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3. POPIS STROJE 
 

 

 
1. Základna lisu 

2. Nosná část lisu 

3. Kryt lisu 

4. Ovládací panel 

5. Kryt vodící tyče 

6. Kontejner 

7. Madlo kontejneru 

8. Páka otevírání kontejneru 
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  KONTEJNER 
 

Rozměry 

 

 

 

Kontejner slouží k shromažďování materiálu pro lisování v lisu EKOPACK50. 

Komora kontejneru se skládá ze dvou pevných stěn a dvou otevíracích dvířek, zajištěných 
zavírací pákou a háčkem dveří. 

Je vybaven dvěma páry pojížděcích koleček, z nichž přední jsou pevná a zadní otočná. 

Pro zlisování materiálu se kontejner zasune do rámu lisu. Po ukončení procesu lisování paketu  
a jeho svázání se kontejner vytáhne před stroj. Nadzvednutím háčku a otočením zavírací páky 
proti směru hodinových ručiček se uvolní dvířka. Jejich otevřením se paket uvolní.  
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OVLÁDACÍ PANEL 
 

1. Hlavní vypínač 

2. Nouzový vypínač 

3. Tlačítko se dvěmi funkcemi 

 

 3.1 Lisování (krátké stlačení tlačítka) 

  Beran lisu se pohybuje směrem dolů. Po stlačení odpadu zůstává 
ve spodní poloze. To nám umožňuje zapáskování slisovaného odpadu do 
kompaktního balíku. 

 3.2 Automatický předlisovací cyklus 

  (stlačení tlačítka cca 2-3 sec) 

  Beran provede lisovací cyklus, což znamená, že se beran  
 pohybuje směrem dolů, stlačí odpad a vrací se do původní polohy. 

4. Pohyb beranu nahoru 

 Beran se pohybuje z dolní pozice do horní. 

automatic

1

4

3

2
0

I
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4. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

EKOPACK 50 

Vnější rozměry (DxŠxV) 831x536x1872 mm

 

Rozměry paketu    (DxŠxV) 620 x 400 x (300–760) mm

Hmotnost paketu Max. 80 kg

Max. lisovací sila 5 t  5 %

Lisovací tlak 2,1 kg/cm2

Rozměr kontejneru (ŠxHxV) 600 x 400 x 900 mm 

Hmotnost kontejneru 96 kg 

Objem komory 0,189 m3 

Typ lisovací komory Výměnná/výklopná 

Počet lisovacích komor 1 a více 

Počet vázacích míst 2 

Čas lisovacího cyklu 25 s 

Příkon/ napětí  1,5 kW / 230 V /50 Hz

Elektrické krytí IP 44

Pohon lisu  hydraulický

 Hmotnost stroje  
 Hmotnost stroje s lisovacím kontejnerem 

210 kg 
310 kg 
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5.5. Ovládání 

5.5.1. Zapnutí hlavního vypínače 
 

 

Otočte hlavní vypínač do pozice "1" 

 

5.5.2. Automatický předlisovací cyklus 

automatic

0

I

 

1. Při zmáčknutí tlačítka cyklu (tlačítko 
podržet stlačené cca 2 sec) lis provede 
předlisování a vrátí se do výchozí polohy. 

2. Při používání automatického cyklu je třeba 
počítat s frekvencí lisování 2 cykly /min 
vzhledem k doplňování kontejneru před 
každým cyklem. 

 

5.5.3. Lisování 

automatic

0

I

 

Při zmáčknutí tlačítka pro pohyb dolů 
(stlačit krátce) lis provede slisování  
a zůstane ve spodní poloze. 

 

 

5.5.4. Pohyb beranu nahoru 

0

I

automatic

 

1. Pokud chcete uvolnit slisovaný odpad, 
zmáčkněte tlačítko pro pohyb beranu 
nahoru. 

2. Beran se vrátí do horní polohy. 
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5.6. Svázání paketu 
 

 

1. Před posledním lisováním (beran lisu je 
nahoře, odpad není slisován) kontejner 
vysuňte před lis. U typu EKOSACK 50 
vyjměte rámeček na přidržení pytle (je-li 
pytel použit) a okraj pytle složte na vrch 
paketu.  

U obou typů: protáhněte vázací pásku tak, 
aby vyčníval kus potřebný pro svázání 
paketu. 

2. Přestřihněte pásku a volný konec od cívky 
vytáhněte zpět. Zasuňte kontejner do lisu. 

automatic

0

I

 

3.  Odpad slisujte. Při zmáčknutí tlačítka pro 
pohyb dolů (stlačit krátce) lis provede 
slisování a zůstane ve spodní poloze. 

