naar de homepositie.

Opent de foliegrijper.

Sluit de foliegrijper.

Pag. 6. Handbediening.

Verplaatst de bovenste plaat omhoog.

Verplaatst de bovenste plaat omlaag.

Pag. 7. Handbediening.

Bedient het transportsysteem binnen de omwikkelaar 
om de pallets naar links te transporteren. 

Bedient het transportsysteem binnen de omwikkelaar 
om de pallets naar rechts te transporteren. 

Deze knop 
stuurt de 
bovenste 
topsheet-
dispenser

aan. 

Deze knop 
stuurt de 
onderste 
topsheet-
dispenser

aan. 
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Pag. 8. Handbediening.

De servicepagina's zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel 
m.u.v. de aanleerfunctie die ook voor getrainde operators toegan-
kelijk is.

 4.6 SERVICE & AANLEERFUNCTIE

Druk op de linker pijlknop om de linker transportband 
in combinatie met de band binnen de stretchfoliewikkelaar 
te bedienen. Druk  op de rechter pijlknop om de rechter 
transportband te bedienen in combinatie met de band 
binnen de stretchfoliewikkelaar.

Druk op de knop met het groene vinkje als de pallet 
in positie is binnen de stretchfoliewikkelaar.

Ga naar het Teach in menu. (wachtwoord vereist)

"Teach in" (aanleren) aanpassing van bepaalde parameters

Door te drukken op "start" wordt een aanleersequentie in de ma-
chine ingeleid, die bepaalde parameters aangeeft. 

Voor een cyclusstart moet een pallet (van ca. 1 meter hoogte) in 
het midden van de machine gezet worden. Beide fotocellen moeten 
onbezet zijn. 

Fotocel

Fotocel
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Het servicemenuscherm zou nu veranderd moeten zijn zoals weer-
gegeven in de illustratie links. (De taalknop zou weergegeven moe-
ten worden.)

De geselecteerde taal wordt weergegeven in de rechter bovenhoek. 
Wanneer u een andere taal dan de geselecteerde wilt selecteren, 
klikt u op de relevante taalknop om overte schakelen naar die taal.

Indrukken             om naar de inlogpagina te gaan.

Voer vervolgens uw wachtwoord in en bevestig met "ENT".

Indrukken                    om naar het servicemenu te gaan.

 4.7 TAALKEUZE, DATUM INSTELLEN

Druk op  om verder te gaan en stel de datum en uurtijd in.

De datum en uurtijd worden gebruikt om o.a. alarmen een "tijdstem-
pel" te geven.

Druk op                               VTaal erder naar de taalkeuze.
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 4.8.1 ALARMBERICHTEN

Actuele alarmen worden hier weergegeven.

Om naar het alarmhistorie te 
gaan.

De alarmhistory toont de nieuwste gegenereerde alarmen.

 4.8 ALARM

Om naar het alarmscherm te gaan. Het is mogelijk om deze 
knop in te drukken, zelfs, wanneer er geen alarm afgegaan 
is. (De lamp in de knop is wit, wanneer er geen alarm 
actief is.)

Actieve alarmen worden tevens 
weergegeven als scrolltekst onder-
aan in het display. Weergegeven in 
alle menu's.
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De contactinfopagina's stellen u in staat om contact op te nemen 
met uw dichtstbijzijnde Cyklop bedrijf om oderhoud te boeken of om 
verbruiksartikelen of onderdelen te bestellen.

Selecteer een programma om parameters te wijzigen. 
(1-9)

Foliespanning aan het begin van de foliecyclus. (0-31)

Aantal slagen onderaan. (0-15)

Foliepatroon wijzigen. (1-6)

Aantal slagen bovenaan. (0-15)

Foliespanning in het midden van de pallet. (0-31)

Foliespanning onderaan de pallet. (0-31)

Foliespanning bovenaan de pallet. (0-31)

Ringeenheidsnelheid, omhoog. (12-99)

Ringeenheidsnelheid, omlaag. (12-99)

De bovenstaande uitleg is tevens beschikbaar in het 
Engels in een submenu (afb. 2). Druk op  om naar deze pagina 
te gaan.

Waarden tussen haakjes zijn in te stellen max. en min. waarden.

Pagina nr. 1

Afb. 2

 4.9 CONTACTINFORMATIE

 4.10 Instelling programmaparameters & patronen

De menu's op de volgens pagina's met in-
stellingen verschillen afhankelijk van het 
gekozen foliepatroon. 
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Terugkeren naar het vorige scherm/menu. 

Om naar het eerste informatiemenu te gaan. Vanaf de 
eerste pagina zult u teruggaan naar het home menu.

Biedt uitleg over de weergegeven menupagina.

Terug naar het home menu.

Verder naar het volgende scherm/menu.

Geeft het geselecteerde programma weer.

Geeft het geselecteerde foliepatroon weer.

Ringsnelheid tijdens foliecyclus. (55-100)

Vertraging voordat de ring naar hoge snelheid gaat. 
Ingesteld als aantal rotaties van de ring, voordat deze 
naar hoge snelheid gaat (0-400%). Bijvoorbeeld 2,5 
slagen = 250%.

Vertragingsafstand vóór wisseling naar middelste snel-
heid. Ringeenheid omlaag. (0-500 mm)

Ringeenheid omlaag na activering van de fotocel Gebruikt 
voor patronen die bovenaan de pallet starten. Stelt in hoe 
ver de ringeenheid vanaf de top van de pallet omlaag 
gaat, voordat de omwikkeling start.  (0-999 mm)

De afstand die de rngeenheid omhoog gaat om het fo-
lie-einde te omwikkelen. (0-500 mm)

Positie waar de ringeenheid bovenaan stop na een op-
waartse verplaatsing. Gemeten vanaf de top van de pal-
let. (0-500 mm)

Positie waar de folie doorgesneden zal worden. Geme-
ten vanaf de top van de pallet. De waarden 0-998 cor-
responderen met het aantal millimeters vanaf de boven-
rand van de pallet. Bij invoer van "999" zal de lift voor 
de folie-eenheid altijd afdalen naar de laagste hoogte 
om te snijden.  (0-999 mm)

Afstand waarover de ringeenheid omhoog beweegt na 
plaatsing van het topsheet. (0-500 mm)

Tweede aanbrenging van topwikkelingen. Aantal om-
wikkelingen. (0-9 wikkelingen)

Uitleg is ook beschikbaar in het Engels in een submenu. Druk op  
om naar deze pagina te gaan.

Pagina nr. 2

Voorbeeld van instemenu's voor verschil-
lende foliepatronen. Patroon 1-5 zijn 
weergegeven.
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Druk op het rechter nummer om het te wijzigen pro-
gramma te veranderen.

Stelt de folielasduur in seconden in. (optie).
(0,00-2,00 s)

Stelt de vertaging in van het alarm dat de rol stretchfo-
lie bijna leeg is. (optie).

Stelt het prestretchniveau in. (1-7)

Selecteert topplaat. Rood kruis wordt weergegeven, 
indien niet geselecteerd.

Selecteer topplaat na plaatsing van topsheets. Rood 
kruis wordt weergegeven, indien niet geselecteerd.

Selecteert topsheet. Rood kruis wordt weergegeven, 
indien niet geselecteerd.

