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Wstęp 
 
 
 
 
Niniejsza maszyna została zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Budową Maszyny Mechanicznej i Sprzętu Elektrycznego. Właściwa obsługa 
gwarantuje brak zagrożenia dla operatora, czy dla osób trzecich. 
 
Każdy, kto montuje, obsługuje i konserwuje niniejszą maszynę musi 
przeczytać i zrozumieć niniejszy podręcznik. 
 
Wszelkie zmiany w trybie obsługi i bezpieczeństwa niniejszej maszyny 
 spowodują utratę gwarancji i stanowią zagrożenie dla użytkownika. 
 
Jeśli niniejsza maszyna zostanie sprzedana lub przemieszczona niniejszy 
podręcznik należy przekazać nowemu właścicielowi i/lub operatorowi. Można 
zamówić dodatkowe egzemplarze-zamówieniem FRT-MK II-bed-07.04 
Proszę kontaktować się z: 
 
 
 
 
 

„JET_SERWIS S.C. 
Ul. T.Kościuszki 140 

32-650 Kęty  
NIP:5492410656 

Tel./fax 33 8430958 
 

 

lub z lokalnym sprzedawcą 
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Uszkodzenie,  które będzie wynikiem nie przestrzegania warunków eksploatacji usuwane będzie odpłatnie. 
 

 
 
 

Zakres obsługi wiązałek typu FRT produkcji firmy SIEBECK: 
 
 
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania maszyny zaleca się obsługę  przez 

co najmniej  dwie przeszkolone osoby.  
 
 
1. Czynności wykonywane przez użytkownika – nie podlegające obsłudze 

serwisu gwarancyjnego: 
 

- regulacja pracy wiązałki po każdorazowej wymianie sznurka /dotyczy to 
również zmiany rodzaju sznurka /. Użytkownik winien samodzielnie 
dokonywać regulacji naciągu sznurka przez regulację hamulca za 
zasobnikiem sznura i hamulca przed nożem odcinającym, regulacja stripera, 
(zgarniacz) regulacja poprawnego węzła, regulacja i czyszczenie  hamulca 
silnika głowicy wiążącej, wymiana nożyka obcinającego sznurek 
,ustawienie punktu zerowego. Powyższe regulacje są szczegółowo 
wyjaśniane przez przedstawiciela  serwisu  podczas instalacji maszyny.  

 
- obowiązkowo po zakończeniu pracy ( nie mniej niż 1 raz w ciągu zmiany )  

maszynę należy dokładnie umyć wodą pod ciśnieniem do 20 bar, osuszyć 
sprężonym powietrzem i przesmarować zgodnie z instrukcją obsługi 
maszyny. 

 
Uwaga! Nie wolno myć silnym strumieniem wody silników 
elektrycznych ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odtłuszczenie paska klinowego napędu pierścienia owijającego sznur,  
- dokładne smarowanie przekładni łańcuchowej, przekładni zębatych, 

krzywek i prowadnic, 
- dokładne oczyszczenie i osuszenie punktów styku maszyny ze sznurem, 
- postrzępiony koniec sznurka sygnalizuje konieczność wymiany noża 

odcinającego, 
 

- nie wolno używać ostrych przedmiotów do czyszczenia elementów 
hamulców sznurka. Idealna gładkość powierzchni roboczych hamulców 
gwarantuję możliwość regulacji naciągu sznurka. 

 
 

2. Każdą inną regulację przeprowadza serwis gwarancyjny. 
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3.Części nie podlegające gwarancji wiązarka Siebeck : 
 
I Grupa montażowa M3: 

- JAG 03-130 – nóż –  
 

II Grupa montażowa M10: 
- FRT 10-360 – Pasek klinowy – 

Koszt pracy serwisu : 
 

- 1 godzina pracy serwisanta = 50, 00 PLN neto 
- koszt dojazdu = 1 km – 1,40 PLN netto liczony w jedną stronę 
 
 
 
 
Części nie podlegające gwarancji /jeżeli obsługa i konserwacja maszyny nie jest 
wykonywana zgodnie z instrukcja obsługi/. 
 
