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Dane maszyny
Rodzaj maszyny:

Owijarka bel

Nazwa handlowa:

_______________________________

Numer seryjny / VIN(1):

_______________________________

Producent maszyny:

METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka
ul. Kresowa 62
Tel: (0-85) 711 98 40
Fax: (0-85) 711 90 65

Sprzedawca:

_______________________________
Adres:

_______________________________
_______________________________

Tel./Fax:

_______________________________
_______________________________

Data dostawy:

Właściciel lub
użytkownik:

_______________________________

Nazwisko:

_______________________________

Adres:

_______________________________
_______________________________

Tel./Fax:

_______________________________

Dane znajdują się na tabliczce znamionowej maszyny umieszczonej na przedniej
części ramy głównej maszyny
(1)
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WSTĘP
Informacje zawarte w Instrukcji Obsługi są aktualne na dzień opracowania. Producent
zastrzega sobie prawo wprowadzania w maszynach zmian konstrukcyjnych, w związku z czym
niektóre wielkości lub ilustracje mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny
dostarczonej użytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
konstrukcyjnych, nie dokonując zmian w niniejszej instrukcji. Instrukcja Obsługi stanowi
podstawowe wyposażenie maszyny. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji oraz do przestrzegania zawartych w
niej zaleceń. Zagwarantuje to bezpieczną obsługę oraz zapewni bezawaryjną pracę maszyny.
Maszyna została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi normami i aktualnymi
przepisami prawnymi. Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i obsługi
owijarki bel Metal-Fach.
Istotne zobowiązania producenta przedstawione są w karcie gwarancyjnej, która
zawiera całkowite i obowiązujące regulacje świadczeń gwarancyjnych
Jeżeli informacje zawarte w instrukcji użytkowania okażą się niezrozumiałe należy
zwrócić się o pomoc do punktu sprzedaży, w którym maszyna została zakupiona lub
bezpośrednio do Producenta.
Katalog części zamiennych funkcjonuje jako oddzielny wykaz i jest dołączany w postaci
płyty CD podczas zakupu maszyny, a także jest dostępny na stronie Producenta:
www.metalfach.com.pl .
Niniejsza Instrukcja Obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191 jest chroniona prawem autorskim.
Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie treści oraz rysunków bez zgody właściciela
praw autorskich.
Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji dołączana jest do niniejszej Instrukcji
Obsługi jako oddzielny dokument.
Adres producenta:
Metal-Fach sp. z o.o.
ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka
Telefon kontaktowy:
Tel: (0-85) 711 98 40
Fax: (0-85) 711 90 65
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Symbole wykorzystane w instrukcji:

Symbol ostrzegawczy o zagrożeniu. Wskazuje na występujący poważny
stan zagrożenia, który, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do
śmierci lub kalectwa. Symbol ostrzega o sytuacjach najbardziej
niebezpiecznych.

Symbol zwracający uwagę na szczególnie ważne informacje i zalecenia.
Nieprzestrzeganie opisanych zaleceń zagraża uszkodzeniem maszyny
wskutek nieprawidłowego użytkowania.

Symbol wskazujący na możliwość wystąpienia stanu zagrożenia, które,
jeżeli go się nie uniknie, może prowadzić do śmierci lub kalectwa.
Symbol ten informuje o mniejszym stopniu ryzyka okaleczenia niż
symbol zawierający słowo „NIEBEZPIECZEŃSTWO”.

Symbol wskazujący na przydatną informację.

Symbol wskazujący na czynności obsługowe, które powinny być
wykonywane okresowo.
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1. Informacje podstawowe
1.1

Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE OWIJARKI
W celu bezpiecznego użytkowania owijarki należy zapoznać się i stosować do
wszelkich zaleceń opisanych w niniejszej Instrukcji Obsługi. Przestrzeganie zaleceń Instrukcji
Obsługi gwarantuje bezpieczną pracę Użytkownikowi, a także wydłuża żywotność maszyny.
1.2

Identyfikacja owijarki

Owijarkę należy identyfikować na
przymocowanej do ramy głównej owijarki.

podstawie

tabliczki

znamionowej

trwale

Rysunek 1. Przykładowa tabliczka znamionowa

UWAGA!
Zabrania się wyjazdu na drogi publiczne owijarki bez tabliczki
znamionowej lub z nieczytelną tabliczką znamionową.

Przy zakupie sprawdź zgodność numeru seryjnego/VIN umieszczonego
na tabliczce znamionowej maszyny z numerem wpisanym w Instrukcji
Obsługi i karcie gwarancyjnej – jest to istotne dla uznania gwarancji.
W przypadku kontaktu użytkownika z serwisem, sprzedawcą lub
producentem użytkownik zobowiązany jest do podania informacji
zawartych na tabliczce znamionowej maszyny.
Przy zakupie owijarki należy sprawdzić zgodność numeru VIN umieszczonego na
maszynie z numerem wpisanym w KARCIE GWARANCYJNEJ, w dokumentach sprzedaży
oraz w INSTRUKCJI OBSŁUGI.
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Rysunek 2. Miejsce usytuowania tabliczki znamionowej i numer VIN

W celu jednoznacznej identyfikacji owijarki podczas zamawiania części zamiennych
lub w wyniku pojawienia się problemów często wymagane jest podanie numeru VIN maszyny,
dlatego sugeruje się zapisanie tego numeru poniżej.
Nr VIN owijarki:

Instrukcja Obsługi stanowi podstawowe wyposażenie owijarki bel Z598.

W przypadku sprzedaży maszyny innemu użytkownikowi należy obowiązkowo
przekazać Instrukcję Obsługi. Zaleca się, aby dostawca owijarki archiwizował podpisane przez
nabywcę potwierdzenia odbioru instrukcji przekazane wraz z maszyną nowemu
użytkownikowi.
Użytkowniku, dokładnie zapoznaj się z Instrukcją Obsługi!
Stosowanie jej zaleceń pozwoli uniknąć zagrożeń, sprawnie i wydajnie użytkować
maszynę oraz zachować gwarancję przez okres przyznany przez producenta.

UWAGA!
Zabrania się użytkowania owijarki przez osoby, które nie zapoznały się
z niniejszą instrukcją.
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1.3

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Owijarka bel Z598 jest maszyną zaczepianą za ciągnikiem rolniczym, pracującą
w położeniu wychylonym z prawej strony ciągnika, przeznaczoną do pobierania sprasowanej
beli trawy, siana lub innych roślin niezdrewniałych z podłoża za pomocą ramienia
załadowczego i załadunku beli na stół roboczy. Następnie przebiega proces owinięcia
załadowanej beli folią przeznaczoną do zakiszania, która założona jest w podajnikach folii
umieszczonych na satelitach, które obracają się wokół beli. Po zakończeniu owijania, folia jest
chwytana i odcinana przez zespół obcinaczy folii. Ostatnim etapem jest wyładunek owiniętej
beli na podłoże.
Wszystkie czynności robocze mogą być wykonane przez jedną osobę – operatora
znajdującego się na siedzisku w ciągniku. Owijarka jest maszyną sterowaną elektronicznie,
poszczególne cykle swej pracy wykonuje automatycznie po potwierdzeniu ich rozpoczęcia
przez operatora.
Owijarką nie można przewozić ładunków, towarów, ludzi ani zwierząt. Zabronione jest
przewożenie bel na owijarce po drogach publicznych.
Owijarki nie można używać do owijania lub chwytania/podnoszenia innych materiałów
niż bele z materiałów roślinnych.
Do owijania za pomocą owijarki nie można stosować folii lub innych materiałów
o przeznaczeniu przewidzianym przez producenta innym niż owijanie bel z materiałów
roślinnych.
Maszyna jest przeznaczona do użytku wyłącznie w celach rolniczych
opisanych w niniejszej instrukcji. Każde inne wykorzystanie owijarki jest
uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i zwalnia producenta oraz
dystrybutora z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego użytkowania.