Bovenste topsheetdispenser geselecteerd.

Onderste topsheetdispenser geselecteerd.

Lengte topsheet instellen. (500-2500 mm)

Instellen waar topsheets op de pallet gecentreerd 
worden.
(0-3000 mm)

Pagina nr. 3
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PROGRAM 1
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Geeft het geselecteerde programma weer. Knop indruk-
ken om toetsenveld te openen. Selecteer het relevante 
nummer en druk op "ENT".

Stap omhoog of omlaag om een programma te kiezen. 

Geeft het geselecteerde programma 
weer. Om naar het programmakeu-
zemenu te gaan. Zie afb. 2

Programma's kunnen op 3 manieren geselecteerd worden.

Afb. 2

Programma's worden geselecteerd door op de relevante program-
maknop te drukken. Het geselecteerde programmanummer wordt in 
de linker onderhoek weergegeven. Programma's kunnen ook geko-
zen worden met een extern signaal, als de machine in de automati-
sche modus werkt.

4.11 PROGRAMMASELECTIE

1

2

3

Een groen vinkje verschijnt naast het gekozen programma.



Adhesive coating
internal

Adhesive coating
external

1

2

A

B

C
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 5. De machine gebruiken

 5.1 INITIËLE OPSTART 

Controleer dat de noodstopknop niet 
geactiveerd is.

Schakel de hoofdschakelaar in. Wacht ca. 7 
seconden vóór stap 3. 

Draai de verlichte draaiknop "Stuurspanning" 
rechtsom.

De alarmlamp in het lichtbaken gaat aan. 

Druk op de knop "Reset". Indien er alarmen 
in het display zijn, bevestigt u deze eerst en 
drukt u opnieuw op de knop. Alle delen van 
de machine die niet in startpositie zijn, wor-
den daarheen verplaatst.

De alarmlamp zou nu uitgegaan moeten zijn.













De verlichte knop "Reset" gaat aan. 

De knop voor semi-automatisch be-
drijf in het display licht op. Het display 
zou er als hieronder uit moeten zien, 
mogelijk met aan andere programmase-
lectie. De machine is nu in startpositie en 
 in semi-automatische modus.





 5.2 FOLIE LADEN

Waarschuwing! 
De machine heeft een aantal punten waar een 
risico op beknelling of snijwonden bestaat. 
Wees zeer voorzichtig in de werkruimte 
van de machine.

LET OP: Als de machine in een koude omgeving wordt geplaatst, di-
ent er rekening mee te worden gehouden dat de folie dezelfde tem-
peratuur moet hebben als de omgeving waarin deze wordt gebruikt. 
Plaats de folie minimaal 24 uur voor gebruik in dezelfde ruimte als 
de machine.

1. Druk op de knop “Verzoek deur openen” ( ) en open vervol-
gens de veiligheidsdeur zodra de machine is gestopt.

2. Duw de plaat (B) die de folierol vasthoudt naar boven, draai 
hem 90° en laat hem samen met de folierol zakken.

3. Controleer welke kant van de folie kleverig is. Als de buitenkant 
kleverig is (dit is het meest gebruikelijk), moet de folierol re-
chtsom worden afgerold (afbeelding 1) en als de binnenkant 
kleverig is linksom (afbeelding 2).

4. Breng een nieuwe folierol in door deze naar boven te drukken 
en voorzichtig op de schroef (A) te laten zakken. Monteer ver-
volgens de plaat en maak de rol los van de schroef en laat deze 
op de plaat zakken.

LET OP: Behandel de folierol voorzichtig zodat deze niet be-
schadigd raakt, omdat hierdoor de folie kan scheuren.

5. Geleid de folie als getoond in afbeelding 1 of 2.
6. Druk op de knop (C) om de folieklemmen te openen en laat 

deze los als het uiteinde van de folie tussen de klemmen van de 
foliehouder is geplaatst.

7. Sluit de veiligheidsdeur en draai de verlichte draaiknop “Stuurs-
panning” rechtsom.  

8. Druk op Reset.

De optie “Hefwagen” is beschikbaar om de rol van de stretchfolie 
eenvoudig te verwisselen door gebruik te maken van een gemotori-
seerde lift. (Part No: 220235).
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 5.3 PRESTRETCH VAN FOLIE INSTELLEN

Gebruik de overbrengingsregeling (zie afb. links) om de verschil-
lende prestretchtrappen in te stellen. 

Trede 1 = 60%
Trede 2 = 80%
Trede 3 = 110%
Trede 4 = 150%
Trede 5 = 190%
Trede 6 = 240%
Trede 7 = 300%

Wanneer u een hoge trede selecteert, zit de folie dunner op de pal-
letgoederen. Hierdoor gebruikt u minder folie per pallet, maar het 
vereist folie van hogere kwaliteit dan bij een lage trede. Start bijv. 
met trede 6 om te zien of de folie het uithoudt. Schakel bij foliebreuk 
naar een lagere trede of betere  folie.

 5.4 FOLIESPANNING INSTELLEN

Foliespanningparameter worden via het display ingesteld. 
Zie hoofdstuk 4.10. 
De foliespanning is voor elke programma instelbaar en voor verschil-
lende delen van de fi lmcyclus.

Waarde ingesteld op "0" = lage foliespanning
Waarde ingesteld op "31" = hoge foliespanning

Deze waarde correspondeert met een procentuele verlaging van het 
motorkoppel. 

Voorbeeld:
In waarde "20" ingesteld wordt, is dot equivalent aan pallet trekken 
40% en motortoevoer 60%.

 5.5 MACHINE STARTEN

Controleer of de machine in startpositie is. 

Selecteer een programma. 

Druk op de knop "Start". Er start een folie-
cyclus.

Druk op de "Automodus" om over te schake-
len naar de automatische modus.

De machine is nu in automatische modus en 
bedrijfsklaar.









Controleer of de machine in startpositie is.

Selecteer een programma. 

Druk op de "Automodus" om over te schake-
len naar de automatische modus.

De machine is nu in automatische modus en 
bedrijfsklaar.







ALS ER EEN PALLET BINNEN DE 
MACHINE STAAT

ALS ER GEEN PALLET BINNEN 
DE MACHINE STAAT



TS

Topsheet
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 5.6 PAUZE IN DE AUTOMATISCHE MODUS

Pauzes in de automatische modus kunnen 
worden gebruikt, als de operator het bedrijfs-
gedeelte van de machine moet betreden.

Druk op de knop "Verzoek deur openen". De 
knop begint te knipperen.

De machine stopt en de lamp voor de knop 
"Verzoek deur openen" is continu aan. 

Open de deur en verricht wat er gedaan moet 
worden. De alarmlamp in het lichtbaken gaat 
aan.

Controleer of nog iemand binnen het veilig-
heidshek is, voordat u de deur sluit.









Draai de verlichte draaiknop "Stuurspanning" 
rechtsom.

Bevestig met de knop "Reset".

De alarmlamp in het lichtbaken zou nu uit 
moeten zijn en de lamp in de knop "Reset" 
gaat aan.

Druk op de "Automodus" om over te schake-
len naar de automatische modus.

De machine zal nu verder gaan in 
de automatische modus.







 5.7 BESCHRIJVING VAN FOLIEPATRONEN

Patroon 1 - Stofbescherming / veilig

Dit foliepatroon start onderaan en ein-
digt bovenaan. 