 
 

I Grupa montażowa M1: 
- JAG 01-060 – łozysko  
- JAG 01-080 – łozysko oporowe  
- JAG 01-120 – łożysko igiełkowe  

 
 

II Grupa montażowa M2: 
- JAG 02-010 – koło zębate 
- JAG 02-100 – supłacz 
- JAG 02-110 – łożysko ślizgowe 8/11x8 
- JAG 02-140 – koło zębate 
- JAG 02-150 – koło zębate 
- JAG 02-190 – rolka krzywki 14 mm 

 
 

III Grupa montażowa M3: 
- JAG 03-170 – głowica hamujaca 
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4.Podczas instalacji  maszyny pracownicy obsługujący maszynę zostali 
szczegółowo      zaznajomieni i przeszkoleni w zakresie obsługi ,mycia, 
konserwacji oraz następujących regulacji: 
     -   regulacja hamulca dolnego 
     -   regulacja hamulca górnego 

- regulacja stripera(zgarniacza) 
- regulacja poprawnego węzła 
- poprawnego zakładania sznurka 
- regulacji i czyszczenia hamulca przy silniku głowicy wiążącej 
- wymiany nożyka 
- ustawienie punktu zerowego 
 
 
 
Co zostaje poniżej potwierdzone  przez przeszkolone osoby: 
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 Szkolenie przeprowadził: 
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Gwarancja na wiązarkę SIEBECK FRT-S-G 
 
 
 
Wszelkie maszyny sprzedawane przez naszą firmę objęta są następującą gwarancją 
: 
Przy pracy jednozmianowej 
- części mechaniczne – 12 miesięcy ( 2112 roboczogodzin w roku) od daty 

zainstalowania ( protokół przekazania ) 
- części elektryczne – 6 miesięcy od daty zainstalowania. 
Przy pracy powyżej 8 godzin dziennie : 
- części mechaniczne – 6 miesięcy 
- części elektryczne – 3 miesiące 
 
  Z gwarancji wyłączone są części podlegające normalnemu zużyciu ( 
eksploatacyjne pkt.3 protokołu przekazania) jak również koszty robocizny  i 
dojazdu w nieuzasadnionych przypadkach ( wymiana części nie podlegających 
gwarancji , eksploatacyjna regulacja maszyny ( pkt. 4 protokołu przekazania) , 
brak odpowiedniego mycia i konserwacji maszyny. 
 
 
Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie wówczas gdy maszyna jest użytkowana 
zgodnie z załączoną instrukcją obsługi , gdy stosowane są oryginalne części 
zamienne  , oraz autoryzowany sznurek. 
 
 Przeciwnym razie gwarancja ustaje. 
 



  

 

Szczegóły techniczne i specyfikacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie wymiary w mm; specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadamiania 
 
Szybkość wiązania do 50 cykli/minutę 
Zakres zastosowania: wiązanie mięsa, ryb i drobiu 
Waga netto: 180kg 
Poziom ciśnienia dźwięku: 72 dB (A) +/- 2 
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 3-fazowe+uziemienie,1kW,50Hz 



  

 

Montaż i obsługa: 
 
 
Mechanika: 
 
Przetransportuj maszynę na miejsce montażu wciśnij dźwignie kółek samonastawnych, 
aby zapobiec poruszaniu się maszyny w trakcie pracy.  
(patrz strona 7, rysunek 2.) 
Sprawdź właściwe zamocowanie śrub bezpieczeństwa na ramie połączeniowej (patrz str 
7, rysunek 1). 
 
Ostrzeżenie! Brak śrub może sprawić, że kołpak się uwolni, gdy zostanie 
podniesiony i pchnięty przez podpórkę gazową. 
 
Otworzyć kołpak i sprawdzić, czy łatwo się porusza.  
 
Sprawdzić połączenia podpórki gazowej i zakończenia gałek. Druty (przewody) 
blokujące muszą być bezpiecznie zamontowane (patrz str. 7, rysunek 3) 
 
Sprawdzić, czy pokrywa pojemnika sznurka jest zamknięta i zabezpieczona (patrz str. 7, 
rysunek 4). 
 
Sprawdź prawidłowe położenie elementu zabezpieczającego na ramie i jego 
odpowiednika na kołpaku (patrz str. 7, rysunek 5). 
 
