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Przed korzystaniem z maszyny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję



Niniejsza instrukcja zawiera informacje ogólne konieczne do bezpiecznego korzystania z zakupionego produktu. 
Dodatkowe informacje uzyskać można u dystrybutora lub bezpośrednio w punkcie serwisowym.
Każda interwencja, która wiąże się z wymianą części, powinna być wykonywana wyłącznie z wykorzystaniem 
oryginalnych części zamiennych METAL-FACH, dostępnych u dystrybutora i w naszym magazynie. 

LEGENDA: 
model Z589 seria 3…     ..............................................................................prasa zwijająca Z589 z podrzutnikiem
model Z589 seria 2…     .....................................................prasa zwijająca Z589 z systemem cięcia z 13 nożami
Zabrania się kopiowania i nieautoryzowanej reprodukcji instrukcji lub jej części. METAL-FACH zastrzega sobie w 
przypadku naruszenia tego postanowienia możliwość podejmowania wszystkich działań w obronie swoich praw. 

METAL-FACH Sp z o.o.   stale zaangażowana w udoskonalanie oferowanych produktów, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, również bez uprzedniego zawiadomienia i bez  
obowiązku ich wprowadzenia do już sprzedanych maszyn.  Wszelkie zmiany wprowadzone arbitralnie  przez osoby do tego nieupoważnione wiążą się z utratą gwarancji  i zwalniają 
METAL-FACH z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia odniesione przez osoby, zwierzęta i rzeczy.  METAL-FACH nie ponosi również odpowiedzialności za 
niezgodne z instrukcją korzystanie z maszyny. 
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1 INFORMACJE OGÓLNE 
Szanowni Klienci, 
gratulujemy zakupu produktu METAL-FACH. 
Przestrzeganie  instrukcji  zawartych  w  instrukcji  dla  operatora zapewnia  maksymalne  bezpieczeństwo, 
efektywność i trwałość produktu. 

1.1 INSTRUKCJA DLA OPERATORA 
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część zakupionej przez Państwa maszyny. Dostawcy maszyn, zarówno 
nowych, jak i  używanych, mają obowiązek dostarczyć również instrukcję dołączoną pierwotnie do maszyny. 
W przypadku sprzedaży maszyny osobie trzeciej należy dołączyć do niej niniejszą instrukcję. 
Jeśli instrukcja dla operatora zostanie zniszczona lub zgubiona, należy niezwłocznie poprosić centrum części  
zamiennych o wydanie nowej, podając numer instrukcji lub, w przypadku braku numeru, dane umieszczone na  
metalowej tabliczce umieszczonej na maszynie. 
Instrukcję należy przeczytać uważnie i  w całości. Jeśli mają Państwo problemy ze zrozumieniem niektórych 
informacji, powinni Państwo zwrócić się do dystrybutora METAL-FACH lub punktu serwisowego. 
Treść niniejszej instrukcji powinna być zakomunikowana wszystkim operatorom maszyny, tak aby maszyna była 
obsługiwana wyłącznie przez osoby poinstruowane, posiadające wiedzę na temat działania urządzenia oraz 
świadome potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z maszyny oraz jej konserwacją. 

Producent  wyklucza  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  spowodowane  zaniedbaniami  oraz 
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE  .   

Oryginalne części zamienne można uzyskać, zwracając się do dystrybutora METAL-FACH lub centrum części 
zamiennych. 

1.2 GWARANCJA 
Karta gwarancyjna załączona jest na końcu instrukcji. 

1.3 ZASTOSOWANIE 

Prasa zwijająca służy do zbierania i  prasowania w bele następujących rodzajów materiału: siana, półsuchej  
zielonki, trawy, słomy. Do wykonania wszystkich operacji wystarczy jeden operator na ciągniku. 

Wykorzystanie  maszyny  w sposób inny od  opisanego  w niniejszej  instrukcji  zwalnia  METAL-FACH 
z wszelkiej odpowiedzialności za szkody dla osób, zwierząt i rzeczy. 
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                  DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
                               DLA MASZYNY 

„METAL-FACH” Sp. z o. o.
ul. Kresowa 62
16-100 SOKÓŁKA
działając jako producent

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:

do której odnosi się ta deklaracja  spełnia wymagania:

-Dyrektywy 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 17 maja 2006 r. w 
sprawie maszyn oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz.1228);

Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane:

PN-EN ISO 4254-1: 2009/AC:2010
PN-EN ISO 12100:2011

PN-EN ISO 4254-11:2012
PN-EN ISO 13857:2010

- oraz norm : PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa Nr: LBC/07/11.

Odpowiedzialny za dokumentację techniczną: Dział Techniczny Metal-Fach

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez zgody producenta.

Sokółka, sierpień 2012                                                                                                                  Prezes Zarządu 

Jacek Marek Kucharewicz
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3 DANE TECHNICZNE 
Dane  techniczne  zawarte  w  poniższych  tabelach  mają  charakter  informacyjny.  Producent  zastrzega 
sobie prawo ich zmieniania bez obowiązku powiadomienia. 

Wszystkie wymiary zostały wyrażone w milimetrach (mm). 
Wszystkie odniesienia do masy zostały wyrażone w kilogramach (kg). 
Symbol „÷” oznacza wartość zawierającą się między wartościami minimalną i maksymalną. 

H

                                                                                                           H

Szer. Dł.

3.1 WYMIARY I MASA

Z589-3… Z589-2…
Długość (Dł.) 3920

Szerokość (Szer.) 2400

Wysokość (H) 2500 2650

Masa 2330 3200

Rozdział 4 – strona 1 
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3.2 PODBIERACZ I ZESPÓŁ TRANSPORTOWY 
PODBIERACZ Z589-3… Z589-2…

Maks. szerokość zbierania 2000

Robocza szerokość zbierania 1869

Rozstaw zębów 69

Średnica ramy 250

Liczba rzędów w ramie 4

Liczba zębów w rzędzie 28

Liczba zębów ogółem 112

Kółka podporowe Nieruchome

Rozmiar ogumienia / bieżnik 16.650 / 10

Regulacja wysokości pracy Mechaniczna w 7 pozycjach

PODRZUTNIK Z589-3…

Liczba zębów 16

Rozstaw zębów 69

ZESPÓŁ TNĄCY Z589-2…

Liczba noży 13

Rozstaw noży 77

Sterowanie nożami Elektryczne

Ochrona noży Pojedyncza sprężynowa

Rotor podający Gwiazdy o 3 wierzchołkach
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3.3 WIĄZANIE
SZNUREK SIATKA FOLIA

Obwiązywacz sznurkiem podw. sznurek

Gramatura sznurka 500÷1000

Motki sznurka 6

Średnica szpuli siatki 250÷300 mm

Titr siatki 12÷16 g/m

Folia plastikowa ---

Sterowanie elektroniczne elektroniczne

Maks. liczba szpul (przy 1 obwiązyw.) 6 1 1

Maks. liczba szpul. (przy podw. obwiązyw.) 6 (sznurek)+ 1 (siatka) 1

3.4 PASY
Z589-2… Z589-3…

Liczba pasów 6

Szerokość 179

Długość 10540

Elementy złączne MATO U24BS n°.13

3.5 OGUMIENIE

Liczba warstw
Promień

(mm)
Prędkość

(km/h)
Nośnośc

(kg)
Ciśnienie

(bar)
Średnica 

zewnętrzna (mm)

Seryjnie: 400/60-15.5 10-14 P.R. 380 40 2240÷2745 2,5÷3,5 875

3.6 WAŁ WPT (wał przegubowo-teleskopowy)

Prasa wyposażona jest w wał przegubowo-teleskopowy 3600076 BYPY 1R6, symbol 71R6111CEWR7N70A 
Bondioli&Pawesi. Wał  posiada zabezpieczenie w postaci sprzęgła ciernego.
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3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGNIKA *
Z589-2… Z589-3…

Prędkość obrotowa WOM 540 obrotów/minutę

Min. zapotrzeb. mocy (kw-cv) 45-60

Instalacja hydrauliczna 2 rozdzielacze dwustronnego działania

Wymagany przepływ oleju 25 litry/minutę

Instalacja elektryczna 12 V= / minus na masie

Maks. prędkość transportowa

(*) Dotyczy ciągników z kabiną.
W przypadku korzystania z ciągników należy poprosić o – osłonę węży hydraulicznych.

3.8 CHARAKTERYSTYKA BELI
Z589-2… Z589-3…

Średnica 500÷1600

Maks. szerokość 1200

Masa beli siana 300÷625

Masa beli słomy 280÷420

Masa beli zielonki 600÷1235

Wydajność na godz. 25÷45
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3.9 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STEROWANIA „F bus” 
Nazwa EASYTRONIC

Zasilanie 11÷15 V DC

Sterownica: klawiatura membranowa 9 klawiszy
Wyświetlacz LCD graficzny: 128x64 pikseli

Podświetlenie LED biały

Mikroprocesor 16bit 24Mhz

Pamięci Flash + Static RAM + Eeprom

Sygnał akustyczny Brzęczyk

Stopień ochrony IP 65

Temperatura działania 0÷50

Temperatura przechowywania -10÷70

Wilgotność względna 100%

Obudowa ABS

Kolor Czarny

Rodzaj mocowania Magnes

Rozmiar (maks.) 190x 105x 90

Waga 420g

Zgodność ze standardami WE Tak

MODUŁY (czujniki, kontrola silników itp.)
Zasilanie 11÷15 V DC

Stopień ochrony IP 65

Temperatura działania -20÷70

Temperatura przechowywania -30÷80

Wilgotność względna 100%
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4 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Oprócz  zasad  określonych  w  niniejszej  instrukcji  dla  operatora  należy  przestrzegać  ogólnych  zasad 
bezpieczeństwa oraz zasad związanych z zapobieganiem wypadkom obowiązujących w danym państwie. 
Maszyna została zaprojektowana i zbudowana w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas 
pracy. Zachowanie tych warunków bezpieczeństwa jest obowiązkiem użytkownika. 
Prosimy  o  uważne przeczytanie  niniejszej  instrukcji,  a  przede  wszystkim  zapoznanie  się  z  zasadami 
bezpieczeństwa,  zwracając  szczególną  uwagę  na  te  czynności,  które  mogą  okazać  się  szczególnie 
niebezpieczne. Podczas pracy nie będzie na to czasu! 

METAL-FACH: wyklucza  wszelką  odpowiedzialność  za  nieprzestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa 
i zapobiegania wypadkom zawartych w instrukcji. 
Wyklucza  również  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  wynikające  z  nieprawidłowego  korzystania 
z prasy zwijającej lub związane ze zmianami wprowadzonymi bez upoważnienia. 

4.1 STOSOWANA TERMINOLOGIA
Fragmenty  oznaczone  jednym  z  przedstawionych  poniżej  symboli  powinny  być  dokładnie  przeczytane 
i zapamiętane. Ich treść należy również przekazać wszystkim osobom obsługującym maszynę. 

Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE dotyczące bezpieczeństwa osobistego; wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczną sytuację. 

W niniejszej  instrukcji  wszystkie  OSTRZEŻENIA związane z bezpieczeństwem osobistym są 
oznaczone tym symbolem i powiązane z  hasłem ostrzegawczym, wskazującym na bliskość 
lub prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa: 

UWAGA!: 
Słowo  UWAGA oznacza  potencjalnie  niebezpieczną  sytuację,  której  należy  zapobiec,  ponieważ 
może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

OSTROŻNIE!: 
Słowo OSTROŻNIE oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której należy zapobiec, ponieważ 
może prowadzić do drobnych lub średnich skaleczeń. 

Ten  symbol  to  OSTRZEŻENIE  dotyczące  bezpieczeństwa  części  mechanicznych.; 
Oznacza ono potencjalnie niebezpieczną sytuację. 

WAŻNE!: 
W  połączeniu  ze  słowem  WAŻNE symbol  ten  stanowi  ostrzeżenie  przed 
czynnościami,  które  –  niepoprawnie  wykonane  –  mogą  spowodować  poważne 

uszkodzenie maszyny. 

Jest to symbol ostrzegawczy dla operatora. Oznacza on, że operator powinien zgasić 
silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

We wszystkich przypadkach, w których symbol ten pojawia się w instrukcji, należy zgasić silnik 
ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki przed wykonaniem zalecanych w instrukcji czynności. 

METAL-FACH: nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z 
nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

Ten symbol oznacza „Uwaga:” 
Operator powinien zwrócić uwagę na informację oznaczoną takim symbolem, przeczytać ją i 
zapamiętać! 
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4.2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed uruchomieniem maszyny: 
• Upewnij się, że znasz doskonale urządzenia sterujące i ich funkcje. 
• Sprawdź okresowo stan całej maszyny: wszystkich urządzeń bezpieczeństwa i ochrony. 
• Wszystkie  zabezpieczenia  związane  z  bezpieczeństwem  pracy  powinny  być  zamontowane  zgodnie 

z wytycznymi producenta; nie wolno ingerować w te zabezpieczenia. 

UWAGA! 
Zabrania  się  korzystania  z  prasy  zwijającej  osobom,  które  nie  przeczytały  i  nie  zapamiętały 
informacji zawartych w niniejszej instrukcji. 

4.2.1 OSTRZEŻENIA DLA OSÓB 
Należy  uważać  na  symbole  ostrzegawcze  zawarte  w  instrukcji  i  umieszczone  na  samej  maszynie; 
samoprzylepne symbole ostrzegawcze powinny być zawsze dobrze widoczne. 
• Należy zadbać o to, aby symbole te były czyste, a jeśli zostaną zniszczone lub staną się nieczytelne, należy 

je wymienić. 
• Lista  symboli  ostrzegawczych  oraz  informacje  o  ich  rozmieszczeniu  znajdują  się  w  podrozdziale  „4.4 

Sygnały bezpieczeństwa”. 

UWAGA! 
OSTROŻNIE! 

• Nie wolno zostawiać maszyny bez opieki podczas pracy. 
• Nie wolno zostawiać bez opieki ciągnika z uruchomionym silnikiem. 
• Maszyna  nie  może  być  wykorzystywana  przez  dzieci  oraz  osoby  nieposiadające  odpowiedniej 

wiedzy, osoby o złym stanie zdrowia oraz osoby nieposiadające odpowiedniego prawa jazdy. 

• Zasięg  pracy  maszyny  należy  uważać  za  obszar  niebezpieczny.  Przed 
uruchomieniem maszyny należy sprawdzić,  czy w obszarze pracy nie ma osób lub 
zwierząt. Jeśli w pobliżu znajdują się osoby lub zwierzęta, należy zatrzymać maszynę i 
wznowić pracę dopiero po opuszczeniu obszaru przez te osoby i zwierzęta. 

Użytkownik prasy zwijającej jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za ewentualne 
szkody spowodowane przez maszynę w zasięgu jej pracy. 

• Podczas pracy maszyny zabrania się zbliżania do urządzeń mechanicznych, dotykania 
poruszających się części oraz wkładania między nie jakichkolwiek części ciała. 

Należy zapewnić, aby twarz, dłonie i stopy znajdowały się daleko od poruszających się 
części. Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość. 

• Nie należy stawać za maszyną: klapa może się otworzyć i może zostać wypuszczona 
bela. 

• Obszar przed podbieraczem jest bardzo niebezpieczny. Podczas pracy maszyny nie 
należy nigdy wprowadzać zielonki za pomocą rąk, nóg lub jakiegokolwiek narzędzia. 

UWAGA! W przypadku utknięcia produktu w części podającej: 
• Zatrzymać  ciągnik,  wyjąć  kluczyk  ze  stacyjki  i  poczekać,  aż  wszystkie 

poruszające się części maszyny się zatrzymają. 
• Wyłączyć system „F bus”. 
• Wykonać czynności opisane w części „8.8 Utknięcie produktu w maszynie”. 
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• Wkładać sznurek wyłącznie przy wyłączonym silniku i po odłączeniu zasilania systemu „F bus”.
• Nie wykorzystywać elementów sterowania, przewodów i innych wystających części maszyny jako punktów 

oparcia.
• Montować, uruchamiać i wyjmować WPT zgodnie z informacjami i standardami dotyczącymi bezpiecznego 

stosowania WPT, zawartymi w instrukcji przygotowanej przez producenta WPT i dołączonej 
do WPT.

• Surowo zabronione jest przewożenie osób lub zwierząt na ciągniku.
• Podczas konserwacji  lub naprawy należy obowiązkowo wykorzystywać  odzież  ochronną, 

rękawice przeciwskaleczeniowe oraz obuwie i okulary ochronne. 
• Nie stosować odzieży, która mogłaby zaczepić się o poruszające się części maszyny. 
W  przypadku  ryzyka  wyrzucania  przedmiotów  należy  nosić  kask  ochronny  z  osłoną  oczu. 
Więcej informacji można znaleźć w części „4.6 Odzież”. 

• Należy zwrócić  uwagę na zachowanie minimalnej  odległości  bezpieczeństwa podczas 
operowania  maszyny  w  pobliżu  linii  przesyłu  energii  elektrycznej.  Maszyna  jest 
zbudowana głównie z części metalowych – jeśli będzie miała kontakt z linią elektryczną 
lub  dojdzie  do  wyładowania  elektrycznego  między  linią  a  maszyną,  operator  może 
doznać obrażeń, również ze skutkiem śmiertelnym. 
Jeśli konieczna jest praca w pobliżu linii przesyłu energii elektrycznej, należy zawiadomić 
o tym odpowiedni podmiot odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej. 

• Rozładowywać bele na płaskim terenie lub – w przypadku terenów nachylonych – przy 
odpowiednim ustawieniu maszyny. 

• Olej  hydrauliczny  o  wysokim  ciśnieniu  może  wniknąć  w  skórę  i  spowodować  poważne 
obrażenia.  Należy  zawsze  obniżyć  ciśnienie  przed  odłączeniem  przewodów  lub 
wykonywaniem jakichkolwiek przeglądów. 
W przypadku kontaktu oleju hydraulicznego pod ciśnieniem ze skórą należy niezwłocznie 
zwrócić  się  do lekarza  lub wezwać pogotowie.  W przeciwnym wypadku choremu grożą 
poważne infekcje. 

METAL-FACH:  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  związane  z nieprzestrzeganiem  zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa. 
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4.2.2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MASZYNY 

UWAGA! 
OSTROŻNIE! 

• Złącza  hydrauliczne  powinny  być  zawsze  wyczyszczone.  Aby  uniknąć  ich  zabrudzenia  lub  zniszczenia,  
należy po ich użyciu założyć plastikowe kołpaki ochronne dostarczone przez producenta. 

Dokonywać przeglądów i  ewentualnych wymian zniszczonych przewodów i  złączek.  Każdy przewód miękki 
powinien być wymieniony po 5 latach od daty oznaczonej na przewodzie. 
Przed przywróceniem ciśnienia w urządzeniu należy sprawdzić, czy przewody i złącza są szczelne. Do wykrycia 
ewentualnych nieszczelności można użyć kawałka tektury lub bibuły. 
• Do każdego WPTu jest dołączona instrukcja obsługi i konserwacji dostarczona przez producenta WPTu.  

Elementy ochronne WPTu, przewody i osłony, powinny być wykorzystywane i utrzymywane w doskonałym 
stanie. 

Uwaga: konserwacja WPTu powinna być prowadzona dokładnie według informacji zawartych w instrukcji 
dostarczonej przez producenta. 

Przed zamontowaniem WPT należy upewnić się, czy: 
• Liczba  obrotów  odpowiada  wymaganej  (należy  odnieść  się  do  informacji  zawartych  na  naklejce 

umieszczonej na dyszlu maszyny). 
Kierunek obrotu odpowiada temu oznaczonemu na naklejonym symbolu ostrzegawczym. 

• Nie należy montować WPT przed uruchomieniem silnika ciągnika. 
• Zatrzymać WOM podczas zawracania na końcu rzędu oraz w przypadku bardzo wąskich zakrętów. 
• Podczas odczepiania maszyny od ciągnika należy umieścić WPT na odpowiedniej podporze. 
• Nie rozpoczynać beli, jeśli klapa nie jest całkowicie zamknięta. Można to sprawdzić również na wyświetlaczu 

centralki. 

UWAGA!: NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU 
Należy  regularnie  usuwać  nagromadzony  materiał,  co  ogranicza  niebezpieczeństwo 

pożaru  i  pozwala  uniknąć  dostawania  się  materiału  między  mechaniczne  części 
maszyny. 

W przypadku zapalenia się beli: 
• Niezwłocznie wypuścić belę i zostawić otwartą klapę. 
• Oddalić  ciągnik  i  maszynę  od  jeszcze  niezebranego  produktu  i  innych  materiałów 

łatwopalnych. 
• Ugasić pożar przy użyciu gaśnicy, w który powinno się wyposażyć ciągnik. 

Ciągnik powinien zawsze być wyposażony w gaśnicę, zwłaszcza podczas pracy z materiałem suchym. 

• Naprawy  kół  i  opon  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  właściwie  przeszkolone 
i posiadające odpowiednie doświadczenie i wyposażone w odpowiedni sprzęt. 

• Nie  należy  poruszać  się  po  drogach  publicznych  lub  prywatnych  z  belą  w  komorze  prasy .  
Przed  opuszczeniem  pola  należy  zawsze  opróżnić  komorę  i  upewnić  się,  że  klapa  jest  zamknięta 
i zablokowana. Poruszając się po drogach, należy przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.

Należy pamiętać, że przyczepność, kontrola nad pojazdem oraz zdolność hamowania zależą również w dużym 
stopniu od holowanego ładunku. 
• Przed holowaniem maszyny należy umieścić podporę w pozycji transportowej. 

METAL-FACH: nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  związane  z  nieprzestrzeganiem  zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa. 
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4.3 BEZPIECZEŃSTWO KONSERWACJI 

UWAGA! WAŻNE!

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z regulacją, konserwacją lub innymi operacjami 
związanymi  z  maszyną,  a  także  przed  pozostawieniem  maszyny  bez  opieki  należy  zastosować 
następujące środki ostrożności: 

1) Zatrzymać maszynę i odłączyć WPT. 
2) Oprzeć podbieracz o podłoże. 
3) Zgasić silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki; zaciągnąć hamulec ręczny. 
4) Upewnić się, że wszystkie ruchome części maszyny są zatrzymane. 
5) Wyłączyć system „F bus”. 

• Surowo zabronione jest wyjmowanie urządzeń bezpieczeństwa lub ingerowania w nie: zostały one 
zaprojektowane i wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. W przypadku uszkodzenia 
tych urządzeń należy je wymienić przed ponownym użyciem prasy. 

• Regularnie kontrolować połączenia nakrętek, śrub i wkrętów. 
• Regularnie i okresowo kontrolować stan zużycia łożysk, wałków,  łańcuchów oraz przekładni. 
• Nie wykonywać prac związanych z konserwacją i czyszczeniem przed wyłączeniem ciągnika i wyjęciem 

kluczyka ze stacyjki. 
• Usuwać ewentualne zabrudzenia zbierające się między ruchomymi częściami maszyny. 
• Do czyszczenia maszyny nie należy wykorzystywać strumienia o wysokim ciśnieniu, 

ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie części mechanicznych. 

• Należy zachować środki bezpieczeństwa podczas spawania. 
Aby uniknąć pożaru, należy odczepić maszynę od ciągnika, usunąć resztki zielonki 
i upewnić się, że w pobliżu nie ma elementów plastikowych. 

• Zalecane jest posiadanie gaśnicy. 

• Korzystać z zalecanych olejów odpowiadających potrzebom maszyny. 

• Wykonywać prace konserwacyjne w sposób opisany w instrukcji. Zlecać wymianę zużytych 
lub uszkodzonych części osobom wyszkolonym. 

NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE. 

• Części zamienne muszą odpowiadać wymogom określonym przez producenta. 
• Korzystać wyłącznie z wałów przegubowych zalecanych przez producenta maszyny. 

UWAGA! 
Niniejsza  instrukcja  obsługi  dla  operatora  powinna  być  przeczytana  i  zachowana  na  cały  czas 
korzystania z maszyny, a informacje w niej zawarte powinny być zapamiętane. 

METAL-FACH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z nieprzestrzeganiem zaleceń. 
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Schemat: ROZMIESZCZENIE SYMBOLI NA PRASIE ZWIJAJĄCEJ

PRZÓD TYŁ

Strona PRAWA Strona LEWA

( * ) WEWNĘTRZNA 

( ** ) tylko w modelu Z589-2…
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4.4 SAMOPRZYLEPNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 
Na  maszynie  umieszczono  symbole  ostrzegawcze  z  istotnymi  informacjami  na  temat  bezpieczeństwa 
osobistego. Mają one na celu zwrócenie uwagi operatora na standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
na potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy i konserwacji. 
• Symbole ostrzegawcze to rysunki w kolorze czarnym i czerwonym na żółtym polu. 
• Symbole powinny być zawsze czyste i czytelne;  powinny być niezwłocznie wymienione na nowe, jeśli się 

odkleją lub zostaną zniszczone. 
• W przypadku konieczności wymiany lub pomalowania części, na których są umieszczone symbole 

ostrzegawcze, należy nakleić identyczne symbole na nowych częściach. 
Każda naklejka ma swój  kod,  rozpoznawany przez centrum części  zamiennych. Aby zamówić odpowiednie 
symbole ostrzegawcze w centrum, należy podać odpowiednie kody. 
Na  kolejnych  stronach  przedstawiono  i  opisano  wszystkie  symbole  ostrzegawcze  umieszczone  na  prasie 
i przedstawione na schemacie: „Rozmieszczenie symboli na prasie zwijającej”. 
Należy uważnie zapoznać się ze znaczeniem każdego z symboli i przekazać te informacje współpracownikom 
oraz  wszystkim  osobom,  które  mogą  znaleźć  się  w  pobliżu  maszyny  w  czasie  pracy  lub  czynności  
konserwacyjnych. 

4.4.1 RYSUNKI 
Opisy samoprzylepnych symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie i przedstawionych na schemacie 
„Rozmieszczenie symboli na prasie zwijającej” na poprzedniej stronie: 

7500185 
OSTROŻNIE! Przed uruchomieniem, zawsze na początku sezonu i przed wykonywaniem prac 
związanych z maszyną należy przeczytać i zapamiętać instrukcje obsługi i konserwacji 
zawarte w niniejszym dokumencie. 

7500186 
OSTROŻNIE! Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac związanych z maszyną w celach 
konserwacyjnych lub naprawczych należy wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki 
i przeczytać instrukcję obsługi dla operatora. 

7500187-1 
OSTROŻNIE! Maszyna dostosowana do ciągników z przekazem mocy na poziomie 540 obrotów/1 minutę 
i kierunkiem obrotu. 
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7500194 
UWAGA! Przed wejściem do komory, w której powstaje bela, w celu wykonania prac lub innych 
czynności, należy zablokować podnośniki hydrauliczne przy pomocy odpowiednich zacisków, 
aby nie zostać zgniecionym. 

7500197 
UWAGA! Nie stawać za maszyną, aby nie zostać zgniecionym na skutek nagłych 
operacji. 

7500198 
UWAGA! Unikać przechodzenia lub stawania pod podniesioną klapą, aby nie zostać 
zgniecionym, chyba że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia. 

7500199 
UWAGA! Nie wchodzić w przestrzeń między maszyną a ciągnikiem podczas pracy silnika. 
Obszar ten jest szczególnie niebezpieczny. 

7500201 
UWAGA! Należy szczególnie uważać podczas pracy w pobliżu linii elektrycznych 

7500203 
UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji upewnić się, że wszystkie części 
maszyną są nieruchome, i zapobiec za pomocą odpowiednich środków ich ewentualnym 
niepożądanym przemieszczeniom. 

7500207 
UWAGA! Nie należy wprowadzać lub wyjmować materiału ręcznie, przed podbieraczem, kiedy 
części maszyny są w ruchu. Może to prowadzić do zakleszczenia kończyn górnych lub całego 
ciała w maszynie. 
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7500208 
UWAGA!  Przed wykonywaniem interwencji związanych z instalacją hydrauliczną należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi dla operatora. Olej pod ciśnieniem może spowodować 
poważne obrażenia. 

7500210 
UWAGA! Nie usuwać elementów ochronnych i nie wchodzić w kontakt z częściami, które 
mogłyby spowodować zgniecenie kończyn górnych. 

7500212 
UWAGA! Nie stawać za maszyną przed wypuszczeniem beli. Zachować bezpieczną 
odległość. 

7500221 
UWAGA! Nie zbliżać się nadmiernie do maszyny. Może to spowodować zgniecenie lub obcięcie 
kończyn dolnych z powodu ciężaru i obniżenia maszyny. Zachować bezpieczną odległość. 