 

4. Oba vyčnívající konce pásky spojte pomocí 
spony nebo uzlem a utáhněte. 

 

0

I

automatic

 

5. Beranem odjeďte nahoru (stiskněte tlačítko 
pro pohyb beranu nahoru). 
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Přehled úkonů údržby 

Úkon Každodenní 
údržba

Malá údržba Velká údržba 

Čistění stroje * * * 

Kontrola hladiny oleje  * * 

Mazání vodící tyče  * * 

Kontrola dotáhnutí kluzných 
pouzder vodící tyče  

 * * 

Mazání závěsů lis komory  * * 

Mazání třecích částí zavírání lis. 
komory 

 * * 

Kontrola hydraulického agregátu 

/servisním technikem akreditovaným dodavatelem 

po 3000 h 

 anebo 1x za 3 roky 
Malá údržba  - po každých 200 provozních hodinách, nebo 1x za 2 měsíce 
Velká údržba - po každých 1000 provozních hodinách, nebo 1x ročně 

Pro mazání lze používat běžné typy vazelíny. 

6.2. ČIŠTĚNÍ STROJE 
V pravidelných intervalech je nutno odstraňovat zbytky odpadu z beranu a z pracovního 
prostoru lisu. 

Povrch stroje a kontejner je možno mýt vodou za pomoci běžných saponátů. 

 

6.3. ODSTRANĚNÍ ODPADU Z VRCHNÍ STRANY BERANU 
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1. Vyjeďte kontejnerem z lisu. 

2. Vypněte stroj hlavním vypínačem 
(vypínač v poloze "0") 

3. Pomocí háčku odstraňte zbytky 
odpadu z vrchní strany beranu. 

4. Zasuňte kontejner. 
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10. INSTALACE 
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11. TRANSPORT 
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12. SERVIS 
Opravy v záruční a pozáruční době provádí servisní středisko. Tento dodává  
i samostatné náhradní díly na základě objednávek spotřebitele. 

 
Adresa výrobce: EKOBAL, s.r.o. 
   Dolný Lieskov 260 
   01821 Dolný Lieskov 
 
Servisní středisko: Pragometal s.r.o. 
   Vídeňská 172 
   252 42 Jesenice u Prahy 
 
Telefon:   +420 234 144 795, + 420 725 885 614, +420 725 517 514 
    
Fax:    +420 234 144 777 
 
e-mail:  servis@pragometal.com 

 

13. NÁHRADNÍ DÍLY 
 
Zásobení nejdůležitějšími náhradními a spotřebními díly je důležitým předpokladem pro stálou 
funkčnost a provozní pohotovost stroje. 
 
Při objednávání náhradních dílů použijte prosím seznam náhradních dílů. 
Záruku přebíráme jenom za námi dodané originální náhradní díly. 
Důrazně upozorňujeme, že námi nedodané náhradní díly a příslušenství nejsou námi 
přezkoušeny a schváleny. Použití takových výrobků může podle okolností negativně ovlivnit 
konstrukční vlastnosti stroje a tím ovlivnit aktivní nebo pasivní bezpečnost. Za škody, které 
vznikly použitím neoriginálních náhradních dílů a příslušenství, je každá záruka ze strany 
výrobce vyloučena. 
 
Při objednávce náhradních dílů uvádějte následující údaje: 
typ stroje 
výrobní číslo a rok 
popis součásti v seznamu náhradních dílů 
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Seznam náhradních dílů elektro 

 

-QM1 Hlavní vypínač S16 JU 1103/R 
-QF1 Jistič C60 N D10A 
-KM1 Stykač LC1K901 P7 
-KM2 Stykač LC1K901 P7 
-KM3 Stykač LC1K901 P7 
-F1 Bezpečnostní modul Preventa XPS AC 3721 
-SQ1 Koncový spínač -kontejner XCKN 2110 G11 
-SQ2 Koncový spínač -Baran dolů XCKN 2121 G11 
-SQ3 Koncový spínač –Barannahoru XCKN 2121 G11 
-SQ4 Koncový spínač -kontejner XCKN 2110 G11 
-SB1 Tlačítko -směr dolů ZBE101,ZBE102 
-SB2 Tlačítko –směrnahoru ZBE101,ZBE102 
-SB3 Tlačítko -centrál stop ZBE101,ZBE101 
-XT1 Svorkovnice -Koncové spínače 2001-1201 
-XT1 Svorkovnice -Motor 2001-1201 
-XT1 Svorkovnice -Přívod LE 390 61 
-A1 Elektronika LM40 Ekobal 
-TC1 Proudový transformátor 10A / 15V 
   
   
   

 
Náhradní díly lisu              
 

 Vodící tyč LM5-02-06-00a  

 Pouzdro vodící tyče LM5-01-11-00  
 Háček dveří LMK-0.7-00-00  
 Uzatvírací tyč LMK-0.4-00-00  
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Náhradní díly kontejneru              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 koleso otočné   UER 125 P62  
 2 koleso pevné UER 125 P62  
 3 uzavírací tyč  LMK0.4-00-00 
 4  háček   LMK0.7-00-00 
 5 držák pásky  LA2-01-09-00 
 6 rámek   LMK1.0-20-00 
 


