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UWAGA: 

  

1. Znacznik folii 0095-170-500.00 przeznaczony jest do montażu tylko i wyłącznie 

z owijarkami bel SIPMA OS 7650 GAJA wyposażonymi w podajnik standardowy 750mm 

(Rys. 1) lub w podajnik DUO - na dwie rolki folii (Rys. 2).  

2. SIPMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podzespołu lub którejkolwiek  

z maszyn wynikłe z montażu dyszla z maszyną inną niż owijarka SIPMA OS 7650 GAJA.  

3. Znacznik jest przystosowany do współpracy z farbami w spray’u o pojemności 400 ml. 

4. Producent nie dopuszcza samowolnego wprowadzania zmian w budowie znacznika. 

Propozycję zmian i ulepszeń należy zgłaszać i uzgadniać z serwisem producenta. 

5. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany bez uzgodnienia zwalnia producenta od skutków 

wynikających z ich wprowadzenie i powodują utratę gwarancji. 

 

  
Rys. 1 Znacznik folii + podajnik 750 mm Rys. 2 Znacznik folii + podajnik DUO 
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1. Dane ogólne znacznika folii. 
 

Wymiary 
Długość - 945 mm 

Szerokość - 205 mm 

Wysokość - 230 mm 

Masa - ok 9,5 kg 
 

 

Zastosowanie urządzenia umożliwia oznaczanie bel w zależności od materiału z którego były 

wykonywane. Tak oznaczone bele są łatwiejsze do identyfikacji przez co użytkownik ma gwarancję 

sporządzania optymalnej i zróżnicowanej paszy w okresie skarmiania bydła.  

2. Zasady bezpiecznej obsługi. 
 

1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi owijarki, instrukcją obsługi 

sterownika 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 oraz 

zabezpieczonym przed niepożądanym przetoczeniem ciągniku. 
 

3. Montaż znacznika folii na owijarce bel. 
 

W celu zamontowania znacznika należy: 
 

1. Ustawić owijarkę na utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający jej samowolnemu 

i niekontrolowanemu przemieszczaniu się. 

2. Odkręcić dwie nakrętki M6 zlokalizowane pod dolną osłoną przekładni zębatej podajnika 

folii po czym ostrożnie zdemontować dwie śruby M6x50 wysuwając je do góry.  

3. Odkręcić nakrętkę M12 i ostrożnie wysunąć śrubę M12x40 utrzymującą od dołu wahacz 

z aluminiowymi rolkami podajnika folii. 

4. W powstałem miejsce wsunąć znacznik tak aby jego otwory montażowe pokrywały się 

z otworami po zdemontowanych śrubach. 

5. Zamontować znacznik poprzez dokręcenie załączonych do kompletacji śrub (poz. 21 oraz 

22) i wcześniej zdemontowanych nakrętek. 

6. Podpiąć wiązkę zasilającą siłownik elektryczny do instalacji elektrycznej zabudowanej na 

owijarce (Uwaga: instalacja owijarki musi być przystosowana do obsługi tego urządzenia). 

7. Ustawić odpowiednią pozycję znacznika tak aby dysza farby była skierowana na folię 

rozprowadzaną na beli podczas procesu owijania (w razie potrzeby należy przeprowadzić 

korektę podczas owijania beli). 

8. Przeprowadzić próbę działania znacznika poprzez ręczne uruchomienie jego z poziomu 

pulpitu sterownika (patrz odpowiedni rozdział instrukcji obsługi sterownika). 

9. Aby podczas pracy w trybie automatycznym znacznik był aktywny/nieaktywny należy go 

aktywować/deaktywować w menu ustawień owijarki z poziomu panelu sterownika (patrz 

odpowiedni rozdział instrukcji obsługi sterownika). 

10. Tak zamontowany i sprawdzony znacznik jest przygotowany do pracy. 

11. W przypadku owijarki wyposażonej w podwójny podajnik folii DUO znacznik należy 

montować na dolnym podajniku (patrz Rys. 2). 

12. Sposób montażu znacznika na podajniku folii przedstawia Rys. 3.  
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Rys. 3 Owijarka OS 7650 GAJA -  montaż znacznika folii. 

 

4. Użytkowanie znacznika folii na owijarce bel. 
 

 

 

Po prawidłowym montażu, wpięciu wiązki zasilającej do wiązki 

instalacji sterowania oraz skonfigurowaniu sterownika urządzenie 

jest gotowe do pracy. 

Znacznik jest przystosowany do współpracy z pojemnikami farby 

o objętości 400 ml. Aby włożyć pojemnik z farbą należy: 

1. Odbezpieczyć nakrętkę kontrującą D, 

2. Opuścić podstawę C na wysokość umożliwiającą włożenie 

pojemnika z farbą, 

3. W tak powstałe miejsce wsunąć pojemnik z farbą B, 

4. Ponownie dokręcić podstawę C i zabezpieczyć poprzez 

dokręcenie nakrętki D, 

5. W razie konieczności skorygować położenie dyszy A. 

 

 

 

 

Po aktywacji znacznik będzie automatycznie oznaczał owijane bele. Będzie to następowało przy 

ostatnim obrocie owijanej beli (przed obcięciem folii i wyładunkiem).  

Znacznik można również aktywować ręcznie poprzez wybór odpowiedniego polecenia z poziomu 

menu sterowania ręcznego na pulpicie sterownika.  
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5. Znacznik kompletny – katalog części 
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Rys. 4 Znacznik folii kompletny. 
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Znacznik kompletny 0095-170-500.00  

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

1 0095-170-102.00 Uchwyt 4  

2 0095-170-105.01 Kostka 1  

3 0095-170-106.01 Sworzeń 1  

4 0095-170-110.00 Docisk 1  

5 0095-170-111.01 Śruba docisku 1  

6 0095-170-117.02 Osłona znacznika 1  

7 0095-170-510.00 Znacznik spaw. 1  

8 0095-170-530.00 Pokrętło kpl. 1  

9 0095-170-540.00 Uchwyt mocujący 1  

10 0651-610-045ZN Zawleczka 1,6x12-St A3L 1  

11 0653-132-001ZN Śruba M6 x 55 - 8.8 - A3L 2  

12 0653-156-022ZN Nakrętka samozab. M10-8-A3L 4  

13 0653-171-007ZN Nakrętka skrzydełkowa M12 A3L 1  

14 0653-181-001ZN Podkładka   5 - A3L 4  

15 0653-311-013ZN Śruba M5 x 45 - 8.8 - A3L 2  

16 0653-313-018ZN Śruba M10x 65 - 8,8 - A3L 4  

17 0653-321-001ZN Nakrętka samozab. M 5-8-A3L 2  

18 0653-331-035ZN Wkręt CZ ST4,2x13 A3L 6  

19 0653-332-047ZN Śruba z łbem stoż M12 x 45 – 8.8 – A3L 1  

20 0653-512-012 Kołek sprężysty - 4 x 20 - St 1  

21 0653-512-101 Kołek sprężysty - 4 x 25 - St 1  

22 0917-310-005 Siłownik elektr. LK200A 1  
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6. Notatki. 
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