UWAGA!
Samowolne wprowadzenie zmian konstrukcyjnych oraz praca owijarką
niezgodnie z jej przeznaczeniem i z pominięciem zasad bezpieczeństwa
zwalnia producenta z odpowiedzialności za powstałe w ich wyniku
zagrożenia i szkody.
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1.4

Budowa owijarki

Owijarka Z598 zbudowana jest z następujących zespołów (rys. 3):
1. Rama główna,
2. Osie jezdne z kołami,
3. Dyszel z zaczepem obrotowym,
4. Zasobniki na zapasowe rolki folii,
5. Pojemnik na wiązkę elektryczną,
6. Stół roboczy,
7. Ramię załadowcze,
8. Moduł owijający,
9. Rolki boczne,
10. Ramiona satelitów,
11. Zderzaki wyłączników krańcowych,
12. Podajniki folii,
13. Obcinacze folii,
14. Zespół stawiacza bel (opcjonalnie),
15. Stopa podporowa,
16. Oświetlenie drogowe,
17. Oświetlenie robocze (opcjonalnie),
18. Regulator przepływu,
19. Filtr hydrauliczny,
20. Rozdzielacz hydrauliczny,
21. Zawór silnika modułu owijania,
22. Moduł sterujący,
23. Panel sterujący.
24. Łańcuch z kłódką i kompletem kluczy
Do ramy głównej (1) przymocowano osie jezdne (2) z kołami oraz przegubowo,
przestawiany siłownikiem hydraulicznym dyszel (3) zakończony regulowanym, obrotowym
okiem zaczepowym służącym do łączenia owijarki z ciągnikiem rolniczym oraz jej
poziomowania w położeniu pracy i transportowym. Na dyszlu zamocowano zasobniki (4) na
sześć zapasowych rolek folii, pojemnik na wiązkę elektryczną (5) oraz przegubowo stopę
podporową (15) z możliwością skokowej i płynnej regulacji wysokości i ustawiania w położenie
transportowe. Na ramie głównej zamocowano przegubowo stół roboczy (6) a do niego również
przegubowo ramię załadowcze (7), oba elementy poruszane są siłownikami. Do stołu
roboczego przytwierdzono cztery rolki boczne (9) z możliwością regulacji ich pochylenia.
Obcinacze folii (13) zamocowano po obu stronach stołu roboczego do ramy głównej na
stałe. Oba podajniki folii (12) posiadające możliwość obrotu o 90° zamocowano na ramionach
satelitów (10), a te z kolei są przytwierdzone do modułu owijającego (8), którego część
ruchoma jest napędzana silnikiem hydraulicznym wyposażonym w zawór (21). Moduł owijania
łączy się z ramą główną poprzez wsporniki. Do ramion satelitów przymocowano zderzaki
wyłączników krańcowych (11) wyłączające maszynę w przypadku kontaktu z przeszkodą
Owijarka wyposażona jest w oświetlenie drogowe (16) zamocowane do ramy głównej
owijarki i tylnego wspornika modułu owijania.
Na przednim wsporniku modułu owijania znajduje się regulator przepływu oleju (18)
a za nim filtr hydrauliczny (19). Do ramy głównej przed lewym kołem jezdnym owijarki znajduje
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się rozdzielacz hydrauliczny (20) i moduł sterujący (22). Moduł sterujący połączony jest
przewodem komunikacyjnym z panelem sterującym (23).
Istnieje możliwość zamontowania opcjonalnego wyposażenia – urządzenia do
stawiania bel w pion (14) montowanego do stołu roboczego oraz oświetlenia roboczego (17)
montowanego na wspornikach modułu owijania.

Rysunek 3. Budowa owijarki
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1.5

Charakterystyka owijarki

Tabela 1.

Charakterystyka techniczna owijarki
Wyszczególnienie

L.p.

Jedn.
miary
-

1

Rodzaj pojazdu

2

Producent

-

3
4

Typ
Nazwa handlowa

-

5

Miejsce mocowania tabliczki znamionowej

-

6
7
8

-

25

Typ podwozia
Sposób łączenia z ciągnikiem
Agregowanie z ciągnikiem poprzez
Wymiary maszyny w położeniu transportowym:
Długość maszyny
Szerokość maszyny
Wysokość maszyny
Liczba osi
Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą
osią
Rozstaw kół
Średnica oka dyszla
Maksymalny nacisk na zaczep ciągnika, kN
Masa maszyny
Maksymalna masa beli
Wymiary owijanej beli:
Długość
Średnica
Ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Maksymalna prędkość robocza
Maksymalna prędkość transportowa
Klasa ciągnika
Minimalna moc ciągnika
Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej
ciągnika
Zalecana wydajność pompy ciągnika

26

Klasa czystości oleju hydraulicznego

-

27

Napęd owijarki

-

28
29

Napęd modułu owijania
Maksymalna prędkość obrotowa satelitów

30

Sposób załadunku bel

-

31

Sposób rozładunku bel

-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16

Owijarka bel
METAL-FACH Sp. z o.o.,
16-100 Sokółka, ul.
Kresowa 62
Z334
Z598
Przednia część ramy
głównej maszyny
Jednoosiowe
Przyczepiana
Zaczep rolniczy

-

min. 4530, max. 5700
min. 2820 max. 2990
min. 2800 max. 3100
2 półosie

mm

min. 3240 max. 3440

mm
mm
kN
kg
kg

min. 2305 max. 2505
40
2
1700
1000

mm
bar
km/h
km/h
kW

1200
1000-1600
400/60-15.5 14PR
3,5
10
40
0,9
35

MPa

14

l/min

minimum 40
nie mniejszej niż 8 wg NAS
1638 (kategoria 19/17/14
wg ISO 4406-1996)
Hydrauliczny z układu
hydrauliki siłowej ciągnika
Silnik hydrauliczny
20
Samoczynny, ramieniem
załadowczym i stołem
roboczym
Samoczynny, stołem
roboczym

mm

obr/min
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32

Obcinanie folii

-

33

Szerokość folii

mm

34

Sposób obliczania liczby obrotów satelitów

36
37
38

Czas owinięcia beli (załadunek, owijanie,
rozładunek)
Liczba osób obsługi
Panel sterowania
Napięcie instalacji elektrycznej

39

Oświetlenie maszyny

35

-

Automatyczne po
zakończeniu owijania
750
Automatyczny po
wprowadzeniu średnicy beli
i ilości warstw folii

min

~1 min

V

1 (operator ciągnika)
Elektroniczny
12
Zgodnie z wymaganiami
kodeksu drogowego

-

UWAGA!
Maksymalna prędkość transportowa owijarki jest ograniczona indeksem
prędkości zamontowanych opon (tab. 2) i nie może być wyższa niż 40
km/h.

Tabela 2.

Oznaczenia indeksów prędkości na oponie

Oznaczenie
na oponie

Maksymalna
dopuszczalna
prędkość

A1

5 km/h

A2

10 km/h

A3

15 km/h

A4

20 km/h

A5

25 km/h

A6

30 km/h

A7

35 km/h

A8

40 km/h
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1.6

Wymiary owijarki

Rysunek 4. Wymiary gabarytowe owijarki w położeniu transportowym.

Wymiary owijarki w położeniu roboczym przedstawiono w tabeli: Charakterystyka
owijarki rozdział 1.5 Instrukcji Obsługi.

18
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1.7

Usytuowanie piktogramów

Rysunek 5. Usytuowanie piktogramów strona prawa.
Oznaczenia piktogramów podano w rozdziale 1.8 instrukcji

Rysunek 6. Usytuowanie piktogramów strona lewa.
Oznaczenia piktogramów podano w rozdziale 1.8 instrukcji
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1.8

Symbole ostrzegawcze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszynie (rozdział 1.7) informują
operatora o niebezpieczeństwach i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie pracy
maszyny. Należy zachować czystość i czytelność symboli oraz bezwzględnie zapoznać się
z ich znaczeniem.

Nieczytelne symbole należy zamienić na nowe, dostępne do nabycia
u producenta.

Tabela 3.

Lp.

Spis znaków bezpieczeństwa i symboli zagrożeń

Symbol
ostrzegawczy

Opis symbolu

1.

Uwaga. Przeczytać Instrukcję Obsługi.

2.

Uwaga. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki przed
rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw.

3.

Uwaga. Zmiażdżenie tułowia, siła przyłożona z boku.
Nie zajmować miejsca w obszarze ruchu połączeń
przegubowych zaczepów, gdy silnik jest w ruchu.

4.

Uwaga. Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa
jeśli silnik jest w ruchu.

Uwaga. Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej
zespoły zatrzymają się.
5.

20
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6.

Uwaga. Zmiażdżenie - tocząca się bela.
Zachować bezpieczną odległość od maszyny.

7.

Uwaga. Przed wejściem w strefę zagrożenia zamocować
podporę. Niebezpieczeństwo przygniecenia.

8.

Uwaga. Nie sięgać w obszar zgniatania jeśli elementy mogą
się poruszać.

9.

Uwaga. Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod
ciśnieniem. Zapoznać się z Instrukcją Obsługi w zakresie
czynności obsługowych.

10.

Uwaga. Nie jeździć na pomostach i drabinach.

11.

Uwaga. Ryzyko zmiażdżenia palców stopy lub stopy.
Zachować bezpieczną odległość od maszyny.

12.