7500781 
UWAGA! Niebezpieczeństwo zaczepienia o wał przegubowy 
i pociągnięcia ciała za maszyną. 

4.4.2 NAKLEJKA NA WPT

Na  wale  przegubowym  znajduje  się  naklejka  zalecająca  operatorowi  ostrożność  i 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z wału. 
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4.5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
Maszyna  jest  wyposażone  w  urządzenia  bezpieczeństwa  gwarantujące  jej  poprawne  użycie  i ograniczenie 
ryzyka w normalnych warunkach korzystania z maszyny. 

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są w dobrym stanie i znajdują 
się na właściwych miejscach. 

4.5.1 OSŁONY
Maszyna  jest  wyposażona  w  obudowy  służące  ochronie  operatora  przed  poruszającymi  się  częściami 
mechanicznymi oraz chroniące te części przed przypadkowym wniknięciem ciał obcych: 

1) Osłona skrzyni przekładniowej.
2) Osłona – pas przedni prawy.
3) Osłona – pas przedni lewy.
4) Osłona przednia chroniąca pasy.
5) Osłona tylna klapy chroniąca pasy.
6) Osłona przednia boczna prawa.
7) Osłona przednia boczna lewa.
8) Osłona tylna boczna prawa.
9) Osłona tylna boczna lewa.
10) Osłona podbieracza lewa.
11) Osłona podbieracza prawa.

UWAGA! Przed zdjęciem obudowy ochronnej należy:
• Zatrzymać maszynę.
• Zgasić ciągnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
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4.5.2 BEZPIECZEŃSTWO WAŁU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO
Wał przegubowo-teleskopowy jest wyposażony w system bezpieczeństwa (sprzęgło cierne) chroniący części  
mechaniczne przed wysokim momentem statycznym i maksymalnym momentem skręcającym.

4.5.3 BEZPIECZEŃSTWO NAPĘDU PODBIERACZA 
Napęd  podbieracza  jest  wyposażony  w  urządzenie 
bezpieczeństwa  ze  śrubą  zrywalną,  chroniące  przed 
ewentualnymi przeciążeniami i ciałami obcymi. 

4.5.4  BEZPIECZEŃSTWO NAPĘDU MECHANICZNEGO (model Z589-2…) 

Napędowi  rotora towarzyszy element zabezpieczający 
w  postaci  śruby  zrywalnej,  chroniącej  przed 
przeciążeniem i ciałami obcymi. 

4.5.5 NOŻE (model Z589-2) 

Aby  zapobiec  dostaniu  się  do  maszyny  ciał  obcych
(kamieni,  kijów itp.),  które mogą spowodować złamanie noży,  każdy z noży jest 
zamontowany  na  sprężynowym  elemencie  chowanym,  który  pozwala  nożom 
obniżać się automatycznie, a następnie wracać automatycznie do pozycji roboczej. 

4.5.6 BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z NOŻAMI (model Z589-2…) 

Rączka „M” przytrzymuje noże zespołu tnącego podczas pracy, tak aby nie dostały się one przypadkowo do 
komory, w której formowana jest bela:

1) Dźwignia „M” podniesiona = „NOŻE ZABLOKOWANE” 
2) Dźwignia „M” opuszczona = „NOŻE UWOLNIONE”

( 1 ) ( 2 )
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4.5.7 PODPORA WPT
Służy do oparcia wału przegubowego, kiedy nie jest on podłączony do ciągnika, 
dzięki czemu wał nie ulega zniszczeniu. 

4.5.8 ŁAŃCUSZEK BEZPIECZEŃSTWA WAŁU WPT 
Pozwala  uniknąć  rotacji  elementów  chroniących  przegub  podczas  pracy. 
Powinien być przymocowany do dyszla. 

4.5.9 BEZPIECZNA BLOKADA KLAPY 
Maszyna  jest  wyposażona  w  element  umożliwiający  zablokowanie  otwartej  klapy,  co  pozwala  uniknąć  jej 
przypadkowego zatrzaśnięcia w przypadku, gdy operator znajduje się w środku i wykonuje czynności związane 
z konserwacją lub naprawą. 

Jeśli  konieczna  jest  praca  z  otwartą  klapą 
maszyny  lub  wewnątrz  komory,  w  której 
formowana jest bela, należy zablokować oba zęby 
podnośnika  za  pomocą  odpowiednich  zacisków 
zabezpieczających klapę, wsuwając odpowiednie 
sworznie. 

WAŻNE! 
Należy pamiętać o zdjęciu obu zacisków przed zamknięciem klapy,  w przeciwnym wypadku 
maszyna może ulec uszkodzeniu! 

4.5.10 PODPORA PRZEWODÓW 
Służy do umocowania przewodów hydraulicznych, przewodów elektrycznych 
i okablowania. 
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4.5.11 KLINY UNIERUCHAMIAJĄCE 
Umieszczone  pod  oponami,  służą  do  blokowania 
maszyny  i  uniknięcia  jej  ewentualnego 
przemieszczenia  się  w  czasie,  kiedy  nie  jest  ona 
używana lub kiedy konieczne jest jej unieruchomienie 
w celu wykonania określonych prac 

4.6 ODZIEŻ 

• Podczas pracy z maszyną należy mieć na sobie odpowiednią odzież. 
• Nie należy nosić szerokich, rozłożystych ubrań, które mogłyby zaczepić się o mechanizmy 

maszyny lub dostać między poruszające się części. 

• Długie włosy powinno się związać na czas pracy. 

Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych obowiązkowe jest stosowanie następującej odzieży 
ochronnej: 
• rękawice przeciwskaleczeniowe, 
• obuwie robocze, 
• okulary ochronne. 

W przypadku prac konserwacyjnych, w czasie których może unosić się kurz lub substancje 
szkodliwe  dla  układu  oddechowego,  zaleca  się  stosowanie  odpowiedniego  wyposażenia 
ochrony osobistej. 

4.7 POZIOM HAŁASU 

OSTROŻNIE! 
Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym państwie dotyczących ochrony przed 
hałasem. 

W przypadku pracy z maszyną lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, w czasie których 
może unosić się kurz lub substancje szkodliwe dla układu oddechowego, zaleca się stosowanie 
odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej. 

85dbA÷90dbA 

4.8 EKOLOGIA I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 
OSTROŻNIE! 
Należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  danym  państwie  dotyczących  korzystania 

z produktów  służących  do  pracy  z  maszyną  oraz  ich  unieszkodliwiania,  a  także 
konserwacji i czyszczenia samej maszyny. 

• W  przypadku  usuwania  oleju  z  części  mechanicznych  lub  z  instalacji  hydraulicznej  oraz  podczas 
obchodzenia  się  z  innymi  substancjami  toksycznymi  lub  szkodliwymi  dla  środowiska  należy  unikać 
rozlewania. 
Substancje tego typu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a przy najbliższej okazji unieszkodliwić 
w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującymi standardami i w zależności od dostępności odpowiednich 
możliwości technicznych. 

• Ewentualne pozostałości po belowaniu należy umieścić w odpowiednich kontenerach pozwalających na ich 
segregację.  W  przypadku  demontażu  maszyny  należy  przestrzegać  przepisów  związanych  z  ochroną 
środowiska obowiązujących w danym kraju.
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5 TRASPORT I PRZEMIESZCZANIE SIĘ 

UWAGA!: 
• Maszyna nie może być wykorzystywana do przewożenia osób lub rzeczy. 
• Surowo zabronione jest holowanie prasy zwijającej z belą w środku. 
• Nie należy uruchamiać prasy podczas holowania. 

UWAGA!: Holowanie maszyny powinno zawsze odbywać się: 
• przy rozładowanej maszynie; 
• przy wszystkich elementach maszyny przygotowanych do transportu; 
• przy zamontowanych wszystkich urządzeniach bezpieczeństwa. 

• Prasa zwijająca może być przez ciągnik holowana na drodze z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h. 
• Maszyna powinna być mocowana do haka tylnego ciągnika za pomocą ucha holowniczego 

przymocowanego do przedniego dyszla prasy, przy użyciu odpowiedniego sworznia holowniczego i kołka 
zabezpieczającego „7.2 Mocowanie do ciągnika przed holowaniem”. 

• Należy podłączyć instalację elektryczną i  sprawdzić  poprawne funkcjonowanie kierunkowskazów,  świateł 
postojowych i świateł hamowania. 

Przed holowaniem: 
• Podnieść podbieracz do pozycji transportowej (cały w górze) i zamknąć zawór (pozycja zamknięcia, „7.4.3 

Podłączenie instalacji hydraulicznej”).
• Podnieść podporę do pozycji transportowej, „7.2 Mocowanie do ciągnika przed holowaniem”. 
• Kółka podbieracza zamontować w odpowiednich otworach na dyszlu maszyny.
• Nie podłączać szybkozłączek prasy do ciągnika. 
• Jeśli maszyna musi być transportowana na długich odcinkach, można ją przewieźć za pomocą samochodów 

ciężarowych lub koleją. 

5.1 ŁADOWANIE PRZY POMOCY RAMP 
Zabronione jest wykorzystywanie ramp do załadowywania i wyładowywania maszyny. 
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5.2 ŁADOWANIE ZA POMOCĄ DŹWIGU 

UWAGA! 
Przed podniesieniem maszyny należy upewnić się, że w maszynie nie została bela. 

Aby  podnieść  maszynę  z  ziemi,  należy  wykorzystać  dźwig  o  odpowiednim  udźwigu.  Należy  upewnić  się, 
że wykorzystywane są dźwig i  przeciwwagę zapewniające udźwig wystarczającym do podniesienia maszyny 
„3.1 Wymiary i masa”. 
Aby zapewnić poprawność i bezpieczeństwo podnoszenia, należy wykorzystać wszystkie cztery punkty 
zaczepu. 

WAŻNE! 
• Cztery punkty zaczepu są wyraźnie widoczne i oznaczone naklejkami z kodem 7500216. 
• Maszynę  powinno się  zaczepiać wyłącznie  przy pomocy czterech wyznaczonych punktów 

zaczepu; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maszyny. 

4 punkty zaczepu

METAL-FACH  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  prasy  zwijającej  spowodowane  jej 
nieprawidłowym zaczepieniem. 

Maszyna powinna być  podnoszona bardzo  ostrożnie  i  powoli,  bez gwałtownych  ruchów,  i  przenoszona na 
samochód ciężarowy lub do wagonu kolejowego. 

UWAGA! Operacje związane z podnoszeniem i  transportem mogą być bardzo niebezpieczne 
i powinny być wykonywane z największą uwagą. 
• Sprawdzić stan techniczny i poprawność doboru wykorzystywanych środków i narzędzi. 
• Posprzątać i ograniczyć obszar przenoszenia. 
• Upewnić się, że obszar, w którym wykonuje się operację, jest wolny od przeszkód i że jest 

wystarczająco dużo miejsca dookoła,  aby w przypadku upuszczenia ładunku można było 
szybko uciec ze strefy zagrożenia. 

• Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się przypadkowe osoby. 
• Nie dotykać zawieszonego ładunku i zachować bezpieczną odległość. 
• Podczas  transportu  ładunki  nie  powinny  być  podnoszone  na  wysokość  większą  niż 

20 centymetrów nad ziemią. 

OSTROŻNIE! 
Powierzchnia,  na  którą  ma być  załadowana maszyna,  nie  może być  nachylona,  ponieważ 
mogłoby dojść do przemieszczenia maszyny. 

Po załadowaniu maszyny na samochód ciężarowy lub do wagonu konieczne jest jej dokładne umocowanie za 
pomocą lin lub łańcuchów, przy użyciu tych samych punktów zaczepu oraz elementów zaczepowych, w które 
jest wyposażona powierzchnia transportowa. Należy zablokować koła za pomocą klinów unieruchamiających. 

OSTROŻNIE! 
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Upewnić się, że żadna część maszyny nie wystaje nadmiernie poza środek transportu. 

Po przetransportowaniu maszyny,  a przed jej  odczepieniem należy sprawdzić,  czy jej  stan i  ustawienie nie  
stanowią zagrożenia. 
Zdjąć zabezpieczenie i wyładować maszynę, przestrzegając tych samych zasad i stosując te same środki i 
metody co w przypadku jej załadowywania. 
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6 OPIS OGÓLNY 
Maszyna składa się ze struktury zamontowanej na podwoziu, złożonej ze wszystkich mechanizmów roboczych, 
podtrzymywanej przez oś na kołach umożliwiających przemieszczanie się i wyposażonej w dyszel pozwalający 
na przymocowanie maszyny do ciągnika. 
Instalacja elektryczna zawiaduje pracą systemu sterowania oraz oświetleniem podczas transportu drogowego. 
Instalacja  hydrauliczna  działa  dzięki  połączeniu  przewodów  prasy  z  gniazdami  dwustronnego  działania 
umieszczonymi na ciągniku. 
Wał przegubowy, połączony z ciągnikiem i ze skrzynią przekładniową umieszczoną na maszynie, przekazuje 
ruch do wszystkich części maszyny. 

6.1 GŁÓWNE CZĘŚCI PRASY ZWIJAJĄCEJ
1) Dyszel a) Wałek duży
2) Podpora b) Wałek gładki
3) Przegub c) Wałki ryflowane
4) Przekładnia kątowa d) Wałek gumowy
5) Obwiązywacz sznurkiem e) Wałki jałowe klapy
6) Obwiązywacz siatką f) Wałki jałowe
7) Ramię główne napięcia paska 
8) Ramię poboczne napięcia paska 
9) Pasy 
10) Klapa 
11) Podbieracz 
12) Zespół transportowy 

• Podrzutnik (model Z589-3…)
• Zespół tnący (model Z589-2…) 

13) Terminal systemu sterowania „F bus” 
• EasyTronic 
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6.2 OPIS CYKLU PRACY 
Prasa zwijające wykonuje następujące czynności: 
1) Zbieranie zielonki umieszczonej w rzędach 
2) Prasowanie w formy cylindryczne (bele) 
3) Wiązanie beli 
4) Wypuszczenie beli na zewnątrz 

Podbieracz,  element transportowy (grzebień o ruchu zmiennym lub zespół tnący z rotorem i nożami (prasa 
zwijająca model Z589-3) transportują produkt do komory prasującej. Tu za pomocą pasów biegnących wzdłuż  
rolek nieruchomych i ruchomych produkt jest ubijany w cylindryczne bele. 

W osiąganiu  odpowiedniego rozmiaru  beli,  od najmniejszego (0,50 m) do największego (1,65 m),  pomaga 
automatyczny  system  wiązania  beli  wykorzystujący  podwójny  sznurek  lub  siatkę,  sterowany  za  pomocą 
systemu „F bus”. 

Wypuszczenie beli następuje dzięki mechanizmowi hydraulicznemu sterowanemu z ciągnika, bez odłączania 
WOMu. 

Prasa umożliwia wiele sposobów regulowania średnicy i  gęstości rdzenia beli,  które można dostosować do 
rodzaju materiału i wymagań związanych z pracą. 

Dzięki mechanicznemu ustawieniu można zacząć belę o miękkim lub twardszym rdzeniu. 
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7 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
7.1 PRZED UŻYCIEM 

Uwaga: Wszystkie  operacje  powinny  być  wykonywane  wyłącznie  przez  operatora, 
który przeczytał  i  zapamiętał wszystkie części niniejszej instrukcji,  a przede wszystkim część 
poświęconą bezpieczeństwu. 

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że maszyna jest w dobrym stanie technicznym, oleje smarowe są na  
odpowiednim poziomie oraz że wszystkie części ulegające zużyciu i uszkodzeniu są w pełni sprawne. 

UWAGA!  Operacje  związane  z  regulacją  i  przygotowaniem  do  pracy  powinny  być  zawsze 
wykonywane przy: 
• Wyłączonym ciągniku i kluczyku wyjętym ze stacyjki; 
• Wyłączonej i zablokowanej maszynie;
• Wyłączonym systemie „F bus”;
(z zastrzeżeniem zaleceń szczególnych opisanych w niniejszej instrukcji dla operatora). 
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7.2 MOCOWANIE DO CIĄGNIKA PRZED HOLOWANIEM 
OSTROŻNIE! Operacja mocowania do ciągnika może być niebezpieczna. Przy jej wykonywaniu 
należy zachować ostrożność: 
• Operacja mocowania do ciągnika powinna być wykonywana na płaskim terenie. 
• Przed rozpoczęciem operacji mocowania do ciągnika należy podłożyć pod koła kliny w celu 

unieruchomienia maszyny. 

Należy korzystać z ciągników o odpowiednich parametrach do celów holowania  maszyny  „3.7 Wymagania 
dotyczące ciągnika”. 
Upewnić się, że na maszynie nie znajdują się żadne przedmioty, a w pobliżu nie ma osób ani zwierząt. 

Dyszel prasy został dostarczony razem z obrotowym uchem holowniczym. 

• Zamocować  prasę  do  tylnego  zaczepu  ciągnika 
w taki  sposób,  aby  maszyna  znajdowała  się 
w pozycji horyzontalnej i była stabilna, a ucho „O” 
znajdowało  się  na  wysokości  urządzenia 
holowniczego ciągnika.

• Przekręcić korbę „M” podpory „P”, aby opuszczać 
lub  podnosić  ucho,  aż  do  ustawienia  go 
w odpowiedniej  pozycji   w  stosunku  do  dyszla 
holowniczego.

• Włożyć  sworzeń  do  ucha  holowniczego 
i zabezpieczyć  do  za  pomocą  kołka 
zabezpieczającego „S”.

• Wyjąć kliny spod kół.
• Włożyć  wtyczkę  zasilającą   systemu  oświetlenia  maszyny  podczas  transportu  drogowego  do  gniazda 

ciągnika;  sprawdzić  poprawne  działanie  wszystkich  kierunkowskazów,  świateł  postojowych  i  świateł 
hamowania. 

• Upewnić  się,  że  klapa  i  elementy  obudowy  są 
prawidłowo zamknięte i zablokowane. 

• Podnieść podporę „P” przy użyciu korby „M”. 
• Wyjąć kołek  „S” i  ustawić podporę w pozycji  do 

transportu. 
• Następnie zablokować podporę przy użyciu  tego 

samego kołek „S”. 

• Upewnić się, że podbieracz jest w pozycji podniesionej. 
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7.3 MOCOWANIE DO CIĄGNIKA PODCZAS PRACY 
Przed podłączeniem jakichkolwiek elementów prasy do ciągnika należy upewnić się, że ciągnik spełnia wymogi  
związane z prawidłowym działaniem maszyny: „3.7 Wymogi dotyczące ciągnika”. 

Dyszel  prasy  może  zostać  dostosowany  do  urządzenia  holowniczego  ciągnika,  który  może  występować 
w dwóch modelach: standardowym i górnym. 
W obu przypadkach ucho holownicze musi zawsze być w pozycji równoległej do ziemi. 

UWAGA!  Operacje  związane  z  dostosowaniem  dyszla  przed  przymocowaniem  do  ciągnika 
powinny być wykonywane przy: 
• Zgaszonym silniku ciągnika i kluczyku wyjętym ze stacyjki. 
• Maszynie odczepionej od ciągnika.
• Podporze opartej o ziemię. 
• Maszynie  zablokowanej  na  stabilnym  terenie  w  celu  uniknięcia  jej 

ewentualnych przypadkowych przemieszczeń. 
• Wyłączonym systemie „F bus”. 

Należy zwrócić uwagę na wszystkie najistotniejsze standardy bezpieczeństwa opisane w rozdziale  „4 
Ogólne standardy bezpieczeństwa”. 

7.3.1 MOCOWANIE „STANDARD” 
Maszyny są dostarczane przez METAL-FACH 
z mocowaniem do ciągnika w pozycji „standard”.

Jeśli  jest  taka  potrzeba,  dozwolone  jest  wykorzystanie  przedłużenia  “P” do  mocowania  standardowego 
ciągnika; należy jednak przestrzegać ograniczeń przedstawionych na rysunku. 
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7.3.2 MOCOWANIE NA GÓRNYM ZACZEPIE 
Możliwe jest również przymocowanie prasy do 
ciągników z górnym zaczepem należy przy tym 
przestrzegać ograniczeń przedstawionych na 
rysunku. 

Aby to uczynić, konieczne jest przystosowanie dyszla 
prasy do zaczepu ciągnika: 
• Odkręcić śruby „V”. 
• Obrócić  dyszel,  ustawiając  go  w  pozycji 

odpowiadającej  mocowaniu  wysokiemu  ciągnika, 
a jednocześnie  utrzymywać  ucho  holownicze 
równolegle do ziemi, postępując w ten sam sposób.

• Po osiągnięciu  odpowiedniej  pozycji  sprawdzić, 
przed  zakręceniem  śrub,  prawidłowy  dobór 
podkładek sprężystych. 

• Następnie  zakręcić wszystkie  śruby,  momentem 
700 Nm. 

WAŻNE! Wysokość górnego zaczepu musi mieścić się na wysokości 800÷1050 mm. 
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7.4 PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PRASY 
Po podłączeniu prasy do ciągnika („7.2 Mocowanie do ciągnika przed holowaniem”) ustawić podporę w pozycji 
spoczynkowej. 

Następnie należy podłączyć inne urządzenia prasy: 
• System „F bus” 
• System oświetlenia. 
• Instalację hydrauliczną. 
• Wał przegubowy. 

7.4.1  PODŁĄCZENIE SYSTEMU STEROWANIA „F bus” 
Dokonując pierwszego podłączenia maszyny z ciągnikiem, należy przede wszystkim połączyć przewód 
zasilający „A” z akumulatorem „b” 12V= ciągnika. 

WAŻNE! Nie wolno pomylić biegunów: 
• przewód CZERWONY „+” (plus) 
• przewód CZARNY „-” (minus) 

• Operacja ta powinna być wykonywana przy wyłączonym silniku. 

Obwód elektryczny prasy wymaga zasilania napięciem 12V i minusem na masie. 
Wtyczka „S1” przewodu zasilającego akumulatora powinna być umieszczona z tyłu ciągnika. 
Należy zainstalować terminal w kabinie ciągnika w taki sposób, aby był on dobrze widoczny i zawsze w zasięgu  
ręki operatora. 
• Umieścić poprawnie terminal „T” w kabinie ciągnika. 
• Podłączyć przewód zasilający „C”. 
• Podłączyć kabel sygnałowy „CS”. 

Następnie należy wypróbować włączanie terminalu, naciskając odpowiedni przycisk. Jeśli przewody zostały 
podłączone poprawnie, system się włączy. 

7.4.2 PODŁĄCZENIE SYSTEMU OŚWIETLENIA 
Należy podłączyć instalację elektryczną i sprawdzić poprawne działanie kierunkowskazów, świateł postojowych 
i świateł hamowania. 
Nie montować nieodpowiednich bezpieczników, nie zmieniać przewodów i nie wymieniać wtyczek i gniazd na 
niezgodne z oryginalnymi. 
W przypadku prac konserwacyjnych lub naprawczych należy zwrócić się do naszego punktu serwisowego. 

METAL-FACH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z nieprzestrzeganiem zaleceń. 
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7.4.3 PODŁĄCZENIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ Podłączyć węże hydrauliczne: 
• Przewód mały powinien być podłączony do dystrybutora jednostronnego działania. 
• Dwa duże węże powinny być podłączone do dystrybutora dwustronnego działania. 
• Mały przewód do hydraulicznego podnoszenia podbieracza jest wyposażony w zawór odcinający. 

ZAMKNIĘTE

    OTWARTE

Przed podniesieniem podbieracza: 
• Ustawić dźwignię zaworu odcinającego w pozycji „OTWARTE”, a następnie podnieść podbieracz (pozycja 

transportowa).
• Obrócić dźwignię zaworu do pozycji „ZAMKNIĘTE”, dokonać blokady. 

7.4.4 ZAMONTOWANIE WAŁU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO 
Wał przegubowy to urządzenie przekazujące posiadające certyfikat „CE”. 
Do każdego wału dołączona jest instrukcja obsługi i  konserwacji.  Należy dokładnie przestrzegać wszystkich 
zaleceń i zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z wału zawartych w tej instrukcji. 

Należy  zamontować  wał  dostarczony  razem 
z maszyną  między  wałkem  ciągnika  a skrzynią 
maszyny.  Sposób  podłączenia  WPT  po  stronie 
ciągnika jest zaznaczony na samym przegubie. 

Dopilnować,  aby  długość  nie  przekroczyła 
minimalnej  odległości  między  maszyną 
a ciągnikiem (ryzyko  „pełzania”),  a  w  najdalszej 
pozycji  rurki  powinny  wchodzić  jedna  w  drugą 
przynajmniej na 1/3 długości. 

• Sprawdzić, czy przyciski i śruby 
bezpieczeństwa są dobrze umieszczone w rowkach przystawek odbioru mocy i czy osłona obraca się 
swobodnie; jeśli nie, należy ją nasmarować. 

• Podłączyć łańcuszek, dzięki któremu unika się samoistnej rotacji łańcuszka i osłony. 
• Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z przegubu i jego konserwacji, należy przeczytać 

dołączoną do niego instrukcję. 

UWAGA! 
Po każdej czynności konserwacyjnej z udziałem wału przegubowego należy odnowić osłony 
zabezpieczające umieszczone na przegubie. 
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7.5 PRÓBA DZIAŁANIA 
OSTROŻNIE! 
Przed  wykonaniem  jakiejkolwiek  operacji,  zarówno  na  pusto,  jak  i  z  belą,  należy  zawsze 
podłączyć prasę do ciągnika. 

Po wykonaniu połączeń opisanych powyżej: 
• Sprawdzić, czy pasy nie są przyklejone do farby rolek. 
• Zapalić silnik ciągnika bez podłączania WPT i sprawdzić poprawne działanie poszczególnych ruchów prasy. 
• Sprawdzić  działanie  instalacji  hydraulicznej,  otwieranie  i  zamykanie  klapy,  podnoszenie  i  opuszczanie 

podbieracza  (należy  pamiętać  o  przesunięciu  dźwigni  zaworu  odcinającego  do  pozycji  „OTWARTE”, 
aby podnieść podbieracz). 

• Sprawdzić działanie połączenia elektrycznego z terminalem: włączyć odpowiedni przycisk systemu „F bus”. 
• Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej, kierunkowskazów, świateł postojowych i świateł hamowania. 
• Zamknąć klapę i uruchomić WOM. 

OSTROŻNIE! 
Przed  uruchomieniem  WOM  sprawdzić,  czy  w  pobliżu  nie  ma  osób  lub  zwierząt.  Pierwsze 
uruchomienie powinno być przeprowadzane ostrożnie i obejmować sprawdzenie poprawnego 
działania wszystkich części mechanicznych i przekaźnikowych. 
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7.6 PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY 
Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać wszystkie czynności przygotowawcze w zależności od wymagań 
związanych z określonym zadaniem. 

7.6.1 ZAKŁADANIE SZNURKA 
Aby zapewnić  prawidłowe  działanie  obwiązywacza  sznurkiem,  zaleca się  używanie  sznurka  z  propylenu o 
charakterystyce między 500 a 750 lub 1000 (m/kg). 
Obwiązywacz sznurkiem prasy zwijającej może również korzystać z innych rodzajów sznurka. 
• Otworzyć obudowę boczną prawą i umieścić szpule sznurka w pojemnikach. 

• Połączyć szpule ze sobą (3 + 3), tak aby sznurek 
przechodził  przez  otwory  w  separatorach 
i odpowiednie pierścienie w pojemnikach.

• Przeprowadzić  końce  dwóch  sznurków  przez 
hamulec sznurka „F1”

• Przeprowadzić dwa sznurki przez oczka „O”, 
w kierunku oznaczonym na ilustracji.

• Doprowadzić do pełnego obrotu na dwóch kołach
„R”  umieszczonych  przed  pasem  bocznym 
prawym  obudowy  (jak  przedstawiono  na 
schemacie),  które,  obracając  się  podczas 
wiązania,  będą  sygnalizować,  że  sznurek 
związuje belę.
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• Przewlec  sznurek  przez  oczka  „O”,  a  następnie 

przez dwie  tuleje  „B” oraz dwa hamulce sznurka 
„F2” umieszczone  na  ramieniu  obwiązywacza; 
następnie  przewlec  go  przez  dwie  rurki,  tak  aby 
wystawał  z  drugiej  strony  na  ok.  20cm,  jak 
przedstawiono na rysunku.

OSTROŻNIE! 
• Zakładanie i  nawlekanie sznurka do wiązania powinny być wykonywane przy wyłączonych 

silniku i centralce elektronicznej. 
• Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ostrze  „L” obwiązywacza  podczas  wykonywania 

jakichkolwiek czynności w pobliżu. 