Met de parameter "Omlaag vóór snijden" 
en de waarde-instelling "999" beweegt 
de ringeenheid omlaag naar de laagste 
hoogte om te snijden. 

Het aantal rotaties onder- en bovenaan, 
foliespanning, folieoverlapping etc. kan 
via de folieparameters ingesteld worden.

Patroon 3 - Tegen stof beschermd *

Dit foliepatroon begint bovenaan en 
brengt folie tot onderaan aan.  

Het aantal rotaties onder- en bovenaan, 
foliespanning, folieoverlapping etc. kan 
via de folieparameters ingesteld worden.

Patroon 2 - Veilig *

Dit foliepatroon begint bovenaan en 
brengt folie tot onderaan aan en vervol-
gens weer tot bovenaan..

Met de parameter "Omlaag vóór snij-
den" en de waarde-instelling "999" be-
weegt de ringeenheid omlaag naar de 
laagste hoogte om te snijden. 

Het aantal rotaties onder- en bovenaan, 
foliespanning, folieoverlapping etc. kan 
via de folieparameters ingesteld worden.

Patroon 4 - banderol *

Dit foliepatroon start en stopt op een 
instelbare hoogte vanaf de top.

Het aantal rotaties bovenaan, de folie-
spanning, folieoverlapping etc. kan via 
de folieparameters ingesteld worden.

Patroon 5 - Tegen water beschermd 
(vereist optionele topfolie-uitrusting)

Dit foliepatroon begint onderaan en 
pauzeert bovenaan, waar topfolie 
angebracht wordt. De foliesequentie 
gaat dan verder en kan dan bovenaan 
eindigen of onderaan de pallet.

Met de parameter "Omlaag vóór snij-
den" en de waarde-instelling "999" 
beweegt de ringeenheid omlaag naar 
de laagste hoogte om te snijden. 

Het aantal rotaties onder- en boven-
aan, foliespanning, folieoverlapping 
etc. kan via de folieparameters inge-
steld worden.

Patroon 6 - Doorlopen

De pallet wordt door de machine heen 
getransporteerd zonder folie aan te 
brengen.

*) Kan worden gebruikt met de optie 
"Topfolie".
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 6. Zorg en dagelijks onderhoud
(alleen daarvoor opgeleid personeel)

 6.1 REINIGEN

Schakel vóór werkzaamheden aan de machine de lucht- en stroomvoorziening uit. Verzeker u ervan dat er geen goederen in de ma-
chine zijn.

Houd de omgeving binnen en rond de machine schoon en opgeruimd. Controleer de machine als vaste routine minimaal een keer per 
week en reinig deze zo nodig.  Gebruik een vochtige doel met water en afwasmiddel.

WAARSCHUWING! 
Zorg ervoor dat elektrische componen-
ten niet in aanraking komen met water of 
andere vloeistoffen. Wanneer de machine 
gereinigd wordt door andere personeel 
dan de operator - bijv. door een schoonma-
ker - dan moet deze persoon geïnstrueerd 
worden in de reiniging van de machine.

LET OP! 
De installatie moet vóór reiniging uitge-
schakeld worden. Sluit de hoofdschake-
laar op de schakelkast af, zodat de in-
stallatie niet ingeschakeld kan worden 
tijdens de reinigingswerkzaamheden.

6.2 SERVICE & ONDERHOUD

Binnen de garantieperiode mogen reparaties alleen 
worden verricht onder supervisie van een service-
monteur van de leverancier.

De kwaliteit van een vervangend onderdeel moet min.
overeenkomen met die van het oorspronkelijke onderdeel (spe-
cifi caties vergelijken). Alle onderdelen kunnen bij de producent 
besteld worden.

Als voorzorgsmaatregel kan het raadzaam zijn om bepaalde on-
derdelen op voorraad te houden om onnodige stilstand te minima-
liseren. Raadpleeg de producent. Zie "Lijst aanbevolen onderde-
len" (achteraan in het hoofdstuk onderdelen).

De installatie bestaat voornamelijk uit standaardcomponenten (die 
op de open markt gekocht kunnen worden), maar ook uit origi-
nele onderdelen (die alleen bij de producent verkrijgbaar zijn). 
Standaardonderdelen:

• Gebruik bij voorkeur dezelfde onderdelen als in het origineel. 
Raadpleeg in geval van twijfel de leverancier.

Originele onderdelen:
• Vervangen onderdelen kunnen bij de leverancier besteld wor-

den.

ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN
Hoewel de hoofdschakelaar uitgeschakeld 
is, kan toch spanning in de machine aan-
wezig zijn, bijv. condensators of in de vorm 
van restenergieën. Wacht daarom enkele 
minuten, voordat u begint aan werk aan 
de elektrische bedrading.

SERVICE & ONDERHOUD
De stroom moet tijdens service en on-
derhoud uitgeschakeld zijn via de hoofd-
schakelaar. Bovendien moet de hoofd-
schakelaar met een slot vergrendeld 
worden om ongewenste inschakeling te 
voorkomen.

WAARSCHUWING! 
Afwijkingen van de bovenstaande regels kun-
nen gevolgen hebben die het veilige bedrijf 
van de installatie in gevaar brengen en de 
garantie ongeldig maken. De producent stelt 
zich niet aansprakelijk voor gebeurtenissen 
die uit dergelijke afwijkingen resulteren.
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Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Algemeen De zone rond en in de machine moet gereinigd worden om 
het risico op problemen te minimalsieren.

Wekelijks

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Snijdeenheid
• Mes
• Stalen mesbladen (voelmaat)

         A   B             C       D                      E

Controleer of het mesblad (B) scherp en vrij van scheuren is. 
Indien nodig vervangen.

Vervang het mes (B) door de schroeven (A) uit te draaien. Ver-
wijder het mesblad en monteer een nieuw mesblad. Bevestig 
dit mes met de schroeven.

Controleer of de stalen bladen (D) scherp en vrij van scheuren zijn. 
Indien nodig vervangen.

Vervang het stalen blad (D) voor de folie-opnemer door de 
vier schroeven (C) uit te draaien. Vervang de stalen bladen en 
draai de schroeven weer losjes in. Gebruik een voelmaat om de 
afstand tussen de twee bladen in te stellen. De afstand moet 
0.3 - 0.4 mm bedragen, afhankelijk van de foliedikte. Draai de 
schroeven aan, wanneer een correct afstand bereikt is.

Handhaaf de correcte afstand tussen de meshouder en de fo-
lieopnemer, de opnemer is in de hoogte instelbaar. Draai de 
twee schroeven (E) los om de opnemer neer te laten of om-
hoog te zetten. 
De normale afstand bedraagt ca. 2 cm tussen de onderste de-
len van de opnemer en de meshouder.

Wekelijks

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Masten
• Ketting
• 

                              A        B

    
Maak het deksel (A) los door de vier schroeven uit te draaien 
(twee aan elke zijde).

Smeer de ketting via het bovenste kettingwiel (B) in elke mast. 
De ketting die tussen twee masten loopt, moet wellicht ook 
gesmeerd worden. Let op bij de smering, zodat andere onder-
delen niet besmeurd worden.