Napis ostrzegawczy:
Przed uruchomieniem maszyny należy obowiązkowo
przeczytać Instrukcję Obsługi i bezwzględnie przestrzegać
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy w czasie
eksploatacji.
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13.

Napis ostrzegawczy:
Uwaga! Zabrania się przebywania osób postronnych w
pobliży pracy maszyny.

14.

Napis ostrzegawczy:
Uwaga! Ostry nóż.

15.

Pas ostrzegawczy 170x50.

16.

Pas ostrzegawczy 300x50.

17.

Pas ostrzegawczy 400x40.

18.

Pas ostrzegawczy 800x40.

19.

Piktogram informacyjny:
Używać rękawic ochronnych.

20.

Piktogram informacyjny:
Punkt zaczepienia do podnoszenia.

21.

Piktogram informacyjny:
Schemat zakładania folii.

22.

Piktogram informacyjny:
Oznakowanie CE – deklaracja producenta o spełnieniu przez
maszynę dyrektyw unijnych.

23.

Piktogram informacyjny:
Miejsce przyłożenia podnośnika.

22
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2. Bezpieczeństwo użytkowania
2.1

Obowiązek informacji
UWAGA!
Przy przekazaniu owijarki między użytkownikami musi zostać
przekazana także Instrukcja Obsługi a przejmujący owijarkę musi
poddać się przeszkoleniu, według wskazań w niej zawartych.

2.2

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Owijarka może być obsługiwana wyłącznie przez
wykwalifikowane i zapoznane z niniejszą Instrukcją Obsługi.

osoby

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi rozdziałami
Instrukcji Obsługi, jeśli będziesz to robił podczas pracy może być za późno!
Owijarka została zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo podczas jej użytkowania.
Zasady bezpieczeństwa:
1) Oprócz informacji zawartych w Instrukcji Obsługi należy przestrzegać zasad i lokalnych
regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy i użytkowaniem maszyn.
2) Operatorem owijarki może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca ważne
uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadająca znajomość przepisów
BHP z zakresu obsługi sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą Instrukcją Obsługi.
3) Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zaleceń
zwracając szczególną uwagę na wskazania dotyczące bezpiecznej pracy owijarki.
4) Instrukcja wskazuje elementy maszyny stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca
niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi nalepkami z ostrzegawczymi
piktogramami. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne
i bezwzględnie przestrzegać zaleceń.
5) Należy zapoznać się ze znaczeniami występujących piktogramów.
6) Zabrania się pracy owijarki bez zamontowanych osłon zabezpieczających elementy
ruchome.
7) Przed każdym uruchomieniem owijarki sprawdzić stan, kompletność maszyny
i zamocowanie osłon.
8) Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem owijarki i każdym wyjazdem na drogi
publiczne skontrolować poprawność połączenia maszyny z ciągnikiem, dokręcenie kół,
oraz prawidłowość połączenia dyszla ciągnikiem.
9) Owijarką można poruszać się po drogach publicznych wyłącznie w pozycji
transportowej z zabezpieczonym stawiaczem bel (jeśli wyposażono).
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10) Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym
silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż jest on właściwie zabezpieczony przed
przypadkowym uruchomieniem.
11) Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie
znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.
12) W trakcie pracy owijarki zapewnić swobodną przestrzeń w strefie obracających się
elementów. Podczas operacji przestawiania maszyny w położenie robocze,
transportowe i podczas owijania bel w strefie obracających się elementów nie mogą
znajdować się ludzie i zwierzęta.
13) Nigdy nie pozostawiać maszyny bez opieki w czasie pracy.
14) Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na terenie pochyłym. Zwrócić
szczególną uwagę na możliwość staczania się bel.
15) Zabrania się obsługi owijarki pod uniesionymi zespołami maszyny.
16) Zabrania się przebywania osób między ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika
ciągnika.
17) Zachować szczególną ostrożność przy agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika.
Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposażonym w zaczep rolniczy
wytrzymujący nacisk pionowy większy od nacisku pionowego na dyszel owijarki.
18) Podczas pracy używać odpowiedniego ubrania roboczego i obuwia z podeszwą
przeciwpoślizgową.
19) Folię owijającą bele zakładać przy wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadkowym
włączeniem silniku ciągnika (kluczyk wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec
pomocniczy).
20) Zabrania się eksploatacji uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone
przewody natychmiast wymienić na nowe. Podczas wymiany przewodów używać
nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej i zabezpieczyć środowisko przed
zanieczyszczeniem olejem.
21) Instalacją hydrauliki siłowej owijarki sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.
22) Podczas transportu po drogach publicznych przestrzegać przepisów ruchu drogowego
i zaleceń producenta.
23) Przed wyjazdem na drogi publiczne zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej
maszyny.
24) Zabrania się przebywania osób na owijarce podczas jej transportu i pracy.
25) Zabrania się wspinania na elementy maszyny podczas postoju, transportu i pracy.
26) Podczas transportu po drogach publicznych zabrania się przewożenia na owijarce bel
pokosów lub sianokiszonki.
27) Użytkownik podczas poruszania się z owijarką po drogach publicznych powinien
używać oświetlenia drogowego zamontowanego na owijarce zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym państwie.
28) Zabrania się pracy owijarką osobom w stanie nietrzeźwym.
29) Zabrania się pracy owijarką osobom pod wpływem narkotyków lub leków o działaniu
narkotycznym.
30) Zabrania się pracy owijarką osobom pod wpływem leków negatywnie oddziaływujących
na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną sprawność psychofizyczną oraz leków
wywołujących zaburzenia koncentracji lub powodujących opóźnienie czasu reakcji.
31) Zabrania się pracy owijarką w stanie przemęczenia, mogącym wywołać zaburzenia
koncentracji i opóźnienie czasu reakcji.
32) Zabrania się przejazdów owijarki w pobliżu miejsc z otwartym ogniem.
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33) Bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i natychmiast likwidować
zagrożenia powstające w trakcie pracy lub postoju owijarki bel.
34) Źródła ognia likwidować używając gaśnicy proszkowej.
35) Podczas pracy owijarki nie zbliżać się z otwartym ogniem i nie palić papierosów w jej
pobliżu.
36) Przed każdym wyjazdem do pracy sprawdzić czy na wyposażeniu ciągnika znajduje się
gaśnica proszkowa. W przypadku jej braku wyposaż ciągnik w gaśnicę proszkową.
Przy wystąpieniu awarii bądź zauważeniu nieprawidłowego działania maszyny wcisnąć
przycisk STOP na panelu sterowania. Wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk
ze stacyjki i włączyć hamulec pomocniczy. Zlokalizować uszkodzenie i usunąć je lub
skorzystać z pomocy autoryzowanego serwisu.

UWAGA!
W przypadku użytkowania owijarki podczas burzy istnieje ryzyko
uderzenia pioruna.

Owijarka wyposażona jest w łańcuch zabezpieczający, kłódkę oraz dwa
komplety kluczy.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub
innych pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed
samoczynnym stoczeniem się.
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3. Współpraca z ciągnikiem
Przed przystąpieniem do agregowania owijarki z ciągnikiem należy upewnić się czy
spełnia on wymagania przedstawione w charakterystyce maszyny (rozdział 1.5). Owijarkę bel
Z598 agregować z ciągnikami rolniczymi o mocy nie mniejszej niż 35 kW i klasie uciągu
minimum 0,9.
Ciągnik musi być wyposażony w co najmniej dwa gniazda szybkozłączy hydrauliki
siłowej (wg ISO 7241-1, typu A, rozmiar 12,5), umożliwiającej zasilanie ciśnieniem oraz
swobodny powrót oleju z rozdzielacza owijarki do zbiornika oleju ciągnika. Instalacja
hydrauliczna ciągnika musi umożliwiać wyłączenie zasilania hydraulicznego sekcji roboczych
z siedziska operatora w kabinie ciągnika.
Owijarka fabrycznie jest przystosowana do pracy z układami hydraulicznymi centralnie
otwartymi. Rozdzielacz owijarki obsługuje hydrauliczne systemy napędowe z funkcją load
sensing.
Ciągnik musi być wyposażony w gniazdo elektryczne 3-pinowe 12V (DIN 9680).
Przed połączeniem z ciągnikiem operator musi się upewnić, że owijarka jest w stanie
kompletnym a wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone (tabela momentów dokręcenia śrub
– rozdział 7.5).
Należy sprawdzić, czy miejsca oznaczone jako punkty smarowania są faktycznie
nasmarowane. Jeśli tak nie jest, należy doprowadzić do ich nasmarowania. (rozdział 7.4).

