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ECO-Binder

LEÍRÁS  

Az ECO-BINDER egy nagyon sokoldalú gép a legkülönbözőbb iparágak sokféle termékének kötözéséhez. A gépeket 
a BAUMEISTER rugalmas fonalak feldolgozására készítették fel.


Példák iparágakra: 

Ipar/automatizálás, zöldségtermesztés, vágott virág termesztés, faiskolák, nyomdák.


A gép olyan rugalmas fonalakat dolgoz fel, mint az 1 rétegű rugalmas fonal pamutborítással, a 3 rétegű rugalmas 
fonal műselyemmel és sok más minőségű fonal.


A gép bármilyen más módon történő használata tilos. Ugyanez vonatkozik a jelen kézikönyv utasításaitól eltérően 
elvégzett munkákra is.


Javasoljuk, hogy a gép használatáról és karbantartásáról szóló alábbi oldalakat figyelmesen olvassa el a maximális 
használat és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében.


A folyamatos átlagos zajszint, amely egy A értéknek felel meg, munka közben legfeljebb 70 dB (A).


Mivel a gép súlya mindössze 33 kg, egy személy is mozgathatja.


Ez a kézikönyv a következő géptípusokra vonatkozik: ECO kötés.


Ezek a kötözőgépek megfelelnek a Munka Törvénykönyve R 4312-1 cikkében szereplő műszaki leírásoknak (a 2008. 
november 07-i 2008-1156-os rendelet a francia jogszabályok átírása a 2006. május 17-i 2006/42/EK európai 
irányelvvel összhangban).
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ECO-Binder

Megjelenítő elemek 



1. Be-/kikapcsoló 


2. ZSzámláló


3. Tápkapcsoló


4. Kikapcsoló


5. Nyomógombos kapcsoló (szervizeléshez)


6. Start kapcsoló


7. Kioldó kapcsoló (opció)
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ECO-Binder




A gép bekötése és beüzemelése 

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATI ALJZATHOZ


A gépet rendszerint hálózati áramforráson keresztül táplálják. 

hálózati dugóval (biztonsági dugó) ellátott kábel és és egy normál 

aljzat (földelt).


A kábelek 500 V-ig terjedő feszültségre vannak szigetelve.


Csatlakoztassa a gépet, miután meggyőződött arról, hogy a hogy a gép 

feszültsége megfeleljen a tápfeszültség.


FIGYELEM 

Ha a készüléket "stand-alone" üzemmódban használják, nem szabad, hogy 

automatikusan bekapcsoljon, amikor bedugják. bedugva. Ha ez a helyzet, akkor 

ki kell javítania a korrigálja a szalagellátás helyzetét az áramköri lapon. 

Lásd a "Board Configuration" oldalt.


A 400 V-os változatnál a lépcsőgombbal ellenőrizze, hogy a csomózógép 

A csomózó a nyíl irányába forog; ha nem, fordítson meg 2 fázist. 


Megjegyzés: A lehető legkisebb impulzussal teszteljen.
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ECO-Binder

A fonalak befűzése 

Kövesse a rajzot az orsó elhelyezéséhez és a rugalmas fonal befűzéséhez a karba.


Fogja meg a cérna végét, amely a kar fölé ér, és tartsa erősen a gép hátsó része felé.


Az egész folyamat során húzza hátrafelé a fonalat, hogy az első szál maradék szálát levegye. A menetvágás automatikus.


Nyomja meg az indítókart vagy az indítógombot (zöld), az ECO-kötegelő ezt követően üzemkész.


                      ELASTICSTRING                                                                                                       SOFTSTRING


 

Erich Baumeister GmbH 48366 Laer www.erichbaumeister.com Seite  von 6 33

http://www.erichbaumeister.com


ECO-Binder

A termékek pozicionálása 

Nyomja a megkötendő terméket (köteg) a rugalmas fonallal együtt 
hátrafelé, amíg a lekerekítés láthatóvá válik az asztal felületén. A 
lekerekítés az asztallapon lévő lézeres nyílás hátsó területe.


Ebben a pillanatban a kötési folyamat automatikusan elindul az állítható 
indítókapcsolóval. Végezze a mozdulatot gyorsan és nyugodtan. 


Ha az ECO-BINDER automatikus szállítórendszerbe van integrálva, 
elegendő az indítókapcsoló helyzetét a szalagsebességnek és a köteg 
méretének megfelelően beállítani.
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ECO-Binder

A gép alapbeállításai 
Menetfeszültség 

A menetfeszítést a menetféken (tárcsafék) lévő fekete csavaranyával lehet 
beállítani.


Ez a beállítás nagyon érzékeny, és negyed fordulatról negyed fordulatra történik, 
amíg el nem éri a kívánt fonalfeszességet.


A fonal átmérője közvetlenül befolyásolja az előfeszítést. Ugyanazzal az 
előfeszítéssel a vastagabb fonal feszesebb lesz, mint a vékonyabb.



Ha a fonal feszessége túl nagy, a fonal 
elszakad. 


Ha a fonal feszessége túl alacsony, a fonal nem 
tud lejönni a csomózófejről.
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ECO-Binder

A gép alapbeállításai 
A penge cseréje 

Távolítsa el a fedőlapot A, és lazítsa meg a két imbuszcsavart B.


Húzza felfelé a C kést, és cserélje ki egy új késsel. Ezután húzza meg ismét a csavarokat.


A két hornyolt lyuk megkönnyíti a cserét. Csak egy pozíció van, a kést olyan messzire kell pozícionálni, amennyire csak a hornyolt 
lyukakba befér.


FIGYELEM: A pengének mindig tökéletes állapotban kell lennie, különben a gép nem tud 
megbízhatóan működni.  