Eens per 3 
maanden

Smering!
Breng smeermiddelspray met 
een buisje aan. Vermijd sme-
ring van niet gespecifi ceerde 
punten.
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Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Prestretch-aggregaat 
• Tandwielen
• Riemen
• Koolborstels

           A  C    B   A                  B

Maak het deksel op het aggregaat los.

Controleer de twee tandwielen (A) op schade of slijtage. 
Indien nodig vervangen.

Controleer de drie riemen en zes riempoelies (B) op schade 
en slijtage. Indien nodig vervangen.

Maak de vier koolborstels (C) op de foliemotor los en contro-
leer de koolstofelementen. Indien nodig vervangen.

Eens per 3 
maanden

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Snijdarmeenheid 
• Schuimplastic

Vervang het schuimplastic als het te ver versleten is. Wekelijks

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Laseenheid (optioneel)
• Tefl onbuizen
• Lasbanden

Controleer de lasbanden met Tefl onbuizen. Als de buizen te ver 
versleten zijn, kan het uiteinde van de stretchfolie aan de las-
eenheid blijven hangen, waardoor het uiteinde los kan komen. 
Indien nodig vervangen.

Er kan een ongelijkmatige las plaatsvinden en het folie-einde 
kan loskomen, als de laselementen te ver versleten zijn. Indien 
nodig vervangen.

Eens per 3 
maanden

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Ringeenheid
• Batterijen (bij voeding met batterijen)
• Sleepring (indien aangedreven via een sleep-

ring)

Batterijen
Indien de machine langer dan 4 maanden van het stroom-
net gescheiden is, moeten de batterijen 12 uur opgeladen 
worden.

Sleepring
Controleer de sleepringcollector

Indien 
nodig

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

• Fotocellen
• Refl ectoren

Veeg stof of vuil van de fotocellenzen en refl ectoren af. Ver-
vang eventueel beschadigde refl ectoren.

Indien 
nodig

Te controleren Afstelling en/of smering Bereik

Topplaat (optioneel)
• Band
• Schuimplastic

Controleer de band die het hefsysteem voor de topplaat 
voedt. Vervang de band in geval van beschadigingen.

Vervang het schuimplastic als het te ver versleten is.

Eens per 3 
maanden
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De navolgende instructies reiken een gecontroleerde en veilige methode voor de vervanging van de 12V-batterijen in de 
stretchwikkelaar GL 2000 aan.

HOE U DIT MOET DOEN

De vervanging van de natterij mag alleen door getrainde elektromonteurs worden verricht. De batterijvervanging moet 
worden verricht met geïsoleerd elektrisch gereedschap (1000 V). Wij bevelen het gebruik van veiligheidshandschoenen 
en een veiligheidsbril aan, omdat er een risico bestaat op kortsluiting en elektrische boogontladingen. Zie de montage-
tekening voor de mechanische aspecten.

Vervanging van een batterijset (4 batterijen) met uitgebalanceerd spanningsniveau.
Zie montagetekening (220125)

Gebruik het volgende batterijtype: Optima Yellowtop S4,2L. Ond.nr.: 900188

1. GL 2000, verplaats de ring handmatig naar een goede hoogte voor de werkzaamheden.
2. Onderbreek de stroom naar de schakelkast en de ringkast van de machine.
3. Pak de nieuwe batterien. Controleer of er isolatiedoppen op de polen zitten.
4. Draai de schroeven in het batterijdeksel los en trek het deksel omlaag tot het loskomt. Leg het deksel op de vloer.
5. Begin met het losmaken van de minpool van de batterij, welke het dichtst bij de centreerconus zit. Isoleer de 

kabelclip en plaats deze op een plek waar hij niet in aanraking kan komen met de batterijpolen. Verwijder een zwarte 
isolatiedop van een nieuwe batterij en plaats deze op de onbeschermde pool.

NB! Gebruik elektrisch geïsoleerd gereedschap en draag beschermende handschoenen en een veiligheids-
bril.

1. Maak de pluspool van de batterij los, welke het dichtst bij de ringkast (XB3) zit. Isoleer de kabelschoen en plaats deze zo 
dat aanraking met de batterijpolen vermeden wordt. Verwijder een rode isolatiedop van een nieuwe batterij en plaats 
deze op de onbeschermde pool.

2. Maak vervolgens de kabelschoenen/kabels los die tussen de batterijen aangebracht zijn. Isoleer de kabelschoenen en 
plaats deze zo dat aanraking met de batterijpolen vermeden wordt. Haal een zwarte of rode isolatiedop van de 
nieuwe batterien en plaats deze op de onbeschermde polen, zodra die vrijliggen. 

3. Verwijder de mechanische stopper die voorkomt dat de batterijen zijdelings verschuiven.
4. Maak de banden los die de batterijen op hun plek houden.
5. Verplaats de batterijen 1-voor-1 opzij, verwijder ze en zet ze op de vloer.  Til de batterijen niet te ver omhoog, omdat er 

een risico bestaat op kortsluiting tussen de pluspolen van de batterijen en de metalen delen van de machine.
 

NB! Draag een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.

1. Plaats de isolatiedoppen terug op de nieuwe batterijen.
2. Duw de batterijen de ene na de andere in de batterijhouder.

NB! Let erop dat de batterijen in de juiste richting geplaatst zijn (correcte positie van de polen!)
 
 
1. Maak de banden vast die de batterijen op hun plek houden.
2. Plaats de mechanische stopper terug die voorkomt dat de batterijen zijdelings verschuiven.
3. Verricht een controle volgens de controlelijst.
4. Monteer vervolgens de kabelschoenen/kabels die tussen de batterijen aangebracht moeten worden.

6.3 VERVANGING VAN DE BATTERIJEN
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NB! Gebruik elektrisch geïsoleerd gereedschap en draag beschermende handschoenen en een veiligheids-
bril.

1. Bevestig de kabel met de pluspoolaansluiting aan de batterij.
2. Bevestig de kabel met de minpoolaansluiting aan de batterij.
3. Verricht een controle volgens de controlelijst.
4. Plaats het batterijdeksel terug.
5. Controleer het laatste punt op de controlelijst.
 
 
 
CONTROLELIJST
 
Controleer bij vervanging van de batterijen op de stretchfoliewikkelaar 2000 of:
 
• de batterijen in alle richtingen vastzitten.
• de batterijen correct geplaatst zijn, zie de polariteitsmarkering op de eindkabelschoenen.
• alle kabels onbeschadigd en correct gemonteerd zijn.
• de kabelschoenen goed bevestigd zijn.
• de kabelschoenen geïsoleerd zijn met pooldoppen/beveiligingen.
• Controleer of het batterijdeksel goed vastzit en de schroeven stevig aangedraaid zijn.
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 7.1 FOLIEBREUK / EINDE VAN DE FOLIE

Als de folie op is of gescheurd is, gaat de ma-
chine automatisch naar de laadpositie voor 
folie. De alarmverlichting in het lichtbaken 
brandt.

Druk op de knop "Reset" om het alarm te 
bevestigen. 

Druk op de knop "Verzoek deur openen". De 
lamp in de knop gaat aan.

Open de deur en ga naar binnen. Als de folie-
rol op is, schakelt u over naar een nieuwe rol. 
Als de folie gescheurd is, zet u het einde van 
de folie in de folieklem. 