UWAGA!
Upewnić się o szczelności układu hydrauliki siłowej. Aby sprawdzić czy
nie ma wycieku z przewodów, używać bibuły lub papieru.

OSTRZEŻENIE!
Nosić przylegające ubrania, które nie mogą zostać pochwycone
przez elementy ruchome oraz obuwie z podeszwą przeciwpoślizgową.
W przypadku zagrożenia wyrzuceniem przedmiotów nosić kask
ochronny z osłoną na oczy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Obszar pracy maszyny jest uznawany jako strefa zagrożenia. Przed
uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że dookoła,
w bezpośredniej bliskości nie ma osób ani zwierząt. W przypadku
pojawienia się kogokolwiek w pobliżu maszyny należy natychmiast
zatrzymać owijarkę i spowodować aby w tej strefie nikt niepożądany się
nie znajdował. Nigdy nie zatrzymywać się w bezpośredniej bliskości lub
pod: tarasami, balkonami, przed otwartymi pomieszczeniami lub
wszelkiego rodzaju platformami gdzie mogą znajdować się ludzie lub
zwierzęta. Operator owijarki jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane przez maszynę podczas pracy.
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3.1

Łączenie z napędem

Rysunek 7. Łączenie owijarki z ciągnikiem








Owijarkę należy agregować do dolnego zaczepu ciągnika umożliwiającego
przeniesienie nacisku pionowego o wartości 2 kN. Sprawdź stateczność i sterowność
z ciągnikiem (rozdział 9).
Upewnij się, iż w obszarze agregowania owijarki z ciągnikiem i najbliższym jego
otoczeniu nie ma osób postronnych, zwłaszcza dzieci.
Podczas łączenia z ciągnikiem maszynę ustaw w osi ciągnika na utwardzonym,
równym i wypoziomowanym podłożu. Wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze
stacyjki i włącz hamulec pomocniczy ciągnika.
Owijarkę wypoziomuj używając regulowanej stopy podporowej oraz ustawiając
właściwą wysokość zaczepu wybierając odpowiednie oko regulacyjne (rozdział 5.1).

UWAGA!
Oko dyszla łączyć wyłącznie z dolnym zaczepem rolniczym ciągnika.
Skontrolować poprawność zamocowania oraz zabezpieczenia przed
przypadkowym rozłączeniem.






Zdejmij zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem – łańcuch z kłódką na oku
zaczepowym (rys. 3 – poz. 24).
Uruchom ciągnik i podjedź do owijarki w taki sposób, aby otwór w uchu zaczepu
ciągnika znalazł się w jednej osi z otworem w oku zaczepowym owijarki. Średnica
otworu w oku zaczepowym to 44 mm.
Wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i włącz hamulec postojowy.
Podłącz oko zaczepowe owijarki za pomocą odpowiedniego sworznia zaczepowego
(G), zabezpiecz sworzeń zawleczką przed przypadkowym rozłączeniem.
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Jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozłączeniem zestawu zastosuj łańcuch (H)
zamocowany pomiędzy zaczepem owijarki a ciągnikiem. Zapewni on resztkową
sterowalność owijarki w przypadku nagłego rozłączenia maszyn.
Podłącz wtyczkę zasilania elektrycznego owijarki (rozdział 2.3). Zabezpiecz przed
przypadkowym rozłączeniem. Ewentualny nadmiar przewodu zasilającego (C) umieść
w kabinie operatora lub pojemniku na wiązkę elektryczną (F).
Panel sterowania (E) umieść w kabinie ciągnika a następnie podłącz do niego przewód
komunikacyjny (D). Ewentualny nadmiar przewodu komunikacyjnego umieść
w kabinie operatora lub w pojemniku na wiązkę elektryczną.
Podłącz układ zasilania hydrauliki – wtyczkę przewodu zasilającego (A) i przewodu
powrotnego (B) do gniazd zasilających ciągnika.
Skróć stopę podporową i przestaw ją w położenie transportowe.
Przed rozpoczęciem pracy lub wyjazdem na drogi publiczne sprawdź dokręcenie
szpilek kół jezdnych owijarki.
Przed wyjazdem na drogi publiczne podłącz instalację oświetleniową owijarki
(rozdział 2.4) do gniazda w ciągniku. Sprawdź poprawność działania oświetlenia.
Uruchom ciągnik, włącz panel sterowania i sprawdź poprawność działania układów
hydrauliki siłowej w trybie manualnym, bez beli i bez folii na podajnikach (rozdział
2.1.1).
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W manualnym trybie pracy wykonaj ruchy dyszlem, przestawiając go w położenie
robocze i transportowe.
Jeśli ramiona satelitów nie znajdują się w pozycji kolizyjnej z ramieniem
załadowczym, należy sprawdzić działanie ramienia poprzez jego manualne
rozłożenie i złożenie. Ramię pozostaw w pozycji rozłożonej.
Wykonaj pochylanie stołu roboczego do załadunku i wyładunku (z rozłożonym
ramieniem załadowczym). Pozostaw stół roboczy w pozycji poziomej.
Należy wykonać otwarcie i zamknięcie obcinaczy folii. Pozostaw obcinacze w pozycji
zamkniętej.
Jeśli ramiona satelitów nie znajdują się pozycji kolizyjnej z innymi częściami owijarki
a podajniki folii są w pozycji pionowej można wykonać kilka obrotów modułu
owijającego zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc na owijarkę od góry).
Zatrzymaj satelity w pozycji pokrywającej się z osią wzdłużną owijarki.
Za pomocą przycisku na panelu sterowania obróć podajniki folii o 90° do pozycji
poziomej.
Następnie za pomocą przycisku od zamykania obcinaczy folii podnieś podajniki folii
do pozycji pionowej.
Obróć satelity modułu owijania do pozycji gotowości lub transportowej i w tej pozycji
pozostaw.
Można sprawdzić poprawność działania układów hydrauliki siłowej bez beli i bez folii
w trybie automatycznym (rozdział 2.1.2).
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Elementy ruchome owijarki ustaw do pozycji roboczej. Liczbę obrotów modułu
owijania można ustawić na minimalną.
Wybierz tryb pracy owijanie 2D i potwierdź rozpoczęcie pracy automatycznej –
przycisk auto./man.
Wykonaj automatyczny załadunek
Wykonaj automatyczne owijanie. Satelity powinny obracać się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara patrząc od góry, płynnie ruszać i zwalniać. Po wykonaniu
zaprogramowanej ilości obrotów, satelity powinny zatrzymać się w pozycji
umożliwiającej wyładunek lub ponowny załadunek.
Jeśli satelity zatrzymały się prawidłowo można potwierdzić automatyczny wyładunek.
Po wyładunku owijarka powinna ustawić się w pozycji gotowości.

Jeśli układ hydrauliki i sterowania działają prawidłowo załadować pierwszą belę
i upewnić się, czy wartość siły nacisku na oś przednią ciągnika jest większa niż 20% masy
ciągnika. Świadczy o tym zachowanie przez ciągnik pełnej sterowności. Stateczność zestawu
podczas wyładunku można obliczyć stosując się do zaleceń w rozdziale 9.1. Sterowność
zestawu ciągnik-owijarka można obliczyć stosując się do zaleceń w rozdziale 9.2.
3.2

Odłączenie napędu

Postępowanie podczas odłączenia owijarki od ciągnika:










Upewnij się, iż w obszarze agregowania owijarki z ciągnikiem i najbliższym jego
otoczeniu nie ma osób postronnych, zwłaszcza dzieci.
Jeśli jest to możliwe, ustaw elementy owijarki w położeniu transportowym.
Jeśli owijarka ma być dłuższy czas nie używana opuść stół roboczy.
Owijarkę ustaw w miejscu jej składowania na równym i wypoziomowanym podłożu.
Wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i włącz hamulec pomocniczy ciągnika.
Odłącz układ zasilania elektrycznego, sterowania owijarki i układ oświetleniowy.
Przewody zwiń i schowaj do pojemnika na dyszlu owijarki.
Odłącz układ hydrauliki siłowej i zabezpiecz przewody hydrauliczne w ich uchwytach
na dyszlu owijarki (rys. 8 – B).
Opuść stopę podporową z jej pozycji transportowej do pozycji roboczej.
Upewnij się, czy nie ma zagrożenia przypadkowego przesunięcia maszyny, w razie
konieczności podłóż pod koło owijarki klin.
Odłącz oko dyszla od zaczepu rolniczego ciągnika. Odłącz dodatkowy łańcuch łączący
zaczep z ciągnikiem.
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Rysunek 8. Uchwyt przewodów hydraulicznych

UWAGA!
Złącza hydrauliczne muszą być zawsze utrzymane w czystości. Zawsze
po użyciu ponownie założyć plastikową nakładkę dostarczona przy
zakupie maszyny (rys. 8 – A).