Elektryka: 
 
Jeśli nie podano inaczej, maszyna jest przeznaczona do napięcia elektrycznego 400V, 
trójfazowego z uziemieniem PE, 50Hz. Porównaj napięcie z danymi na tabliczce 
znamionowej maszyny. Sprawdź prawidłowe uziemienie. Porównaj z miejscową siecią 
elektryczną i obowiązującymi przepisami. Największy bezpiecznik do przyłączenia sieci 
elektrycznej 16 Amper. Jeśli zainstalowany jest wyłącznik obwodu w wypadku przebicia 
do ziemi, odłącz przewód uziemiający (patrz schemat okablowania strona 2). 
 
Podłącz zasilanie elektryczne do maszyny za pomocą wtyczki. Jeśli nie zaświeci się 
lampka kontrolna, wbudowany przekaźnik kontroli faz blokuje zasilanie elektryczne z 
powodu niewłaściwej kolejności faz. Zmień kable we wtyczce tak, aby fazy były zgodne. 
 
Podłącz  ponownie zasilanie, a lampka kontrolna zaświeci się. Naciśnij pedał nożny. 
Maszyna nie będzie działać! Naciśnij zielony przycisk (patrz str. 7, rysunek 6), 
(przeczytaj także rozdziały „URUCHOMIENIE” i „BEZPIECZEŃSTWO”), mechanizm 
wiążący wykona jeden cykl. Maszyna jest gotowa do działania. 
 
Sprawdź prawidłowe działanie elementu zabezpieczającego zgodnie z opisem w 
rozdziale  „Bezpieczeństwo”. 



  

 

 
Bezpieczeństwo: 
 
 
1) Norma europejska EN 60204-1 stanowi, że do podłączenia do zasilania jest 

stosowane połączenie za pomocą wtyczki. Nie podłączać okablowania do zasilania. 
 

2) Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić właściwe zamocowanie śrub 
bezpieczeństwa na ramie połączeniowej (patrz str. 7, rysunek 1). 

 
 
Ostrzeżenie! Brak śrub może sprawić, że kołpak się uwolni, gdy zostanie 
podniesiony i pchnięty przez podpórkę gazową. 
 
 
3) Przełącznik bezpieczeństwa 4S1 zapobiega uruchomieniu maszyny przy otwartym 

kołpaku. Przed uruchomieniem maszyny sprawdź właściwe działanie tego urządzenia 
zabezpieczającego. 

 

Postępowanie: 
Uruchomić maszynę (patrz ostatni akapit tej strony), podnieść kołpak, nie sięgać do 
środka maszyny (!), nacisnąć pedał nożny. Maszyna nie będzie działać. 
 
4) W trakcie konserwacji i czyszczenia odłączyć zasilanie. 
 

5) Wymiana szpul i ponowne nawlekanie: zawsze odłączyć zasilanie 
 

6) Zapewnić, by mechanizm wiążący był dokładnie wyczyszczony. Płynna wydzielina z 
mięsa, solanka i białka – jeśli nie zostaną dokładnie spłukane – mogą zablokować 
mechanizm wiążący. 

 

W celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmu, wykonuje on suw jałowy, tj. jeden cykl bez 
produktu ani sznurka. 
 
Ten „suw jałowy” jest warunkiem uruchomienia maszyny. 
 
 
 
Uruchomienie: 
 
 
Podłącz zasilanie i wciśnij zielony przycisk z przodu maszyny (patrz strona 7, rysunek 6). 
Mechanizm wiążący wykona jeden cykl. Maszyna jest teraz gotowa do działania. 
 



  

 

 
 
 
Nawlekanie: 
 
 
 
Opuszczając nasz zakład maszyna jest prawidłowo nawleczona. Przestudiuj to uważnie, 
pomoże Ci to w zrozumieniu instrukcji. 
 
Przy nawlekaniu maszyny jak podano poniżej odnoś się do rysunku na sąsiedniej stronie: 
 

- Odłącz zasilanie elektryczne, otwórz kołpak 
- Odblokuj [otwórz] uchwyt na pojemniku sznurka (A) i otwórz pokrywkę 
- Włóż szpulę do pojemnika 
- Przeprowadź sznurek przez otwór (B) w pokrywce, zamknij pokrywkę i 

zabezpiecz uchwytem 
- Podnieś górną część smarownicy sznurka (C), włóż sznurek pomiędzy górny a 

dolny filc i zamknij smarownicę. Sprawdź, czy sznurek przechodzi przez wlot i 
wylot smarownicy. 