Controleer of nog iemand binnen het 
veiligheidshek is, voordat u de deur sluit.

Draai de verlichte draaiknop "Stuurspanning" 
rechtsom.









Zodra de deur gesloten is, bevestigt u door 
op "Reset" te drukken.

De alarmlamp in het lichtbaken zou nu uit 
moeten zijn en de lamp in de knop "Startmo-
dus /Reset alarm" gaat aan.

De knop voor semi-automatisch bedrijf in het 
display brandt. De machine is nu in de start-
modus en in de semi-automatische modus.

Wanneer er een pallet in de machine is, die 
omwikkeld moet worden, drukt u op de knop 
"Cyclus starten" om de foliecyclus te starten.

Druk op de knop "Automodus", zodra de cyclus 
gestart is.

Wanneer de foliecyclus afgerond is, zal de 
pallet uit de machine getransporteerd wor-
den en draait de machine verder in de 
automatische modus.









 7.2 MACHINESTOP GEACTIVEERD

Wanneer de knop "machinestop" geac-
tiveerd is tijdens een sequentie, dan 
zal de lopende sequentie beëindigd worden. 
De alarmlamp in het lichtbaken gaat aan.

Druk op de knop "Reset". 

Druk een tweede keer op de knop "Re-
set". Alle delen van de machine die niet in 
startpositie zijn, worden daarheen verplaatst.





Wanneer er een pallet in de machine is, 
die omwikkeld moet worden, drukt u op de 
knop "Cyclus starten" om de foliecyclus te 
starten.

Druk op de knop "Automodus", zodra de cyclus 
gestart is.

Wanneer de foliecyclus afgerond is, zal de 
pallet uit de machine getransporteerd wor-
den en draait de machine verder in de 
automatische modus.







 7.3 NOODSTOP GEACTIVEERD

Wanneer de knop "Noodstop" geac-
tiveerd is tijdens een sequentie, dan 
zal de lopende sequentie meteen be-
eindigd worden en gaat de alarmlamp 
op het lichtbaken aangaan.

Ontgrendel de noodstopknop.

Draai de knop "Stuurspanning" rechtsom in 
de positie Aan. De lamp gaat aan.

Druk op de knop "Reset" om het alarm te be-
vestigen.

Druk op de knop "Reset". Alle de-
len van de machine die niet in 
startpositie zijn, worden daarheen verplaatst.









De alarmlamp op het lichtbaken zou nu uitge-
gaan moeten zijn.

Wanneer er een pallet in de ma-
chine is, die omwikkeld 
moet worden, drukt u op de knop "Cyclus 
starten" om de foliecyclus te starten.

Druk op de knop "Automodus", zodra de cyclus 
gestart is.

Wanneer de foliecyclus afgerond is, zal de 
pallet uit de machine getransporteerd worden 
en draait de machine verder in de automati-
sche modus.









 7. Resetten
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 7.4 Fotocel die geactiveerd is (optioneel)

In sommige gevallen kan een reset uitge- 
voerd worden zonder de werkruimte in de 
machine te betreden. De volgende beschrij-
ving geldt voor gevallen waarin de operator 
een fotocel moet resetten.

Opent het hek. De alarmlamp in het lichtba-
ken gaat aan. Ga naar binnen en reset de 
fotocel. 

Wanneer het hek gesloten is, bevestigt u met 
knop "Startmodus / alarm resetten".





De alarmlamp in het lichtbaken zou nu uit 
moeten zijn en de lamp in de knop "Startmo-
dus /Reset alarm" gaat aan.

Wanneer de machine in de automatische modus 
was vóór de pauze in de automatische modus, 
drukt u op de knop "Automodus". 

De machine gaat nu verder op het punt, waar 
zij in de automatische sequentie gebleven 
was. De machine zal nu verder werken in de 
automatische modus.





Probleem Actie

Als niets werkt? Controleer of de machine ingeschakeld is en de hoofdschakelaar en de draaiknop voor de stuur- 
spanning in stand "1" gezet zijn. Probeer "Machine stop" 3 sec. ingedrukt te houden.
Druk vervolgens op de knop "Reset". Ga naar de startpositie.

In geval van een foutmelding: hoofdcontactor niet aan, controleer of de noodstop geactiveerd werd. 
Indien dat het geval is, draait u de knop naar rechts om hem vrij te geven.

Wat te doen bij folie-
breuk?

Controleer of de folierol beschadigd is. Vervang de rol folie, als dit het geval is.

Is de ring gestopt in de 
verkeerde positie?

Druk op de knop "Reset" om de ring terug te zetten naar de startpositie.

Wordt de folie niet correct 
aangebracht tot de bo-
venste laag goederen?

Controleer de hoogtesensor voor de goederen. Controleer de instellingen voor de foliewikkeling: lees 
"Display - Palletparameters" (wachtwoord vereist).

Het display functioneert 
niet.

De machine kan ingezet worden, maar uitsluitend met de laatste cyclusinstelling (programmaselec-
tie). Neem contact op met Cyklop.

 8.1 ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

 8. Probleemoplossing
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Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De ring stopt in de fou-
te positie, waardoor de 
centreerconus de co-
nusbehuizing mist.

• De band slipt dooe 
door vuil op de ring of 
band.

• De band zit te los.

• Verkeerde instelling 
van:
- lage snelheid 
- vertraging stopring 
of 
- vertraging

• De sensor(s) (C,D) bo-
ven de ring is/zijn fout 
afgesteld

Reinig de band, ring en wielen

Draai de vier schroeven (A) een 
stukje los en span de band met 
de bout (B). Draai daarna de vier 
schroeven (A) weer aan. Als de 
band niet voldoende gespannen 
kan worden, moet hij vervangen 
worden.

Pas de parameters in het display 
aan.

Maak de sensorhouder zover los 
dat deze bewogen kan worden. 
Draai na een correcte positione-
ring de schroeven weer vast.

                               B     A

              C                       C

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De band loopt te hoog 
of te laag op de ring

• De bandgeleiding is 
verkeerd ingesteld.

• De ringmotor is ver-
keerd ingesteld.

Stel de geleiding af (E).

Pas de stand van de motor aan 
met de vier schroeven (F) nadat 
u de borgschroeven aan de ande-
re zijde van de plaat losgedraaid 
heeft. De motorpoelie is zelfstel-
lend.

                               E         F

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De folie wordt niet 
goed doorgesneden.

• Het mes (G) moet 
vervangen worden.

• De opnemer (H) is 
vervuild met plasti-
cresten.

• De opnemer (H) is te 
hoog geplaatst.

• De opnemer (H) is 
beschadigd.

• De stalen bladen zijn 
niet correct geplaatst.

Vervang het mes.

Reinig de opnemer.

Draai de twee schroeven (I) los 
om de opnemer neer te laten.

Vervang de opnemer.

Pas de afstand tussen de mes-
bladen aan. Zie het hoofdstuk 
"Service & dagelijks onderhoud".

                                           G       H

De onderstaande probleemoplossingenleidraad toont vooral mechanische fouten of instellingen. 

 8.2 LEIDRAAD PROBLEEMOPLOSSINGEN
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voortz...

De folie wordt niet 
goed doorgesneden.

• De opnemer (H) is te 
hoog geplaatst.