Wyregulować  napięcie  sznurka  na  beli  za  pomocą  nakrętek  „d” hamulca  sznurka  „F1”,  poluzowując  lub 
dokręcając nakrętki: 

Dokręcenie sprężyny sprawi, że sznurek będzie bardziej napięty. 
Poluzowanie sprężyny sprawi, że sznurek będzie luźniejszy. 
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7.6.2 ZAKŁADANIE SIATKI 
• Prasa jest dostosowana do szpul o rozmiarach od 2000 do 3000 metrów. 
• Wewnętrzny otwór kartonowej rurki z rolką siatki powinien mieć 75÷78 mm. 
• Dla poprawnego działania obwiązywacza zaleca się wykorzystanie siatki 14÷16 (g/m). 

UWAGA! 
Włączyć system „F bus” i, w zależności od rodzaju wykorzystywanego terminalu, postępować 

zgodnie  z  instrukcjami  dotyczącymi  ładowania  siatki  zawartymi  w  następujących 
podrozdziałach: 
• EasyTronic = 10-ET.6.2  Zakładanie siatki. 

WAŻNE! 
• Zwrócić uwagę na poprawne wkładanie rolki siatki do rurki. Działać zgodnie z kierunkiem 

obrotu rolki siatki, oznaczonym na naklejce. 
• Po  umieszczeniu  siatki,  a  przed  rozpoczęciem  pracy  należy  przywrócić  obwiązywacz  do 

pierwotnej pozycji. 
• Upewnić się, że urządzenie tnące jest zwolnione (obwiązywacz w pierwotnej pozycji  końca 

biegu). 

OSTROŻNIE! 
Należy zwracać szczególną uwagę podczas czynności wykonywanych w pobliżu ostrza 
obwiązywacza. 

7.6.3 REGULACJA KÓŁEK PODBIERACZA 
Wysokość pracy podbieracza można regulować: 

Wysokość pracy podbieracza można zwiększyć, 
zmieniając  ustawienie  sworznia  „S”, 
umieszczonego na ramieniu kółek podporowych, 
umieszczając  go  w jednym  z  otworów 
umieszczonych  z  boku  podbieracza, 
w zależności od indywidualnych wymagań. 

S 

Aby obniżyć podbieracz: 

Przekręcić dźwignię selektora ciągnika, upewniając się, OTWARTY
że zawór odcinający umieszczony blisko szybkozłącza 
jest otwarty (pozycja „OTWARTY”). 

WAŻNE!: 
• Zęby podbieracza nie powinny nigdy dotykać ziemi. Należy wyregulować wysokość roboczą 

podbieracza w taki sposób, aby zęby znajdowały się przynajmniej 2÷3 cm nad ziemią. 
• Ustawić kołek „S” w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie podbieracza. 
• Przed  manewrem cofania  należy  obowiązkowo podnieść  je  nad  ziemię  za  pomocą  kółek 

poprzez podniesienie podbieracza, unikając w ten sposób ich zniszczenia. 
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7.6.4 ZGARNIACZ (model Z589-3) 
W zależności od rzędu do zebrania można ustawić zgarniacz przedni w różnych pozycjach: 
• Niskiej:   w przypadku rzędów mało obszernych 
• Średniej:   w przypadku rzędów obszernych
• Wysokiej:   w przypadku rzędów bardzo obszernych

Przy unieruchomionej maszynie i zgaszonym silniku ciągnika należy:     
• Wyciągnąć  zgarniacz  za  pomocą  zacisków 

sprężynowych „FM”. 
• Odkręcić śruby „V1” ze wsporników.
• Umieścić wsporniki  „S” w pożądanej pozycji

w zależności  od potrzeb i  na nowo zakręcić 
śruby. 

WAŻNE! 
Umieścić wsporniki „S” w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie zgarniacza. 

• Ponownie zamontować zgarniacz. 

Można również regulować nachylenie zębów dzięki sześciu śrubom „V2” (po 3 z każdej strony): 
• Odkręcić i obrócić poprzeczną ramę do odpowiedniej pozycji. Następnie zakręcić na nowo sześć śrub „V2”. 

WAŻNE! 
Sprawdzić wysokość nachylenia „X” zgarniacza, która nie może przekraczać 70 mm 
(mierzymy od kratki podrzutnika).

X = maks. 70 mm

X 
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7.6.5 OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA (model Z589-2) 
W maszynach z systemem cięcia osłona zabezpieczająca optymizuje zbieranie produktu i jego umieszczanie 
w maszynie. 

Można regulować odległość między osłoną a zębami podbieracza, przesuwając bufory „T”. 

Przy unieruchomionej maszynie i zgaszonym silniku ciągnika: 
• Zdjąć osłonę. 

Odkręcić śrubę „V”, która przytrzymuje bufor „T”, i umieścić go w jednym z otworów znajdujących się po 
boku podbieracza, dostosowując do własnych potrzeb. Następnie ponownie przykręcić śruby „V”. 

F

V

WAŻNE! 
Umieścić bufor „T” w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie podbieracza. 

• Ponownie zamontować osłonę. 

W przypadku krótkiego produktu lub mało obszernych rzędów osłona powinna być ustawiona bliżej 
zębów  podbieracza,  natomiast  w  przypadku  produktów  wysokich  lub  bardzo  obszernych  rzędów 
osłona powinna być ustawiona dalej od zębów podbieracza. 

7.6.6 ZESPÓŁ TNĄCY (model Z589-2) 
Jeśli maszyna jest wyposażona w zespół tnący, podczas zbierania rzędów jest możliwe cięcie produktu. 
Aby dokonać cięcia należy wprowadzić noże do komory za pomocą terminalu sterującego. 

WAŻNE! 
Włączyć system „F bus”  i, w zależności od rodzaju wykorzystywanego terminalu, kierować się 
instrukcjami  dotyczącymi  wprowadzenia  i  usunięcia  noży  zawartymi  w  następujących 
podrozdziałach: 

• QuickTronic = 10-QT.3.4 Urządzenie tnące. 
• EasyTronic = 10-ET.6.3  Urządzenie tnące. 

Długość cięcia wynosi 77 mm. 
Jeśli produkt ma być pocięty na dłuższe kawałki, konieczne jest usunięcie niektórych noży. 

Dodatkowe informacje na temat regulowania, wymiany i konserwacji noży można znaleźć w podrozdziale „9.9 
Konserwacja i regulacja urządzenia tnącego”. 
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7.6.7 WYBÓR TYPU RDZENIA 
System  „F bus” pozwala na ustalenie średnicy i gęstości rdzenia beli w zależności od rodzaju zielonki oraz 
indywidualnych potrzeb. 
Dzięki mechanicznemu sortowaniu można zacząć belę o miękkim lub twardszym rdzeniu.

Regulowanie typu rdzenia: 
Pod osłonami  bocznymi,  po obu stronach z przodu  prasy,  znajduje  się  kołek  pozwalający  na regulowanie  
rdzenia beli. 
Można otrzymać bele o twardym rdzeniu oraz cztery rodzaje beli o miękkim rdzeniu: 

Uwaga  :   rozmiar rdzenia miękkiego beli musi być mniejszy niż średnica beli. 
W przypadku beli o średnicy 1,2 m lub mniejszej zaleca się wybór ustawienia „1” lub „2”. 

a) Z  wyciągniętym  sworzniem  „S”,  umieszczonym 
w którejkolwiek  z  możliwych  pozycji, 
i zamocowanym  przy  pomocy  kołeczka  „C”, 
otrzymuje się belę o rdzeniu twardym. 

b) Ze sworzniem „S” umieszczonym wewnątrz jednej 
z możliwych pozycji i zamocowanym przy pomocy 
kołeczka  „C” otrzymuje  się  belę  o  rdzeniu 
miękkim. 

Aby wsunąć lub wysunąć sworzeń „S”, należy ustawić ramię główne napinające pasy w pozycji maksymalnej, 
używając do tego celu ciągnika w taki sposób, aby zwolnić otwory. 

WAŻNE!: 
• Sprawdzić, czy sworznie znajdują się w tych samych otworach po obu stronach maszyny. 
• Upewnić się, czy ramię główne napięcia pasów znajduje się nad otworami (nie może nigdy 

znajdować się pod nimi). 

Pozycje sworznia   „S”   (jednakowo po prawej i lewej stronie)  : 

1)  Bela o rdzeniu miękkim małym ................................................ø = 50÷60 cm
2)  Bela o rdzeniu miękkim średnim ............................................. ø = 70÷80 cm
3)  Bela o rdzeniu miękkim średnim/dużym................................... ø = 85÷90 cm
4)  Bela o rdzeniu miękkim dużym (gwiazda)............................ ø = 100÷110 cm
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7.6.8 WYBÓR CIŚNIENIA ROBOCZEGO 
Wybór ciśnienia roboczego zależy od pożądanej gęstości beli. 

Na prasie jest umieszczony zawór pozwalający na regulowanie ciśnienia roboczego beli: 

Otworzyć  klapę  umieszczoną  w  przedniej  części 
maszyny, aby dostać się do zaworu. 
Aby zmienić ciśnienie robocze, należy wykorzystać 
pokrętło „M”, poluzowawszy przeciwnakrętkę. 

• Przekręcić pokrętło „M” zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać wzrost ciśnienia (bela ciężka). 
Dokręcając pokrętło do końca, otrzymuje się maksymalne ciśnienie robocze wynoszące ok. 195 barów. 

• Przekręcić  pokrętło  „M” przeciwnie  do ruchu wskazówek zegara,  aby uzyskać obniżenie ciśnienia (bela 
lżejsza). 
Minimalne ciśnienie robocze wynosi ok. 60 barów. 

• Zablokować ustawienie pokrętła „M”, ponownie przykręcając nakrętkę. 
• Zamknąć klapę. 

7.6.9 WYBÓR ŚREDNICY BELI 
Za pomocą terminalu systemu sterowania „F bus” można wybrać średnicę, którą chce się uzyskać. 

Można uzyskać bele o średnicy od 1,65 m
0,50 m (minimum) do 1,65 m (maksimum). 

0,50 m 

ø min. ø maks.
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7.7 PRZYGOTOWANIE POLA 
W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności podczas zbioru i prasowania różnego rodzaju produktów zaleca się 
postępowanie zgodnie z opisanymi poniżej zaleceniami: 

7.7.1 KONDYCJONOWANIE 
Istotne jest, aby zielonka przeszła kondycjonowanie, tak aby zapewnić jednakową wilgotność łodyg i liści. 

Długi  i  twardy  materiał  –  powinny  być  kondycjonowane,  aby  uzyskać  złamane  łodygi,  co obniża  ich  opór 
podczas toczenia, kiedy formowana jest bela, a także ze względu na ich niepożądaną tendencję do wsuwania  
się między pasy. 

Aby  sprasować  łodygi  kukurydzy,  zaleca  się  ich  starcie,  co  sprzyja  lepszemu formowaniu  i  gęstości  beli.  
Nie należy jednak ścierać zbyt drobno! 

7.7.2 RZĘDY 
Przygotowanie rzędów jest bardzo istotne dla dobrego formowania bel. 
Kiedy produkt jest pocięty i prawidłowo wysuszony, można przystąpić do tworzenia rzędów. 

Rzędy mogą być pojedyncze lub podwójne, o szerokości 
równej  szerokości  zbioru  podbieracza,  co  pozwala  na 
lepsze wykorzystanie możliwości prasy. 
Podczas  formowania  podwójnych  rzędów  istotne  jest, 
aby były umieszczone jeden obok drugiego, a nie jeden 
na drugim. 

Rzędy pojedyncze mogą mieć szerokość 0,50÷0,60 m, 
ale w takim przypadku wymagana jest jazda zygzakiem, 
co pozwala na zasilanie prasy w sposób wykorzystujący 
całą  szerokość  zbioru  podbieracza  i  tworzenie  beli 
o odpowiednich proporcjach. 

Przy użyciu terminalu, podczas wykonywania zygzaka

należy kierować się wskazaniami systemu „F bus”. 

= =

Dodatkowe informacje można znaleźć w podrozdziałach: 
• EasyTronic = „10-ET.7  Etapy pracy”. 
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8 DZIAŁANIE MASZYNY W POLU 

8.1 WŁĄCZANIE 
Po przygotowaniu maszyny zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „7 Instrukcja obsługi” należy włączyć 
system sterowania „F bus”, aby rozpocząć pracę. 

Przed rozpoczęciem pracy można przy pomocy terminalu dokonać przeglądu lub modyfikacji 
ustawień maszyny. 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ramię obwiązywacza sznurkiem jest w pozycji spoczynku i czy 
odpowiednie urządzenia tnące są zwolnione. 

Ustawić się przed rzędem, otworzyć zawór odcinający podbieracza (pozycja „OTWARTY”) i obniżyć 

podbieracz. Sprawdzić poprawne zamknięcie klapy. Manometr powinien wskazywać przynajmniej 30 barów. 

Następnie można uruchomić WOM i rozpocząć zbiór. 

Prędkość obrotowa WOM powinna mieścić się w przydziale 450÷540 obr./minutę; tej ostatniej wartości nie 
wolno przekroczyć. 

Dodatkowe informacje na temat modyfikowania programów systemu sterowania „F bus” można znaleźć w 
rozdziałach:
•  „10-ET EasyTronic”.

8.2 PRĘDKOŚĆ RUCHU 
Prędkość ruchu powinna być dostosowana do rodzaju produktu oraz ukształtowania terenu. 

8.3 ŁADOWANIE (zestaw opcjonalny) 
Jeśli prasa jest wyposażona w zestaw sygnalizatorów obciążenia i funkcja ta została włączona, możliwe jest  
monitorowanie ładowania produktu do komory. 
Więcej  informacji  na  temat  sposobu  ładowania  przy  użyciu  zestawu  sygnalizatorów  można  znaleźć 
w podrozdziałach: 
• EasyTronic = „10-ET.7  Etapy pracy”. 

8.4 FORMOWANIE BELI 
Przy użyciu systemu „F bus” można monitorować fazy formowania beli, np.: 
• Średnicę beli. 
• Rodzaj wykorzystywanego obwiązywacza (sznurek, siatka) 
• Sposób wiązania (automatyczne, ręczne). 

Jeśli maszyna jest wyposażona w zespół tnący (model Z589-2), można również monitorować: 
• Stan noży (wysunięte, schowane). 

Po osiągnięciu zaprogramowanej średnicy beli system „F bus” poinformuje o konieczności natychmiastowego 
zatrzymania ruchu ciągnika, tak aby obwiązywacz mógł dokonać wiązania beli. 

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych etapów formowania beli można znaleźć w rozdziałach: 
• „10-ET EasyTronic”.
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8.5 WIĄZANIE 
System sterowania „F bus” może rozpocząć i wykonać cykl wiązania beli w sposób automatyczny lub ręczny. 

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych etapów wiązania można znaleźć w podrozdziałach: 
•  „10-ET.7 Etapy pracy”.

8.5 WYŁADOWANIE BELI 

Po ukończeniu wiązania, w zależności od rodzaju wykorzystywanego terminalu, system  „F bus” powiadomi 
o konieczności podniesienia klapy w celu wyładowania beli. 

UWAGA! Przed otwarciem klapy: 
• Upewnić  się,  że  teren  jest  płaski  lub,  w przypadku terenu  nachylonego,  że  maszyna  jest 

odpowiednio ustawiona. 
• Oddalić osoby znajdujące się w pobliżu maszyny, a przede wszystkim za klapą. 

Przy  pomocy dźwigni  przełącznika  hydraulicznego umieszczonej  na  ciągniku otworzyć  klapę.  Poczekać na 

wypuszczenie beli i zamknąć klapę. 

Następnie system „F bus” poinformuje, że maszyna jest gotowa do rozpoczęcia nowego cyklu pracy. 

Jeśli  klapa  nie  zamknie  się  prawidłowo,  system  „F  bus”,  w  zależności  od  wykorzystywanego  terminalu, 
poinformuje o tej nieprawidłowości. 

WAŻNE! 
Nie rozpoczynać zbioru z otwartą klapą lub choćby jednym z haków. 

Nota: System sterowania „F bus” może współpracować z różnymi rodzajami terminali. 
Wszystkie  informacje  dotyczące  poszczególnych  operacji  opisanych  będą  różnie  przedstawione 
w zależności od rodzaju wykorzystywanego terminalu. 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obsługi terminalu są zawarte w rozdziale  „10 System 
sterowania „F bus”. 

Rozdział 8 – strona 17 



Prasa zwijająca Z589

8.7 UTKNIĘCIE PRODUKTU W MASZYNIE 
UWAGA! 
Jeśli  podczas  pracy  maszyna  zostanie  zapchana,  nie  należy  próbować  usuwać  produktu 
z działającej maszyny. 

8.7.1 ODBLOKOWANIE PODBIERACZA ze ZGARNIACZEM (model Z589-3) 

Produkt utknął między zgarniaczem a zębami podbieracza. 

UWAGA! Przed  wykonaniem  jakiejkolwiek  czynności  związanej  z 
odtykaniem maszyny: 

• Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i poczekać, aż wszystkie ruchome 
części maszyny zatrzymają się. 

• Wyłączyć system „F bus”. 

• Przekręcić wspornik „S” (zarówno po prawej, jak i lewej Przykład STRONA PRAWA
stronie), aby zwolnić zgarniacz i wyjąć go. 

• Założyć  rękawice  ochronne  i,  przy  pomocy 
odpowiednich  narzędzi,  usunąć  produkt,  który 
doprowadził do zatkania maszyny. 

 

OSTROŻNIE! 
Należy  uważać  podczas  odczepiania  wspornika  „S”:  produkt  znajdujący  się  między 
podbieraczem a zgarniaczem może spowodować wyrzucenie zgarniacza w górę. 

• Po  całkowitym  oczyszczeniu  zatkanej  przestrzeni  ponownie  zamontować  zgarniacz  i  zabezpieczyć  go 
wspornikami „S”. 

• Po wykonaniu opisanych powyżej operacji ponownie uruchomić WOM. 

Jeśli podbieracz nie obraca się, mogło dojść do ścięcia śruby bezpieczeństwa podbieracza. 

Informacje na temat jej wymiany można znaleźć w podrozdziale „9.2.1 Wymiana zabezpieczenia podbieracza”. 
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8.7.2 ODBLOKOWANIE PODBIERACZA W PRZYPADKU UTKNIĘCIA PRODUKTU POMIĘDZY NOŻAMI 
A OSŁONĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (model Z589-2) 

Produkt utknął między osłoną zabezpieczającą a zębami podbieracza. 

UWAGA! Przed  wykonaniem  jakiejkolwiek  czynności  związanej 
z odtykaniem maszyny: 
• Wyłączyć  silnik,  wyjąć  kluczyk  ze  stacyjki  i  poczekać,  aż  wszystkie 

ruchome części maszyny zatrzymają się. 
• Wyłączyć system „F bus”. 

• Odczepić i wyjąć sworzeń bezpieczeństwa „S” (z prawej i lewej stronie), podnieść hak zacisku „G”. 
• Zdjąć osłonę. 
• Założyć  rękawice  ochronne  i,  przy  pomocy  odpowiednich  narzędzi,  usunąć  produkt,  który  doprowadził  

do zatkania maszyny. 
Przykład STRONA PRAWA Przykład STRONA PRAWA

S

S

• Po całkowitym oczyszczeniu zatkanej przestrzeni ponownie zamontować osłonę i zabezpieczyć ją na nowo 
hakiem „G” i sworzniem „S”. 

• Po wykonaniu opisanych powyżej operacji ponownie uruchomić WOM. 

Jeśli podbieracz nie obraca się, mogło dojść do ścięcia śruby bezpieczeństwa podbieracza. Informacje na temat 
jej wymiany można znaleźć w podrozdziale „9.2.1 Wymiana zabezpieczenia podbieracza”. 
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8.7.3 ODTYKANIE ROTORA (model Z589-2) 
Nadmierna ilość produktu utknęła między rotorem a dnem przenośnika. 

UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z odtykaniem maszyny: 
• Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i poczekać, aż wszystkie ruchome części maszyny 

zatrzymają się. 
• Wyłączyć system „F bus”. 

• Otworzyć prawą obudowę i wyjąć korbę odtykającą „M”. 
A) Umieścić dźwignię „L” złącza rotora w pozycji jałowej i wsunąć korbę odtykającą do wału przekładni. 
B) Kręcić korbą „M” w kierunku odwrotnym, powodując usuwanie produktu, którym maszyna jest zatkana. 

( A ) ( B )

L 

M 

Jeśli konieczne jest ręczne usuniecie ciał obcych (kamieni, kijów itp.), należy założyć rękawice ochronne przed 
wykonaniem takich czynności i/lub wykorzystać odpowiednie narzędzia. 

OSTROŻNIE! 
Przy wykonywaniu opisywanych czynności należy zachować szczególną ostrożność: obszar 
rotora jest bardzo niebezpieczny ze względu na obecność noży. 

Jeśli  konieczne  jest  zdjęcie  osłony  zabezpieczającej,  należy  kierować  się  informacjami  zawartymi 
w podrozdziale  „8.7.2 Odblokowanie podbieracza w przypadku utknięcia produktu pomiędzy nożami a osłoną  
zabezpieczającą”. 

Po całkowitym oczyszczeniu zatkanej przestrzeni należy wyjąć korbę „M”, umieścić ją w odpowiedniej oprawie 
i zamknąć obudowę. 

• Umieścić dźwignię „L” złącza z powrotem w pozycji
pracy. L

• Ponownie zamontować osłonę zabezpieczającą, 
jeśli wcześniej została zdemontowana. 

• Po  wykonaniu  opisanych  powyżej  operacji 
ponownie uruchomić WOM. 

Jeśli rotor się nie kręci: 
• Upewnić się, że dźwignia „L” jest poprawnie ustawiona. 
• Mogło dojść do ścięcia śruby przekładni mechanicznej. 

Aby ją wymienić, należy kierować się instrukcjami zawartymi w podrozdziale „9.2.2 Wymiana zabezpieczenia  
mechanicznego rotora (model Z589-2)”. 
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8.8 ZATRZYMANIE MASZYNY 
WAŻNE! Aby zakończyć pracę, operator powinien: 
• Zatrzymać maszynę. 
• Upewnić się, że wszystkie części maszyny zatrzymały się i są w pozycji spoczynku. 
• Zatrzymać ciągnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
• Wyłączyć system „F bus”. 

8.9 PARKOWANIE 
OSTROŻNIE! 
Przed odstawieniem maszyny do miejsca jej przechowywania należy upewnić się, że w środku 
nie pozostała bela. 

Po zakończeniu  pracy należy  odstawić  maszynę w odpowiednie  miejsce,  w terenie  płaskim,  co zapobiega 
przypadkowym i niespodziewanym przemieszczeniom maszyny. 
• Ustawić  kliny unieruchamiające pod kołami lub uruchomić hamulec postojowy  „2.4 Hamulec postojowy” 

(dotyczy wyłącznie maszyn posiadających to urządzenie). 
• Oprzeć podporę o ziemię i zablokować ją kołkiem zabezpieczającym. 
Podnieść maszynę na 2÷3 cm powyżej zaczepu ciągnika, aby umożliwić jej odczepienie. 
• Podnieść  podporę  wału,  odczepić  wał  od  ciągnika  i  oprzeć  go  na  podporze.  

Zabezpieczyć wał łańcuszkiem. 

Zwolnić ciśnienie w obwodzie hydraulicznym: 
• Oprzeć kółka podbieracza o ziemię. 
• Przekręcić dźwignię zaworu do pozycji „ZAMKNIĘTE”. 
• Odłączyć przewód i zabezpieczyć go przy pomocy podpory przewodów. 
• Odłączyć inne przewody instalacji hydraulicznej i zabezpieczyć je przy pomocy podpory przewodów. 

• Odłączyć przewody zasilania elektrycznego i systemu oświetlenia i zabezpieczyć je przy pomocy podpory 
przewodów. 

• Odłączyć kabel sygnałowy systemu „F bus” i zabezpieczyć go przy pomocy podpory przewodów. 
• Wyjąć terminal sterujący i umieścić go w miejscu wolnym od kurzu i wpływu pogody. 

• Wyjąć  kołek  zabezpieczający  i  sworzeń 
znajdujący się w uchu dyszla i odczepić ciągnik 
od maszyny. 

• Oddalić ciągnik od maszyny. 
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9 KONSERWACJA I REGULACJA 
9.1 KONSERWACJA BIEŻĄCA 

WAŻNE! 
Regularna i  dokładna konserwacja przedłuża życie maszyny i  gwarantuje bezpieczeństwo jej 
eksploatacji. 

Wszystkie śruby powinny być przykręcone zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli  „11.4 Momenty 
dokręcania”, chyba że oznaczono inaczej. 
W PRZYPADKU TEJ MASZYNY WARTOŚĆ „8.8” STANOWI STANDARD I WYKORZYSTYWANE 
MINIMUM. 
Średnica i momenty dokręcania dla rodzaju materiałów według DIN ISO 898. 

Smarowanie  maszyny  z  obracającymi  się  lub  ocierającymi  częściami  stanowi  operację  o  bardzo  dużym 
znaczeniu dla trwałości i działania maszyny. Smarowanie powinno być wykonywane systematycznie i regularnie 
„11.4  Momenty dokręcania”, chyba że oznaczono inaczej. 

UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej związanej z maszyną: 
• Należy przestrzegać najważniejszych zasad bezpieczeństwa zawartych w rozdziale „4 Ogólne 

standardy bezpieczeństwa”. 

Prace  konserwacyjne  powinno  się  wykonywać  wyłącznie  przy 
unieruchomionej  maszynie  i  przy  zatrzymanych  wszystkich  ruchomych 
częściach maszyny: 
• Należy wyłączyć ciągnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
• Należy wyłączyć system „F bus”. 
• Nie należy podnosić maszyny z ziemi. 

Prace konserwacyjne o wyznaczonych terminach należy planować z wyprzedzeniem. 

Niniejsza instrukcja ma charakter czysto informacyjny, a podane w niej terminy prac odnoszą się do maszyn 
wykorzystywanych w normalnych warunkach roboczych. Jeśli  maszyna jest wykorzystywana w trudniejszych 
warunkach, należy zwiększyć częstość prac konserwacyjnych. 

Należy wymienić części, które mogły już ulec zużyciu: 
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE. 

UWAGA! 
Jeśli  konieczne  jest  wykonywanie  prac  konserwacyjnych  przy  otwartej  klapie  maszyny  lub 
wewnątrz  komory,  w  której  formowana  jest  bela,  należy  zablokować  klapę,  wykorzystując 
bezpieczną blokadę klapy, przestrzegając instrukcji zawartych w podrozdziale „4.5.9 Bezpieczna 
blokada klapy”. 

Prace  konserwacyjne  powinny  być  przeprowadzone  dokładnie  tak,  jak  opisano  w  niniejszej  
instrukcji.  Zużyte  lub  uszkodzone  części  powinny  być  wymieniane  przez  odpowiednio 
przeszkolony personel. 
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9.2 KONSERWACJA I REGULACJA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
Niektóre  z  urządzeń  bezpieczeństwa  wymienionych  w  podrozdziale  „4.5  Urządzenia  bezpieczeństwa” 
wymagają oczyszczenia i/lub wyregulowania. 

9.2.1 WYMIANA ZABEZPIECZENIA PODBIERACZA 
WAŻNE! 
W przypadku ścięcia śruby zabezpieczenia podbieracza należy wymienić tej element na nowy 
o identycznych parametrach: 

• śruba M8X 45-10.9 UNI 5738 - DIN 960 (niecynkowana, częściowo gwintowana). 

• Odkręcić śruby „V” i zdjąć obudowę bezpieczeństwa znajdującą się po lewej stronie podbieracza. 
• Sprawdzić, czy między elementami przekładni nie utknęły części śruby. 
• Ustawić odpowiednio otwory bezpieczeństwa,  obracając ręcznie ślimak.  Na nowo wprowadzić  i  zakręcić 

śrubę „B”.

model Z589-3 model Z589-2 B

• Ponownie zamontować obudowę bezpieczeństwa i przykręcić śruby „V”.
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9.2.2 WYMIANA ZABEZPIECZENIA MECHANICZNEGO ROTORA (model  Z589-2) 
WAŻNE! 
W  przypadku  ścięcia  śruby  umieszczonej  na  mechanicznym  zabezpieczeniu  rotora  należy 
wymienić ten element na nowy o identycznych parametrach: 
• śruba M14X60-8.8 UNI 5738 - DIN 960 (niecynkowana, częściowo gwintowana). 

• Poluzować śruby „V” i zdjąć obudowę bezpieczeństwa znajdującą się po lewej stronie przekładni rotora. 
• Sprawdzić, czy między elementami przekładni nie utknęły części śruby. 