- Przeprowadź sznurek nad rolką prowadzącą sznurka (D) i przez hamulec sznurka 
(E). 

- Nawlecz sznurek zgodnie z podanymi literami i liczbami, tak jak pokazano na 
rysunku 

 
F1 - G2 – F3 – G4 – F5 – G6 – F7 – H  a następnie przez wypustkę 1. 

 
- Nawlekanie sznurka do mechanizmu wiążącego: 

Trzymaj sznurek w lewej ręce i przeprowadź od dołu sznurek wokół przycisku 
uchwytu (L). Prawą ręką pociągnij w kierunku strzałki dźwignię uchwytu 
przycisku sznurka (M). Przy pociąganiu sznurka zostanie on uchwycony pomiędzy 
obudową (P) a przyciskiem sznurka (L), zwolnij dźwignię (M). Popchnij zapadnię 
nożową w kierunku strzałki a sznurek zostanie odcięty. 

 
 
 
Uwaga! 
 
 

Przy nawlekaniu maszyny sprawdzić, czy rolki 
prowadzące i dźwignia podnosząca łatwo się 
poruszają. W razie konieczności nasmarować oliwą 
dopuszczoną do kontaktu z żywnością.  
(Patrz rozdział „Konserwacja”). 



  

 

2. Uciąć luźny 
koniec sznurka za 

pomocą dźwigni 
noża 

1. Pociągnąć za 
mosiężną dźwignię 
aż sznurek znajdzie 

się w szczelinie, 
a następnie puścić 

dźwignię   



  

 

 
Czyszczenie i konserwacja: 
 
 
Niniejsza maszyna jest stosowana do żywności, zwłaszcza do mięsa. 
Pozostałości organiczne mogą prowadzić do skażenia. 
 
Z tego powodu niezbędnym wymogiem jest staranne mycie maszyny po pracy na każdej 
zmianie oraz przeprowadzanie niezbędnej obsługi serwisowej. 
 
Personel czyszczący musi nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie zranienia 
wezwać pomoc medyczną. Nigdy nie dopuszczać do zanieczyszczenia maszyny. 
 
 
 
Czyszczenie 
 
 
Ostrzeżenie! 
 

Wyłączyć dopływ energii elektrycznej! 
 
 
W celu czyszczenia usuń pułapkę na brud (zestaw M10, część nr 24) oraz panele. Zmyj 
części przy pomocy urządzenia czyszczącego pod wysokim ciśnieniem oraz wysusz 
sprężonym powietrzem. 
 
 
Ostrzeżenie! 
 
 

Nigdy nie stosuj trójchloroetylenu, benzyny, nafty ani 
podobnych środków. Może to doprowadzić do wybuchu 
i powstania trujących oparów. 

 
W celu zapewnienia najlepszego działania konieczne jest smarowanie. 
 
 
Uwaga! 
 

Smary mogą wchodzić w kontakt z żywnością. 
 
Stosuj jedynie zatwierdzone smary. 
 
OKS 470 
OPTIMOL long time balance lub podobne 



  

 

 
 
Konserwacja 
 
 
Ostrzeżenie! 

 
Odłącz dopływ energii elektrycznej! 

 
 
Zdejmij panele i otwórz kołpak. Maszyna jest teraz łatwo dostępna ze wszystkich stron. 
Zalecany jest następujący sposób postępowania: 
 
Zastosuj polecenia 1-5 opisane na stronach 6 i 7 
 
Sprawdź zestaw pierścienia, czy wszystkie części są dobrze zamontowane do pierścienia. 
Jeśli rolki prowadzące pierścień są zużyte, wymień je. Sprawdź naprężenie paska 
klinowego, koło pasowe i pierścień muszą być wolne od smaru i tłuszczu. W razie 
konieczności nasmaruj łańcuch. Nasmaruj mechanizm wiążący. Punkty smarowania są 
oznaczone na czerwono, dodatkowo jest 6 złączek do smarowania. Należy odpowiednio 
nasmarować przekładnię zębatą wiązarki, dźwignię zębatą, krzywkę i rolkę krzywki, 
klamrę wiązarki, dźwignię blokującą wiązarki, dźwignię i pręt zapadki nożowej, 
dźwignię przechylającą, pręt zawiasu, czop (końcówkę) sworznia zbieracza oraz wał 
napędowy wiązarki. 
 