• De opnemer (H) is 
beschadigd.

• De stalen bladen zijn 
niet correct geplaatst.

Draai de twee schroeven (I) los 
om de opnemer neer te laten.

Vervang de opnemer.

Pas de afstand tussen de mes-
bladen aan. Zie het hoofdstuk 
"Service & dagelijks onderhoud".

                         H           I

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De folieopnemer (H) 
laat de folie los tijdens 
het snijden.

• De opnemer is te laag 
geplaatst.

• De stalen bladen (J) 
zijn fout gepositio-
neerd.

• Beschadigde stalen 
bladen (J)

Draai de twee schroeven (I) los 
om de opnemer een stukje hoger 
te zetten.

Pas de afstand tussen de mes-
bladen aan. Zie het hoofdstuk 
"Service & dagelijks onderhoud".

Vervang de stalen bladen.

                                         

                           J          I

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De overdracht van de 
folie na het snijden 
van de opnemer naar 
de foliehouder werkt 
niet goed of zelfs hele-
maal niet.

• De blowerunit (K) 
blaast te weinig

• De blowerunit (K) 
blaast te korte tijd

• De blowerunit (K) 
blaast niet recht.

• De folie wordt niet uit-
gelijnd tussen de folie-
klemmen (L,M) van de 
foliehouder (N).

Stel de smoorklep boven de pijp 
af.

Pas de blaastijd aan. (Pas de para-
meters in het display aan)

Stel de uitblaasmond af

Pas de positie van de foliehouder 
aan door de bevestiging op de 
ringeenheid te verplaatsen of de 
zuigerstang (O) van de cilinder af 
te stellen.

  K

L   M          N

                              O
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Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De foliehouder (N) 
laat de folie los, wan-
neer de ring begint te 
draaien.

• De folieklemmen (L, 
M) zijn losgekomen.

• De folieklemmen (L, 
M) zijn beschadigd.

Draai losse onderdelen vast.

Vervang beschadigde onderdelen

OPMERKING! Controleer bij geslo-
ten klemmen of de folie voldoende 
ingeklemd is, dus ook bij het bui-
tenste deel van de klemmen.

L   M         N

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie

De horizontale stoppo-
sities van de ringeen-
heid zijn niet correct.

• Een sensor, fotocel of 
mechanische aanslag 
zijn fout ingesteld/ge-
positioneerd.

Stel de sensor/fotocel/aanslag af 
en voer een "Teach in" uit.

Probleem Oorzaak Te ondernemen actie Illustratie

De foliemotor (P) loopt 
niet, d.w.z. dat de 
prestretchrollers (Q) 
niet draaien (alleen 
batterijgevoede ver-
sie)

• De machine heeft 
meerdere maanden 
niet gelopen, waar-
door de batterijen ont-
laden zijn.

Schakel beide hoofdschakelaars in 
(bij de schakelkast en bij de ring-
kast) en laat de machine naar de 
startpositie gaan. Wacht een paar 
uur om de batterijen te laten op-
laden, voordat u een foliecyclus 
start.

                Q                     P
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 9. Installatie

9.1 TRANSPORT

De machine moet worden getransporteerd met een truck/heftruck. 
De machine mag alleen worden opgepikt aan het transportframe.

De heftruck moet vorken hebben die onder het hele transport-
frame doorreiken.

Pak de machine altijd voorzichtig op en verplaats haar langzaam. 

Nationale wet- en regelgevingen moeten in acht genomen worden 
bij het transport van Cyklop foliestretchmachines en -accessoires. 

Losse onderdelen en grote componenten zijn zorgvuldig vastgezet 
bij levering. Wanneer de machine gemonteerd of verplaatst wordt, 
dient men zorgvuldig te werk te gaan. Controleer of de hef-/hijs-
voorziening voldoende draagvermogen heeft en geen veiligheids-
risico vormt. 

Er mogen alleen goedgekeurde hef- en hijsvoorzieningen worden 
gebruikt met een hoger draagvermogen dat het totale gewicht van 
de machine inclusief verpakking.

Afmetingen en gewicht
De afl everbon voor de goederen vermeld in detail het gewicht en 
de afmetingen van de goederen.

Algemene regels
Tenzij anders aangegeven moeten alle delen in hun originele ver-
pakking naar de installatielocatie getransporteerd worden. Na 
het uitpakken moeten alle onderdelen onderzocht worden, zodat 
eventuele transportschade vastgesteld kan worden. Wanneer de 
goederen onderweg beschadigd zijn, moet dit onmiddellijk bij de 
vervoerder gereclameerd worden en moet het uitpakken gestaakt 
worden.  

Risico op beschadiging!
Het zwaartepunt van de machine kan hoog liggen, 
waardoor het risico op het kantelen van de machine 
toeneemt. Controleer zorgvuldig of het zwaartepunt 
zo ligt dat er geen risico op kantelen bestaat.

Levensgevaar!
Het is levensgevaarlijk om onder een 
aangehangen last te staan of te werken!

9.2 BASISINSTALLATIE

1. Het is belangrijk om de machine te inspecteren en controleren op 
transportschade, wanneer de machine op een nieuw installatie-
punt arriveert.

2. Verplaats de machine naar de aangewezen plek. Pak de machine 
voorzichtig op met behulp van het transportframe. Wij bevelen 
het gebruik van transportrollers en een hijsstang/draagbalk aan 
om het werk te vereenvoudigen. 

3. Bepaald de exacte middenlijn van de machine, bijv. met behulp van 
een laserinstrument.  Houdt rekening met andere apparatuur en 
machines bij de keuze voor een opstellingsplek vor de machine.

4. Leg 4 bodemplaten neer, waar de machinevoeten komen te staan. 
Gebruik een laserwaterpas met automatische niveau-instelling. 
Meet vervolgens alle 4 platen op met een meetlat. Als er meer 
dan 1 mm verschil is, moet het niveau aangepast worden met 
meer of minder platen. Het is van het grootste belang dat de 
machine recht neergezet wordt. Een foute installatie resulteert 
in snellere slijtage en een kortere levensduur. Bij gebruik van 
een ITF, moeten 6 platen worden gebruikt.

5. Hijs de schakelkast uit de machine en plaats deze op een pallet. Dit 
maakt de installatie eenvoudiger, omdat de kast wellicht ver-

Onderhoudsruimte: Rondom de machine moet minimaal 1 meter vrij-
gehouden worden voor onderhoudswerkzaamheden. De servicepunten 
van de machine moeten bereikbaar zijn door met een toegelaten werk-
platform o.i.d. Als alternatief kan ook de klant de verantwoordelijkheid 
op zich nemen om de ruimte voor het onderhoud veilig te stellen. 
OPMERKING! Dit wordt dan afgesproken op het moment van aankoop.
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plaats moet worden tijdens de installatie van de machine.

6. Bevestig - zoals weergegeven in de foto - een strop tussen de sta-
len balk en het transportframe om de last beter te verdelen en 
schade aan de machine te voorkomen.  Bevestig hijsstroppen 
voor minimaal 2000 kg aan de stalen balk en hijs de machine 
langzaam en zorgvuldig. Wanneer in dit stadium de onderste 
verstevigingen worden verwijderd, moeten deze zorgvuldig ge-
markeerd worden.