B 

• Ustawić rotor w pozycji jałowej (dźwignia „L” złącza rotora w pozycji jałowej). 
• Przy  pomocy  korby  „M” (dostarczona)  ustawić  odpowiednio  otwory  bezpieczeństwa.  Wprowadzić  i 

przykręcić nową śrubę. 

L 

M 

• Włączyć rotor (dźwignia „L” złącza rotora w pozycji 
trybu pracy), usunąć i schować rączkę „M”. L

• Ponownie zamontować obudowę bezpieczeństwa 
i przykręcić śruby „V”. 

UWAGA! 
Przed zamontowaniem WOM należy upewnić się, że korba „M” jest zdjęta i odłożona na swoje 
miejsce. 
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9.3 NAPIĘCIE ŁAŃCUCHÓW 
Należy  regularnie  kontrolować  napięcie  łańcuchów 
napędowych  i,  jeśli  dotyczy,  działanie  napinaczy 
automatycznych. 

Wartość  „F” napięcia  łańcuchów  powinna 
wynosić 5÷10 mm. 

F 

9.3.1 REGULACJA NAPINACZY AUTOMATYCZNYCH 
Łańcuchy rolkowe maszyny są napięte automatycznie dzięki sprężynowym napinaczom. 
Należy okresowo sprawdzać poprawne napięcie  łańcuchów i  w razie  konieczności  wyregulować je.  Należy 
kontrolować działanie napinaczy automatycznych. 

Aby sprawdzić i wyregulować napięcie łańcuchów, należy otworzyć lewą obudowę boczną: 

d 

X 

X 

d 

• Przy pomocy nakrętki „d” wyregulować odległość „X”, która powinna wynosić 10÷15 mm. 
• Po wyregulowaniu przykręcić na nowo nakrętkę „d1”. 
• Zamknąć obudowę boczną. 
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9.3.2 REGULACJA NAPINACZY RĘCZNYCH 
Niektóre łańcuchy rolkowe maszyny są napinane przez napinacze regulowane ręcznie. 
Należy okresowo sprawdzać poprawne napięcie łańcuchów i  w razie  konieczności  wyregulować je.  Należy 
kontrolować działanie napinaczy ręcznych. 

Aby  sprawdzić  i  wyregulować  napięcie  łańcuchów,  należy  otworzyć  lewą  obudowę  boczną  (po  wykonaniu 
regulacji należy zamknąć obudowę). 

Napięcie łańcucha wałka podającego: 
• Odkręcić śruby „V” i przeciwnakrętkę „d”. 
• Odkręcić lub przykręcić śrubę regulacyjną  „VR” 

w taki sposób, aby uzyskać prawidłowe napięcie 
łańcucha.
Po dokonaniu regulacji na nowo przykręcić 
przeciwnakrętkę „d”, a następnie śruby „V”.
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Napięcie łańcucha wałka dużego (model Z589-3): 
• Poluzować śruby „V1” i zdjąć obudowę. 
• Poluzować śruby „V2” i przeciwnakrętkę „d”. 
• Dokręcić lub odkręcić śrubę regulacyjną „VR” w taki sposób, aby uzyskać prawidłowe napięcie łańcucha. 
• Następnie przykręcić na nowo przeciwnakrętkę „d”, a potem śruby „V2”. 

V1
V1

V2

VR
d

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V1”. 

Napięcie łańcucha wałka dużego (model  Z589-2): 
• Poluzować śruby „V1” i zdjąć obudowę. 
• Poluzować  3  śruby  „V2” i  przy  pomocy  młotka  wyregulować  napięcie  łańcucha,  lekkimi  uderzeniami 

przemieszczając napinacz ku górze. 
• Następnie przykręcić na nowo 3 śruby „V2”. 

V1 V2

V1

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V”. 
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Napięcie łańcucha napędowego zespołu zbierającego (model Z589-3): 
• Poluzować śruby „V1” i zdjąć obudowę. 
• Poluzować śruby „V2” i przeciwnakrętkę „d”. 
• Dokręcić lub odkręcić śrubę regulacyjną „VR” w taki sposób, aby uzyskać prawidłowe napięcie łańcucha. 
• Następnie przykręcić na nowo przeciwnakrętkę „d”, a potem śruby „V2”. 

V1
V1

V2

VR

d

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V1”. 

Napięcie łańcucha napędowego zespołu zbierającego (model  Z589-2): 
• Poluzować śruby „V1” i zdjąć obudowę. 
• Poluzować  3  śruby  „V2” i  przy  pomocy  młotka  wyregulować  napięcie  łańcucha,  lekkimi  uderzeniami 

przemieszczając napinacz ku dołowi. 
• Następnie przykręcić na nowo 3 śruby „V2”. 

V1

V1

V2

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V”.
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Napięcie łańcucha rotora (model  Z589-2): 
Aby sprawdzić i wyregulować napięcie łańcucha rotora, należy otworzyć obudowę boczną prawą: 
• Poluzować śruby „V1” i zdjąć obudowę. 
• Od wewnątrz ściany maszyny poluzować 2 śruby „V2”. 
• Poluzować przeciwnakrętkę „d” i dokręcić lub odkręcić śrubę regulacyjną „VR” w taki sposób, aby uzyskać 

prawidłowe napięcie łańcucha. 

d V2

V2

• Następnie  przykręcić  na nowo przeciwnakrętkę  „d” i,  również od wewnątrz  ściany maszyny,  przykręcić 
2 śruby „V2”. 

• Na nowo zamontować obudowę i przykręcić ją za pomocą śrub „V1”. 
• Zamknąć obudowę boczną. 
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Napięcie łańcucha podbieracza (strona lewa): 
• Odkręcić i wyjąć śruby „V1” oraz obudowę boczną lewą podbieracza. 
• Poluzować  2  śruby  „V2” i,  przy  pomocy  młotka  wyregulować  napięcie  łańcucha,  lekkimi  uderzeniami 

przemieszczając napinacz ku górze. 
• Następnie przykręcić na nowo 2 śruby „V2”. 

V2

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V1”. 

Napięcie łańcucha podbieracza (strona prawa): 
• Odkręcić i wyjąć śruby „V1” oraz obudowę boczną podbieracza. 
• Poluzować  2  śruby  „V2” i,  przy  pomocy  młotka  wyregulować  napięcie  łańcucha,  lekkimi  uderzeniami 

przemieszczając napinacz. 
• Następnie przykręcić na nowo 2 śruby „V2”. 

V2

• Na nowo zamontować obudowę i przymocować go przy pomocy śrub „V1”. 
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9.4 REGULACJA SKROBAKÓW 
WAŻNE! 
Oba  rejony  maszyny,  w  których  znajdują  się  skrobaki,  powinny  być  zawsze  odpowiednio 
wyregulowane i utrzymywane w czystości. 

Skrobaki maszyny to: 
1)  skrobak wałka ruchomego 
2)  skrobak wałka dolnego 

1
2

UWAGA! Przed  wykonaniem  jakiejkolwiek  czynności  związanej  z 
konserwacją lub regulacją skrobaków należy: 

• Zatrzymać maszynę i poczekać, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. 
• Zgasić silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

WAŻNE! 
Podczas regulacji odległości  „D” między ostrzem a wałkiem ostrze skrobaka nie może trafiać 
na wałek. 

9.4.1 SKROBAK WAŁKA RUCHOMEGO 
• Otworzyć  klapę,  aby  możliwe  było  wykonanie  planowanych  czynności,  i  zablokować  ją  przy  pomocy 

bezpiecznej blokady klapy,  zgodnie z instrukcjami zawartymi  w podrozdziale  „4.5.9  Bezpieczna blokada 
klapy”. 

• Otworzyć obie boczne obudowy maszyny. 
• Poluzować 2 śruby „V” (po jednej z każdej ze stron) i śrubę dwustronną „C” (po jednej z każdej ze stron) 

i przy pomocy młotka wyregulować (poprzez lekkie uderzenia w skrobak) odległość  „D” między wałkiem 
a ostrzem skrobaka: 
Odległość „D” = 0÷0,5 mm. 

• Po dokonaniu regulacji  należy ponownie przykręcić  2 śruby  „V” i  2  śruby dwustronne  „C” i  sprawdzić, 
czy odległość „D” nie zmieniła się na skutek przykręcenia śrub i śrub dwustronnych. 

C
V

D

V

• Zamknąć boczną obudowę maszyny 
• Upewnić  się,  że  w  pobliżu  maszyny  nie  znajdują  się  osoby  postronne  (jeśli  takie  osoby  znajdują  się 

w bliskości maszyny, należy je oddalić) i zapalić ciągnik. 
• Zwolnić blokadę klapy. 
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9.4.2 SKROBAK WAŁKA DOLNEGO 
• Otworzyć  klapę,  aby  możliwe  było  wykonanie  planowanych  czynności,  i  zablokować  ją  przy  pomocy 

bezpiecznej blokady klapy,  zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale  „4.5.9  Bezpieczna blokada 
klapy”. 

• Odkręcić 4 śruby „V” (po 2 z każdej ze stron) i przy pomocy młotka wyregulować (poprzez lekkie uderzenia 
w skrobak) odległość „D” między wałkiem a ostrzem skrobaka: 
Odległość „D” = 0÷0,5 mm. 

• Po dokonaniu regulacji należy ponownie przykręcić 4 śruby „V” i sprawdzić, czy odległość „D” nie zmieniła 
się na skutek przykręcenia śrub.

D V2

V2

• Upewnić  się,  że  w  pobliżu  maszyny  nie  znajdują  się  osoby  postronne  (jeśli  takie  osoby  znajdują  się 
w bliskości maszyny, należy je oddalić) i zapalić ciągnik. 

• Zwolnić blokadę klapy. 
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WAŻNE! 
Wałek klapy i skrobak są zawsze montowane przez producenta w otworach w ustawieniu „A”, 
jak pokazano na rysunku. 

ustawienie   „  A  ”  ustawienie   „  B  ”  

Ru
Ra

W  przypadku  pracy  na  terenie,  gdzie  występuje  dużo  kamieni,  zaleca  się  przesunięcie  wałka  klapy 
i odpowiedniego  wałka  skrobaka  w  ustawieniu  „B”,  jak  przedstawiono  na  rysunku.  Należy  to  zrobić 
w następujący sposób: 
• Otworzyć  klapę,  aby  możliwe  było  wykonanie  planowanych  czynności,  i  zablokować  ją  przy  pomocy 

bezpiecznej blokady klapy,  zgodnie z instrukcjami zawartymi  w podrozdziale  „4.5.9  Bezpieczna blokada 
klapy”. 

• Odkręcić i wyjąć śruby mocujące skrobak „Ra”, tak aby przesunąć go do nowego ustawienia „B”. 
• Zamocować go przy użyciu tych samych śrub, bez zakręcania. 

UWAGA! Podczas  wykonywania  czynności  związanych  ze  skrobakiem  należy  zwrócić 
szczególną uwagę na: 
• ostrze skrobaka, które jest bardzo ostre, 
• wagę skrobaka, która może spowodować zgniecenie. 

• Odkręcić i wyjąć śruby mocujące dolny wałek „Ru” klapy, aby ustawić go w nowym ustawieniu „B”. 
• Zamocować go przy użyciu tych samych śrub, dokręcając je. 

UWAGA! 
Należy zwrócić szczególną uwagę na czynności związane z dolnym wałkiem klapy – jego ciężar 
może powodować zgniecenie. 

• Ustawić odpowiednią odległość „D” między ostrzem skrobaka a wałkiem. 
• Po dokonaniu regulacji przykręcić na nowo śruby mocujące skrobak „Ra” i sprawdzić, czy odległość „D” nie 

zmieniła się na skutek dokręcenia śrub. 
• Upewnić się, że w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby, postronne; jeśli tak, należy je oddalić. 
• Ponownie włączyć ciągnik i zwolnić blokadę klapy. 
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9.5 PASY 

9.5.1 REGULACJA PASÓW 
Sprawdzić, jak zachowują się pasy podczas pracy: 
• Maszyna powinna być w ustawieniu rdzenia twardego, unieruchomiona na płaskim terenie i z klapą dobrze 

zamkniętą za pomocą bocznych haków. 
• Włączyć WOM przy niewielkiej prędkości i obserwować, od tyłu maszyny, zachowanie pasów w stosunku do 

prowadnic. 

Jeśli pasy mają tendencję do przesuwania się w prawo, należy wykonać regulację w pozycji  „R1” (po prawej 
stronie) w następujący sposób: 
1) Otworzyć lekko klapę, aby: 
• poluzować pasy, 
• przenieść punkt „R1” do pozycji odpowiedniejszej do wykonania regulacji. 
Zablokować  klapę  przy  wykorzystaniu  bezpiecznej  blokady  klapy  zgodnie  z  instrukcjami  zawartymi 
w podrozdziale „4.5.9  Bezpieczna blokada klapy”. 
• Zatrzymać maszynę i poczekać, aż wszystkie ruchome części maszyny się zatrzymają. 
• Zgasić silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

R2

d
R1

R1
A

2) Poluzować śruby „A” (strona prawa) i odkręcić lub dokręcić przeciwnakrętki „d” napinacza w taki sposób, 
aby prawy koniec wałka obniżył się. Następnie na nowo przykręcić śrubę „A” i przeciwnakrętki „d”. 

3) Upewnić się, że w pobliżu maszynie nie ma innych osób (jeśli są, należy je oddalić) i ponownie włączyć silnik  
ciągnika. Zwolnić blokadę klapy i zamknąć klapę. 

4) Uruchomić ciągnik i włączyć WOM z niewielką prędkością, aby ponownie sprawdzić poprawne zachowanie  
pasów. 
W razie potrzeby powtórzyć regulacje opisane w punktach 1, 2, 3 i 4, aż do uzyskania odpowiedniej  
regulacji. 

Jeśli pasy mają tendencję do przesuwania się w lewo, należy wykonać te same czynności, ale z lewej 
strony. 
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Jeśli pasy przesuwają się również w części przedniej, należy dokonać regulacji również w punkcie „R2”: 
a) Otworzyć lekko klapę, aby poluzować pasy. Zablokować klapę, przesuwając dźwignię umieszczoną na bloku 

zaworu do pozycji blokady (kłódka zamknięta) „4.5.9  Bezpieczna blokada klapy”. 

• Zatrzymać maszynę i poczekać, aż wszystkie ruchome części maszyny się zatrzymają. 
• Zgasić silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
b) Otworzyć obudowę po boku maszyny, gdzie ma być wykonana regulacja. 
c) Ustawić się tak, aby można było dosięgnąć punktu regulacji  „R2”, znajdującego się pod górną pokrywą 

maszyny, i poluzować śrubę „A”. 
d) Odkręcić lub dokręcić przeciwnakrętki  „d” napinacza w taki sposób, aby obniżyć lub unieść koniec wałka. 

Następnie ponownie przykręcić śrubę „A” i przeciwnakrętki „d”. 
Następnie zamknąć obudowę. 

e) Upewnić się, że w pobliżu maszynie nie ma innych osób (jeśli są, należy je oddalić) i ponownie włączyć silnik 
ciągnika. Zwolnić blokadę klapy i zamknąć klapę. 

f) Uruchomić  ciągnik  i  włączyć  pobór  mocy  z  niewielką  prędkością,  aby  ponownie  sprawdzić  poprawne 
zachowanie pasów. 

W razie potrzeby powtórzyć regulacje opisane w punktach a, b, c, d, e, f, aż do uzyskania odpowiedniej  
regulacji. 

Jeśli regulacja nie przyniosła satysfakcjonującego efektu, należy zwrócić się 
do punktu serwisowego. 

9.5.2 KONSERWACJA PASÓW 
W przypadku wymiany lub przesuwania pasów należy kierować się następującymi instrukcjami: 

Otworzyć  częściowo  klapę  i  zablokować  ją  przy  użyciu  bezpiecznej  blokady  klapy  w  celu  uniknięcia 
przypadkowego zatrzaśnięcia się klapy „4.5.9  Bezpieczna blokada klapy”. 
• Dopiero teraz można wykonywać czynności związane z wymianą lub przesuwaniem pasów. 

WAŻNE! 
Maksymalna  dopuszczalna  różnica  między  długościami  najdłuższego  i  najkrótszego  pasa 
wynosi 2,5÷3 cm. 

Dopuszcza się dodawanie do pasów dodatkowych kawałków (jednego lub większej liczby),  pod warunkiem, 
że są one takiego samego rodzaju. 

„D” min. 

Uwaga  :   między dwoma spinaczami powinno się zostawić odległość minimalną „D” wynoszącą 50 cm. 
Należy także przestrzegać kierunku ruchu oznaczonego strzałkami.

  Strzałka wskazuje kierunek ruchu pasa w maszynie. 
 

Po zakończeniu pracy należy odblokować klapę przed jej zamknięciem. 
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9.5.3 SPINANIE PASÓW PRZY UŻYCIU ZSZYWACZA „PROFI 5” 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

1) Przyciąć koniec pasa dokładnie pod kątem prostym. 
2) Ustawić zszywacz „PROFI 5” w imadle, otworami do przodu. Otworzyć maksymalnie imadło. 
3) Umieścić nity zszywek w otworach, zaczynając od lewej strony. 
4) W każdym otworze umieścić dwa nity spinacza. 
5) Zamykać imadło,  do momentu kiedy spinacze dotkną ogranicznika,  pozostawiając możliwość wsunięcia 

pasa. 
6) Wsuwać pas zgodnie z oznaczeniem (w zależności od szerokości pasa i liczby spinaczy). 
7) Utrzymując pas w tym ustawieniu, docisnąć mocno nity zaciskające, zamykając imadło. 
8) Pas powinien przylegać do nitów; imadło powinno się zamykać do momentu, kiedy nity dotkną powierzchni 

pasa. 
9) Wprowadzić  przebijak  do lewego otworu,  aż do  ogranicznika.  Aby uzyskać  idealne  połączenie  nitowe, 

należy dodatkowo 3 razy uderzyć młotkiem. 
10) Pozostałe połączenia nitowe powinno się wykonywać od prawej do lewej. UWAGA! Młotek powinien ważyć 

500÷800 g. 
11) Otworzyć imadło i wyjąć pas, wyginając go lekko do tyłu. 
12) Wprowadzić kolejne spinacze, umieścić pas na pierwszym nicie od lewej i wykonać nitowanie w sposób 

opisany powyżej. 
13) Uderzać młotkiem we wszystkie nity na płaskiej powierzchni, uważając, żeby nie zgnieść oczek. 
14) Pożądaną szerokość spinaczy można łatwo uzyskać poprzez zgięcie i złamanie. 
15) Obciąć wystający sznurek łączący. 
16) Metoda spinania jest taka sama dla wszystkich szerokości pasów. 
17) Powtórzyć wszystkie czynności z drugiej strony pasa, pamiętając o spinaniu tej samej strony.
18) Wykonać 2-centymetrowe cięcie ukośne, pozostawiając z obu stron 5-milimetrowy zapas. 
19) Połączyć oba końce pasa i wprowadzić w oczka pręt, aby sprawdzić poprawność połączenia. 
20) Po połączeniu obu końców zewnętrzne krawędzie pasa powinny przebiegać równo. 

WAŻNE!  Należy  bardzo  uważnie  montować  pasy  w  maszynie,  przestrzegając  kierunku  ruchu 
oznaczonego na schemacie „11.6 Przebieg pasów”. 
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9.5.4  SPINANIE PASÓW PRZY UŻYCIU ZSZYWACZA „PROFI 19” 
1) Przyciąć koniec pasa dokładnie pod kątem prostym. 

2) Ustawić zszywacz „PROFI 19” w imadle, otworami do przodu. Otworzyć maksymalnie imadło. 
3) Umieścić nity zszywek w otworach, zaczynając od lewej strony. 
4) W każdym otworze umieścić dwa nity spinacza. 
5) Zamykać imadło, do momentu kiedy spinacze dotkną ogranicznika,  pozostawiając możliwość wsunięcia 

pasa. 
6) Wsuwać pas zgodnie z oznaczeniem (w zależności od szerokości pasa i liczby spinaczy). 
7) Utrzymując  pas  w  tym  ustawieniu,  docisnąć  mocno  nity  zaciskające,  zamykając  imadło.  Uwaga  na 

oznaczenie różnych długości. 
8) Pas powinien przylegać do nitów; imadło powinno się zamykać do momentu, kiedy nity dotkną powierzchni 

pasa. 
9) Wprowadzić  przebijak do lewego  otworu,  aż do ogranicznika.  Aby uzyskać  idealne połączenie  nitowe,  

należy dodatkowo 3 razy uderzyć młotkiem. 
10) Pozostałe połączenia nitowe powinno się wykonywać od prawej do lewej. UWAGA! Młotek powinien ważyć 

500÷800 g. 
11) 11) Zamiast młotka można użyć specjalnego pistoletu pneumatycznego (ciśnienie maks. 6 barów). 
12) Otworzyć imadło i wyjąć pas, wyginając go lekko do tyłu. 
13) Uderzać młotkiem we wszystkie nity na płaskiej powierzchni, uważając, żeby nie zgnieść oczek. 
14) Pożądaną szerokość spinaczy można łatwo uzyskać poprzez zgięcie i złamanie. 
15) Obciąć wystający sznurek łączący. 
16) Metoda spinania jest taka sama dla wszystkich szerokości pasów. 
17) Powtórzyć wszystkie czynności z drugiej strony pasa, pamiętając o spinaniu tej samej strony. 
18) Wykonać 2-centymetrowe cięcie ukośne, pozostawiając z obu stron 5-milimetrowy zapas. 
19) Połączyć oba końce pasa i wprowadzić w oczka pręt, aby sprawdzić poprawność połączenia. 
20) Po połączeniu obu końców zewnętrzne krawędzie pasa powinny przebiegać równo. 

WAŻNE!  Należy  bardzo  uważnie  montować  pasy  w  maszynie,  przestrzegając  kierunku  ruchu 
oznaczonego na schemacie „11.6 Przebieg pasów”. 
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9.6 REGULACJA OBWIĄZYWACZY 

9.6.1 OBWIĄZYWACZ PODWÓJNYM SZNURKIEM 
System  sterowania  „F  bus” pozwala  na  zarządzanie  parametrami  ustawień  obwiązywacza  podwójnym 
sznurkiem, niezależnie od średnicy beli: 

„A”   =   odległość sznurka od krawędzi beli. 
„B”   =   liczba kręgów wiązania przy krawędzi.
„C”   =   liczba kręgów wiązania w centrum. 

Aby zmienić parametry, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w następujących podrozdziałach: 
QuickTronic = „10-QT.3.1 Programowanie”. 
EasyTronic = „10-ET.5.1 Menu program”. 

UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z regulacją 
lub konserwacją  obwiązywacza podwójnym sznurkiem: 
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Regulacja hamulców sznurka: 
Maszyna jest wyposażona w hamulce sznurka służące regulacji napięcia sznurka: 
• „F1” umieszczony na pojemniku na szpule sznurka,
• „F2” umieszczone na ramieniu obwiązywacza.

Napięcie sznurka można regulować, dokręcając lub obluzowując sprężynę  „M” poprzez przeciwnakrętki  „d” 
i śruby „V” hamulca sznurka: 
• Dokręcenie sprężyny “M” powoduje zwiększenie napięcia sznurka.
Poluzowanie sprężyny “M” powoduje zmniejszenie napięcia sznurka. 

OSTROŻNIE! 
Należy zachować dużą ostrożność podczas wykonywania jakichkolwiek czynności  w pobliżu 
hamulców sznurka umieszczonych na ramieniu obwiązywacza, przy ostrzu obwiązywacza. 
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Przedłużenie ostrza tnącego sznurek: 
Jeśli konieczne jest wiązanie bliżej centrum beli , może być konieczna regulacja ramienia, na którym osadzone 
jest ostrze: 

X

 

• Poluzować cztery nakrętki „d” i przesunąć obie części, uzyskując odpowiednie wymiary. 
• Następnie przykręcić na nowo cztery nakrętki „d”. 

Wymiana ostrza: 
Jeśli ostrze obwiązywacza podwójnym sznurkiem nie tnie już sznurka, można: 
• wymienić je (w przypadku jego złamania) 
• obrócić je (w przypadku zużycia). 

Odkręcić 2 śruby „V” i wymienić ostrze na nowe lub 
obrócić je i na nowo przykręcić 2 śruby „V”. 

V

OSTROŻNIE! 
Należy bardzo uważać na ostrze obwiązywacza. 
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9.6.2 OBWIĄZYWACZ SIATKĄ 
System  sterowania  „F  bus” pozwala  na  ustalenie  liczby  wiązań  beli.  Aby  zmienić  te  ustawienia,  należy 
zapoznać się z informacjami zawartymi w następujących podrozdziałach: 
• EasyTronic = “10-ET.5.1 Menu program”. 

UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności  związanej z  regulacją 
lub konserwacją obwiązywacza siatką: 
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Regulacja ruchu ramienia podającego siatkę: 
Należy wyregulować ruch ramienia podającego siatki “BR” w stosunku do wałka pośredniego “R” za pomocą 
odpowiedniej śruby regulacyjnej „VR” umieszczonej na ograniczniku „F”: 

OSTROŻNIE! 
Należy zachować dużą ostrożność podczas wykonywania jakichkolwiek czynności  w pobliżu 
ramienia obwiązywacza siatką, przy ostrzach obwiązywacza. 

• Otworzyć obudowę boczną prawą. 
• Odkręcić  nakrętkę  „d” i  dokręcić  lub  odkręcić 

śrubę  regulacyjną  „VR”,  tak  aby  uzyskać 
odpowiednią  odległość  między  ramieniem 
podającym  siatkę  „BR” a wałkiem  pośrednim 
„R”. 

 

R

Uwaga: 
• Jeśli śruba „VR” będzie nadmiernie dokręcona, ramię podające siatkę może przemieścić się i ocierać 

się o wałek podczas obwiązywania. 
• Jeśli natomiast śruba „VR” będzie nadmiernie odkręcona, ruch ramienia podającego siatkę może być 

niewystarczający, przez co siatka nie zostanie podana i nie będzie zachodziło wiązanie beli. 

• Po dokonaniu regulacji dokręcić nakrętkę „d” i zamknąć obudowę. 
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Wymiana ostrza: 
OSTROŻNIE! 
Należy uważać na poszczególne elementy ostrza. 

• Jeśli  elementy ostrza  obwiązywacza  siatką  nie  tną już siatki  (ostrza  są zużyte  lub złamane),  należy  je  
wymienić: 

• Wyjąć nity „R” pierwotnie mocujące ostrza. 
• Wymienić  zużyte  lub  złamane  ostrza  i 

zamocować  je  na  nowo  do  ramienia 
obwiązywacza  przy  pomocy  śrub  M6X  20 
zamiast nitów. 
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9.7 KOMPONENTY ELEKTYCZNE I ELEKTRONICZNE 
• Sprawdzić, czy przewody instalacji elektrycznej i centralki nie są zgniecione lub zniszczone. 
• Pilnować,  aby  wszystkie  gniazda,  wtyczki,  kable  i  czujniki  były  zawsze  wolne  od  zabrudzeń  ziemią 

lub zbieranym materiałem. 
• Sprawdzać stan świateł i wymienić ewentualne wypalone żarówki w systemie oświetlenia. 

Więcej informacji na temat konserwacji centralki można znaleźć w rozdziale „10 System sterowania F bus”. 

WAŻNE! 
Po utworzeniu pierwszych 200 bel należy poddać maszynę kontroli w zakresie opisanym 
powyżej. 

9.7.1 CZUJNIKI 
Na prasie rozmieszczono szereg czujników typu łącznik zbliżeniowy („proximity switch”), które poprzez system 
„F bus” regulują i monitorują poszczególne fazy pracy maszyny. 

R
X S LED

X =  1÷3 mm

Wyregulować odległość „X”  (ok. 1÷3 mm) między czujnikiem „S” a odpowiednim elementem ustalającym „R”, 
jak przedstawiono na przykładowym rysunku (przykład ma charakter czysto ilustracyjny): 

• Przy włączonym systemie sterowania „F bus” należy działać na nakrętki mocujące czujnik do jego podpory, 
tak aby zbliżyć go lub oddalić od odpowiedniego elementu ustalającego. 

• Kiedy zapali się światło „LED” umieszczone na czujniku, została uzyskana prawidłowa odległość „X”. 
• Zamocować  nakrętki  i  sprawdzić  na  nowo  zapalanie  się  światła  „LED” czujnika,  który  mógł  ulec 

przemieszczeniu na skutek przykręcenia nakrętek. 

WAŻNE! 
Czujniki powinno się regulować w taki sposób, aby podczas pracy nie dotykały i nie zahaczały 
odpowiednie elementy ustalające. 