Sprawdź wszystkie sprężyny ściskane i rozciągane, w razie potrzeby wymień je. Ostrze 
noża musi być ostre, aby zapewnić dobre cięcie. Wyczyść przycisk uchwytu sznurka, 
sprawdź, czy powierzchnia nie jest uszkodzona. W celu rozmontowania przycisku 
uchwytu sznurka, wciśnij dźwignię przycisku (patrz rozdział „Nawlekanie”); uchwyt 
przycisku sznurka odsunie się od obudowy. Naciskając dźwignię pchnij lewą ręką 
przycisk sznurka do obudowy. Nakrętka regulująca przycisku sznurka zwolni się i będzie 
można ją wykręcić. Przycisk sznurka jest teraz rozmontowany. 
 
Nawet najmniejsze uszkodzenia powierzchni mogą powodować przetarcie sznurka, który 
gromadzi się w prześwicie prowadząc do nieprawidłowych węzłów. W razie 
konieczności wypoleruj przycisk uchwytu sznurka i obudowę. Nie używaj narzędzi, ani 
przedmiotów o ostrych krawędziach. W celu ponownego zmontowania wykonaj podane 
kroki w odwrotnej kolejności. 
 
Sprawdź ustawienie zbieracza jak to opisano na stronie 13. 
 
Nasmaruj rolki prowadzące i dźwignię podnoszącą (patrz rozdział „Nawlekanie”). 
 
Usuń wszelkie ewentualne resztki z części ruchomych. 



  

 

 
Rozdział „Konserwacja” – ciąg dalszy 
 
Kończąc poprzednie czynności złóż ponownie panele, włóż pułapkę na brud, zamknij 
kołpak, podłącz zasilanie elektryczne. 
Wciśnij pedał nożny – maszyna nie powinna działać. Uruchom maszynę. Otwórz kołpak 
(nie sięgaj w głąb maszyny), naciśnij ponownie pedał nożny, maszyna nie powinna 
działać. 
Wciśnij przycisk wewnątrz maszyny po prawej stronie, powolnej pracy mechanizmu 
wiążącego. Przy wciśniętym przycisku mechanizm wykona jeden pełny cykl pracy i 
pozostanie w położeniu zerowym. Jest to także użyteczne do sprawdzenia prawidłowego 
smarowania. 
 
Uwaga! 

 
W razie przerwania się powolnej pracy zanim 
mechanizm wiążący znajdzie się w położeniu zerowym, 
sprawdź, czy lampka przełącznika zbliżeniowego jest 
wyłączona (stan nieaktywny) Po zamknięciu kołpaka 
wiązarka przejdzie automatycznie do położenia 
zerowego. 

 
Ponownie otwórz kołpak. Wciśnij pedał nożny – maszyna nie powinna działać. 
 
Po lewej stronie, wewnątrz maszyny, znajdziesz kolejny przycisk. Wciśnij go w celu 
zwolnienia hamulca silnika pierścienia. Trzymając przycisk wciśnięty możesz obracać 
pierścień ręcznie. Umożliwi to skontrolowanie pierścienia, rolek prowadzących 
pierścienia i pasa V. 
 
Uwaga! 

Dopilnuj aby pasek  klinowy, rowek V w obręczy, 

 koło pasowe  silnika, oraz rolki prowadzące 

obręczy były zawsze suche i czyste, wolne od smaru, 

tłuszczu i solanki. 

 
Przekręcić pierścień ponownie w położenie końcowe. Ramię sznurka musi być w 
położeniu mniej więcej godziny 7 na zegarze. 
 
Ponownie nawlecz maszynę, sprawdzając działanie dźwigni podnoszącej i łatwe 
poruszanie się rolek prowadzących. W razie konieczności nasmaruj (patrz rozdział 
„Nawlekanie”). Zamknij kołpak. 
 
Wykonaj kilka próbnych węzłów, w celu sprawdzenia, czy maszyna wiąże 
prawidłowo oraz sprawdź węzły (patrz rozdział „Węzeł opowiada historię”). 



  

 

 
Regulowanie zbieracza 
 
 
Śruba nr 9 (zestaw M4) służy do regulacji zbieracza w poziomie. 
Przy ruchu wiązarki w tył zbieracz powinien dociskać mocno do dziobu wiązarki. 
 