UWAGA!
Po odłączeniu owijarki od ciągnika jej panel sterowania należy
przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od osób
niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

UWAGA!
Po odłączeniu owijarki od ciągnika jej przewody elektryczne zasilające
oraz przewód komunikacyjny panelu sterowania należy przechowywać
w pojemniku na wiązkę elektryczną zamontowaną na dyszlu owijarki.

30
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3.3

Instalacja elektryczna zasilania

Rysunek 9. Schemat podłączenia zasilania elektrycznego 12V ciągnika do owijarki

Zasilanie elektryczne 12V owijarki jest pobierane z układu elektrycznego ciągnika po
połączeniu 3-pinowej wtyczki zasilającej A (rys. 9 – A) do gniazda elektrycznego ciągnika B
(rys. 9 –B). Ciągnik musi być wyposażony w gniazdo 3-pinowe 12V DIN 9680 podłączone do
akumulatora ciągnika.
Wiązka zasilająca posiada zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci bezpieczników,
które umieszczone są w swych gniazdach E (rys. 9 – E) zaraz za wtyczką A.
W przypadku przepalenia któregoś z bezpieczników wiązki zasilającej, odłączyć
wtyczkę zasilającą i uszkodzony bezpiecznik wymienić na nowy o takiej samej wartości
obciążenia. Przed ponownym podłączeniem znaleźć i zlikwidować źródło przeciążenia
instalacji.
UWAGA!
Nie podpinać zasilania owijarki do gniazda zapalniczki, jeśli ciągnik nie
jest wyposażony w gniazdo 3-pinowe 12V DIN 9680. Zgłosić się do
dystrybutora ciągnika aby umożliwił wyposażenie ciągnika w takie
gniazdo z odpowiednim podłączeniem przewodów do akumulatora.
Tabela 4.

Podłączenie przewodów gniazda B do akumulatora (rys. 9 – B,C,D):

Przewód (biegun
akumulatora)

Oznaczenie pinu na
gnieździe

C (-)

31

D (+)

15/30

UWAGA!
Zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przewody elektryczne
zasilające i sterujące. Zbyt mocno napięte lub luźno zwisające przewody
mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do niekontrolowanych ruchów
maszyny, a w efekcie do uszkodzenia jej lub ciągnika.
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3.4

Instalacja oświetleniowa

Owijarka wyposażona jest w instalację oświetlenia drogowego 12V podłączaną do
instalacji ciągnika za pomocą wtyczki 7-polowej ISO 1724 Typ N (rys. 10 – A). Ciągnik musi
być wyposażony w odpowiadające wtyczce oświetleniowej gniazdo (rys.10 – B).

Podłączenie instalacji oświetleniowej

Rysunek 10.

Rysunek 11. Wtyczka oświetleniowa owijarki (widok od strony gniazda)
Tabela 5.

Opis przewodów oświetleniowych wtyczki (rys. 11)

Nr
pinu
1

32

Oznaczenie

Opis obwodu

L

Kierunkowskaz lewy

2

54G

Światła przeciwmgielne

3

31

Masa

4

R

Kierunkowskaz prawy

5

58R

Światła pozycyjne prawe

6

54

STOP

7

58L

Światła pozycyjne lewe
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3.5

Instalacja hydrauliczna owijarki

Instalacja hydrauliczna owijarki zasilana jest z układu hydrauliki siłowej ciągnika
rolniczego. Włączenie do układu hydrauliki siłowej realizuje się przewodami przyłączeniowymi
zasilającymi rozdzielacz hydrauliczny i dalej silniki hydrauliczne oraz siłowniki (cylindry)
hydrauliczne. Poszczególne elementy hydrauliki są ze sobą połączone elastycznymi oraz
metalowymi przewodami hydraulicznymi.
Owijarka Z598 posiada układ hydrauliki siłowej (rys. 12), w którym można wyróżnić
elementy:
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –

wtyki zasilające hydrauliki,
regulator przepływu oleju,
filtr ciśnieniowy oleju,
rozdzielacz hydrauliczny,
zawór zamek hydrauliczny siłowników,
zawór silnika hydraulicznego,
zawór zwrotny,
elektrozawór odcinający,
zawór zwrotno-dławiący,
hydrauliczne złącze obrotowe.

Rysunek 12. Układ hydrauliczny owijarki









Sekcja I – siłownik hydrauliczny dyszla,
Sekcja II – siłownik hydrauliczny ramienia załadowczego,
Sekcja III – siłownik hydrauliczny ramy stołu roboczego,
Sekcja IV – silnik hydrauliczny modułu owijającego,
Sekcja V – silnik hydrauliczny walców stołu roboczego,
Sekcja VI – siłowniki hydrauliczne obcinaczy folii,
Sekcja VII – siłowniki hydrauliczne pochylania podajników folii.
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Sterowanie odbiornikami hydraulicznymi realizowane jest poprzez elektroniczny panel
sterowania, umieszczony na czas pracy w kabinie operatora ciągnika. Panel jest
z skomunikowany przewodem komunikacyjnym z modułem sterującym, który bezpośrednio
steruje elektrozaworami w rozdzielaczu hydraulicznym i odbiera sygnały z czujników.
Przed zbyt wysokim ciśnieniem układu hydrauliki siłowej ciągnika, rozdzielacz
hydrauliczny zabezpieczono zaworem ciśnieniowym ustawionym fabrycznie na 180bar.
Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego przy którym owijarka może pracować to 160bar.
Przed nadmiernym wydatkiem objętościowym oleju z układu hydrauliki siłowej ciągnika,
układ hydrauliczny owijarki zabezpieczono regulatorem przepływu o zakresie regulacji 0 – 50
l/min.
Układ hydrauliczny owijarki został fabrycznie wypełniony olejem typu
L-HL 46. Układ hydrauliczny ciągnika współpracującego z owijarką
powinien posiadać olej tego samego typu. Wypełnianie układu
hydraulicznego owijarki olejem innego typu należy skonsultować
z producentem maszyny.

UWAGA!
Nie należy mieszać ze sobą olejów hydraulicznych różnych typów.
Grozi to uszkodzeniem ciągnika i samej owijarki.

UWAGA!
Zasilanie owijarki ciśnieniem wyższym niż zalecane w instrukcji może
prowadzić do uszkodzenia układu hydrauliki owijarki.

Układ
hydrauliczny
owijarki
został
zabezpieczony
przed
zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie na linii zasilającej filtra
wysokociśnieniowego. Wkład filtra należy wymieniać co 2 lata
użytkowania owijarki lub w przypadku wskazania czerwonego pola
przez wskaźnik zanieczyszczenia zamontowany na filtrze (rys. 3 – poz.
19).

OSTRZEŻENIE!
Dźwignie sterowania manualnego znajdujące się na bloku
hydraulicznym służą wyłącznie do ręcznego ustawienia maszyny
w położenie transportowe w przypadku awarii sterowania
elektronicznego. W żadnym wypadku nie należy ich używać do
normalnej pracy maszyną.

34
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UWAGA!
Zawsze trzymać oleje i smary poza zasięgiem dzieci. Zawsze dokładnie
zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności znajdującymi się
na opakowaniach. Nie dopuszczać do kontaktu skóry ze wszelkimi
niebezpiecznymi substancjami. Starannie i dokładnie umyć się po
stosowaniu wspomnianych niebezpiecznych substancji.

UWAGA!
Praca przy przewodach pod ciśnieniem jest zabroniona, może
spowodować zabrudzenia lub nawet poważne zranienia.
Przed podjęciem czynności obsługowych zmniejsz ciśnienie w
przewodach hydraulicznych.
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4. Elementy sterowania i praca owijarką
4.1

Opis przycisków panelu sterującego Z598

Rysunek 13. Panel sterowania
Tabela 6.

Przycisk
(symbol)

Opis przycisków sterujących:

Nazwa

Funkcja

STOP

Zatrzymanie awaryjne – zablokowanie działania
wszystkich funkcji owijarki. Odblokowanie kombinacją
klawiszy lub wyłączenie zasilania.

POWER

Przycisk włączania i wyłączania panel sterujący.

Plus

Zmiana/zwiększenie definiowalnej wartości.

Minus

Zmiana/zmniejszenie definiowalnej wartości.