OSTROŻNIE! 
Regulacja powinna dotyczyć wszystkich czujników umieszczonych na maszynie. Powinno się 
przy tym przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, zwracając maksymalną uwagę na te 
miejsca, gdzie występuje szczególne ryzyko niebezpieczeństwa. 

Jeśli uzyskanie dostępu do czujników podlegających regulacji wymaga otwarcia lub zdjęcia obudowy, należy 
pamiętać o umieszczeniu jej i zamknięciu po zakończeniu regulacji. 
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9.8 REGULACJA PODBIERACZA 

9.8.1  REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY PODBIERACZA 
Wysokość pracy podbieracza można regulować za pomocą kółek umieszczanych w jednej z przewidywanych 
pozycji, jednakowej po obu stronach podbieracza. 

WAŻNE! 
Zęby  podbieracza  nie  mogą  nigdy  dotykać  ziemi.  Należy  wyregulować  wysokość  pracy 
podbieracza w taki sposób, aby zęby zawsze znajdowały się przynajmniej 2÷3 cm nad ziemią. 

Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „7.6.3 Regulacja kółek podbieracza”. 

9.8.2 HYDRAULICZNE PODNOSZENIE PODBIERACZA

Można  dowolnie  podnosić  i  opuszczać  podbieracz 
przy użyciu pary siłowników hydraulicznych bocznych, 
wykorzystując  dźwignię  rozdzielacza  hydraulicznego 
ciągnika,  poprzez  otwarcie  zaworu  odcinającego 
(dźwignia zaworu w pozycji „OTWARTE”).

Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „7.4.3  Podłączenie instalacji hydraulicznej”. 
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9.8.3 WYMIANA ZĘBÓW ZBIERAJĄCYCH 
UWAGA! Jeśli konieczna jest wymiana zębów zbierających zamontowanych 
na ramie podbieracza: 
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania.

Poluzować 4 śruby  „V” (2 nad i 2 pod) mocujące 
zacisk  „F”,  odpowiadające  zębowi  podlegającemu 
wymianie.  Zdjąć  zacisk,  tak  aby  główki  śrub  „V” 
przeszły przez otwory na zacisk.

Odkręcić  śrubę  „B”,  zdjąć ząb  „D” i  odpowiednią 
płytkę „T”.
Wymienić ząb zbierający  „D” na nowy, identyczny. 
Przykręcić go przy użyciu płytki „T” i śruby „B”.

Zamontować  na  nowo  zacisk  “F”,  wtykając  ją  na 
śruby “V” i wciskając na nie.

Zakręcić  4  śruby  „V”,  przestrzegając  wartości 
dokręcenia 15 Nm. 
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9.8.4 REGULACJA KRZYWKI PODBIERACZA 
Wyregulować miejsce wypuszczenia produktu, działając na krzywkę umieszczoną z prawej strony podbieracza. 

U  WAGA!   
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

• Odkręcić i wyjąć śruby „V1” oraz prawą obudowę 
podbieracza. 

• Poluzować 4 śruby „V2” mocujące krzywkę. 

Wyregulować ustawienie krzywki, obracając ją w taki sposób, aby przybliżyć ją lub oddalić ząb zbierający od 
zespołu transportowego (podrzutnika  w przypadku modelu Z589-3, zespół tnący w przypadku modelu  Z589-2). 

Obrócić krzywkę w kierunku ustawienia: 
„A” = aby zbliżyć ząb do zespołu zbierającego. 
„B” = aby oddalić ząb od zespołu zbierającego. 

A
A B B

• Przykręcić na nowo 4 śruby „V2”, aby zamontować krzywkę. 
• Zamontować na nowo obudowę i przymocować ją za pomocą śrub „V1”. 
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9.9 KONSERWACJA I REGULACJA URZĄDZENIA TNĄCEGO (model  Z589-2) 
Czynności związane z demontażem lub montażem noży lub fałszywych noży powinny być wykonywane za 
każdym razem, kiedy dochodzi do: 
• Demontażu wszystkich lub kilku noży. 
• Demontażu noży do ostrzenia. 
• Wymiany wszystkich lub niektórych noży na noże zastępcze. 

U  WAGA  !   Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z demontażem lub montażem 
noży: 
• Otworzyć klapę i zablokować ją przy użyciu przy wykorzystaniu bezpiecznej blokady klapy 

zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale „4.5.9  Bezpieczna blokada klapy”. 
• Pamiętać o odblokowaniu klapy przed jej zamknięciem. 
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

U  WAGA!   
Noże są naostrzone. Zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych! 
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9.9.1 USUWANIE NOŻY 
Aby zdemontować noże konieczne jest, aby noże były odłączone. Operację tę można zapobiegawczo wykonać 
bezpośrednio z terminalu systemu „F bus”. 

W tym celu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w podrozdziałach: 
• EasyTronic = „10-ET.6.3  Urządzenie tnące”. 

a)  Umieścić dźwignię „L” złącza rotora w pozycji jałowej. 
b) Odczepić  noże,  umieszczając  rączkę  „M” znajdującą  się  po  prawej  stronie  maszyny  w  pozycji  „noże 

odczepione” (dźwignia „M” opuszczona). 

( a ) ( b )

L

M

dźwignia M obniżona do pozycji NOŻE ODCZEPIONE

• W komorze, w której formowana jest bela, należy zatrzymać noże do usunięcia, chwytając za ich koniec,  
podnosząc je i wysuwając. 
Aby ułatwić sobie demontaż noży można ręcznie pokręcić rotorem, zachowując bardzo dużą ostrożność. 

W  AŻNE!   
Na  miejsce  usuniętych  noży  należy  zamontować  zastępcze 
noże, tak aby produkt nie zapychał miejsc zwolnionych przez 
noże, uniemożliwiając ponowny montaż noży. 

c) Po  zakończeniu  opisanych  czynności  należy  zamocować  zastępcze  noże,  przesuwając  rączkę  „M” do 
pozycji „noże zablokowane” (dźwignia „M” podniesiona). 

d) Ustawić dźwignię „L” złącza w pozycji ruchu.

( c ) ( d )

L
M

dźwignia M podniesiona do pozycji NOŻE ZABLOKOWANE
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9.9.2 MONTAŻ NOZY LUB FAŁSZYWYCH NOŻY 
Aby  zamontować  noże  lub  zastępcze  noże  konieczne  jest,  aby  noże  były  wsunięte.  Operację  tę  można 
zapobiegawczo wykonać bezpośrednio z terminalu systemu „F bus”. 

W tym celu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w podrozdziałach: 
• EasyTronic = “10-ET.6.3  Urządzenie tnące”. 

a) Umieścić dźwignię „L” złącza rotora w pozycji jałowej. 
b) Odczepić  noże,  umieszczając  rączkę  „M” znajdującą  się  po  prawej  stronie  maszyny  w  pozycji  „noże 

odczepione” (dźwignia „M” opuszczona). 

( a ) ( b )

L

M

dźwignia M obniżona do pozycji NOŻE ODCZEPIONE

• W komorze, w której formowana jest bela, należy wsunąć noże lub zastępcze noże w odpowiednie szczeliny. 
Aby ułatwić sobie demontaż noży można ręcznie pokręcić rotorem, zachowując bardzo dużą ostrożność.  
Upewnić się, że noże są umieszczone poprawnie. 

WAŻNE! 
Jeśli noże lub zastępcze noże nie są odpowiednio zaczepione, mogą one dostać się do komory,  
w której formowana jest bela, razem z produktem do prasowania. 

Poprawnie umieszczone noże Poprawnie umieszczone zastępcze noże

c) Po wykonaniu tych czynności należy ponownie zahaczyć noże poprzez umieszczenie rączki „M” w pozycji 
„noże zablokowane” (dźwignia „M” uniesiona).

d) Ustawić dźwignię „L” złącza w pozycji ruchu.

( c ) ( d )

L
M

dźwignia M podniesiona do pozycji NOŻE ZABLOKOWANE 
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9.9.3 OSTRZENIE NOŻY 
Ostrzenie noży wykonuje się przy pomocy odpowiednich do tego celu narzędzi, zawsze wtedy, kiedy uznaje się 
to za stosowne. 
Należy pamiętać, że dobre naostrzenie noży zmniejsza zapotrzebowanie na moc i zapewnia lepszą jakość 
cięcia. 

WAŻNE! 
Podczas ostrzenia nie  należy doprowadzić do przegrzania noży,  co mogłoby zmniejszyć  ich 
odporność na zużycie. 

• Ostrzenie wykonuje się tylko po jednej stronie STRONA
noża. 

U  WAGA!   
• Wszystkie  czynności  należy  wykonywać  ostrożnie,  pamiętając  o  standardach 

bezpieczeństwa. 
• Noże są naostrzone. Zaleca się zachowanie ostrożności i korzystanie z rękawic ochronnych 

lub innych zabezpieczeń. 
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9.10 KOŁA I OPONY 
Należy  okresowo  mierzyć  ciśnienie  w  oponach  i sprawdzać  jego  poprawność  dla  danego  rodzaju  opon, 
porównując otrzymany wynik z wartościami zawartymi w tabeli „11.5 Wartości ciśnienia w oponach”. 

• Należy okresowo sprawdzać dokręcenie nakrętek przy śrubach dwustronnych w piastach kół; powinno ono 
wynosić 250 Nm. 

• Naprawa kół  i  opon powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

9.11 DOKRĘCENIE ŚRUB 
Należy regularnie sprawdzać dokręcenie nakrętek i śrub mocujących i w razie potrzeby dokręcić je zgodnie 
z informacjami zawartymi w tabeli „11.4 Momenty dokręcania”. 
• Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek po pierwszych 3 godzinach pracy. 
• Sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek po pierwszych 10 belach wyprodukowanych przez nową 

maszynę. 

9.12 SPAWANIE 
U  WAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!   
• Nie wykonywać nigdy prac spawalniczych z belą w komorze prasy. 

Przed wykonaniem prac spawalniczych związanych z prasą: 
• Zatrzymać ciągnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki  i  upewnić się, że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Odłączyć wszystkie funkcje elektryczne i elektroniczne. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Więcej  informacji  można  znaleźć  w  podrozdziale  „4.2  Ostrzeżenia  dotyczące  
bezpieczeństwa”.  Podczas  wykonywania  prac  spawalniczych  należy  zachować  dużą 
ostrożność. 
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9.13 SMAROWANIE 
Regularne smarowanie pomaga zapobiegać awariom i uniknąć prac naprawczych. Smarowanie powinno być 
wykonywane okresowo, przy wykorzystaniu olejów i smarów dobrej jakości. 

W  AŻNE  ! 
• Ogólnie zaleca się stosowanie smaru: AGIP GR MU EP0 
• Do skrzyni przekładnowej należy używać oleju: AGIP BLASIA EP 150 
• W zbiorniku systemu automatycznego smarowania łańcuchów należy stosować olej:  AGIP 

OSO 100 

• Smarować należy wszystkie obracające się części: wieńce kół, łożyska, łańcuchy, sworznie i wały. 

U  WAGA!   
Podczas wykonywania czynności związanych z natłuszczaniem i smarowaniem 
należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w rozdziale 
„4 Ogólne standardy bezpieczeństwa”. 

UWAGA! Przed  wykonaniem  czynności  związanych  z  natłuszczaniem 
i smarowaniem: 
• Zatrzymać  ciągnik,  wyjąć  kluczyk  ze  stacyjki  i  upewnić  się,  że  wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Uwaga: jeśli  uzyskanie  dostępu  do  części  wymagających  smarowania  wiąże  się  z  koniecznością 
otwarcia lub zdjęcia obudowy, należy pamiętać o jej  ponownym zamknięciu lub przymocowaniu po 
zakończeniu wykonywanych czynności. 
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9.13.1 NATŁUSZCZANIE

Należy  smarować  i  natłuszczać  wszystkie 
przewidziane  punkty  oznaczone  specjalnymi 
naklejkami: „7500214” umieszczonymi na maszynie, 
po każdych 30 godzinach pracy. 

• Przed wprowadzeniem smaru do smarownicy należy starannie wyczyścić połączenia smarownicy, tak aby 
błoto,  kurz  i  ciała  obce  nie  zmieszały  się  ze  smarem,  co  ograniczyłoby,  a  nawet  wyeliminowało  efekty  
smarowania. 

• Wprowadzenie do punktu podlegającego smarowaniu zbyt dużej ilości smaru pod wysokim ciśnieniem może 
zniszczyć ochronę łożysk. Należy wykonywać tę czynność z należytą ostrożnością. 

• Smarowanie i natłuszczanie WPT powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji 
obsługi i konserwacji dołączonej do WPT. 
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9.14 OLEJ HYDRAULICZNY 
Jako komponenty cechujące się wysoką precyzją sterowniki wymagają czystego i filtrowanego oleju: 
• Sprawdzać okresowo poziom i zanieczyszczenie oleju. 
• Sprawdzić szczelność i blokady węży hydraulicznych oraz ewentualne wycieki oleju. 
• Sprawdzić i uzupełnić olej w skrzyni przekładniowej i w pojemniku smarowania automatycznego. 

WAŻNE! 
Należy wykorzystywać oleje zalecane przez  METAL-FACH w podrozdziale  „9.13 Smarowanie”; 
inne typy oleju mogą powodować problemy związane z pompowaniem. 

9.14.1 AUTOMATYCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW 
Prasa jest wyposażona w system automatycznego smarowania łańcuchów. 
System ten działa przy każdym zamknięciu klapy dzięki ruchowi pompki. 

Można regulować przepływ oleju poprzez bezpośrednią regulację ruchu tłoka „P” umieszczonego na pompce. 

Jeśli  przepływ  oleju  jest  zbyt  mały  lub  zbyt  duży,  należy  wyregulować  odległość  „D” w  taki  sposób, 
aby zwiększyć lub zmniejszyć bieg tłoka pompki: 

• Otworzyć  obudowę  boczną  lewą  i  ustawić  się  w  taki  sposób,  aby  można  było  dosięgnąć  pompki 
automatycznego smarowania, umieszczonej bezpośrednio pod zawiasem obudowy. 

• Poluzować oba wkręty „V” i przesunąć pompkę, zwiększając lub zmniejszając odległość „D”: 

IM WIĘKSZA jest odległość “D”, tym więcej oleju będzie pompowanego do obiegu przez urządzenie 
automatycznego smarowania łańcuchów. 

IM MNIEJSZA jest odległość „D”, tym mniej oleju będzie pompowanego do obiegu przez urządzenie 
automatycznego smarowania łańcuchów. 

• Następnie przykręcić oba wkręty. 
Maksymalny dopuszczalny ruch to minimum 10 mm. 

• Po zakończeniu regulacji należy zamknąć obudowę boczną lewą. 
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9.14.2 POJEMNIK 
Sprawdzić i uzupełnić olej w pojemniku automatycznego smarowania łańcuchów: 

• Otworzyć obudowę boczną lewą. 

• Odkręcić korek  „T”,  napełnić pojemnik olejem i 
ponownie zakręcić korek „T”. 

• Zamknąć obudowę boczną lewą.

Pojemność pojemnika wynosi 1,5 litra. 

9.14.3 FILTR 
Sprawdzić  i  kontrolować  okresowo  stan  techniczny  filtru  systemu automatycznego  smarowania  łańcuchów.  
Jeśli konieczna jest jego wymiana: 

• Otworzyć obudowę boczną lewą. 

• Odkręcić  zaciski  „F” i  wymienić  filtr  na  nowy, 
identyczny. 

• Zakręcić na nowo oba zaciski „F”. 

• Zamknąć obudowę boczną lewą. 

9.14.4 RĘCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW 
UWAGA!  Nie  należy  wykonywać  opisywanych  prac  konserwacyjnych  przy 
działającej prasie: 
• Zatrzymać ciągnik,  wyjąć kluczyk ze stacyjki  i  upewnić się,  że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Wszystkie  łańcuchy,  które  nie  są  smarowane  przez  system  automatycznego  smarowania,  powinny  być 
smarowane ręcznie przy użyciu roztworu złożonego z oleju i smaru. 
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9.14.5 PRZEKŁADNIA 
UWAGA! Nie  należy  wykonywać  opisywanych  prac  konserwacyjnych  przy 
działającej prasie: 
• Zatrzymać  ciągnik,  wyjąć  kluczyk  ze  stacyjki  i  upewnić  się,  że  wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Sprawdzać i skontrolować okresowo poziom oleju w skrzyni przekładniowej. 

V

VT

• Odkręcić i wyjąć śruby „V” i obudowę chroniącą przekładnię. 
• Odkręcić i wyjąć śrubę korek „VT”, aby można było sprawdzić poziom oleju wewnątrz przekładni. 

Jeśli  olej  wycieka ze skrzyni  lub znajduje się na tym samym poziomie co otwór śruby korka  „VT”,  jego 
poziom jest prawidłowy. 

• Zamontować obudowę i przymocować ją śrubami „V”. 

WAŻNE! 
1) Sprawdzać  i  kontrolować  okresowo  poziom  oleju  w  skrzyni  przekładniowej  po  każdych 

kolejnych 1000 belach i/lub 50 godzinach pracy. 
2) Należy wykorzystywać oleje zalecane przez METAL-FACH w podrozdziale „9.13 Smarowanie”. 

Jeśli ilość oleju w skrzyni biegów jest niewystarczająca, należy go uzupełnić: 

V

VT

• Odkręcić i wyjąć śruby „V” i obudowę chroniącą przekładnię. 
• Odkręcić i wyjąć śrubę korek „VT” umieszczoną w górnej części skrzyni, do której dostęp umożliwia otwór 

w obudowie ochronnej przedniej, i uzupełnić poziom oleju w skrzyni. 

Niezbędna ilość oleju to: 
• 0,9 l na skrzynię = Z589 z podrzutnikiem  (model Z589-3)
• 1,2 l na skrzynię = Z589 z zespołem tnącym (model  Z589-2)
Sprawdzić poprawny poziom oleju w skrzyni biegów, wykonując czynności opisane powyżej. 

• Po zakończeniu tych czynności zakręcić śrubę korek „VT”. 
• Zamontować obudowę i przykręcić ją śrubami „V”. 
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Jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości oleju w skrzyni biegów: 
• Przygotować pojemnik do zbierania oleju. 

• Ustawić  się  pod  maszyną,  odkręcić  i  wyjąć  śrubę 
korek  „VT” umieszczoną w dolnej części skrzyni, do 
której  dostęp  umożliwia  otwór  w  ramie  podwozia 
maszyny. 

• Usunąć  olej  ze  skrzyni,  zbierając  go  do 
przeznaczonego do tego celu pojemnika. 

• Zamknąć otwór śrubą korkiem „VT”. 

VT 

WAŻNE! 
Należy  przestrzegać  obowiązujących  w  danym  kraju  przepisów  dotyczących  użycia 
i unieszkodliwiania olejów i/lub smarów. 
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9.15 CZYSZCZENIE 
UWAGA!  Przed wykonaniem  jakiejkolwiek  czynności  związanej 
z czyszczeniem: 
• Zatrzymać ciągnik,  wyjąć kluczyk  ze  stacyjki  i  upewnić się,  że  wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

WAŻNE! 
• Nie używać produktów ścierających, rozpuszczalników lub alkoholu. 
• Nie  używać  strumieni  wody  pod  wysokim  ciśnieniem,  przede  wszystkim  do  czyszczenia 

przewodów. 
• Należy utrzymywać w czystości części przekaźnikowe, aby nie uszkodzić łożysk i uszczelek. Wszystkie koła 

zębate i łańcuch powinny być utrzymywane w czystości. 
• Nie  dopuszczać  do  kontaktu  cylindrów  z  korozyjnymi  substancjami  chemicznymi,  aby  uniknąć  zmiany 

powierzchni tłoka. 
• Pilnować,  aby  wszystkie  gniazda,  wtyczki,  kable  i  czujniki  były  zawsze  wolne  od zabrudzeń ziemią lub 

zbieranym materiałem. Czyścić je wilgotną szmatką. 
• Czyścić wyświetlacz terminalu wilgotną szmatką przy użyciu delikatnego detergentu, aby uniknąć ścierania 

naklejek. 

9.16 PO PIERWSZYCH 30 GODZINACH PRACY 

U  WAGA  ! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z kontrolą lub przeglądem: 
• Zatrzymać ciągnik,  wyjąć kluczyk ze stacyjki  i  upewnić się,  że wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

W  AŻNE  !   Każda  nowa  maszyna  wymaga  przeglądu  po  pierwszych  30 
godzinach pracy. Przegląd powinien obejmować:
• Poprawne zakręcenie śrub i nakrętek. 
• Napięcie wszystkich łańcuchów napędowych. 
• Brak wycieków oleju z jakichkolwiek części instalacji hydraulicznej. 
• Ciśnienie powietrza w oponach. 
• Poprawne smarowanie części napędowych/przekaźnikowych. 

• Przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania smarów i olejów. 

Części zamienne muszą spełniać wymogi określone przez METAL-FACH . 

NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE. 
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9.17 KONTROLE CODZIENNE 
UWAGA!  Przed  wykonaniem  jakiejkolwiek  czynności  związanej  z  codzienną 
kontrolą lub przeglądem: 
• Zatrzymać  ciągnik,  wyjąć  kluczyk  ze  stacyjki  i  upewnić się,  że  wszystkie 

ruchome części maszyny się zatrzymały. 
• Wyłączyć system sterowania. 

Codziennie  należy  sprawdzać  ogólny  stan  techniczny  maszyny:  stopień  zużycia  wieńców  kół,  łożysk,  
łańcuchów, sworzni i wałów i wszystkich ruchomych lub obracających się części maszyny. 

Wykonać pełne smarowanie. 

W  AŻNE  ! 
Przed ponownym wykorzystaniem maszyny należy upewnić się, że na ziemi nie ma plam oleju.  
Jeśli takie plamy zostaną zauważone, NIE NALEZY URUCHAMIAĆ maszyny. 

Sprawdzić,  gdzie  dochodzi  do  wycieku  oleju  i  dopiero  po  zidentyfikowaniu  uszkodzenia  zwrócić  się  do 
autoryzowanego centrum napraw. 

Należy okresowo, regularnie dokonywać następujących kontroli (obowiązkowych również zawsze na początku 
sezonu), zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji: 
• Sprawdzić olej i, jeśli to konieczne, wymienić go. 
• Sprawdzić poprawne dokręcenie śrub i nakrętek. 

• Nasmarować każdą część, która tego wymaga. 

• Sprawdzić poprawne działanie instalacji elektrycznej. 
• Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. 
• Sprawdzić, przed wyjazdem w pole, poprawne działanie maszyny i brak jakichkolwiek niepokojących wibracji  

lub odgłosów. 

9.18 KONSERWACJA W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH 
W  AŻNE  ! 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania maszyny należy zgłosić się 
bezpośrednio do dystrybutora lub METAL-FACH. 
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9.19 PRZECHOWYWANIE 
WAŻNE! 
• Jeśli  opisane powyżej  czynności  są  wykonywane starannie,  sprzęt  będzie  w optymalnym 

stanie technicznym w momencie rozpoczęcia pracy. 
• W  przypadku  demontażu  maszyny  należy  przestrzegać  obowiązujących  w  danym  kraju 

przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz usuwania smarów. 

9.19.1 PRZECHOWYWANIE MASZYNY 
Po  zakończeniu  sezonu  oraz  w  przypadku  planowanego  długiego  okresu  spoczynku  należy  wykonać 
następujące czynności zgodnie z instrukcjami: 
• Upewnić się, że maszyna jest całkowicie rozładowana. 
• Zwolnić ciśnienie w obwodzie hydraulicznym. 
• Odstawić  maszynę  w  zamkniętym,  bezpiecznym  miejscu,  do  którego  nie  mają  dostępu  osoby 

nieupoważnione. 

• Umieścić  maszynę  w  miejscu  suchym,  nienarażonym  na  wpływ  pogody,  na  powierzchni  płaskiej, 
odpowiedniej do przechowywania tego typu sprzętu. 
Aby uniknąć nagłych niepożądanych przemieszczeń maszyny, należy umieścić przy jej kołach odpowiednie 
kliny.

• Upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia maszyny są w odpowiednich ustawieniach. 
• Dokładnie oczyścić maszynę. Brud przyciąga wilgoć, na skutek czego metalowe części mogą rdzewieć. 
• Dokonać dokładnego przeglądu i, jeśli to konieczne, wymienić zniszczone lub zużyte części. 

• Dokonać  dokładnego  smarowania  wszystkich  punktów  tego  wymagających. 
Użyć preparatu antykorozyjnego,  oleju smaru do ochrony przed rdzą wszystkich części 
metalowych niepomalowanych lub takich, z których farba odpadła. 

• Nasmarować ostrze obwiązywacza. 
• Wyczyścić i naoliwić wszystkie łańcuchy. 
• Natłuścić wszystkie wystające części drążków cylindrów i siłowników elektrycznych. 

• Wyczyścić pasy i sprawdzić stan spinaczy. 
• Zabezpieczyć prasę plastikową plandeką. 

9.19.2 ZABEZPIECZENIE SYSTEMU „F bus” 
• Wyjąć terminal sterujący. 
Przechowywać go w miejscu osłoniętym i wolnym od wpływu pogody, kurzu, wilgoci, insektów i gryzoni. 

9.19.3 PRZECHOWYWANIE WPT 
• Odczepić wał przegubowy i umieścić go w miejscu suchym i zabezpieczonym. 
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji przegubu dołączonej do tego urządzenia. 
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9.19.4 PRZECHOWYWANIE SZNURKA, SIATKI I FOLII 
Szpule sznurka, zwoje siatki i folia plastikowa powinny być wyjęte z maszyny i przechowywane w odpowiednich 
pojemnikach w miejscu suchym i zabezpieczonym. 
Pojemniki te powinny być przechowywane w miejscu chronionym przed ewentualnym wpływem gryzoni. 

WAŻNE! 
• Czynności  związane ze szpulami sznurka,  zwojami siatki  i  folią  powinny być  wykonywane 

ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzenia. 
• Promienie słoneczne mogą uszkodzić folię plastikową. 

9.20 PRZED PONOWNYM UŻYCIEM MASZYNY 
Przed  ponownym  rozpoczęciem  pracy  należy  skontrolować,  sumiennie  i  dokładnie,  stan  techniczny  prasy 
i wykonać  wszystkie  niezbędne  czynności  konserwacyjne  opisane  w  niniejszej  instrukcji  „9  Konserwacja 
i regulacja”. 
• Ponownie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 
• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji „4 Ogólne standardy bezpieczeństwa”. 

9.21 CZĘŚCI ZAMIENNE 
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE  .   

Wszystkie  części  prasy  można  zamówić,  zwracając  się  do  centrum  części  zamiennych  METAL-FACH. 
Należy przy tym podać: 

• Model maszyny. 
• Numer maszyny. 
• Rok produkcji. 
• Kod zamawianej części (kody można znaleźć w katalogu części zamiennych), opis i liczba. 
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10 SYSTEM STEROWANIA „F bus” 
W tym rozdziale opisano elektroniczny system sterowania „F bus”. 

Dzięki  terminalowi  operator  może  ustawić  i  śledzić  poszczególne  etapy  pracy  maszyny,  od  poprawnego 
ładowania komory i  zwiększanie średnicy beli  do etapu wiązania,  wypuszczenia beli  i  zamknięcia maszyny 
w celu rozpoczęcia nowego cyklu pracy. 

10.1 ELEMENTY SYSTEMU „F bus” 
System składa się z jednostek sterujących, które komunikują się ze sobą poprzez „F bus” i terminal. 

Jednostki sterujące wraz z odpowiednimi przewodami są zainstalowane na maszynie w zależności od 
konfiguracji maszyny:
• „PB”   =   POWER BOX
• „MF”   =   Moduł SZNUREK
• „MC”   =   Moduł CIĘCIE
• „MR”   =   Moduł SIATKA

Elektroniczny system sterowania „F bus” współpracuje z terminalem: 

Terminal „EASYTRONIC”

Terminal jest zainstalowany na ciągniku. Dzięki LED, lampkom kontrolnym i  wyświetlaczowi komunikuje się 
z operatorem i poprzez jednostki sterujące wydaje maszynie komendy do wykonania. 

Sprawdzić, który typ terminalu będzie wykorzystywany, i  kierować się instrukcjami zawartymi 
poniżej w instrukcji dla operatora: 
• rozdział 10-ET TERMINAL „EASYTRONIC”

10.1.1 BEZPIECZNIKI 
W module  POWER BOX  „PB” znajdują  się  bezpieczniki  typu  „RL MINI  LAMA FASTON 2,8  mm” zgodne 
z normą DIN 72581/3F. 
Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „11.9 Bezpieczniki”. 
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10.2 CZĘŚCI 

10.2.1 CZUJNIK ŚREDNICY BELI (strona prawa) 
Jest  to  obracający  się  potencjometr  połączony 
z dźwigniami na głównym ramieniu napięcia pasów, 
przekazujący  informację  o  wartości  chwilowej 
średnicy beli. 