Łącznik prowadzący nr 2 (zestaw M4) służy do pionowej regulacji zbieracza. 
 
Właściwe położenie otworu zbieracza (ang.: stripper) i dziobu supłacza pokazano 
poniżej 



  

 

 
 
Regulowanie punktu zerowego w mechanizmie wiążącym JET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanizm wiążący jest ustawiony w punkcie zerowym, kiedy rolka krzywki na 
dźwigni zatrzymuje się ok. 2-4 milimetry przed wpadnięciem w zagięcie krzywki 
(patrz strzałka na rysunku). 
 
Na sąsiedniej stronie pokazano jak regulować położenie zerowe. 



  

 

 
Regulowanie punktu zerowego w mechanizmie wiążącym JET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poluzuj zaznaczoną śrubę. 
2. Wyreguluj dźwignię uruchamiającą przełącznik ograniczający [krańcowy] 

- kręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymywała 
się później 

- kręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
zatrzymywała się wcześniej 

 
Przymocuj śrubę, wciśnij przycisk powolnej pracy, zakończ jeden cykl. 
Sprawdź pozycję zerową, w razie potrzeby powtórz regulację. 



  

 

 
„Węzeł opowiada historię” 
 
 
 
 
To jest węzeł idealny 
Węzeł idealny, taki jak na rysunku, ma dwie długie 
równe pętle wychodzące z jednej strony węzła, z jednym 
końcem długim, a drugim krótkim. Środek węzła jest 
twardy i zwarty. 
 
 
 
 
Pętle długa i krótka 
Kiedy jedna pętla jest długa, a druga krótka, choć nie jest 
to poważny błąd, powodem jest na ogół zły rozmiar 
sznurka lub słaba sprężyna rozciągana (część 24 zestaw 
M2), albo niewłaściwa jest regulacja zbieracza (patrz 
rozdział „Regulacja zbieracza”). 
 
 
 
 
Pojedyncza pętla 
Węzeł z pojedynczą pętlą nie będzie trzymał, ponieważ 
tyko jeden koniec jest przywiązany do węzła. Zwiększ 
naprężenie na przycisku sznurka przekręcając nakrętkę 
regulującą przycisku sznurka za każdym razem o jedno 
nacięcie i/lub zmniejsz naprężenie na hamulcu sznurka. 
 
 
 
 
Przerwanie sznurka z przodu węzła 
Jeśli w sznurku są jakieś przerwane warstwy, jest zwykle 
spowodowane tarciem o mechanizm lub zbyt dużym 
naprężeniem. Wszystkie krawędzie z wyjątkiem punktów 
zbieracza, muszą być gładkie. 



  

 

 
 
Luźny węzeł 
Jeśli środek węzła jest luźny, a pętle nieco krótsze niż 
normalnie, wskazuje to że rozmiar sznurka jest zbyt mały 
albo szczeki wiązarki otwierają się zbyt wcześnie. Otwór 
w zbieraczu może być zbyt duży. 
 
 
 
 
 
Przecięte końce pętli 
Przecięte warstwy sznurka w pętli węzła są 
spowodowane tarciem punktów zbieracza o bok szczęk 
wiązarki podczas jego pracy. Sprawdź szczęki wiązarki, 
czy nie mają uszkodzenia o ostrej krawędzi. 
 
 
 
 
 
 
 
Postrzępione końce 
Postrzępione, lub rozwarstwione końce sznurka w węźle 
wskazują na tępy nóż. Użyj drugiej strony noża, albo 
wymień ostrze, jeśli zostało ono już odwrócone. 
 
 
 
 
 
 
Krótkie pętle 
Szczę ki wiązarki otwierają się za wcześnie. Wyreguluj 
część nr 26 (zestaw M0) przesuwając tę część do tyłu (w 
stronę przodu maszyny) w otworze. Szczelinowym. 
Zbieracz nie dociska do wiązarki. Rozmiar sznurka może 
być za mały.  



  

 

 
Jak unikać problemów 
 
 
Ostrzeżenie! 

 
Nigdy nie spiłowuj powierzchni odlewu uchwytu 
sznurka. Była ona spiłowana przez 
wykwalifikowanego fachowca, wyżłobienie 
zrobiono tam celowo i nie jest ono spowodowane 
ścieraniem się. Niezbędnych korekt można dokonać 
regulując naprężenie sznurka. 