7. Bevestig goedgekeurde hijsstroppen aan het transportframe van de 
machine. De stroppen moeten zo ver mogelijk uit elkaar ge-
plaatst worden. Soms kunnen extra hulpmiddelen worden ge-
bruikt om de stroppen op de correcte plek te houden. Hijs de 
machine zeer zorgvuldig en plaats haar op de platen. Zie hoofd-
stuk 4. Als alternatief kan een heftruck met lange vork worden 
gebruikt om de machine op haar plek te zetten. 

8. Maak de schroeven van het transportframe los. Start met het bo-
venste gedeelte en hijs het uit de machine met een heftruck of 
soortgelijke uitrusting. Wees zorgvuldig bij de hijsactiviteiten en 
bescherm gevoelige delen van de machine. Denk eraan dat het 
transportframe teruggestuurd moet worden naar de leverancier.

9. Maak de 4 schroeven (A) los. Twee aan elke zijde van de plaat. Neem 
het houten deel binnen het frame weg, waarmee het contra-
gewicht gefi xeerd is. Schroef de plaat weer op haar plek. Deze 
stap moet voor alle 4 kolommen verricht worden. Wanneer de 
plafondhoogte te laag is, kan deze stap verricht worden, voor-
dat de machine geïnstalleerd wordt.

10. Het frame moet kruiselings gemeten worden zoals afgebeeld door de 
pijlen in de foto. De onderste verstevigingen (1) moeten tijdens 
deze meting nog steeds gemonteerd zijn. Max.tolerantie: 1 mm.

11. Controleer nog eens of de machine waterpas staart. Daarna kan de 
machine correct in de vloer vastgezet worden met 3 schroef-
bevestigingen in elke voet.  Wanneer een betonschroef wordt 
gebruikt, moet deze van de maat M16 zijn. Volg verder de aan-
bevelingen van de producent op. 

12. De onderste zijverstevigingen kunnen nu gedemonteerd worden, als 
dit noodzakelijk is voor de toepassingssituatie.

13. Verwijder de 4 transportborgingen (zie foto). Deze moeten terug-
gestuurd worden naar de leverancier.

14. Schroef de sensorbevestiging los en draai de plaat 90° linksom.

15. Verwijder het bandje om de ketting.

A
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9.3 INSTALLATIE VAN ITF TOPSHEETDISPENSER

Bij de montage van de ITF-masten moet gecontroleerd worden dat 
de afstand tussen de masten 2050 mm bedraagt. 

Instelleer het binnenframe in de GL 2000. Het frame wordt op de 
schroefkoppen in de machine geplaatste en moet in positie afgesteld 
worden in overeenstemming met de tapemarkeringen. De schroeven 
zijn te vinden in een zak die aan een van de verstevigingen vastge-
zet is met tape. Nadat dit gedaan is, kan de houten borging worden 
verwijderd.

Wanneer de topfoliedispenser op zijn rug ligt, worden de stroppen 
bevestigd aan de bovenste stalen balk zoals eerder weergegeven 
voor de GL 2000. Voor een mogelijke latere montage moet u con-
troleren of er bouten in het frame van de GL 2000 zitten. Hijs nu de 
topfoliedispenser zeer zorgvuldig en verplaats deze voorzichtig naar 
de GL 2000. Let op dat de kabelslipketting niet geraakt wordt, omdat 
deze gemakkelijk beschadigd kan raken. Let erop dat het onderste 
deel van de topfoliedispenser als eerste de machine ingaat, vanwege 
zijn zwaartepunt. Vergeet niet om te controleren of de platen voor 
de ITF op hetzelfde niveau liggen als die voor de GL 2000.

16. Als er geen ITF-topsheetdispenser geïnstalleerd wordt, kunt u verder 
gaan naar het hoofdstuk "Montage".
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Sluit de luchtslangen op de cilinder aan.

Sluit de fotocel aan.

Sluit de motor aan op de bovenste foliebalk. Draad 1 aan aansluit-
punt U1, draad 2 aan aansluitpunt V1 en draad 3 aan aansluitpunt 
W1. Sluit vervolgens de sensorkabels aan.

Sluit de kabel op de frequentieomvormer in de schakelkast aan.

Plaats de kabels in een adequate positie afhankelijk van het traject 
vanaf de topfoliedispenser naar de schakelkast van de GL 2000.

(OPTIE)

Monteer de lift voor de wisseling van de topfolie naar behoefte. De 
lift wordt omhoog gehesen met een bovenliggende kraan of een hef-
truck en wordt op zijn plek op de ITF geplaatst. Vervolgens bevestigt 
u haar met de 4 schroeven die uit het frame uitsteken. Hierna zou 
de schakelaar op het frame gemonteerd moeten worden - zie foto.
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9.4 LAATSTE MONTAGESTAPPEN

Sluit de elektriciteit aan (3-fasen, N, PE, min 20A) en neem daarbij 
de nationale regels en voorschriften voor elektra in acht. Sluit de 
persluchtvvoorziening aan (6 bar, 800 l/min). De lucht moet droog 
en vrij van olienevel zijn.

Installeer de lichtbalken in overeenstemming met de instructies. 
Deze worden aan de plinth bevestigd in overeenstemming met de 
markering.

Installeer de fotocellen die het in- en uitgaande transport naar/van 
de GL 2000 detecteren. Zij moeten ingesteld worden met het oog op 
de transportbandhoogte. De schroeven zijn te vinden in een zak die 
met tape aan de sensorbevestiging vastgemaakt is. Vergeet niet om 
de refl ectoren aan de tegenoverliggende zijde te installeren.

Installeer de refl ectors voor de fotocellen na controle van het for-
maat. Zij worden bevestigd aan de diagonale verstevingselementen 
van de machine. Gewoonlijk zijn het 4 stuks. 

Schakel de stroom in en controleer of alle fotocellen hun respectie-
velijke refl ector correct 'zien'. Controleer de werking van de inductie-
sensors. Indien nodig afstellen.

Stel de mechanische stopt voor de slede en de ITF-slede aan. Deze 
moeten afgesteld worden op de transportsysteemhoogte en de goe-
deren. Stel de bevestigingspunten voor de hoogtesensors af. De ini-
tiële aanname luidt dat deze 160 mm boven de mechanische aanslag 
geplaatst moeten worden.

De 3 sensors geven het volgende aan:
S44: slede in bovenste positie
S43: minimale hoogte voor de slede
S42: minimale hoogte voor het snijden

Na verplaatsing/afstelling van de sensor moet de machine de positie 
van de sensors leren. Dit gebeurt m.b.v. de zogenaamde "Teach in" 
via het display op de schakelkast.

Ga verder met de rest van de installatie.
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11. Pneumatisch systeem

11.1 INSTELLINGEN / AFSTELLING

Invoer van perslucht: 
De inkomende perslucht moet droog, schoon en vrij van nevelsme-
ring zijn. De drukregelaar wordt op 6 bar ingesteld. Als de druk tot 
iets onder de 5 bar daalt, reageert de drukbewaker die de machine 
stilzet met het afgeven van een alarmsignaal op de displayunit. De 
drukbewaker is instelbaar.
De waterafscheider moet regelmatig worden gecontroleerd en zo no-
dig worden geleegd.