A csomózófej beállítása 

Ha a csomó hajlamos kinyílni, húzza meg kissé a D anyát. Ez növeli a csomózó alapjára 
gyakorolt nyomást, és a rugalmas fonalat tovább fogja tartani a csomózó ujja.


Erich Baumeister GmbH 48366 Laer www.erichbaumeister.com Seite  von 9 33

http://www.erichbaumeister.com


ECO-Binder

A gép alapbeállítása 
A kábeltartó és a kábeltartó lemezek cseréje 

Távolítsa el a munkalapot és az oldalsó burkolatot.


Nyomja meg minden alkalommal nagyon röviden a nyomógombot (szerviz), és állítsa le a gépet, amíg a 
csomózószerkezet a maximális szögben van (lenti rajz).




Húzza ki a gépet a hálózatból


Távolítsa el a B fedőlapot a két csavarral

A csavarokat és a hátsó dobozt..


Lazítsa meg a két anyát C, miközben a másik kezével a 
megállítólemezt tartja.

A két kábeltartó lemez D és a kábeltartó E most már felfelé 
eltávolítható. 


A cserét követően győződjön meg arról, hogy a kábeltartó az 
alábbi rajz szerint van behelyezve.


Összeszereléskor a 

következőképpen járjon el 

Az összeszerelésnél fordított sorrendben járjon el. 
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ECO-Binder

A gép karbantartása és ápolása 

Az ECO-BINDER optimális hatékonysággal történő üzemeltetéséhez nagyon fontos a gép 
rendszeres tisztítása és karbantartása.


FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási munkálatok elvégzésekor mindig húzza ki a gépet 
a hálózati csatlakozóból. 

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.

2. Csavarja le az anyákat, és vegye le a munkaasztalt. Lazítsa meg a 4 kapcsot egy 

csavarhúzóval.

3. Tisztítsa meg a gép belsejét sűrített levegővel. Fontos, hogy a gépet kenés előtt 

tisztítsa meg.

4. Kenje és zsírozza (lásd alább).


HETI - OLAJ:

D és E tengely, A tengely, B golyóscsapágy és C csomózófej, H + K perselyek


HAVONTA - ZSÍR:

F és G csomózóház bimbók, L-> Q bimbók és fogaskerekek, H + I ferde fogaskerekek.


Ha a gépet intenzíven vagy piszkos környezetben használják, a gép karbantartását 
naponta el kell végezni. 


5. Tegye vissza az asztallapot a rögzítőkkel a gépre, és rögzítse a csavarral. 6.

6. Dugja vissza a hálózati csatlakozót a konnektorba.


AJÁNLOTT KENŐANYAGOK

HL típusú olaj: viszkozitása 10 < ISO VG < 22. Zsír: LMX GREASE Nagy teljesítményű.
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ECO-Binder

A gép karbantartása és ápolása 






OLAJ:

A, B, C, D, E, J, K


ZSÍR:

F, G, H I, L, M, N, O, P, Q
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ECO-Binder

Hibaelhárítás 

AZ ECO-BINDER NEM REAGÁL

A. Ellenőrizze a tápegységet, a dugót és a csatlakozóaljzatot.

B. Győződjön meg arról, hogy a vészleállító kapcsoló nincs 
bekapcsolva.

C. Ellenőrizze a biztosítékokat.


A CSOMÓ NEM MEGFELELŐEN VAN KIALAKÍTVA

1. Ellenőrizze, hogy a rugalmas fonal helyesen van-e befűzve. 

2. Ellenőrizze, hogy a csomó nem megfelelően van-e kialakítva.

Ellenőrizze, hogy a csomózó alsó része (2. pont) még 

mozoghat-e.


3. Győződjön meg róla, hogy a csomózó alsó része alkalmas a 
rugalmas fonalhoz. Kétféle csomózótalp létezik, bevágással és 
bevágás nélkül. 

4.  Ellenőrizze a nyomást (4. pont) a csomózótalpon.

5. A penge (5. pont) tökéletes állapotban van? Ez messze a 
leggyakoribb probléma!  
6. A csomózófejnek teljesen tisztának kell lennie. Nem szabad, 
hogy rugalmas fonal maradványai legyenek. 

7. Ellenőrizze a fonal feszességét.
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ECO-Binder

A vezérlőkártya konfigurálása 

Az ECO-BINDER 4 opcióval konfigurálható. Ezek a 
konfigurációk két mikrokapcsolóval állíthatók be.


3. Kapcsolható tápegység ON/OFF.

4. Automatikus bekapcsolás, ha a 

konnektor be van dugva.

5. A munkaciklus kezdete a start-kapcsoló 

megnyomásakor. 

6. A munkafolyamat megkezdése a start-

kapcsoló elengedésekor
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ECO-Binder

Áramköri diagram - standard változat 
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ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 
 

Erich Baumeister GmbH 48366 Laer www.erichbaumeister.com Seite  von 16 33

http://www.erichbaumeister.com


ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 
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ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 

Erich Baumeister GmbH 48366 Laer www.erichbaumeister.com Seite  von 18 33

http://www.erichbaumeister.com


ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 
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ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 
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ECO-Binder

Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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Pótalkatrészek listája 
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ECO-Binder

Cím:

A gép importőre és forgalmazója az Erich Baumeister GmbH.


1964 óta foglalkozunk fonalakkal, szalagokkal és kötőgépekkel, és 
Münsterlandban, a holland határ közelében található.


Rendszeresen részt veszünk különböző szakvásárokon, és 
bemutatótermünkben áttekintést nyújtunk Önnek a különböző 
gépekről.





Erich Baumeister GmbH

Zum Hagenbach 9

48366 Laer

Deutschland

+49 (0)2554 91500

info@erichbaumeister.com
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