10.2.2 CZUJNIKI ZAMKNIĘCIA KLAPY (OBIE STRONY) 
Dwa aktywne czujniki, po jednym na każdej ze stron 
maszyny, kontrolują zamknięcie klapy przed każdym 
z cyklów pracy i w jego trakcie. 

10.2.3  CZUJNIK WOM 
Aktywny  czujnik  podaje  informację  o  liczbie 
obrotów  WOM,  która  będzie  wykorzystana  do 
kontroli obwiązywania. 

10.2.4 SIŁOWNIK OBWIĄZYWACZA SZNURKIEM 

Obwiązywacz  sznurkiem  jest  kontrolowany  przez 
siłownik  elektryczny  liniowy  wyposażony 
w potencjometr, który kontrolujejego ustawienie. 

10.2.5 CZUJNIKI PRZEBIEGU SZNURKA (strona prawa) 
Dwa  czujniki  zbliżeniowe,  po  jednym  na  krążek, 
kontrolują  przebieg  sznurka  podczas  cyklu 
obwiązywania,  sygnalizując  ewentualne 
nieprawidłowości. 
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10.2.6  SIŁOWNIK OBWIĄZYWACZA SIATKĄ (strona prawa) 
Siłownik  elektryczny  liniowy  zarządza 
przemieszczeniami  ramienia  podającego  siatkę, 
zarówno  na  etapie  wprowadzania  siatki,  jak 
i w późniejszej fazie cięcia. 

10.2.7 CZUJNIK POSTOJU RAMIENIA PODAJĄCEGO SIATKĘ (strona prawa) 
Dzięki czujnikowi zbliżeniowemu zatrzymany zostaje 
siłownik  obwiązywacza  siatką,  tak  aby  umożliwić 
wykonanie wybranych okręceń siatką. 

10.2.8 CZUJNIK OBLICZAJĄCY ILOŚĆ SIATKI (strona prawa) 
Czujnik zbliżeniowy rejestruje liczbę obrotów wałka 
rozciągającego siatkę. System sterowania przelicza 
tę  liczbę  na  metry  siatki  ustawione  w  programie, 
wydając  siłownikowi  pozwolenie  na  kolejną  fazę 
cięcia siatki. 

10.2.9 CZUJNIK MAKSYMALNEGO WYPEŁNIENIA KOMORY 
Aktywny  czujnik  sygnalizuje  maksymalne 
wypełnienie komory prasy. 

10.2.10 SIŁOWNIK NOŻY (model  Z589-2 strona prawa) 
Siłownik  elektryczny liniowy zarządza wysuwaniem 
i chowaniem noży w czasie cięcia produktu. 

10.2.11 CZUJNIK WYSUNIĘTYCH NOŻY (model  Z589-2 strona prawa) 
Czujnik zbliżeniowy informuje o wysunięciu zespołu 
tnącego. 
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10.2.12 ZESTAW CZUJNIKÓW ŁADOWANIA KOMORY (obie strony) 
Dwa aktywne czujniki są połączone do dwóch ramion, 
które, śledząc przemieszczanie się pasów, wskazują 
kierunek,  zapewniając  równomierne  wypełnianie 
komory. 
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10-ET TERMINAL „EASYTRONIC” 
10-ET.1 INSTALACJA 
Sprawdzić, czy w pudełku dostarczonym wraz z maszyną znajdują się następujące elementy: 

1) Przewód zasilający 
2) Terminal sterujący 

10-ET.1.1  PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
Przy  wyłączonym  ciągnikze  należy  odłączyć  kabel  masy  od  akumulatora,  następnie  podłączyć  przewód 
zasilający do zacisków akumulatora 12V, podłączając przewód czerwony (+) do bieguna dodatniego, a przewód  
czarny (-) do bieguna ujemnego. 

Następnie ponownie podłączyć kabel masy. 

UWAGA! 
Niektóre przewody zasilające mogą być brązowe i niebieskie. 
W takim przypadku przewód brązowy jest dodatni (+), a niebieski ujemny (-). 

Przeprowadzić kabel wzdłuż ciągnika, tak aby złącze COBO było w ustawieniu odpowiednim dla operatora,  
ale zawsze z tyłu ciągnika. 

OSTROŻNIE!: 
• Nie wolno pomylić biegunów. 
• Należy mocno ścisnąć zaciski mocujące przewód zasilający do akumulatora ciągnika. W przeciwnym 

przypadku może dojść do nieprawidłowości w działaniu urządzenia. 

Podłączyć  przewód  zasilający  „C” z  przewodem  zasilającym  „A”,  który  został  uprzednio  zainstalowany 
na ciągniku.
Upewnić  się,  że  wpust  pokrywy  złącza  żeńskiego  COBO  przewodu  zasilającego  „C” jest  zainstalowana 
w szczelinie  złącza  męskiego  COBO przewodu zasilającego  „A”.  Pozwoli  to na uniknięcie  przypadkowego 
rozłączenia obu przewodów, a co za tym idzie przerwy w zasilaniu systemu. 

Umieścić terminal w kabinie ciągnika w taki sposób, aby operator miał do niego łatwy dostęp. 
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10-ET.1.2  KABEL PRZESYŁU DANYCH
Podłączyć  kabel  przesyłu  danych  dostarczony  ze 
złączem ośmiostykowym z terminalem i zablokować 
go poprzez dokręcenie przeciwnakrętki. 

UWAGA! 
Sprawdzić, czy przewody nie przeszkadzają w wykonywaniu manewrów związanych z prowadzeniem 
pojazdu i czy nie znajdują się w pobliżu poruszających się części. 

Nacisnąć przycisk „ON-OFF” terminalu i sprawdzić, czy się włączy! 

10-ET.2  FUNKCJE TERMINALU „EASYTRONIC” 

10-ET.2.1  OPIS TERMINALU 

Terminal jest wyposażony w: 

1) WYŚWIETLACZ pokazujący fazy pracy, 
informacje i komunikaty dotyczące 
poszczególnych funkcji maszyny. 

2) PRZYCISKI służące do wyboru ustawień i 
funkcji. 
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10-ET.2.2  FUNKCJE PRZYCISKÓW

„ON-OFF” 
Przycisk do włączania i wyłączania systemu. 

„CANC” 
Po każdym naciśnięciu przycisku, w zależności od sytuacji, w której znajduje się program, 
dostępne są następujące opcje: 
• anulowanie wprowadzonej danej, 
• anulowanie wybranej funkcji, 
• powrót do wyższego ekranu. 

„START-STOP” 
• Rozpoczyna lub zatrzymuje proces obwiązywania. 

Lampka czerwona: 
• jest zgaszona, jeśli obwiązywanie jest wykonywane w trybie „operator”, 
• miga, jeśli obwiązywanie jest wykonywane w trybie „automatycznym”, 
• świeci stałym światłem podczas fazy obwiązywania. 

Przyciski funkcyjne / kontekstowe: 
Funkcja „F1” i „F2” 
Wykonują funkcję opisaną w 1. linijce pokazanej na wyświetlaczu (u dołu po prawej „F2” lub 
po lewej „F1”) w stosunku do samego przycisku. 

Przyciski nawigacji: 
Służą do przenoszenia kursora po ekranie i wyboru ikon lub haseł z menu: 

„OK” 
Po każdym naciśnięciu przycisku, w zależności od sytuacji, w której znajduje się program, 
dostępne są następujące opcje: 
• potwierdzenie wprowadzonej danej, 
• potwierdzenie wyboru (ikony lub hasła z menu) dokonanego na wyświetlaczu, 
• potwierdzenie modyfikacji wprowadzonych przez operatora, 
• dostęp do menu. 

GÓRA + 
• zwiększa wartość numeryczną danych, 
• przenosi kursor w górę. 

DÓŁ - 
• zmniejsza wartość numeryczną danych, 
• przenosi kursor w dół. 

PRAWE R 
• przewija strony menu w prawo, 
• przenosi kursor w prawo. 

LEWE L 
• przewija strony menu w lewo, 
• przenosi kursor w lewo. 
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10-ET.3 PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Po  podłączeniu  maszyny  do  ciągnika  i  podłączeniu  wszystkich  przewodów  można  dokonać  pierwszego 
uruchomienia systemu. 
• Nacisnąć przycisk „ON-OFF” i poczekać na załadowanie danych. 

Tylko podczas pierwszego uruchomienia EasyTronic poprosi o wybór języka: 
• za pomocą przycisków nawigacji  „+”,  „-”,  „R” i  „L” wybrać język i potwierdzić wybór, wciskając przycisk 

„OK”. 

Od tego momentu EasyTronic będzie wyświetlał komunikaty w wybranym języku, również po kolejnych 
uruchomieniach. 

Po załadowaniu danych wyświetli się „ekran bazowy”, a kursor będzie 
ustawiony na ikonie „praca”. 

Jeśli ikona pracy nie miga (ikona nie została wybrana), należy wybrać tę ikonę za 
pomocą przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L”. 

10-ET.4 MENU 
W  tej  części  instrukcji  opisano  poszczególne  menu  składające  się  na  program  EasyTronic  oraz  funkcje 
poszczególnych przycisków. 

10-ET.4.1 MENU PROGRAM 

UWAGA! 
Hasła  menu programu mogą być  różne,  w zależności  od  urządzeń,  w jakie  jest  wyposażona 
maszyna. 

Wybrać ikonę „program” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

EasyTronic posiada program z szeregiem ustawień domyślnych, które mogą być 
modyfikowane przez operatora. 
W tym menu można wybrać, w celu ich wyświetlenia lub zmodyfikowania (w zależności od konfiguracji samej  
maszyny), następujące hasła: 

• średnica beli, 
• rodzaj  obwiązywacza  (tylko  jeśli  zainstalowane  są  oba  obwiązywacze  –  obwiązywacz  sznurkiem 

i obwiązywacz siatką), 
• liczba obwiązań siatką (jeśli zamontowany jest obwiązywacz siatką), 

jeśli zamontowany jest obwiązywacz sznurkiem: 
• liczba kręgów w centralnej części beli, 
• liczba kręgów przy krawędziach beli, 
• odległość sznurka od krawędzi beli. 

10-ET.4.2 MENU PRACA 
Wybrać ikonę „praca” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

W tym menu EasyTronic informuje o czynnościach wykonywanych przez maszynę podczas 
zbioru  produktu i zarządza fazami zbioru,  obwiązywania  i  rozładowywania beli.  Wyświetla 
także komunikaty ostrzegawcze. 
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10-ET.4.3 MENU LICZNIKI 
Wybrać ikonę „liczniki” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Za pomocą tego menu można liczyć bele wyprodukowane przez maszynę. 
• EasyTronic liczy oddzielnie bele obwiązane siatką i bele obwiązane sznurkiem. 
• EasyTronic  zarządza  dziewięcioma  niezależnymi  od  siebie  licznikami  oraz  jednym  licznikiem  ogólnym, 

który podaje sumę wyników uzyskanych przez pozostałe liczniki. 

11B.4.4 MENU STAN MASZYNY 
Wybrać ikonę „stan maszyny” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Menu umożliwia tylko wybranie i wyświetlenie informacji na temat stanu maszyny. 

Menu jest złożone z czterech podmenu: 
• informacje 
• ostrzeżenia 
• test maszyny 
• sprawdzanie ustawień 

10-ET.4.5 MENU RĘCZNEGO TRYBU PRACY SILNIKÓW 
Wybrać ikonę „ręczny tryb pracy silników” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Dzięki  przyciskom  nawigacji  „+” i  “-” EasyTronic  pozwala  operatorowi  na  sterowanie 
siłownikami zainstalowanymi w maszynie. 

10-ET.4.6 MENU USTAWIENIA 

Wybrać ikonę „ustawienia” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Menu  umożliwia  wybór,  w  celu  wyświetlenia  lub  modyfikowania,  głównych  ustawień 
maszyny: 
• ogólne 
• handset 
• maszyna 
• różne 

WAŻNE! 
Dostęp do niektórych ustawień w menu „ustawienia” wymaga wpisania hasła. 
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10-ET.5 USTAWIENIA MENU 

10-ET.5.1 MENU PROGRAM 
Na „ekranie bazowym”, przy pomocy przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L”, wybrać ikonę 
„menu program” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Na wyświetlaczu, zgodnie z konfiguracją maszyny, pokażą się dane, które może odczytać i/lub zmodyfikować 
operator: 

1) opis ikony,1
2) ikona,4
3) wartość ikony,2
4) strzałki wskazujące/przemieszczające ikony w menu. 

Strzałki te pokazują, czy menu składa się z dodatkowych ikon, które nie zostały wyświetlone na ekranie.

Przy pomocy przycisków nawigacji  „+”,  „-”,  „R” i  „L” można poruszać się do przodu i do tyłu i wyświetlać 
wszystkie ikony menu 

Przy użyciu przycisków nawigacji  „R” i „L” można wybrać ikonę (wtedy ikona zaczyna migać), aby wyświetlić 
wartość: 

średnica beli 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” ustawić wartość docelową średnicy beli, która 
ma być wyprodukowana: 
• średnica minimalna = 60 cm 
• średnica maksymalna =  165 cm 
• jednostka regulacji = 1 cm 

obwiązywacz 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” wybrać rodzaj obwiązywacza, którym ma być 
wykorzystany w pracy: 
• SZNUREK 
• SIATKA 
Wyświetlacz informuje, który obwiązywacz jest aktywny. 

obwiązania siatką 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” ustawić liczbę obwiązań siatką w stosunku do 
docelowej średnicy: 
• minimalna liczba obwiązań siatką = 1,6 
• maksymalna liczba obwiązań siatką = 5 
• jednostka regulacji = 0,2 obwiązania 

kręgi sznurka w centrum 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i „-” ustawić liczbę kręgów sznurka, którymi ma być 
obwiązana bela w części centralnej, w stosunku do średnicy docelowej: 
• minimalna liczba kręgów centralnych = 4 
• maksymalna liczba kręgów centralnych = 20 
• jednostka regulacji = 1 krąg 

kręgi sznurka przy krawędzi 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i „-” ustawić liczbę kręgów sznurka, którymi ma być 
obwiązana bela przy krawędzi, w stosunku do średnicy docelowej: 
• minimalna liczba kręgów przy krawędzi = 1 
• maksymalna liczba kręgów przy krawędzi = 5 
• jednostka regulacji = 0,5 kręgu 
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„odległość od krawędzi” 
Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” ustawić odległość kręgów sznurka od krawędzi 
beli, w stosunku do średnicy docelowej: 
• minimalna odległość od krawędzi beli = 8 cm 
• maksymalna odległość od krawędzi beli = 18 cm 
• jednostka regulacji = 1 cm 

Możliwe jest modyfikowanie wszystkich, a nawet pojedynczych danych zawartych w „menu program”, a także 
wyświetlanie ich do odczytu. 
Po  wprowadzeniu  ewentualnej  modyfikacji  nie  jest  konieczne  potwierdzanie  za  każdym  razem  poprzez 
naciśnięcie  przycisku  „OK”;  możliwe  jest  nawigowanie  w  ramach  jednego  menu  przy  użyciu  przycisków 
nawigacji „L” i „R”. 

Dopiero po wyjściu z „menu program” (po naciśnięciu „OK” lub „CANC”), i jedynie w przypadku wprowadzenia 
modyfikacji,  EasyTronic  poprosi  o  decyzję  dotyczącą  zachowania  („TAK”)  lub  niezachowania  („NIE”) 
zmienionych danych. 
Przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-” wybrać pożądaną opcję i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

EasyTronic wróci wtedy do „ekranu bazowego”. 

Uwaga:  w  przypadku  wyjścia  z  “menu  program” bez  wprowadzenia 
jakichkolwiek  modyfikacji  EasyTronic  wróci  bezpośrednio  do  „ekranu 
bazowego”. 

Możliwe jest również zapisanie zmodyfikowanych danych w  „menu program” poprzez naciśnięcie przycisku 
funkcyjnego „F2”. 
W takim przypadku otworzy się nowe okno, w którym będzie można znaleźć następujące opcje: 

Zapisz  :   zachowanie wprowadzonych modyfikacji. 

Anuluj zmiany: wycofanie wprowadzonych modyfikacji. 

Ustawienia  domyślne: powrót  do  danych  wprowadzonych  przez  producenta 
w ramach „menu program”. 

Przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” aktywować  wybraną  opcję  i 

potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Uwaga: czynność ta nie powoduje wyjścia z „menu program”. 
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10-ET.5.2 MENU PRACA 
Z „ekranu bazowego”, przy pomocy przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L”, wybrać ikonę 
„menu praca” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Ekran „menu praca” jest podzielony na trzy główne części:

1) opis fazy pracy, która wykonuje właśnie maszyna,

2) przedstawienie  graficzne  aktualnej  fazy  pracy  (z 
danymi lub bez),

3) obszar  przycisków  funkcyjnych,  z  którymi  można 
wchodzić w interakcję dzięki przyciskom „F1” i „F2”.

Przy pustej komorze, po wybraniu ikony „menu praca”, EasyTronic wyświetla ekran informujący, że maszyna 
jest gotowa do rozpoczęcia pracy. 

• ekran „Maszyna gotowa do pracy” 
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Podczas pracy na wyświetlaczu będą pojawiać się inne ekrany, informujące o operacjach wykonywanych w 
danym momencie przez maszynę: 

• ekran „Zbiór” 
Ekran ten informuje, że maszyna rozpoczęła zbiór produktu i formowanie beli w komorze. 

Na wyświetlaczu, zgodnie z konfiguracją maszyny, pojawią się wszystkie dane, które operator może odczytać 
i/lub zmodyfikować:
1) aktualna średnica formowanej beli, 
2) docelowa zaprogramowana średnica beli, która ma 

być wyprodukowana,
3) rodzaj aktywnego obwiązywacza (w tym przykładzie = 

siatka),
4) tryb obwiązywania:

• ręczny = ikona „palec” naciskający przycisk
• automatyczny =  napis „AUTO”  (w tym przykładzie  = tryb 

ręczny).

5) zespół tnący:
• aktywny = napis 
• nieaktywny  =  brak  napisów i  ikon  (w  tym  przykładzie  = 

nieaktywny).

6) ostrzeżenie: ikona ostrzeżenia (jeśli się pojawi) oznacza nieprawidłowość.

Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „Ostrzeżenia” na końcu tego rozdziału. 

Jeśli  prasa  jest  wyposażona  w  opcjonalny  zestaw sygnalizatorów obciążenia, 
a funkcja ta jest aktywowana, możliwe jest monitorowanie ładowania produktu do 
komory.
Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „10-ET.7 Etapy pracy”.

• ekran Stop

Ekran ten informuje, że po osiągnięciu zaprogramowanej średnicy beli, maszyna zakończyła zbiór produktu i 
formowanie beli w komorze. 

W porównaniu z ekranem zbioru, na wyświetlaczu pojawia się symbol  „STOP” 
w miejscu symbolu beli. 

Uwaga: 
Należy teraz zatrzymać ruch ciągnika i rozpocząć cykl obwiązywania. 
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• ekran Obwiązywanie 
W zależności  od ustawień  cyklu  obwiązywania  wprowadzonych  do programu pracy,  następuje  rozpoczęcie 
obwiązywania beli w komorze. 

WAŻNE! 
Przy każdym włączeniu EasyTronic domyślnym trybem obwiązywania jest zawsze tryb „ręczny” 
(ikona ręki). 

Aby zmienić tryb obwiązywania z ręcznego na automatyczny: 

Sposób 1: 

Z „ekranu bazowego”, przy użyciu przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L” wybrać ikonę „menu ustawienia” i 
potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Za  pomocą  przycisku  „R” przewinąć  ikony,  wybrać  ikonę  „maszyna” (w  tym 
przypadku funkcja  „Rozpocznij  obwiązywanie” została już wybrana) i  potwierdzić 
przyciskiem „OK”. 

• Za pomocą przycisku „-” wybrać funkcję Auto” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 
• Wcisnąć przycisk „CANC”, aby wyjść z menu. 

Sposób 2: 

W „menu praca” wcisnąć przycisk „F2”, aby przejść do podmenu „inne” (w tym 
przypadku funkcja „Obwiązywanie automatyczne” została już wybrana). 
• Potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Jeśli  obwiązywanie jest ustawione w trybie ręcznym, tzn. na wyświetlaczu jest 
widoczna ikona „ręczny”, EasyTronic poprosi o ręczne rozpoczęcie cyklu obwiązywania. 

• Wcisnąć przycisk „START”, aby rozpocząć obwiązywanie beli. 

Jeśli  obwiązywanie  jest  ustawione  w  trybie  automatycznym,   tzn.  na  wyświetlaczu  jest 
widoczny napis  „AUTO”,  faza obwiązywania beli  rozpocznie się automatycznie, zaraz po 
uformowaniu beli. 

Szybka zmiana trybu obwiązywania, z ręcznego do automatycznego: 
Ekran Praca   --->> „F2”   --->> „Obwiązywanie Automatyczne”   --->> „OK” 
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Mogą się wyświetlić dwa ekrany obwiązywania (w zależności od rodzaju zainstalowanego obwiązywacza): 

• ekran Obwiązywanie siatką 

Na wyświetlaczu, zgodnie z konfiguracją maszyny, pojawią się dane, które może odczytać i/lub zmodyfikować  
operator:

1) rodzaj  wykorzystywanego  obwiązywania  (w  tym 
przykładzie = siatka),

2) liczba  wykonywanych  obwiązań  siatką  (od  zera 
do zaprogramowanej wartości docelowej),

3) liczba metrów siatki,  którymi  jest  obwiązywana bela, 
w stosunku do ustawionej liczby obwiązań,

4) liczba obrotów WOM.

• ekran Obwiązywanie sznurkiem
Na wyświetlaczu, zgodnie z konfiguracją maszyny, pojawią się dane, które może odczytać operator:

1) rodzaj wykorzystywanego obwiązywania (w tym 
przykładzie = sznurek),

2) krążki.
Jeśli krążki się nie obracają, EasyTronic wyświetli 
komunikat ostrzegawczy.

3) liczba kręgów sznurka przy krawędzi beli.
4) liczba kręgów sznurka w centralnej części beli.
5) liczba kręgów sznurka przy lewej krawędzi beli (strona 

cięcia), 
6) ustawienie ramienia obwiązywacza sznurkiem w 

stosunku do beli. 
Czarny pasek rośnie ze lewa na prawo (strona cięcia), w 
wyniku przemieszczeń ramienia. 

7) liczba obrotów PTO. 

• ekran Wypuszczenie beli 
Po zakończeniu cyklu obwiązywania i cięcia rozpocznie się faza wypuszczenia beli 
z komory maszyny: 
• Na tym ekranie EasyTronic prosi o otwarcie klapy maszyny. 

• Otworzyć klapę, aby wypuścić belę z komory prasy. Następnie zamknąć klapę, 
kierując się instrukcjami pokazanymi na wyświetlaczu. 

Uwaga: 
W tym momencie maszyna jest gotowa do rozpoczęcia nowego cyklu pracy. 
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Niemal  wszystkie  ekrany  poszczególnych  faz  cyklu  pracy  umożliwiają  otwarcie  podmenu.  Służą  do  tego 
następujące przyciski funkcyjne: 

F1 = INFO 
Podmenu „info” wyświetla informacje na temat statusu maszyny. 
Przy użyciu przycisku „R” można przewijać strony, a przy użyciu przycisku „CANC” cofać się.
Przycisk „F2” umożliwia na niektórych stronach „menu info” modyfikowanie stanu lub danych wybranej 
funkcji.

Aby wyjść z menu, należy skorzystać z przycisków „OK” lub „CANC”. 

Jeśli  wprowadzone  zostały  modyfikacje,  EasyTronic  poprosi  o  zapisanie  („TAK”)  lub  anulowanie  („NIE”) 
zmienionych danych. 

Przy użyciu przycisków nawigacji „+” i „-” aktywować wybraną opcję i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

F2 = INNE 

Podmenu „inne” pozwala na bezpośrednie modyfikowanie statusu niektórych funkcji 
maszyny.
Przy użyciu przycisków nawigacji  „+” i  „-” wybrać pożądaną funkcję, zmienić status 
(na aktywny lub nieaktywny) i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

WAŻNE! 
W takim przypadku EasyTronic zapisuje zmiany, nie wymagając potwierdzenia. 

Uwaga: jeśli  ustawienia  zostaną  tylko  wyświetlone,  bez  wprowadzania  jakichkolwiek  zmian, 
EasyTronic  automatycznie wyjdzie  z  menu  „info” i  „inne” po upływie domyślnie ustawionego 
czasu. 

Maszyna może być również wyposażona w inne dodatkowe, opcjonalne funkcje. 
W  takim  przypadku  podczas  poszczególnych  faz  pracy  EasyTronic  będzie  wyświetlał  również  informacje 
związane z tymi funkcjami. 
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10-ET.5.3 MENU LICZNIKI 
Przy użyciu przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L” wybrać ikonę „menu liczniki” i 
potwierdzić przyciskiem „OK”.

Ekran „menu liczniki jest podzielony na cztery główne części:
1) ikona określająca rodzaj licznika, 
2) opis wykorzystywanego licznika (ogólny lub od 1. do 

9.), 
3) liczba bel obliczona przez wybrany licznik, 
4) obszar przycisku funkcyjnego służącego do 

wyzerowania liczników; służy do tego przycisk funkcyjny 
„F2”.

Przycisk funkcyjny „F2” może mieć również inne funkcje. EasyTronic jest wyposażony w dziewięć liczników:

Pierwszy licznik z listy, zaznaczony po wejściu do menu liczniki,  to “licznik ogólny”,  a kolejne to “liczniki 
ponumerowane” cyframi od 1 do 9 

Każdy z liczników zawiera trzy rodzaje podliczników: 

licznik OGÓLNY: 
podaje liczbę bel uformowanych niezależnie od rodzaju wykorzystanego obwiązywacza. 

licznik SZNURKA: 
podaje jedynie liczbę bel obwiązanych za pomocą sznurka. 

licznik SIATKI: 
podaje jedynie liczbę bel obwiązanych za pomocą siatki. 

• Przy pomocy przycisków-strzałek „R” i „L” można poruszać się między podlicznikami wybranego licznika. 
• Przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-“  można  poruszać  się  między  „licznikiem  ogólnym” 

a „licznikami ponumerowanymi”. 

Aby uruchomić jeden z ponumerowanych liczników: 
• przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-“  wybrać  numer  licznika, 

a następnie za pomocą przycisku funkcyjnego „F2” wybrać opcję „Użyj”
• potwierdzić przyciskiem „OK”

Uruchomiony licznik będzie przedstawiony na liczniku na ciemnym tle i będzie miał napis „w użyciu”.

Aby wyzerować liczniki: 

Nacisnąć przycisk „F2” i wybrać opcję „Wyzeruj”: 

UWAGA!: jeśli wyzerowany zostanie „licznik ogólny”, wyzerowane 
zostaną automatycznie również wszystkie podliczniki sznurka i siatki 
obecne w programie. 

• Aby potwierdzić wyzerowanie wybranego licznika, należy wcisnąć przycisk „OK”. Aby wyzerować „licznik 
SZNURKA”, należy wcisnąć przycisk „F2”: 

UWAGA!:  jeśli  wyzerowany  zostanie  „licznik  ogólny  SZNURKA”,  automatycznie  wyzerowane 
zostaną również wszystkie 9 podliczników obecne w programie. 

• Aby potwierdzić wyzerowanie wybranego licznika, należy wcisnąć przycisk  „OK”. Aby wyzerować  „licznik 
SIATKI”, należy wcisnąć przycisk „F2”: 

UWAGA!: jeśli wyzerowany zostanie „licznik ogólny SIATKI”, automatycznie wyzerowane zostaną 
również wszystkie ponumerowane podliczniki obecne w programie. 

• Aby potwierdzić wyzerowanie wybranego licznika, należy wcisnąć przycisk „OK”. 
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10-ET.5.4 MENU STATUSU MASZYNY 
Z „ekranu bazowego” przy użyciu przycisków nawigacji  „+”, „-”,  „R” i  „L” należy wybrać 
ikonę „menu statusu maszyny” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Ekran “menu statusu maszyny” jest podzielony na trzy główne części: 
1)  ikona, 
2)  opis ikony, 
3)  dane, które mogą być wyświetlone. 

Za pomocą przycisków nawigacji „R” i „L” należy wybrać ikonę, a następnie przy użyciu przycisków nawigacji 
„+” i „-” wybrać pożądane hasło i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Możliwe jest wyświetlenie różnych ekranów i zapoznanie się z danymi zawartymi w poszczególnych listach: 
• informacje
Dane dotyczące pracy:  obejmują całkowitą liczbę bel wyprodukowanych przez 
maszynę i całkowitą liczbę godzin pracy. 