Snijdeenheid / Meshouder (C3, C4): 
• Plaats het lichtste en hoogste type goederen in de machine.
• Beweeg cilinder (C4) vooruit door klep (V4) te activeren. De be-

weging moet ca. 1 sec. duren en dit kan worden bijgesteld met 
de smoorklep/keerklep (C).

• Activeer klep (V3) om de snijdeenheid vooruit te bewegen in de 
richting van de goederen.

• Zet de drukregelaar (F) zo dat het schuimrubber op de snijdeen-
heid zoveel mogelijk wordt samengeperst zonder dat de pallet 
beweegt of de neiging tot kantelen vertoont. Als dit een reëel 
risico is door zeer lichte en/of hoge goederen, kunt u een zachter 
schuimrubber kiezen, zodat de druk kan worden verlaagd (als dat 
niet voldoende helpt, moet de machine worden voorzien van een 
bovenplaat). 

• Stel de snelheid van de beweging van ½-positie naar de goederen 
met de smoorklep/keerklep (B) af op ca. 1 sec. 

 

Foliehouder (C5, C6, C7): 
De foliehouder wordt bediend met 3 cilinders: 

1. De circulaire beweging naar de goederen toe wordt gemaakt met 
de cilinder (C5) waarvan de beweging naar de goederen toe naar 
een 0,8 m brede pallet ca. 1,5 sec. moet duren. Deze tijd geldt 
voor normaal bedrijf wanneer ook de folie is gespannen, wat een 
beetje weerstand geeft (de drukregelaar wordt op 4 bar gezet, 
al naar gelang de pallet). De retourbeweging wordt ingesteld op 
ca. 1 sec. De bewegingen worden bepaald met de klep (V5) en 
de snelheid wordt rechtstreeks ingesteld op de luchtaansluitingen 
van de cilinder. 

2. De foliehouderklem wordt gesloten met de cilinder (C6) die bui-
ten zicht in de buis is geplaatst en wordt geactiveerd door de 
klep (V6B). De cilinder heeft een ingebouwde veerretour voor de 
minbeweging. Voor de beweging geldt geen snelheidsregeling. 

3. De draaiende beweging van de klem wordt gemaakt met de dra-
aicilinder (C7), die wordt geactiveerd door de klep (V7). De snel-
heid in beide richtingen moet 0,5 sec. zijn, deze wordt ingesteld 
door de aansluitingen op de cilinder. 
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Laadcilinder (C8): 
De laadcilinder verbindt de + pool van de lader met de batterijen op de ring. 
De beweging wordt aangedreven met de klep (V8). Zowel de beweging voo-
ruit als achteruit wordt rechtstreeks op de luchtaansluitingen van de cilinder 
ingesteld op ca. 0,7 sec. 

Als C1 en C8 in de buitenpositie staan, moet er ca. 5 mm van de slag over 
zijn. 

Conuscilinder (C1): 
Naast de laadcilinder zit een cilinder met een conus op het buitenste deel van 
de zuigerstang. Deze dient om de ring naar een exacte stopstand te draaien 
en de - pool van de lader over te zetten op de batterijen. De beweging wordt 
gemaakt met de klep (V1). Zowel de beweging vooruit als achteruit wordt 
rechtstreeks op de luchtaansluitingen van de cilinder ingesteld op 0,4 sec. 
De druk voor de beweging vooruit wordt met de drukregelaar (G) ingesteld 
op 2 bar. 

Blaaslucht: 
• Direct na het afsnijden van de folie vindt de overdracht van de folie van 

de folieopnemer naar de foliehouder plaats. 
• In dit verband wordt er vanuit een uitblaasmond (I) een luchtstoot ge-

geven die ca. 2 sec. aanhoudt. 
• De lucht die tussen één foliecilinder en de (smalle) sensorklep wordt 

geblazen, raakt vervolgens de folie en moet deze gespannen houden 
gedurende de overdracht van de folie. 

• Als de luchtstroom niet sterk genoeg is, zal de folie niet goed rekken, 
waardoor de foliehouder het uiteinde van de folie geheel of gedeeltelijk 
zou kunnen missen.

• Controleer deze functie door er tijdens bedrijf op te letten. Vergroot de 
luchtstroom zo nodig met de smoorklep (H). 

• Sturing vindt plaats met de klep (V6A). 
• De tijd van de luchtstroom kan worden ingesteld op de displayunit.

Snijden van de folie (C3): 
De cilinder voor snijden zit in de mesbuis en wordt aangedreven met de klep 
(V4). Instellen van de snelheid is niet mogelijk.
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11.2 PNEUMATISCH SCHEMA
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Machine Gewicht
Capaciteit
Ringsnelheid
Elevatiesnelheid
Geluidsniveau
Temperatuurbereik
CE-keurmerk
Beveiligingscategorie

1200 kg (1650 kg met ITF)
Max. 60-120 pallets/uur (afhankelijk van goederentype) / Max 60 pallets/uur (ITF)
2-45 tpm
Max. 0.7 m/s
<70 dB (A) (gegoten folie, 9 omw/m)
+5 tot +35°C, voor gebruik in een droge, temperatuurgeregelde ruimte
EN60204
3

Elektriciteit Aansluiting
Vermogen
IP-code
EX-classifi catie

3x400 V + N + PE, 50 Hz
4 kW (4,4 kW met ITF)
IP54
Niet toegelaten voor ATEX-geclassif. omgevingen

Pneumatisch 
systeem

Luchtdruk
Luchtvolumestroom 

6 bar
Ca. 10 l/cyclus, 800 l/min

Palletgoederen Min. maten (lengte x breedte)
Max. maten (lengte x breedte)
Laagste incl. pallet
Hoogte incl. pallet
Gewicht

0.4 x 0.6 m 
1.2 x 1.2 m of 1.4 x 1.0 m
>500 mm (afhankelijk van goederentype)
Stand.hoogte 2500 mm
.v.t. (hangt van transportband af)

Stretchfolie Diameter, kern
Buitendiameter, max.
Foliebreedte, max.
Foliedikte

76.4 mm +-
250 mm
500 mm
15-35 my, 20 my aanbevolen

Topfolie Diameter, kern
Buitendiameter, max.
Foliebreedte
Foliedikte
Max. gewicht

Min. 90 mm
250 mm
1200-1600 mm
50-100 my
50 kg/rol

 11. Technische specifi caties

Standaard Met ITF 

Afm. (mm) A B C D

Standaard 2800 2400 3780 -

Met ITF 3450 2400 3780 3200

Bovenstaande waarden gelden voor standaardmachines. Waarden kunnen afwijken als de machine extra opties heeft. 

Verpakte afm. standaardmachine
GL 2000: L 3800 x B 2400 x H 2850 mm. Gewicht: 2000 kg.   
ITF:        L 4000 x B 1500 x H 2650 mm. Gewicht: 500 kg.   
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Version log:

• 1.0  Initial release
• 1.1 
• 1.2 Page errors on contents page corrected, CE updated.
• 1.3 Parts of page 22 in the Dutch manual was in english which 

is now corrected to dutch language. Errors in layers  in InDe-
sign fi le are corrected. Small parts in sentences has been cor-
rected as well as some translation errors. Ch.10 Pneumatics 
updated from english to respective languages. Ch.11 Technical 
data updated and corrected. 
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