Menu

MODE
(strzałka w lewo)
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Wejście w menu panelu sterowania (przyciski
nawigacyjne):
-Kasowanie licznika bel
-Ustawienie czasu i daty – przyciski + i –
-Kasowanie licznika ze wszystkich pół
-Ustawienie ilości owinięć (10-99) – przyciski + i –
-Wybór pola – przyciski + i –
Zatwierdzanie przyciskiem OK
W trybie manualnym – wybór trybu pracy owijarki
przyciskami + i -:
- automatyczny 2D
-automatyczny 3D
-pozycja transportowa
W trybie pracy automatycznej – wybór rodzaju
operacji do wykonania:
-załadunek
-owijanie
-wyładunek
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Pozycja pozioma
podajników folii
(c)
Złożenie dyszla
(Strzałka w prawo)
Rozłożenie dyszla
(OK)

Otwarcie obcinacza
(Strzałka do góry)
Zamknięcie obcinacza
(Strzałka w dół)
Obrót satelitów w
kierunku owijania
(1)
Obrót satelitów w
kierunku przeciwnym
(6)

W trybie manualnym – obrót podajników folii z
pozycji pionowej do poziomej.
(C) – Gdy znajdujemy się w opcjach MENU lub
MODE jest to wyjście z menu i innych lokalizacji do
pulpitu początkowego bez dokonania zmian.
W trybie manualnym – wciśnięcie powoduje
przestawienie dyszla do pozycji transportowej.
W MENU lub MODE – przycisk nawigacyjny
W trybie manualnym – wciśnięcie powoduje
przestawienie dyszla do pozycji roboczej.
W MENU lub MODE – zatwierdzenie/zapisanie
wprowadzonych zmian lub wejście na następne
poziomy menu.
W trybie manualnym – wciśnięcie powoduje otwarcie
obcinacza folii.
W MENU lub MODE – przycisk nawigacyjny
W trybie manualnym – wciśnięcie powoduje
zamknięcie obcinacza folii. Gdy podajniki folii są w
pozycji poziomej, wciśnięcie powoduje podniesienie
podajników.
W MENU lub MODE – przycisk nawigacyjny
Wciśnięcie powoduje obrót satelitów w kierunku
zgodnym z kierunkiem owijania.
Wciśnięcie powoduje obrót satelitów w kierunku
przeciwnym do kierunkiem owijania.

Ruch stołu roboczego
(2)

Wciśnięcie powoduje ustawienie stołu roboczego
z pozycji załadunku do pozycji poziomej.

Ruch stołu roboczego
(7)

Wciśnięcie powoduje ustawienie stołu roboczego
z pozycji poziomej do pozycji załadunku.

Ruch stołu roboczego
(3)

Wciśnięcie powoduje ustawienie stołu roboczego
z pozycji poziomej do pozycji wyładunku.

Ruch stołu roboczego
(8)

Wciśnięcie powoduje ustawienie stołu roboczego
z pozycji wyładunku do pozycji poziomej.

Otwarcie ramienia
załadunku
(4)
Zamknięcie ramienia
załadunku
(9)

Przytrzymanie powoduje otwarcie ramienia
załadunku.
Przytrzymanie powoduje otwarcie ramienia
załadunku.

Stop/Start
(5)

Uruchomienie procesu owijania automatycznego lub
półautomatycznego. Ponowne wciśnięcie podczas
trwania procesu powoduje zatrzymanie procesu.

Automat/Manual
(0)

Włączenie/wyłączenie trybu automatycznego. Przy
wyłączonym procesie przycisk Start/Stop nieaktywny.
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4.2

Obsługa owijarki za pomocą panelu sterowania

Panel jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do sterowania pracą owijarki,
ponad to przekazuje użytkownikowi informacje na temat aktualnych ustawień maszyny
i wykonywanej przez nią pracy.
UWAGA!
Aby uniknąć zagrożenia wywołaniem niezamierzonego ruchu owijarki,
wprowadzenie zmian w parametrach pracy na panelu sterowania należy
wykonać
zawsze
przy
wyłączonej
hydraulice
ciągnika.
Po wprowadzonych zmianach parametrów zasilanie hydrauliczne
można znów włączyć.
Urządzenie sterujące posiada uchwyty magnetyczne, za pomocą których należy je
przytwierdzić do metalowych części karoserii ciągnika tak, aby uniemożliwić przypadkowe
przesunięcie panelu lub niezamierzone uruchomienie członów roboczych owijarki.
Umiejscowienie panelu w ciągniku powinno być takie, aby operator mógł bez trudu i zmęczenia
obsługiwać urządzenie oraz mieć podgląd na komunikaty pojawiające się na jego
wyświetlaczu.

Rysunek 14. Uchwyty magnetyczne panelu sterującego

Jeżeli karoseria ciągnika nie pozwala na zamocowanie panelu za
pomocą uchwytów magnetycznych z powodu wykończenia jej z tworzyw
sztucznych, można go zamocować poprzez wklejenie na płaską część
karoserii prostokątnego kawałka stalowej blachy o wymiarach 110x60x2
mm, za pomocą mocnej taśmy dwustronnej o rdzeniu z pianki.

1. Podłącz wtyczkę zasilającą owijarki do gniazda ciągnika 12V.
2. Podłącz panel do modułu sterującego przewodem typu M12 A-coded, 8-poles,
male/female.
3. Przełącz włącznik główny panelu z pozycji 0 na I. Przełącznik znajduje się z boku
panelu.
4. Jeśli dioda obok przycisku Start/Stop miga na zielono oznacza to, że panel ma
prawidłowe zasilanie.
5. Włącz przyciskiem
panel sterowania. W tym momencie następuje komunikacja
panelu
z modułem sterowania. Należy poczekać około 5 sekund. aż komunikacja zakończy
się pomyślnie. W przypadku nieprawidłowej komunikacji sprawdź poprawność
podłączenia przewodów do modułu sterującego.
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1. Upewnij się, że owijarka jest w położeniu transportowym lub pozycja elementów
roboczych nie powoduje zagrożenia lub utrudnienia w poruszaniu się wokół wyłączonej
maszyny.
2. Jeśli hydraulika siłowa ciągnika jest włączona należy ją wyłączyć.
3. Wyłącz panel przyciskiem
i poczekaj około 3 sek. na zgaszenie wyświetlacza
panelu.
4. Wyłącz panel z zasilania przełącznikiem z boku panelu z pozycji I na 0.

Owijarka posiada zabezpieczenie programowe przed wykonywaniem czynności
mogących powodować kolizję z obracającymi się satelitami. W przypadku próby wykonania
takiej czynności zostanie wyświetlony komunikat o nieprawidłowym ustawieniu którejś z części
roboczych oraz co należy zrobić aby umożliwić zamierzony ruch.


Nie można wykonać manualnego lub automatycznego obrotu satelitami:
jeśli ramię załadowcze jest w pozycji zamkniętej.



Nie można dokonać obrotu podajników folii do pozycji poziomej:
jeśli ramię załadowcze jest w pozycji zamkniętej,



jeśli stół roboczy nie jest w pozycji poziomej,



jeśli satelity ustawione są w pozycji zatrzymania do pozycji transportowej lub pozycji
zatrzymania po zakończeniu owijania.

UWAGA!
Manualnego obrotu podajników folii do pozycji poziomej można dokonać
jedynie gdy ramiona satelity ustawione są w osi wzdłużnej maszyny.

UWAGA!
Nie wolno dokonywać obrotów satelitami w przypadku gdy podajniki folii
są w pozycji poziomej.

UWAGA!
Nie wolno dokonywać wyładunku w przypadku gdy obcinacze folii nie są
zamknięte.
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Ruchy członami roboczymi owijarki wykonuje się za pomocą przycisków oznaczonych
na panelu symbolami części maszyny (tab. 6). Ruch odbywa się tak długo, jak długo jest
przytrzymywany przycisk lub dany człon roboczy dojdzie do swojego skrajnego położenia
i uaktywni się czujnik jego położenia krańcowego. W przypadku obrotu satelitów ruch odbywa
się do chwili puszczenia przycisku.
Gdy dany człon roboczy znajduje się w położeniu skrajnym jest to sygnalizowane
świeceniem na zielono lub czerwono diody nad przyciskiem odpowiedzialnym za jego
poruszanie.

Pozycja robocza to taki stan członów ruchomych maszyny, w którym owijarka jest
gotowa do rozpoczęcia pracy oraz swobodnego przejazdu po łące. Za pozycję roboczą uważa
się następujące położenie elementów roboczych owijarki:







stół roboczy w pozycji poziomej,
ramię załadowcze w pozycji otwartej,
obcinacze folii w pozycji zamkniętej,
satelity w pozycji umożliwiającej bezkolizyjny załadunek,
podajniki folii w pozycji pionowej,
dyszel w pozycji roboczej, wychylony na lewą stronę maszyny.