Zasilanie: pokazuje napięcie, przy jakim pracują poszczególne moduły maszyny. 

Aby wyjść z listy, należy wcisnąć przycisk „CANC” lub „F2” (funkcja „wyjście”). 

• Ostrzeżenia
Ostatnie: wyświetla listę ostatnich ostrzeżeń wyświetlonych i zapisanych przez 
maszynę (rodzaj ostrzeżenia, data i godzina jego wyświetlenia). 
Przy  użyciu  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” można  przewijać  poszczególne 
komunikaty ostrzegawcze z listy (cyfra oznacza całkowitą liczbę komunikatów na 
liście, np. zapis 03/15 oznacza trzeci komunikat z piętnastu). 

Wszystkie: wyświetla całą listę ostrzeżeń EasyTronic. 
Na każdej stronie listy pokazany jest rodzaj ostrzeżenia i ewentualnie liczba przypadków, w jakich wystąpiło. 

Z tego ekranu można wyzerować liczbę wyświetleń danego ostrzeżenia: 
• nacisnąć przycisk funkcyjny „F2” i za pomocą przycisków nawigacji „+” i „-” wybrać pożądaną opcję: 

Wyzeruj = wyzerowana zostanie tylko liczba ostrzeżeń pokazana na 
wyświetlaczu. 

Wyzeruj wszystko = wyzerowane zostaną wszystkie ostrzeżenia z listy 
“Wszystkie 
Aby wyzerować wybrane hasło, należy wcisnąć przycisk „OK”.

Aby wyjść z listy należy wcisnąć przycisk „CANC” lub „F1 (funkcja „wyjście”). 

• Test maszyny
Funkcja  ta  sprawdza  działanie  czujników,  czujników  zbliżeniowych 
i potencjometrów zainstalowanych w maszynie. 

Aby wyjść z listy, należy wcisnąć przycisk „CANC” lub „F2” (funkcja „wyjście”). 

• Sprawdź ustawienia
Funkcja ta sprawdza fabryczne ustawienia maszyny. 
Hasła zawarte w liście mogą się różnić, w zależności od konfiguracji maszyny. 
Przy użyciu przycisków nawigacji „+” i „-” wybrać jedno z haseł z listy i potwierdzić 
przyciskiem „OK”. 

Aby wyjść z listy nacisnąć przycisk „CANC” lub „F2” (funkcja „wyjście”). 
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10-ET.5.5 MENU RĘCZNEGO TRYBU PRACY SILNIKÓW 
Z „ekranu bazowego”, przy użyciu przycisków nawigacji  „+”,  „-”,  „R” i  „L” wybrać ikonę 
„menu ręcznego trybu pracy silników” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

„Menu ręcznego trybu pracy silników” EasyTronic umożliwia operatorowi 
ręczne sterowanie pracą siłowników zainstalowanych w maszynie. 
(Widoczne ikony zależę od zainstalowanych akcesoriów). 

Za pomocą przycisków nawigacji „R” i „L” wybrać ikonę odpowiedniego siłownika. 
• Sznurek
Przytrzymanie  wciśniętego  przycisku  nawigacji  „+” powoduje  wprowadzenie  do 
komory ramienia obwiązywacza sznurkiem. 

Aby ustawić ramię w pozycji spoczynku, należy wykorzystać przycisk nawigacji „-”. 

EasyTronic pozwala także na symulowanie cyklu obwiązywania sznurkiem: 
• nacisnąć przycisk „START-STOP” 
• za pomocą przycisków nawigacji  „+” i „-” wybrać opcję „TAK” i potwierdzić 

przyciskiem „OK”, aby uruchomić symulację cyklu obwiązywania sznurkiem. 

• Siatka 
• przytrzymanie wciśniętego przycisku nawigacji „+” powoduje wprowadzenie do 

komory ramienia obwiązywacza siatką, 
• Aby ustawić ramię w pozycji spoczynku, należy wykorzystać przycisk nawigacji 

„-”.

EasyTronic pozwala także na symulowanie cyklu obwiązywania siatką: 
• nacisnąć przycisk „START-STOP” 
• za  pomocą  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” wybrać  opcję  „TAK” i  potwierdzić  przyciskiem  „OK”,  aby 

uruchomić symulację cyklu obwiązywania siatką. 

• Noże
Funkcja ta umożliwia modyfikowanie statusu noży w zespole tnącym: 
• przytrzymanie  wciśniętego  przycisku  nawigacji  „+” powoduje  wprowadzenie 

noży do komory (zespół tnący aktywny), 
• aby  usunąć  noże  z  komory  i  ustawić  je  w  pozycji  spoczynku,  należy 

wykorzystać przycisk nawigacji „-” (zespół tnący nieaktywny). 

EasyTronic pozwala także na symulowanie cyklu pracy z aktywnym zespołem tnącym: 
• nacisnąć przycisk „START-STOP” 
• za  pomocą  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” wybrać  opcję  „TAK” i  potwierdzić  przyciskiem  „OK”,  aby 

uruchomić symulację cyklu pracy z aktywnym zespołem tnącym. 
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10-ET.5.6 MENU USTAWIENIA 
Z „ekranu bazowego”, przy użyciu przycisków nawigacji  „+”,  „-”,  „R” i  „L” wybrać ikonę 
“menu ustawienia” i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Na wyświetlaczu, zgodnie z konfiguracją maszyny, pokażą się dane, które może odczytać i/lub zmodyfikować 
operator:

1)  ikona, 
2)  opis ikony,
3)  dane, które mogą być wyświetlone i/lub zmodyfikowane.

Przy pomocy przycisków nawigacji  „R” i „L wybrać ikonę, a następnie przy użyciu przycisków nawigacji  „+” i 
„-” wybrać pożądane hasło i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

Możliwe jest wyświetlenie poszczególnych ekranów i zapoznanie się z danymi zawartymi w poszczególnych 
listach: 
• „Ogólne”
Data i godzina: przy pomocy przycisków nawigacji  „R” i “L” wybrać parametr, 
który  ma  być  zmodyfikowany  (godzina/minuty/sekundy  –  dzień/miesiąc/rok), 
a następnie, przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-”, wprowadzić pożądane 
zmiany. 
Potwierdzić przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Czas letni: przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” wybrać pożądaną opcję 
(„TAK” lub „NIE”). 
Potwierdzić przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Aby wyjść bez wprowadzania zmian z któregokolwiek z haseł zawartych w liście  „Ogólne”, należy wcisnąć 
przycisk „CANC” lub „F2” (funkcja „wyjście”). 
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• Handset
Język: przy pomocy przycisków nawigacji  „R” i  „L” wybrać język i potwierdzić 
przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Kontrast: przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i „-” zwiększyć lub zmniejszyć 
kontrast wyświetlacza, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” 
(funkcja „ok”). 

Tony  przycisków: przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” włączyć  lub 
wyłączyć tony przycisków EasyTronic. 
Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Głośność alarmu 
Głośność brzęczyka najważniejszych funkcji. 
Przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-” wyregulować głośność brzęczyka:
• Wartość = 5 = minimalna głośność 
• Wartość = 10 = maksymalna głośność 
Potwierdzić  wybór  przyciskiem  „C”,  „OK” lub  „F1” (funkcja  „ok”)  lub  „F2” 
(funkcja „wyjście”). 

Głośność pomocnicza 
Głośność brzęczyka funkcji pomocniczych.
Przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-” wyregulować głośność brzęczyka:
• Wartość = 0 = głośność zero 
• Wartość = 10 = maksymalna głośność 
Potwierdzić  wybór  przyciskiem  „C”,  „OK” lub  „F1” (funkcja  „ok”)  lub  „F2” 
(funkcja „wyjście”). 

Aby wyjść bez wprowadzania zmian z któregokolwiek z haseł zawartych w liście  „Handset”, należy wcisnąć 
przycisk „CANC”. 
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•  Maszyna
Rozpoczęcie  obwiązywania: przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” 
wybrać  lub  zmienić  sposób obwiązywania,  z  ręcznego  (napis  „Przycisk”)  na 
automatyczny (napis „Auto”), lub odwrotnie. 
Potwierdzić przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Tempo sygnalizatora: przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-” zwiększyć lub 
zmniejszyć tempo (wyrażone w sekundach) sygnału akustycznego EasyTronic. 
Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Symulacja  PTO: jeśli  z  jakiegoś  powodu  doszło  do  przerwania  przewodu  lub  czytnika,  który  informuje  o 
obrotach PTO, możliwa jest tymczasowa symulacja: 
• przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” aktywować  („TAK”)  lub  deaktywować  („NIE”)  tę  opcję. 

Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Uwaga: 
Symulacja będzie aktywowana przy 540 obrotach / minutę. 

WAŻNE!: 
Funkcja wyłącza się automatycznie przy każdym wyłączeniu EasyTronic. 

Wykluczenie  haków: również  oba  czujniki  odpowiadające  za  zamknięcie  klapy  mogą  w  przypadku  być 
symulowane, przy wykluczeniu kontroli nad nimi: 
• przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” aktywować  („TAK”)  lub  deaktywować  („NIE”)  tę  opcję. 

Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

U  waga  : 
W przypadku wykluczenia haków również niektóre inne funkcje zostaną częściowo wyłączone. 

WAŻNE!: 
Funkcja wyłącza się automatycznie przy każdym wyłączeniu EasyTronic. 

Wykluczenie średnicy: w przypadku awarii potencjometru DI maksymalnej średnicy beli w celu kontynuacji 
pracy konieczne jest jego wykluczenie. 
• przy pomocy przycisków nawigacji „+” i „-” wykluczyć potencjometr DI (wybór „TAK”). 
• przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” wykluczyć potencjometr DI (wybór  „NIE”). Potwierdzić wybór 

przyciskiem „OK”. 

Automatyczne zapamiętywanie średnicy: 

Aby wykluczyć tę funkcję, należy zamknąć klapę maszyny i na kilka sekund aktywować PTO w 
celu napięcia pasów. 

Aby wykonać tę funkcję konieczne jest wprowadzenie poniższego hasła: 00001 
• Przy pomocy przycisków nawigacji „R” i „L” wybrać jedną z cyfr. 
• Przy pomocy przycisków nawigacji„+” i „-” zmienić wybraną cyfrę. 
• Potwierdzić wybór przyciskiem „OK”. 

Na wyświetlaczu pojawi się hasło „Kierować się wskazaniami wyświetlacza”. 
•  Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” wybrać odpowiednie hasło i  potwierdzić przyciskiem  „OK” 

(system poprosi o otwarcie i zamknięcie klapy). 
Wcisnąć przycisk „C”, aby wyjść z funkcji i wrócić do „ekranu bazowego”. 
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R  egulacja  średnicy  :  funkcja  ta  pozwala  na  zestawienie  docelowej  średnicy  beli  ustawionej  w programie 
i rzeczywistej średnicy beli uformowanej podczas pracy. 

W  AŻNE  !: 
Aby wykonać tę czynność, należy wyprodukować przynajmniej 
jedną  belę;  w  przeciwnym  przypadku  EasyTronic  wyświetli 
komunikat ostrzegawczy. 

U  waga  :  Zaleca  się  wykonywanie  bel  o  średnicy  150  mm  i 
zmierzenie rzeczywistych wymiarów wykonanych bel. 

Przy pomocy przycisków nawigacji„+” i  „-” zmniejszyć  lub zwiększyć  wartość 

średnicy beli. Na przykład: 
• zaprogramowana docelowa średnica beli = 150 cm 
• średnica rzeczywiście wyprodukowanej beli = 158 cm 
• ustawić regulację średnicy na poziomie 158 Potwierdzić przyciskiem „OK” lub 

„F1” (funkcja „ok”). 

W tym trybie EasyTronic automatycznie dostosuje docelową średnicę beli.  

Szpule: w  przypadku  przerwania  przewodu  elektrycznego  jednego  lub  większej  liczby  czujników,  które 
kontrolują przebieg sznurka, możliwe jest tymczasowe wykluczenie kontroli nad szpulami: 
• przy  pomocy  przycisków  nawigacji  „+” i  „-” aktywować  („TAK”)  lub  deaktywować  („NIE”)  tę  opcję. 

Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Automatyczne zapamiętywanie odległości sznurka od krawędzi: 

Korzystanie z tej funkcji wymaga włączenia ciągnika. 

Aby wykonać tę funkcję konieczne jest wprowadzenie poniższego hasła: 00001 
• Przy pomocy przycisków nawigacji „R” i „L” wybrać jedną z cyfr. 
• Przy pomocy przycisków nawigacji„+” i „-” zmienić wybraną cyfrę. Potwierdzić hasło przyciskiem „OK”. 

Na wyświetlaczu pojawi się hasło „Rozpoczęcie”. 
•  Przy pomocy przycisków nawigacji  „+” i  „-” wybrać „TAK” i potwierdzić przyciskiem „OK”.  Poczekać na 

zakończenie cyklu zapamiętywania odległości sznurka od krawędzi. 
Wcisnąć przycisk „C”, aby wyjść z funkcji i wrócić do „ekranu bazowego”. 

Regulacja sznurka: funkcja ta pozwala na regulowanie przesuwania się sznurka przy krawędzi beli. 
• Przy pomocy przycisków nawigacji  „R” i  „L” wybrać stronę beli,  z której  konieczna jest korekta (strona 

prawa cięcia jest zaznaczona ikoną nożyczek). 

Następnie wykorzystać przyciski nawigacji: 
• “-” = przycisk służący do przemieszczania ramienia obwiązywacza w kierunku 

krawędzi (ku zewnętrznej części beli),
• “+” = przycisk służący do przemieszczania ramienia obwiązywacza w kierunku 

centrum beli,
• wartość domyślna  „0” do dostosowania / pozostawienia fabrycznej regulacji 

sznurka. 

Potwierdzić wybór przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Jednostka regulacji = ok. 1 cm 
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Regulacja ładowania: funkcja ta pozwala na regulowanie interwencji i czułości 
czujników ładowania:
• przy pomocy przycisków nawigacji „R” i  „L” wybrać wartość, która ma być 

zmodyfikowana, 
• przy pomocy przycisków nawigacji„+” i „-” zmienić wybraną wartość. 

• Jeśli pasek ma być aktywowany przy minimalnym przesunięciu pasa, należy zmniejszyć wartość  „START 
SEGN”. 
Jeśli  natomiast  pasek  ma  być  aktywowany  z  opóźnieniem  w  stosunku  do  przesunięcia  pasa,  należy 
zwiększyć wartość „START SEGN”. 

• Jeśli czułość sygnału paska ma być zwiększona (szybsze „wypełnienie” całego paska), należy zmniejszyć 
wartość „CZUŁOŚĆ”. 

Potwierdzić zmiany przyciskiem „OK” lub „F1” (funkcja „ok”). 

Automatyczne  zapamiętywanie  przez  czujnik  poziomów  ładowania: wykorzystanie  tej  funkcji  jest 
zarezerwowane dla dystrybutora i wymaga wpisania hasła! 

Instalacja  urządzeń: w  zależności  od  konfiguracji  maszyny,  funkcja  ta  pozwala  na  sprawdzenie,  jakie 
urządzenia są zainstalowane i poprawnie podłączone do systemu bus. 
• wcisnąć przycisk funkcyjny „F2” (funkcja „Skan”), aby dokonać sprawdzenia. 
Po zakończeniu skanowania EasyTronic wyświetli odnalezione urządzenia. 

WAŻNE!: 
Instalacja nowych urządzeń F1 (funkcja Nowy) jest zarezerwowana wyłącznie dla dystrybutora! 

Opóźnienie statusu sznurka:  funkcja ta umożliwia  regulowanie ruchu ramienia obwiązywacza  sznurkiem po 
sygnale „STOP”, oznaczającym uformowanie beli. 
• przy pomocy przycisku nawigacji „+” zwiększyć czas opóźnienia ruchu ramienia obwiązywacza. 
• przy pomocy przycisku nawigacji „-” zwiększyć czas opóźnienia ruchu ramienia obwiązywacza. 
• jednostka regulacji = 0,1 sekundy 
• fabryczna wartość domyślna = „0,1 sekundy” 

Opóźnienie statusu siatki: funkcja ta umożliwia regulowanie ruchu ramienia obwiązywacza siatką po sygnale 
„STOP”, oznaczającym uformowanie beli. 
• przy pomocy przycisku nawigacji „+” zwiększyć czas opóźnienia ruchu ramienia obwiązywacza. 
• przy pomocy przycisku nawigacji „-” zwiększyć czas opóźnienia ruchu ramienia obwiązywacza. 
• jednostka regulacji = 0,1 sekundy 
• fabryczna wartość domyślna = „0,1 sekundy” 

Aby wyjść bez dokonywania modyfikacji z któregokolwiek z haseł z listy „Maszyna”, należy nacisnąć przycisk 
„CANC”. 
W niektórych przypadkach możliwe jest również wyjście z haseł z listy „Maszyna” (bez dokonywania 
zmian) przy pomocy przycisku funkcjonalnego „F2”.
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•  Różne
Zaawansowane:  funkcja ta wpływa bezpośrednio na ustawienia maszyny. 

WAŻNE!: 
Włączenie tej funkcji wymaga wprowadzenia hasła! 

Obszar zarezerwowany dla dystrybutora i punktu serwisowego METAL-FACH. 

WAŻNE!: 
• Wszystkie  kolejne  operacje  związane  z  rozwiązywaniem 

problemów  i modyfikowaniem  ustawień  maszyny  będą 
wprowadzane w ścisłej  współpracy z dystrybutorem i  punktem 
serwisowym METAL-FACH. 

• Nie należy wykonywać takich operacji samodzielnie!!! 

Firma   METAL-FACH wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprzestrzegania 
tych zaleceń. 
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10-ET.6  PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY 

10-ET.6.1  ZAKŁADANIE SZNURKA 
Aby poprawnie załadować sznurek do obwiązywacza sznurkiem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi 
w podrozdziale „7.6.1  Zakładanie sznurka”. 

10-ET.6.2  ZAKŁADANIE SIATKI
• Prasa jest dostosowana do wykorzystania szpul od 2000 do 3000 metrów. 
• Wewnętrzny otwór rolki kartonowej z siatką powinien mięć 75÷78 mm. 
• W celu zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie obwiązywacza zaleca się stosowanie siatki 14÷16 (g/m). 

Przed  wykonaniem  czynności  opisanych  poniżej  należy  wcisnąć  przycisk  „ON-OFF”, 
aby włączyć system. 

Po pojawieniu  się  „ekranu bazowego” należy nacisnąć przycisk  „-” i  wybrać ikonę  „silniki”,  a następnie 
potwierdzić przyciskiem „OK”. 
• Przy pomocy przycisku „R” wybrać obwiązywacz SIATKĄ. 
• Przy  pomocy  przycisku  „+” przemieścić  wewnętrznie  ramię  obwiązywacza  (w  kierunku  pasów),  aż  do 

sygnału „STOP”. 

• Podnieść pokrywę „C” i umieścić ją na podporze „S”. 
• Wyjąć rurkę „A”, mocującą rolkę siatki, i wyjąć rurkę „T”, aby włożyć rolkę. 
• Wsunąć rolkę siatki na rurkę i umieścić te ostatnią na właściwym miejscu, zabezpieczając wyjętą wcześniej 

rurką „A”. 
• Opuścić pokrywę „C”. 

WAŻNE! 
• Należy uważnie i poprawnie umieścić rolkę siatki na rurce. 
• Należy  przestrzegać  kierunku  obrotu,  którą  powinna  mieć  rolka  siatki,  oznaczonego  na 

odpowiedniej naklejce. 

Przy  pomocy  przycisku  „-” umieścić  ramię  obwiązywacza  siatką  w  pozycji  pośredniej,  aby  możliwe  było 
umieszczenie w cęgach. 
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Odczepić oba haki bezpieczeństwa „G” (jeden po prawej, a drugi po lewej) i podnieść cały pojemnik na siatkę. 

• Sprawić,  aby  siatka  poruszała  się  na  rolce 
zgodnie  z  kierunkiem  wskazywanym  przez 
naklejkę umieszczoną na maszynie. 

• Zakończyć umieszczanie siatki w dolnej części jej 
biegu  i  pozwolić,  aby  końcówka  swobodnie 
zwisała. 

WAŻNE! 
Po poprawnym umieszczeniu siatki, a przed rozpoczęciem pracy, należy ustawić obwiązywacz 
siatką w pierwotnej pozycji przy wykorzystaniu przycisku „-”. 

• Nacisnąć przycisk „CANC”, aby wyjść z programu. 
• Opuścić pojemnik na siatkę i ponownie zaczepić oba haki bezpieczeństwa „G”. 

OSTROŻNIE! 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrze obwiązywacza podczas wykonywania jakiejkolwiek 
czynności w pobliżu. 

WAŻNE! 
Upewnić się, że urządzenie tnące jest zwolnione (obwiązywacz w pierwotnej pozycji końca 
biegu). 
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10-ET.6.3 URZĄDZENIE TNĄCE 
Jeśli maszyna jest wyposażona w urządzenie tnące (model   Z589-2), możliwe jest wsuwanie i wysuwanie noży. 

Możliwe jest wysuwanie lub wsuwanie noży przy użyciu dwóch różnych     

procedur: Nacisnąć przycisk „ON-OFF” i poczekać na załadowanie danych. 

Po pojawieniu się „ekranu bazowego” ikona „praca” zacznie migać. 

WAŻNE!:  Jeśli  ikona praca nie  miga (ikona nie  została  wybrana), 
należy przejść do niej przy użyciu przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” 
i „L”. 

1. sposób: 
„wysunięcie noży” 
• Nacisnąć przyciski  „OK” i  „F2”,  aby wybrać  menu  „inne”,  za  pomocą przycisku  „-” przejść  do hasła 

„aktywny CUT” i wybrać je. Potwierdzić przyciskiem „OK”. 
• Poczekać na wysunięcie noży; na wyświetlaczu pojawi się napis „CUT”. 
• Sprawdzić naocznie, czy noże zostały wysunięte. 

„wsunięcie noży” 
• Nacisnąć  przyciski  „OK” i  „F2”,  aby  wybrać  menu  „inne”,  za  pomocą przycisku  „-” przejść  do  hasła 

„nieaktywny CUT” i wybrać je. Potwierdzić przyciskiem „OK”. 
• Noże zostaną wsunięte, a z wyświetlacza zniknie napis „CUT”. 

2. sposób: 
„wysunięcie / wsunięcie noży” 
• Nacisnąć  przyciski  „OK” i  „F1”,  aby  wybrać  menu  „info”,  i  za  pomocą  przycisku  „R” otworzyć  okno 

przedstawiające status noży (aktywne lub nieaktywne). 
• Za pomocą przycisku „F2” zmienić status noży i potwierdzić przyciskiem „OK”. 
• Po  wysunięciu  noży  na  wyświetlaczu  pojawi  się  napis  „CUT” (sprawdzić  naocznie,  czy  noże  zostały 

wysunięte). 
• Noże zostaną wsunięte, a z wyświetlacza zniknie napis „CUT”. 

Jeśli coś nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się napis „BŁĄD CYKLU CIĘCIA”. W takim przypadku 
należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „12 Nieprawidłowości i ich przyczyny”. 

Długość cięcia wynosi: 
• 77 mm

Jeśli produkt ma być pocięty na dłuższe kawałki, konieczne jest usunięcie niektórych noży. 
Dodatkowe informacje na temat regulowania, wymiany i konserwacji noży można znaleźć w podrozdziale „9.9 
Konserwacja i regulacja urządzenia tnącego”. 
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10-ET.7 ETAPY PRACY 
Po  przygotowaniu  maszyny  zgodnie  z  instrukcjami  zawartymi  w  rozdziale  „7  Instrukcja  obsługi” można 
rozpocząć pracę. 

Nacisnąć przycisk „ON-OFF” i włączyć system. 

EasyTronic załaduje dane i pokaże „ekran bazowy”. 

Jeśli ikona praca nie miga (ikona nie została wybrana), należy przejść do niej 
przy użyciu przycisków nawigacji „+”, „-”, „R” i „L”. 

Aby możliwe było rozpoczęcie pracy, wyświetlacz terminalu EasyTronic musi pokazać jeden z następujących 
ekranów: 

„bazowy” „gotowa”

Ustawić się przed rzędem, otworzyć zawór odcinający podbieracza i obniżyć podbieracz, uruchomić WOM i 
rozpocząć zbiór. 

„Ładowanie” 

Jeśli prasa jest wyposażona w zestaw sygnalizatorów obciążenia i funkcja ta została włączona, możliwe jest  
monitorowanie ładowania produktu do komory. 

Maszyna powinna być ładowana po tej stronie, po której pasek ekranu praca na wyświetlaczu zabarwia się na 
czarno. 

Z miejsca kierowania ciągnikem podczas fazy ładowania produktu do komory maszyny należy obserwować 
wyświetlacz EasyTronic umieszczony przed operatorem i  na podstawie wskazań pasków wyświetlanych na 
ekranie  praca kierować ciągnikem w taki  sposób,  aby ładowanie produktu do komory  maszyny zachodziło 
poprawnie. 

Pasek zabarwiający się na czarno po stronie lewej: 
Pasek  oznacza,  że  powinno  się  ładować  produkt  po  lewej  stronie  zespołu 
zbierającego (należy więc przemieścić ciągnik w stronę prawą). 

Pasek zabarwiający się na czarno po stronie prawej: 
Pasek  oznacza,  że  powinno  się  ładować  produkt  po  prawej  stronie  zespołu 
zbierającego (należy więc przemieścić ciągnik w stronę lewą). 

Oba paski zabarwiają się na czarno: 
Wskazanie  wyświetlacza  informuje,  że  optymalne  załadowanie  komory  można 
osiągnąć, poruszając się zygzakiem, zarówno po stronie prawej, jak i lewej, aż do 
momentu, kiedy paski będą „puste” (oba paski niewypełnione). 
Oba paski puste (niezabarwione na czarno): 
Ładowanie  komory  przebiega  poprawnie,  należy  kontynuować  jazdę  ciągnikem 
prosto. 

WAŻNE! 
Im pasek jest ciemniejszy, tym mocniej należy przemieścić maszynę w 
stronę  wskazywaną  przez  pasek  (przemieścić  ciągnik  w  stronę 
przeciwną). 
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„Formowanie beli” 
Dzięki EasyTronic możliwe jest śledzenie poszczególnych etapów formowania beli. 

Kiedy  prasa  rozpocznie  pracę,  EasyTronic  wyświetli  na  „ekranie  praca” wartość  przyrostów średnicy  beli, 
odpowiadającą rzeczywistej osiągniętej średnicy. 

Z „ekranu praca” można również monitorować: 
• ustawioną średnicę (rzeczywistą średnicę beli, która ma być uzyskana) 
• rodzaj aktywnego obwiązywacza, 
• sposób obwiązywania. 

Dodatkowe informacje na temat ekranów formowania beli można uzyskać w podrozdziale „10-ET.5.2 Menu 
praca”. 

Jeśli maszyna jest wyposażona w system tnący (model  Z589-2): 
• status noży (wysunięte lub wsunięte). 

Podczas  pracy  na  wyświetlaczu  będą  pojawiać  się  na  przemian  dwa  ekrany,  informujące  o  operacjach 
wykonywanych przez maszynę w danym momencie. 

EasyTronic,  dzięki  przerywanemu  sygnałowi  akustycznemu  (niemożliwemu  do  deaktywacji),  powiadomi 
operatora, kiedy bela będzie ukończona, tzn. kiedy osiągnięta zostanie zaprogramowana średnica beli. 

Po osiągnięciu odpowiedniej średnicy na wyświetlaczu pojawi się sygnał „STOP”, któremu będzie towarzyszył 
stały sygnał dźwiękowy (niemożliwy do deaktywacji). 

Sygnał ten oznacza, że należy natychmiast zatrzymać ruch ciągnika, aby umożliwić obwiązywaczowi 
wiązanie beli. 
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„Obwiązywanie”

EasyTronic  może  rozpocząć  i  wykonać  cykl  obwiązywania  po  zakończeniu  formowania  beli,  w  trybie 
automatycznym lub ręcznym: 

Obwiązywanie w trybie automatycznym: 
Po pojawieniu się sygnału „STOP” obwiązywacz samoistnie rozpocznie cykl obwiązywania. 

Obwiązywanie w trybie ręcznym: 
Po  pojawieniu  się  sygnału  „STOP”,  aby  rozpocząć  cykl  obwiązywania  należy  nacisnąć 
przycisk “STARTSTOP”. 