 
 
1. Nawlekanie: Sprawdź czy maszyna jest prawidłowo nawleczona. Jest to 

główny powód tego, że maszyny nie działają prawidłowo (patrz instrukcje 
dotyczące nawlekania). 

 
2. Sznurek: Twoja maszyna jest wyregulowana dla konkretnego rozmiaru 

sznurka. W celu osiągnięcia najlepszych wyników powinno się go używać cały 
czas. 

 
a. Słaby sznurek będzie stwarzał problemy, ponieważ będzie pękał przy 

przyciskaniu sznurka, zamiast przechodzić przez niego gładko. 
b. Jeśli sznurek jest za duży, szczęki wiązarki nie będą go zwalniać 
c. Jeśli sznurek jest za mały, będzie powodował luźne pętle. 
 
3. Przycisk uchwytu sznurka: Jeśli używasz sznurka właściwego rozmiaru i 

dobrego gatunku, a często on pęka zostawiając krótkie kawałki za przyciskiem 
uchwytu sznurka, to jest to zwykle spowodowane przez zbyt wielki nacisk 
sprężyny na przycisk. Można temu zaradzić poluzowując przycisk uchwytu 
sznurka. 

 
4. Naprężenie biegnącego sznurka: zawsze najlepsze jest równomierne, luźne 

naprężenie. Ani za duże, ani za małe. Można go sprawdzić ciągnąc kawałek 
sznurka z końca ramienia sznurka. Przyrząd od regulacji naprężenia sznurka 
jest zamontowany na pierścieniu (części 24, 25, 26, 27, 28 zestaw pierścienia 
M20). Jeśli naprężenie jest zbyt duże, powinno się go poluzować każdorazowo 
o niej więcej jeden obrót, aż do uzyskania właściwego naprężenia. Jeśli 
naprężenie jest zbyt małe, powinno się go zacisnąć każdorazowo o niej więcej 
jeden obrót, aż naprężenie będzie odpowiednie. 

 



  

 

Tryby działania 
 
Na kołpaku maszyny znajdują się: 

2 przełączniki wybierające Nº1, Nº2 
1 przycisk zielony Nº3 
1 lampka kontrolna (biała) Nº4 
1 Wyłącznik główny Nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przełącznik wybierający nr1 (stoper) 

Przy ustawieniu na „0” maszyna będzie wykonywać 52 cykle na minutę, jeśli pedał 
nożny jest stale wciśnięty. Doświadczony operator będzie pracował w tym trybie. 
Jeśli tempo jest dla operatora zbyt szybkie przełącz przełącznik wybierający w 
położenie „1”. Przy wciśniętym pedale nożnym maszyna będzie zatrzymywać się na 
0,5 sekundy po każdym cyklu. Umożliwi to operatorowi umieszczenie mięsa w nowej 
pozycji do kolejnego owinięcia. 
 

2. Przełącznik wybierający nr2 (liczba owinięć) 
Liczby 1-4 określają liczbę owinięć wokół produktu wykonanych  w czasie cyklu 
przed zrobieniem węzła. 
1 owinięcie = standard 
2 owinięcia = spowoduje większe naprężenie produktu 
3 owinięcia = w zależności od produktu i zastosowanego sznurka spowoduje jeszcze 

ciaśniejsze owinięcie 
 

2a. Opcjonalnie dla płaskiej maszyny tunelowej: wiązanie krzyżujące się 
 Przełącznik wybierający nr 2 (liczba owinięć) w pozycji „+” 
 Przełącznik wybierający nr 2 (stoper) w pozycji „0” 

Umieść produkt na stole maszyny i włącz maszynę pedałem nożnym. Maszyna 
wykona jeden cykl, ale bez węzła. Obróć produkt o 90º w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara i ponownie uruchom maszynę. Maszyna wykona kolejny 
cykl i zawiąże węzeł. 
Jeśli przełącznik wybierający nr 1 (stoper) jest ustawiony w położeniu „1” a pedał 
nożny jest stale wciśnięty, maszyna wykona te dwa cykle z założonym odstępem 0,5 
sekundy pomiędzy każdym cyklem. 
 

3. Przycisk nr 3 
Przyciśnij w celu pierwszego uruchomienia 
 

4. Lampka kontrolna 
Świeci się, kiedy zasilanie elektryczne jest prawidłowo podłączone. 
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