Rysunek 15. Owijarka w pozycji roboczej
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Owijarka po zakończeniu każdego pełnego cyklu pracy powraca do pozycji gotowości.
Pozycja gotowości to taki stan członów ruchomych maszyny, w którym jest ona gotowa do
załadunku kolejnej beli. Za pozycję gotowości uważa się następujące położenie elementów
roboczych owijarki:






stół roboczy wychylony do przodu,
ramię załadowcze w pozycji otwartej,
obcinacze folii w pozycji zamkniętej,
satelity w pozycji umożliwiającej bezkolizyjny załadunek,
podajniki folii w pozycji pionowej,

Rysunek 16. Dyszel w pozycji roboczej, wychylony na lewą stronę maszyny
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Pozycja transportowa owijarki pozwala użytkownikowi na zmniejszenie jej gabarytów
i bezpieczne poruszanie się maszyną po drogach publicznych. Owijarka w pozycji
transportowej posiada:






złożone ramię załadowcze,
wypoziomowany stół roboczy,
zamknięte obcinacze folii,
podajniki w pozycji pionowej,
satelity oraz dyszel owijarki są przestawione w pozycję transportową.

Rysunek 17. Owijarka w pozycji transportowej

42

INSTRUKCJA OBSŁUGI – OWIJARKA BEL AUTOMATYCZNA Z598

Aby przestawić owijarkę w pozycję transportową automatycznie:
1. Upewnij się, że można bez stwarzania zagrożenia operować owijarką. Podczas
przestawiania maszyny w położenie transportowe jej położenie za ciągnikiem
ulegnie zmianie.
2. Wciśnij przycisk MODE (tryb automatyczny musi być wyłączony).
3. Przyciskami +/- wybierz: Tryb Pracy Poz. Transportowa.
4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
5. Przyciskiem Auto/Man wprowadź owijarkę w tryb automatyczny.
6. Przyciskiem Start/Stop rozpocznij sekwencję składania owijarki.
7. Jeśli owijarka wyposażona jest w stawiacz bel po zakończeniu sekwencji należy
rozłożyć ramię do pozycji otwartej.
8. Dokonaj wychylenia stołu roboczego do tyłu.
9. Wyłącz hydraulikę ciągnika, zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz ciągnik i wyjmij
kluczyki.
10. Załóż zabezpieczenie transportowe stawiacza bel (patrz rozdział: Stawiacz bel)
11. Uruchom silnik ciągnika, włącz hydraulikę.
12. Manualnie ustaw stół roboczy do pozycji poziomej.
13. Manualnie zamknąć ramię załadowcze.
14. Jeśli owijarka została prawidłowo złożona można wyłączyć panel sterowania
i hydraulikę ciągnika.
Owijarkę do pozycji transportowej można też ustawić manualnie za pomocą przycisków
sterujących na panelu sterowania.
UWAGA!
W trybie pracy pozycja transportowa nie można dokonywać obrotu
podajników folii do pozycji poziomej aby nie doszło do ich kolizji
z innymi elementami owijarki.

OSTRZEŻENIE!
Siłownik ramienia załadowczego, stołu roboczego i dyszla posiadają
zawory bezpieczeństwa zapobiegające ich samodzielnemu poruszaniu
się. Nie należy jednak przebywać w ich pobliżu podczas transportu lub
składowania owijarki. Na czas przechowywania owijarki najbezpieczniej
jest rozłożyć ramię załadowcze i opuścić stół roboczy.

UWAGA!
Silnik hydrauliczny modułu owijania posiada wbudowany hamulec
postojowy, jednak podczas transportu owijarki ramiona satelitów należy
dodatkowo zabezpieczyć przed przypadkowym obrotem pasem
ściągającym.
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4.3

Owijanie 2D

Owijanie 2D jest to automatyczny tryb pracy, w którym bela zostaje pokryta folią do
zakiszania w sposób konwencjonalny. Ramiona satelitów z zamocowanymi na nich
podajnikami folii obracają się wokół osi pionowej beli. Bela z kolei obraca się na stole roboczym
wokół swej osi poziomej. Ten sposób owijania zapewnia równomierne rozłożenie warstw folii
na części cylindrycznej beli. Najbardziej zabezpieczoną częścią beli są jej denka gdzie
nakładane jest najwięcej folii.

Praca w trybie owijanie 2D – algorytm postępowania:
1) Wciśnij przycisk MODE i klawiszami +/-wybrać tryb pracy Owijanie 2D. Wybór
zatwierdź przyciskiem OK.
2) Wciśnij przycisk Auto/Man. Gdy dioda obok przycisku Auto/Man. świeci na zielono
oznacza to, że owijarka jest w trybie pracy automatycznym. Na ekranie powinien
pojawić się komunikat: Auto. Załadunek Wciśnij START. Ponowne wciśnięcie
Auto/Man wyłącza tryb automatyczny (gdy dioda obok przycisku zgaśnie).
3) Podjedź owijarką do beli. Owijarka powinna być ustawiona w pozycji gotowości.
4) Wciśnij przycisk Start/Stop aby rozpocząć automatyczny załadunek beli.
Po zakończonej operacji wyświetli się komunikat: Auto. Owijanie Wciśnij START
5) Wciśnij przycisk Start/Stop aby rozpocząć automatyczne owijanie. Podczas owijania
można podjechać do następnej beli. Po zakończeniu operacji owijania wyświetli się
komunikat: Auto. Rozładunek Wciśnij START.
6) W tym momencie możemy potwierdzając przyciskiem Start/Stop dokonać
automatycznego wyładunku.
7) Po zakończonym wyładunku zostanie zliczona jako wykonana jedna bela a stół
roboczy owijarki ustawi się w pozycji gotowości.
8) Ponowne wciśnięcie przycisku Start/Stop uruchomi załadunek i rozpocznie nowy
cykl owijania.

Rysunek 18. Podjazd owijarką do beli
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Rysunek 19. Uchwycenie beli (poz.1) i załadunek na stół roboczy (poz. 2)

Rysunek 20. Rozłożenie ramienia załadowczego

Rysunek 21. Owijanie beli.
Obrót beli na stole roboczym (poz. 1), obrót satelitów z podajnikami folii wokół beli (poz. 2)

INSTRUKCJA OBSŁUGI – OWIJARKA BEL AUTOMATYCZNA Z598

45

Rysunek 22. Wyładunek owiniętej beli.
Wychylenie do tyłu stołu roboczego (poz. 1), wyładunek beli na podłoże (poz. 2)

Rysunek 23. Wyładunek owiniętej beli z użyciem stawiacza bel.
Wychylenie do tyłu stołu roboczego (poz. 1), wyładunek beli na stawiacz (poz. 2),
ustawienie beli na jej denku przez stawiacz bel (poz. 3)
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4.4

Owijanie 3D

Owijanie 3D jest to automatyczny tryb pracy, w którym bela zostaje pokryta folią
ułożoną w różnych płaszczyznach. Ramiona satelitów z zamocowanymi na nich podajnikami
folii obracają się wokół osi pionowej beli i po 1,5 obrotu zatrzymują się w osi wzdłużnej owijarki.
Następuje obrót podajników folii z pozycji pionowej do poziomej. Obraca się tylko bela na stole
roboczym bez udziału satelitów. Podczas tego cyklu folia nakładana jest tylko na część
cylindryczną beli. W fazie pierwszej folia nakładana jest na środkową cześć beli w fazie drugiej
na częściach skrajnych i części powierzchni bocznej. Po nałożeniu zaprogramowanej liczby
warstw podajniki folii wracają do pozycji pionowej i owijanie jest kontynuowane w sposób
konwencjonalny.
Owijanie 3D pozwala na równomierne rozmieszczenie ilości folii na całej powierzchni
beli z zachowaniem tej samej ilości warstw co owijanie konwencjonalne. Podczas owijania 3D
zużywa się średnio o 20% mniej folii niż przy owijaniu konwencjonalnym.

