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UWAGA:  

  
1. Chwytak folii 5557-090-700.00 przeznaczony jest do montażu tylko i wyłącznie 

z owijarkami bel SIPMA OS 7510 KLARA (Rys. 1).  

2. SIPMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podzespołu lub którejkolwiek  
z maszyn wynikłe z montażu chwytaka z maszyną inną niż owijarka SIPMA OS 7510 
KLARA.  

3. Producent nie dopuszcza samowolnego wprowadzania zmian w budowie chwytaka. 
Propozycję zmian i ulepszeń należy zgłaszać i uzgadniać z serwisem producenta. 

4. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany bez uzgodnienia zwalnia producenta od skutków 
wynikających z ich wprowadzenie i powodują utratę gwarancji. 

5. W przypadku owijania bel o niewielkiej średnicy i wynikającej z tego faktu potrzeby 
obniżenia podajnika folii w położenie niższe niż standardowo używane może wystąpić 
konieczność wykonania zmiany w konstrukcji ramy owijarki. Zmiana ta nie powoduje 
utraty gwarancji na owijarkę. 

 

 
Rys. 1. Owijarka OS 7510 KLARA + chwytak folii. 
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1. Dane ogólne chwytaka folii. 
Wymiary  
Szerokość - 355 mm 
Wysokość - 720 mm 
Masa - ok. 12 kg 

Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na uskutecznienie procesu chwytania i obcinania 
folii, przez co sprawi, iż cały proces owijania będzie jeszcze bardziej niezawodny i odporny na wpływ 
warunków atmosferycznych. 

2. Zasady bezpiecznej obsługi. 
1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi owijarki  

i niniejszym załącznikiem. 
2. Podczas pracy zachować odległość min. 3 m od owijarki – szczególnie od strony wyładunku bel. 
3. Montaż, regulację, przestawianie i konserwację przeprowadzać przy wyłączonym  

i zabezpieczonym przed niepożądanym przetoczeniem ciągniku. 

3. Montaż chwytaka folii do owijarki bel. 
 

W celu zamontowania chwytaka folii należy: 
 

1. Ustawić owijarkę na utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający jej samowolnemu 
i niekontrolowanemu przemieszczaniu się. 

2. Zamocować Sworzeń górny spaw 5557-090-710.00 (6) do masztu podajnika folii owijarki za 
pomocą dostarczonych Śrub M8x75 (13) oraz Podkładek tylnych 5557-090-145.00 (2). Podzespół 
należy zamocować w ten sposób, aby górna jego krawędź była styczna ze śrubą blokującą 
podajnik folii 5557-080-580.00 (oznaczenie wg. kat części owijarki). 

3. Następnie należy zidentyfikować linię odpowiedzialną za zasilanie tzn. unoszenie lub 
opuszczanie Łapy 5557-010-640.00 (oznaczenie wg. kat części owijarki). 

4. Należy odkręcić (od strony owijarki) przewody elastyczne biegnące pomiędzy rozdzielaczem 
a owijarką (odpowiedzialne za zasilanie siłownika unoszenia łapy). 

5. W miejsce odkręconych przewodów wkręcić dostarczone wraz z zabierakiem przewody 
hydrauliczne (poprzez trójniki (11) - wchodzące również w dostarczony zestaw). 

6. Zabierak należy podłączyć w ten sposób by unoszenie łapy powodowało równoczesne otwieranie 
zabieraka, natomiast opuszczanie powodowało jego zamykanie. 

7. Do trójników podłączyć wcześniej zdemontowane przewody hydrauliczne. 
8. W przypadku owijania bel o niewielkiej średnicy i wynikającej z tego faktu potrzeby obniżenia 

podajnika folii w położenie niższe niż standardowo używane może wystąpić konieczność 
wykonania zmiany w konstrukcji ramy owijarki. Zmiana ta przedstawiona jest na Rys. 2. i nie 
powoduje ona utraty gwarancji na owijarkę. 

 

Wszelkie opisane w powyższym rozdziale elementy przedstawione są na Rys. 3. 
 

 
 

Rys. 2. Owijarka OS 7510 KLARA -  rama główna. 
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4. Chwytak folii – katalog części 
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Rys. 3. Chwytak folii kompletny. 
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Zabierak folii 5557-090-700.00  

Nr na rys. Nr rysunku lub normy Nazwa części Ilość Uwagi 

1 089-000709-1.201 Podkładka 1  

2 5557-090-145.00 Płytka tylna 2  

3 5557-090-147.00 Podkładka 1  

4 5557-090-149.00 Sworzeń I 1  

5 5557-090-152.00 Rolka 1  

6 5557-090-710.00 Sworzeń górny spaw 1  

7 5557-090-770.00 Dźwignia podajnika 1  

8 Agromet Lubań CJ2F-16-32/22/125z 1  

9 Agromet Lubań Ucho UE2-32w 1  

10 Fluiconnecto - A501114-12-14 Przyłączka prosta M18x1,5 - M14x1,5 2  

11 Fluiconnecto - A701111-12-12 Złączka trójnikowa M18x1,5 2  

12 IGUS MFM-2532-20 Łożysko kołnierzowe 2  

13 PN-EN ISO 4014 Śruba M 8 x 75 - 8.8 - A3L 8  

14 PN-EN ISO 7040 Nakrętka samozab. M8 - 8 - A3L 8  

15 PN-EN ISO 7091 Podkładka 20 - A3L 2  

16 PN-EN ISO 8752 Kołek sprężysty 5x30 1  

17 PN-M-85111 Pierścień osadczy  Z 25 1  

18 PN-M-85111 Pierścień osadczy sprężynujący Z 20 2  

19 Przewód hydr. 
M21593-06-18_ H01084010_M21513-06-18 

(dł–1100) 1 
 



 

 6 

20 Przewód hydr. 
M21593-06-18_ H01084010_M21513-06-18 

(dł–900) 1 
 

 