Z  ekranu  praca  można  zmienić  tryb  z  ręcznego  na  automatyczny  i  odwrotnie, 
naciskając przycisk „F2”   --->> „Obwiązywanie automatyczne”   --->> „OK” 

„Obwiązywanie SZNURKIEM” 

Po pojawieniu się sygnału „STOP” należy zatrzymać ruch ciągnika, utrzymując prędkość PTO na poziomie nie 
niższym niż 350 obrotów / min. 
Jeśli prędkość PTO spadnie poniżej zalecanej wartości, o tej nieprawidłowości poinformuje operatora szybki 
przerywany sygnał akustyczny. 

Ramię obwiązywacza przesunie się w obrębie komory, ustawiając się w ustalonej w programie odległości, aby 
dokonać obwiązywania prawej krawędzi beli, przy liczbie obwiązań ustawionej w programie. 
Następnie ramię odwraca ruch, wraca do pozycji spoczynku, obwiązując centralną część beli. 
Następnie zatrzymuje się, aby obwiązać lewą krawędź beli i, ustawiając się w pozycji spoczynku, daje sygnał 
systemowi cięcia sznurka. 

Jeśli  z  jakiegoś powodu sznurek nie zostanie  przyjęty  lub utknie podczas cyklu  obwiązywania,  EasyTronic 
powiadomi o tym operatora poprzez sygnał wizualny pokazany na wyświetlaczu i sygnał dźwiękowy. 
Cykl obwiązywania jest jednak kontynuowany aż do jego zakończenia. 

Cykl ten można rozpocząć na nowo, naciskając na nowo przycisk „START-STOP”. 

Jeśli  oba  sznurki  zerwą  się  lub  utkną,  cykl  obwiązywania  zostanie  automatycznie  przerwany,  a  ramię 
obwiązywacza zatrzyma się. Na wyświetlaczu pojawi się napis: „Obwiązywanie beli nieprawidłowe”. 

„Obwiązywanie SIATKĄ” 

Po pojawieniu się sygnału „STOP” należy zatrzymać ruch ciągnika, utrzymując prędkość PTO na poziomie nie 
niższym niż 350 obrotów/min. i nie wyższym niż 500 obrotów/min. 
Jeśli prędkość PTO spadnie poniżej zalecanej wartości, o tej nieprawidłowości poinformuje operatora szybki 
przerywany sygnał akustyczny. 

Ramię  obwiązywacza  przesunie  się  w  kierunku  komory  i  wróci  do  pozycji  spoczynku  w  celu  rozwinięcia  
odpowiedniej liczby metrów siatki niezbędnych do wykonania zaprogramowanej liczby obwiązań, a następnie 
wróci do pozycji spoczynku, gdzie aktywowane zostanie cięcie siatki.  

Jeśli  z  jakiegoś  powodu  siatka  nie  zostanie  przyjęta  lub  utknie  podczas  cyklu  obwiązywania,  EasyTronic 
powiadomi o tym operatora poprzez sygnał wizualny pokazany na wyświetlaczu i sygnał dźwiękowy. 
Cykl obwiązywania zostanie automatycznie przerwany, a ramię obwiązywacza wróci do pozycji spoczynku. 
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EasyTronic  pozwala  na  monitorowanie  wszystkich  faz  obu  cyklów  obwiązywania  (sznurkiem  i  siatką), 
bezpośrednio z wyświetlacza. 

Dodatkowe informacje na temat ekranów obwiązywania można uzyskać w podrozdziale „10-ET.5.2 Menu 
praca”. 

Cykl  obwiązywania  można ponownie  uruchomić,  naciskając  przycisk  „START-STOP”.  Zostanie  rozpoczęte 
nowe obwiązywanie,  przy  użyciu  tego samego rodzaju  obwiązywacza  i  przy tych  samych ustawieniach co 
poprzednio. 

Możliwa jest zmiana obwiązywacza bez wprowadzania modyfikacji do programu: 
„Ekran praca”   --->> „F2”   --->> „wybór obwiązywacza”   --->> „OK” 

WAŻNE! 
Przy każdym wyłączeniu i ponownym włączeniu EasyTronic zostanie zawsze ustawiony 
ręczny tryb obwiązywania. 

Przy dowolnej średnicy i w dowolnym momencie można dokonać wiązania beli przez naciśnięcie przycisku 
„START-STOP”. 

„Rozładowanie beli” 

Po  zakończeniu  obwiązywania  EasyTronic,  za  pośrednictwem  wyświetlacza,  poleci  otwarcie  klapy  w  celu 
wypuszczenia beli na zewnątrz maszyny. 

UWAGA! Przed otwarciem klapy: 
• Upewnić się,  że teren jest  płaski  lub,  w przypadku terenu nachylonego,  że maszyna jest 

odpowiednio ustawiona. 
• Oddalić osoby znajdujące się w pobliżu maszyny, a przede wszystkim za klapą. 

Przy pomocy dźwigni rozdzielacza hydraulicznego umieszczonej na ciągniku otworzyć klapę. Poczekać na 
wypuszczenie beli i zamknąć klapę. 

Na wyświetlaczu pojawi się  „ekran bazowy”.  Oznacza to, że maszyna jest gotowa do rozpoczęcia nowego 
cyklu pracy. 

Jeśli klapa nie zamknie się prawidłowo, EasyTronic poinformuje o tej nieprawidłowości poprzez sygnał 
wizualny pokazany na wyświetlaczu i sygnał dźwiękowy, wskazując stronę, po której nie doszło do 
zamknięcia klapy lub informując, że nieprawidłowość dotyczy obu stron. 

WAŻNE! 
Nie rozpoczynać zbioru z otwartą klapą lub choćby jednym z haków. 

Czas  otwarcia  klapy  jest  kontrolowany autonomicznie  przez  EasyTronic.  Po wypuszczeniu  beli  EasyTronic 
będzie czekał na hydrauliczne zamknięcie klapy przez operatora. 
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10-ET.8  SKRÓTY
W zależności od urządzeń zainstalowanych na maszynie niektóre ekrany wyświetlane przez EasyTronic będą 
zawierać następujące skróty: 

„CD” = ładowanie z prawej strony
„CS” = ładowanie z lewej strony
„DI” = potencjometr średnicy
„ES” = moduł wyrzutnik
„MC” = moduł CUT
„MF” = moduł SZNUREK
„MR” = moduł SIATKA
„PB” = POWER BOX
„PD” = prawy hak zamknięcia klapy
„PS” = lewy hak zamknięcia klapy
„PT” = moduł PTO
„DM” = komora maks.
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CYKL PRACY 
1) MASZYNA GOTOWA DO PRACY I ROZPOCZĘCIE PRACY 

2) PODCZAS CYKLU 

3) STOP 

4) PODCZAS OBWIĄZYWANIA

Sznurek Siatka

5) BELA GOTOWA DO WYPUSZCZENIA 

6) ZAMKNIJ 
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11 TABELE I SCHEMATY 
11.1 RODZAJE OLEJÓW I SMARÓW 

ZASTOSOWANIE RODZAJ

Przekładnia AGIP BLASIA EP 150

Punkty smarowania AGIP GR MU EP0

Pojemnik automatycznego smarowania łańcuchów AGIP OSO 100

Ręczne smarowanie łańcuchów Mieszanina oleju i smaru

11.2 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE SMAROWANIEM 

Wszystkie opisane poniżej czynności powinny obowiązkowo być wykonywane na początku i końcu sezonu. 
Podczas  czynności  związanych  ze  smarowaniem  należy  przestrzegać  zasad  opisanych  w  rozdziale  „9  
Konserwacja i regulacja”. 

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA DNI MIESIĄCE

Smarowanie wszystkich punktów jak w naklejce 7500214. 10

Smarowanie zawiasów klapy. 2

Smarowanie sworzni podnośników. 2

Smarowanie ramienia naciągającego pasy: głównego i pobocznego. 2

Smarowanie łącznika podrzutnika (model Z589-3). 2

Smarowanie łożyska rotora, strona prawa (model  Z589-2). 2

Smarowanie bieżni krzywek podbieracza. 1

Smarowanie wału przegubowego. * 12

Wymiana oleju w przekładni. 12

Ręczne smarowanie łańcuchów napędowych podbieracza. 1

(*) Dodatkowe informacje na temat konserwacji wału przegubowego można znaleźć w instrukcji dołączonej do 
wału. 
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11.3 PRACE KONSERWACYJNE 

Wszystkie opisane poniżej czynności powinny obowiązkowo być wykonywane na początku i końcu sezonu. 
Podczas  czynności  związanych  ze  smarowaniem  należy  przestrzegać  zasad  opisanych  w  rozdziale  „9 
Konserwacja i regulacja”.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA DNI MIESIĄCE BELE

Sprawdzić stan łożysk, sworzni i wałów. 7

Sprawdzić napięcie łańcuchów. 3

Sprawdzić łożyska ramy i tuleje listew sprężynowych ramy. 7

Sprawdzić krzywkę i zęby podbieracza. 1

Sprawdzić śruby mocujące wałki ramienia naciągającego pasy: głównego 
i pobocznego. 7

Sprawdzić pasy i ich spinacze. 1

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. 1

Sprawdzić, czy podnośniki, węże hydrauliczne i złączki nie wykazują wycieków 
oleju.

7

Sprawdzić poziom oleju w przekładni. 1 1000

Sprawdzić filtr oleju w urządzeniu automatycznego smarowania. 12

Sprawdzić naostrzenie noży i/lub dokonać ostrzenia (model  Z589-2) 300

Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej świateł do celów transportu drogowego. 1

Sprawdzić kable i czujniki. 6

Sprawdzić, czy śruby i nakrętki są poprawnie przykręcone. 1

Sprawdzić spawy. 12

Sprawdzić stan samoprzylepnych sygnałów bezpieczeństwa (symbole). 1

Sprawdzić stan części obudowy i urządzeń bezpieczeństwa. 1

• Czynności związane ze smarowaniem powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem zawartym w 
tabeli „11.2 Czynności związane ze smarowaniem”. 

• Na początku i końcu sezonu powinno się dokładnie i sumienne wyczyścić maszynę. 
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11.4 MOMENTY DOKRĘCANIA

R = 8.8 R=10.9 R=12.9

Nm ft-lb Nm ft-lb Nm ft-lb mm cal

M3 1,3 (11,5)-* 1,8 (16)* 2,1 (18,6)* 6 1/4

M4 2,9 (25,5)* 4,1 (36,5)* 4,9 (43,5)* 8 5/16

M5 5,7 (50,5)* 8,1 (71,5)* 9,7 (86)* 9 23/24

M6 9,9 7,3 14 10,3 17 12,5 10 13/22

M8 24 17,7 34 25 41 30,3 13 9/16

M10 48 35,4 68 50,2 81 59,8 17 11/16

M12 85 62,7 120 88,6 145 107 19 3/4

M14 135 99,6 190 140 225 166 22 7/8

M16 210 155 290 214 350 258 24 121/128

M18 290 214 400 295 480 354 27 1.9/128

M20 400 295 570 421 680 502 30 1.3/16

M22 550 406 770 568 920 679 32 1.17/64

Uwaga: Wartości ujęte w nawiasy są wyrażone w: in-lb

11.5 WARTOŚCI CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH

OPONA bar

400/60-15.5 3,15
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11.6 PRZEBIEG PASÓW 

Uwaga: strzałki oznaczają kierunek przebiegu pasów. 
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11.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1)  Wtyczka 7-biegunowa 
2)  Lampa tylna lewa
3)  Lampa tylna prawa 
4)  Lampa przednia lewa
5)  Lampa przednia prawa

„G” = ŻÓŁTY 
„B” = BIAŁY 
„V” = ZIELONY 
„M” = BRĄZOWY 
„R” = CZERWONY 
„N” = NIEBIESKI
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11.8  ŁĄCZNIKI KIEROWNICZE 

Przewód zasilający ze strony ciągnika 

„S1” = Łącznik COBO żeński (widok od tyłu):
+) Czerwony: dodatni 12 V
-) Czarny: ujemny

Przewód zasilający ze strony maszyny

„C” = Łącznik COBO męski (widok od tyłu): 

+) Czerwony: dodatni 12 V
-) Czarny: ujemny

Kabel sygnałowy

„CS” = Łącznik LTWBD-08BFFA-L180 8-biegunowy (strona przednia)

PIN odniesienia 1
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11.9 BEZPIECZNIKI 
Wykorzystany typ bezpieczników to „RL MINI LAMA FASTON 2,8 mm”, zgodne z normą DIN 72581/3F.

Bezpieczniki POWER BOX „PB”: 
• BEZPIECZNIK 1: kolor żółty 20 AMPERÓW Bezpiecznik napędu sznurka (MF) 
• BEZPIECZNIK 2: kolor biały 25 AMPERÓW Bezpiecznik napędu CUT (MC) 
• BEZPIECZNIK 3: kolor zielony 30 AMPERÓW Bezpiecznik napędu siatki (MR) 
• BEZPIECZNIK 4: kolor czerwony 10 AMPERÓW Bezpiecznik akcesoriów, elektrozaworów i świateł, ...) 

Napisy „FUSE 1”, „FUSE 2”, ...są umieszczone na karcie pod samymi bezpiecznikami. 
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12 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ICH PRZYCZYNY 
W poniższych tabelach zebrano najczęstsze problemy, które można napotkać podczas pracy. 
Jeśli  proponowane  rozwiązania  nie  sprawdzają  się,  należy  zwrócić  się  do  dystrybutora  lub  bezpośrednio 
do punktu serwisowego, gdzie można uzyskać techniczne porady konieczne do rozwiązania problemu. 

12.1 PRZEGUB
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Poślizg sprzęgła. Bela jest zbyt ciężka lub jej średnica 
jest zbyt duża.

Zmniejszyć wagę lub średnicę beli.

Zużyte tarcze sprzęgłowe. Wymienić tarcze (kierować się 
zaleceniami opisanymi w instrukcji 
obsługi przegubu).

Złamanie śruby bezpieczeństwa. Bela jest zbyt ciężka lub jej średnica 
jest zbyt duża.

Zmniejszenie wagi lub średnicy beli.

Zabezpieczenie krzywkowe nie 
wytrzymuje.

Wskazania pasków ładowania nie są 
prawidłowe.

Zwiększyć prędkość pracy.

12.2 ZASILANIE
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Zęby podbieracza wyrzucają produkt. Zbyt duża prędkość podbieracza 
w stosunku do prędkości pracy.

Przemieszczenie czujnika 
sygnalizacyjnego na klapie.

Zmniejszyć liczbę obrotów PTO 
ciągnika.

Zęby podbieracza omijają produkt. Zbyt mała prędkość podbieracza 
w stosunku do prędkości pracy.

Zwiększyć prędkość pracy.

Zwiększyć liczbę obrotów WOM 
ciągnika. Zwęzić rząd.

Podbieracz nie zbiera całego rzędu. Zbyt szeroki rząd. Zmniejszyć prędkość pracy.

Podbieracz nie zbiera produktu 
z płaskich rzędów.

Podbieracz zbyt wysoki. Opuścić podbieracz przełącznikiem 
ciągnika.

Wyregulować ustawienie kół 
podporowych  podbieracza na ziemi.

Podbieracz ślizga się i zatrzymuje. Złamana śruba bezpieczeństwa. Zmniejszyć objętość rzędu, dzieląc go.

Unieść podbieracz, regulując ustawienie 
kół podporowych.

Usunąć przeszkodę i wymienić śrubę 
bezpieczeństwa.

Niewystarczające zbieranie produktu. Zniszczone zęby podbieracza lub 
brakujące zęby.

Wymienić zęby.

Wskazania pasków ładowania nie są 
prawidłowe.

Przemieszczenie czujnika 
sygnalizacyjnego na klapie.

Wyregulować czułość czujnika.
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12.3 ROZPOCZĘCIE I FORMOWANIE BELI 
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Niewystarczająca gęstość beli. Niskie ciśnienie. Zwiększyć ciśnienie robocze

Nieregularne zasilanie podbieracza. Zasilać komorę równomiernie po obu 
stronach.

Zbyt mała szczelność uszczelek 
podnośników bel.

Wymienić uszczelki w podnośnikach 
i przykręcić złącza hydrauliczne.

Pasy o różnej długości. Wymontować pasy i sprawdzić, czy są 
takiej samej długości.

Zbyt duża prędkość ruchu ciągnika. Zmniejszyć prędkość ruchu ciągnika.

Bele w kształcie beczek lub stożków. Produkt jest zbierany tylko w centrum. Dla  rzędów  pojedynczych  ładowanych 
po  prawej  i  lewej,  zgodnie  ze 
wskazaniami terminalu sterującego.

Zbyt wąski rząd. Zmienić kształt rzędu na szerszy, 
pełniejszy i kanciasty.

Bela przestaje się obracać. Wpływ ogranicznika momentu 
obrotowego przegubu.

Jeśli przekroczona została maksymalna 
średnica beli.

Przywrócenie  ogranicznika  momentu 
obrotowego  przegubu  (czynności 
opisane w instrukcji przegubu).

Zablok. wałki ramienia napięcia paska. Sprawdzić łożyska wałków.

Nadmierna utrata produktu. Rozdrobnienie  bardzo suchego 
produktu.

Zwijanie przy zwiększonej prędkości 
pracy i zmniejszonej prędkości WOM.

Produkt przylepia się do ruchomych 
wałków.

Nadmierna wilgotność produktu. Poddać  produkt  kondycjonowaniu; 
obwiązywać, kiedy wilgoć się zmniejszy.

Skrobak wałka jest rozregulowany 
lub zużyty.

Wyregulować lub wymienić skrobak.

Pasy formowania beli rwą się, a 
spinacze nie trzymają.

Obecność ciał obcych w produkcie. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 
lub nareperować pasy .

Pasy nie są poprawnie ustawione. Wyregulować prowadnice pasów i/lub 
wałki klapy

Bela przekroczyła maksymalną 
dopuszczalną średnicę.

Sprawdzić ostatni bieg regulacji 
średnicy beli

Sprawdzić  działanie  instalacji 
elektrycznej,  przewodów  maszyny  i  ich 
połączenia  z  ciągnikem,  lampek 
i sygnału akustycznego.

Łańcuchy skaczą na zębach 
przekładni.

Napinacze są poluzowane. Napiąć łańcuchy i wyregulować 
napinacze.

Przekładnie i łańcuchy są zużyte. Wymienić przekładnie lub łańcuchy.

Średnica beli nie odpowiada 
zaprogramowanej wartości.

Potencjometr jest rozregulowany. Zwrócić się do dystrybutora w celu 
wyregulowania potencjometru.
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12.4 OBWIĄZYWANIE
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Sznurek poluźnia się przy krawędziach 
beli.

Niewystarczająca liczba obwiązań przy 
krawędzi beli.

Przynajmniej dwa pełne obwiązania  po 
obu stronach beli.

Ustawienie rolek prowadzących 
sznurek po bokach jest niepoprawne, 
zbyt zewn.

Wyregulować  boczne ograniczenia, 
przesuwając koniec biegu 
obwiązywacza.

Zbyt małe obwiązanie centralne. Ramię prowadzące sznurek porusza się 
zbyt szybko.

Zmniejszyć  prędkość  ruchu  siłownika 
elektrycznego  obwiązywacza, 
zmieniając ustawioną wartość.

Sznurki nie są ciągnięte przez belę. Końcówki  sznurka  zwisające  z  rurek 
ramienia nie są wystarczająco długie.

Powinno zwisać przynajmniej 20 cm 
sznurka.

Sznurek nie przebiega swobodnie. Wyregulować napięcie sprężyn hamulca 
sznurka i sprawdzić przebieg sznurków.

Powstały  zanieczyszczenia  lub 
produkt wniknął  w miejsca  przebiegu 
sznurków.

Sprawdzić i wyczyścić wszystkie 
miejsca przebiegu sznurka.

Cięcie sznurka nie przebiega poprawnie. Wymienić ostrze lub wyregulować ramię 
prowadzące.

Sznurki nie są cięte. Ostrze jest zużyte. Obrócić lub wymienić ostrze urządzenia 
tnącego.

Sznurki nie wyprzedzają ostrza 
urządzenia tnącego.

Wyregulować śrubę zacisku ramienia 
prowadzącego ostrze.

Sznurek nie przebiega po krążkach. Sznurek w motku jest splątany. Usunąć splątanie.

Sznurek nie obwiązuje krążka. Wykonać nawinięcie sznurka na krążku.

Czujnik przebiegu  sznurka jest 
rozregulowany.

Wyregulować czujnik.

Czujnik jest zepsuty lub wadliwy. Wymienić czujnik.

Siatka nie zaczyna obwiązywać beli. Końcówka siatki nie wystaje w 
wystarczającym stopniu.

Powinno wystawać przynajmniej 20cm 
siatki.

Zaciski regulacji ramienia siatki nie są 
odpowiednio wyregulowane.

Wyregulować zaciski.

Siatka nie jest poprawnie cięta. Fragmenty ostrza są zużyte i nieostre. Naostrzyć fragmenty ostrza.

Rolka siatki nie jest wystarczająco 
hamowana.

Zwiększyć hamowanie, regulując 
boczne śruby ze sprężyną.

Ramię podające siatkę nie zatrzymuje 
się aby rozładować siatkę.

Czujnik postoju ramienia siatki jest 
rozregulowany.

Wyregulować czujnik.

Czujnik jest zepsuty lub wadliwy. Wymienić czujnik.

Liczba metrów siatki nie spada. Czujnik licznika siatki jest rozregulowany. Wyregulować czujnik.

Czujnik jest zepsuty lub wadliwy. Wymienić czujnik.

Rozdział 13 – strona 3 



Prasa zwijająca Z589

12.5 URZĄDZENIE TNĄCE 
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Rotor się nie obraca. Dźwignia uruchamiająca urządzenie 
tnące jest w pozycji JAŁOWEJ.

Umieścić dźwignię w pozycji ruchu.

Śruby zrywalne urządzenia 
zabezpieczającego są złamane.

Wymienić śrubę zrywalną.

Noże nie wysuwają się do urządzenia 
tnącego.

Produkt zatyka szczeliny. Wyczyścić szczeliny przed 
zamocowaniem noży lub fałszywych 
noży.

Wadliwa instalacja elektryczna. Sprawdzić instalację elektryczną: kable, 
siłowniki i końcówki.

Produkt nie jest cięty. Noże są wsunięte, ale nie w pozycji 
pracy.

Wprowadzić noże do pozycji pracy.

Noże nie są naostrzone. Wyjąć noże i naostrzyć je.

12.6 INSTALACJA HYDRAULICZNA
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Klapa się nie zamyka. Zawór jest zamknięty. Otworzyć zawór.

Produkt został w miejscu zamknięcia 
klapy.

Usunąć produkt.

Wypust instalacji hydraulicznej jest 
odłączony od ciągnika.

Sprawdzić  i  poprawnie  podłączyć 
szybkozłącza  wypustu instalacji 
hydraulicznej.

Instalacja hydrauliczna nie działa. Wyjścia hydrauliczne nie zostały 
aktywowane.

Z ciągnika aktywować pomocnicze 
wyjścia hydrauliczne.

Węże  hydrauliczne  nie  zostały 
poprawnie podłączone do pomocniczych 
wtyczek ciągnika.

Sprawdzić i poprawnie podłączyć 
szybkozłącza do pomocniczych 
wtyczek ciągnika.

Niewystarczający napływ oleju 
hydraulicznego.

Sprawdzić  i  w  razie  potrzeby  uzupełnić 
poziom  oleju  hydraulicznego  w 
odpowiednim pojemniku ciągnika.

Pompa zużyta lub uszkodzona (niskie 
ciśnienie).

Wyreperować lub wymienić pompę 
hydrauliczną ciągnika.

Zanieczyszczenia wewnątrz obwodu 
hydraulicznego.

Usunąć zanieczyszczenia i w razie 
potrzeby wyczyścić filtry oleju 
hydraulicznego.

Manometr jest zepsuty. Wymienić manometr lub jego kapilarę.

Z podnośników wycieka olej. Wymienić uszczelki podnośników.

Występują wycieki oleju w instalacji 
hydraulicznej.

Sprawdzić przewody i w razie potrzeby 
dokręcić złączki.
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12.7 SYSTEM STEROWANIA „F bus” 

12.7.1 PROBLEMY Z PODŁĄCZENIEM SYSTEMU
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Po naciśnięciu przycisku włączenia 
system nie reaguje.

Przewód zasilający akumulatora nie 
jest połączony z  przewodem maszyny.

Podłączyć   gniazdo  męskie  COBO 
zaciskane  na  przewód  maszyny  z 
gniazdem  żeńskim   COBO  przewodu 
zasilającego  podłączonego  do 
akumulatora.
Sprawdzić   czy  wpust  pokrywy  złącza 
żeńskiego  został  prawidłowo 
zamocowany  z  gwintem  złącza 
męskiego przewodu.

Przewód przesyłu danych nie jest 
połączony z terminalem.

Włączyć łącznik przewodu przesyłu 
danych do gniazda żeńskiego terminalu.
Zabezpieczyć go poprzez przykręcenie.

Odwrócenie biegunów. Zamienić  przewody  przy  zaciskach 
akumulatora:  przewód  czerwony  z 
bezpiecznikiem  podłączyć  do  bieguna 
dodatniego  „+",  a  przewód  czarny  do 
bieguna ujemnego „-".

Nalot na stykach akumulatora. Wyczyścić zaciski i sprawdzić stan 
akumulatora. 
Wymagane jest napięcie przynajmniej na 
poziomie 12 V.

Bezpiecznik spalony lub brak 
bezpiecznika.

Sprawdzić, czy bezpieczniki w POWER 
BOX są w dobrym stanie.
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12.7.3 PROBLEMY Z „EASYTRONIC” 
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„Hak prawy lub hak lewy".

Klapa jest otwarta. Zamknąć klapę.

Jeden z haków nie jest zamknięty.

Czujnik zamknięcia klapy jest 
rozregulowany.

Wyregulować czujnik.

Czujnik jest zepsuty lub wadliwy. Wymienić czujnik.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„Bela zablokowana".

Bela nie została wypuszczona. Usunąć belę.

Bela zajmuje wyrzutnik.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„Niski poziom naładowania 
akumulatora.”

Niskie napięcie. Sprawdzić akumulator lub system 
ładowania ciągnika.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„Obwiązywanie beli nieprawidłowe".

Sznurek lub siatka nie zostały przyjęte. Wykryć i  usunąć ewentualną przyczynę, 
ponownie  uruchomić  obwiązywanie, 
naciskając przycisk „START STOP".

Sznurek lub siatka uległy przerwaniu 
przed zakończeniem obwiązywania.

Sznurek lub siatka skończyły się przed 
zakończeniem obwiązywania.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„WOM zablokowany" – podczas obwiąz.

WOM ciągnika jest nieruchomy. Uruchomić WOM.

Czujnik WOM jest rozregulowany. Wyregulować czujnik.

Czujnik jest zepsuty lub wadliwy. Wymienić czujnik.

Rozdział 13 – strona 6 
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13 AKCESORIA I ZESTAWY (opcjonalne) 
Aby  poprawić  wydajność  i  działanie  prasy,  można  wykorzystać  szereg  akcesoriów  i  zestawów,  które  są 
dodawane do maszyny na prośbę klienta. 
Aby dowiedzieć się, jakie akcesoria i/lub zestawy są dostępne dla danego modelu prasy, należy zwrócić się do  
dystrybutora lub centrum części zamiennych. 

13.1 AKCESORIA 
Akcesoria obejmują opcjonalne urządzenia, które są montowane na maszynie przez producenta, jeśli  klient  
wyrazi takie życzenie podczas zakupu: 
• Obwiązywacz siatką. 
• Obwiązywacz folią plastikową. 
• Mocowanie do dodatkowej roleki siatki. 
• Mocowanie do dodatkowych szpul sznurka. 

13.1 ZESTAWY 
Zestawy  obejmują  opcjonalne  urządzenia,  które  można dokupić  i  zamontować  u  dystrybutora.  Zestawy  te 
zawierają  instrukcje  konieczne  do  poprawnego  montażu  i  demontażu  urządzeń  w  zależności  od  potrzeb 
związanych z pracą: 
• Maszyny do belowania. 
• Mocowania do dodatkowych rolek siati.
• Zestaw haków zaciskowych. 
• Zastępcze noże.

Rozdział 13 – strona 7 
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KARTA GWARANCYJNA

PRASA BELUJĄCA 

Z562

Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprawuje:

wypełnia sprzedawca

Data produkcji ..............................................     Data sprzedaży .........................................

Numer fabryczny .........................................      Podpis sprzedawcy ....................................

Imię i nazwisko kupującego ..................................................................

Adres.......................................................................................................
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