Zatwierdzenie użytkownika do rozładunku beli jest zawsze wymagane. Jest to
związane z zachowaniem bezpieczeństwa, aby rozładunek nie nastąpił w miejscu do tego
nieprzeznaczonym lub nieodpowiednim.
Praca w trybie owijanie 3D – algorytm postępowania:
1. Wciśnij przycisk MODE i klawiszami +/-wybrać tryb pracy Owijanie 3D. Wybór
zatwierdź przyciskiem OK.
2. Wciśnij przycisk Auto/Man. Gdy dioda obok przycisku Auto/Man. świeci na zielono
oznacza to, że owijarka jest w trybie pracy automatycznym. Na ekranie powinien
pojawić się komunikat: Auto. Załadunek Wciśnij START
Ponowne wciśnięcie Auto/Man wyłącza tryb automatyczny (gdy dioda obok
przycisku zgaśnie).
3. Podjedź owijarką do beli. Owijarka powinna być ustawiona w pozycji gotowości.
4. Wciśnij przycisk Start/Stop aby rozpocząć automatyczny załadunek beli. Po
zakończonej operacji wyświetli się komunikat: Auto. Owijanie Wciśnij START
5. Wciśnij przycisk Start/Stop aby rozpocząć automatyczne owijanie.
6. Zostanie wykonany jeden pełny obrót satelitów po czym zatrzymają się one w
pozycji pokrywającą się z osią wzdłużną owijarki.
7. Nastąpi automatyczne pochylenie podajników do pozycji poziomej i uruchomienie
obrotów pasów stołu roboczego.
8. Po nałożeniu zadanej ilości warstw folii podajniki wracają do pozycji pionowej
i satelity obracają się wokół beli nakładając kolejne warstwy folii.
9. Podczas owijania można podjechać do następnej beli. Po zakończeniu operacji
owijania wyświetli się komunikat: Auto. Rozładunek Wciśnij START
10. W tym momencie możemy potwierdzając przyciskiem Start/Stop dokonać
automatycznego wyładunku.
11. Po zakończonym wyładunku zostanie zliczona jako wykonana jedna bela a stół
roboczy owijarki ustawi się w pozycji gotowości.
12. Ponowne wciśnięcie przycisku Start/Stop uruchomi załadunek i rozpocznie nowy
cykl owijania.
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Rysunek 24. Owijanie 3D faza pierwsza.
Obrót podajników o 90° (poz. 1), obrót beli na stole roboczym (poz. 2),
pozycja satelitów do owijania środkowej części beli (poz. 3)

Rysunek 25. Owijanie 3D faza druga.
Obrót beli na stole roboczym (poz. 1), pozycja satelitów do owijania skrajnych części beli (poz. 2)
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4.5

Zatrzymanie pracy podczas owijania

Jeśli w trakcie owijania w trybie automatycznym zachodzi konieczność zatrzymania
pracy owijarki należy wcisnąć przycisk Start/Stop. Spowoduje to wyłączenie trybu
automatycznego i zatrzymania aktualnie poruszających się członów roboczych (zatrzymanie
ramienia podczas załadunku, zatrzymanie satelitów, zatrzymanie stołu roboczego).
Aby w przypadku gdy bela znajduje się na stole nie powtarzać automatycznego
załadunku, lub gdy bela jest owinięta nie przeprowadzać jeszcze raz owijania, istnieje
możliwość wybrania we włączonym trybie automatycznym czynności, od której chce się
rozpocząć pracę ponownie.
Gdy włączony jest tryb automatyczny, zanim przystąpimy do uruchomienia procesu
należy:
1) Wcisnąć przycisk MODE (gdy dioda obok przycisku Auto/Man. świeci na zielono).
2) Przyciskami +/- wybrać jedną z trzech operacji:
 Rozpocznij od Auto. Załadunek.
 Rozpocznij od Auto. Owijanie.
 Rozpocznij od Auto. Rozładunek.
3) Potwierdzić dokonany wybór przyciskiem OK.
4) Rozpocząć pracę wciskając przycisk Start/Stop.
Owijarka rozpocznie pracę od wybranej czynności, a po zakończeniu cyklu
(postawieniu beli), pierwszą operacją będzie automatyczny załadunek.
4.6

Zatrzymanie awaryjne panelem sterowania

Jeśli w trakcie pracy owijarką wystąpią okoliczności awaryjne lub mogące powodować
zagrożenie, pracę owijarki należy zatrzymać wciskając na panelu sterowania przycisk
,
wyłączyć zasilanie hydrauliki siłowej, wyłączyć silnik ciągnika i włączyć hamulec pomocniczy.
Po wciśnięciu przycisku STOP na panelu sterowania następuje odłączenie zasilania od
modułu sterowania owijarką. Diody na panelu świecą pulsacyjnie na czerwono. Wszystkie
czynności wykonywane przez owijarkę zostają zatrzymane. Przyciski panelu są zablokowane
i nie można wykonać żadnych ruchów członami roboczymi owijarki.
Po zlikwidowaniu awarii lub zagrożenia ponowną pracę możemy podjąć wyłączając
i włączając panel przełącznikiem z boku panelu lub stosując kombinację klawiszy wyświetlaną
na panelu.
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Ramiona satelitów owijarki wyposażone są w zderzaki, które w momencie uderzenia
o przeszkodę powodują uruchomienie wyłączników krańcowych i natychmiastowe
zatrzymanie pracy owijarki. Zatrzymanie obracających satelitów powinno nastąpić zanim
w miejscu uderzenia pojawi się ramię satelity lub podajnik folii by nie doszło do powtórnego
kontaktu z przeszkodą.

Rysunek 26. Zatrzymanie pracy po kontakcie zderzaków z przeszkodą:
1 – kierunek obrotu satelitów, 2 – kierunek ruchu zderzaka po kontakcie z przeszkodą,
3 – zatrzymanie obrotu satelitów

Zderzaki satelitów wyposażone są w mechanizm zapadkowy, blokujący je w pozycji do
której zostały przemieszczone w momencie uderzenia. Uniemożliwia to ponowne
uruchomienie maszyny dopóki przeszkoda nie zostanie usunięta, aby nie stwarzać
dodatkowego zagrożenia.
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Rysunek 27. Odblokowanie zderzaka satelitów

Aby odblokować możliwość dalszej pracy (rys. 27) :
1.
2.
3.
4.
5.

Wyłącz panel sterowania, wyłącz hydraulikę ciągnika, wyłącz jego silnik i włącz
hamulec pomocniczy.
Usuń przeszkodę z pola owijania satelitów.
Lekko dociśnij zderzak do satelity aby zmniejszyć napięcie na mechanizmie
blokującym (1).
Pociągnij w dół za uchwyt odblokowujący zapadkę (2) i pozwól ramieniu wrócić na
swą początkową pozycję (3).
Owijarka jest gotowa do wznowienia pracy.
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INDEKSY NAZW I SKRÓTÓW
Bar – bar, jednostka ciśnienia (1 bar= 0,1 MPa),
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,
db (A) – decybel skali A, jednostka natężenia dźwięku,
Klasa uciągu – wartość charakteryzująca siłę uciągu danego ciągnika, klasa 0,9 odpowiada
sile uciągu 9 Kn,
km/h – kilometr na godzinę, jednostka prędkości,
kW – kilowat, jednostka mocy,
l/min – litr na minutę, jednostka objętościowego wydatku przepływu,
m – metr, jednostka długości,
min – minuta, pomocnicza jednostka czasu odpowiadająca 60 sekundom,
mm – milimetr, pomocnicza jednostka długości,
obr – obrót, określenie rodzaju ruchu,
obr/min – obrót na minutę, jednostka prędkości obrotowej,
Piktogram – tabliczka informacyjna,
poz. X– pozycja, oznaczenie pozycji na rysunku bądź schemacie,
rys. X – rysunek o numerze X,
rys. X – Y – rysunek o numerze X, oznaczenie na rysunku Y,
tab. X – tablica o numerze X,
Tabliczka znamionowa – tabliczka producenta jednoznacznie identyfikująca maszynę,
UV – promieniowanie ultrafioletowe, niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne
o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, działa negatywnie na elementy gumowe,
V – Volt, jednostka napięcia,
Zaczep rolniczy, górny zaczep transportowy – części zaczepowe ciągnika rolniczego (patrz
– instrukcja obsługi ciągnika).
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INDEKS ALFABETYCZNY
CZĘŚĆ I
B
Budowa owijarki

14

C
Charakterystyka techniczna

16

E
Elektrozawór

33-34

I
Identyfikacja owijarki

11

M
Manualne sterowanie owijarką

40

O
Olej

16, 33-35

Oświetlenie

32

Owijanie

44

P
Panel sterujący

36

Piktogramy

19-22

Przeznaczenie owijarki

13

T
Tabliczka znamionowa
Transport

11
42-43

U
Układ hydrauliczny

33

Z
Zasady bezpieczeństwa

23-25

Zasada działania

13
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CZĘŚĆ II
A
Akcesoria

43

D
Demontaż

42

Docisk folii

24

K
Konserwacja

29

Ł
Łańcuchy

19

Łożyska

30

M
Miejsca smarowania

31-34

O
Olej

17, 27, 42, 45

P
Pierwsze uruchomienie
Przechowywanie

8
36

R
Ruch drogowy

38

Ryzyko

44

S
Smarowanie
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