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Célunk, hogy többek legyünk egy gép beszállítónál. Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek és segítséget tudnak 
nyújtani a tekercselés technológia valamennyi területén, a szerszám tervezéstől a gép kiválasztásáig és beüzemeléséig.   

Ingrid West Machinery 
~ Megbízható tekercselési megoldások ~ 

Magyarországi partner:  
Thonau er  Keresk ede lmi  és  S zer vi z  Kf t .  

Cím: Daróczi út 36.  H- 1113 Budapest  
Tel:+36 1 372 77 00 Fax: +36 1 372 77 09 

Email: hungary@thonauer.net 
 

FÓLIA TEKERCSELÖ GÉP SOROZAT 
Az Erasan Zinzo egyik legújabb fejlesztése a fólia tekercselő gépek családja, amelyek a mai legkorszerűbb 
vezérlési funkciókkal rendelkeznek, lehetővé teszik a legmagasabb tekercselés minőségi 
követelmények teljesítését, mindezt minimális karbantartási igény 
mellett.  
 
A képeken példákat láthat azokról a 
berendezésekről, amelyeket már üzembe 
helyeztünk, illetve azok elrendezési rajzai 
láthatók. Több féle kialakítás lehetséges 
maximum 1500 mm fólia szélességig. Ezek 
a berendezések lehetővé teszik a fólia 
tekercsek egyszerű, rövid ciklusidejű 
gyártását. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Robosztus kivitelű “Parker 
motor” 

Az állítható méretű tekercstestek a megrendelő 
igénye szerint, a gyártandó terméknek 
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További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi 

képviselettel 
MŰSZAKI JELLEMZŐK. 

Az alkalmazástól függően többféle gép kialakítás rendelhető, 

Például:-                         1 fólia, 1 szigetelés // 1 fólia, 2 szigetelés // 2 fólia, 2 szigetelés. 
Max. fólia szélesség .............    1500 mm 
Megvezetés pontossága .......  A beépített szenzorok követik a fólia szélét zárt 

hurkú visszacsatolás mellett, így garantálva az egyes 
rétegek pontos elhelyezkedését fordulatról-
fordulatra. 

Programozás típusa .............    CNC- ipari PC 
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ ......    90 - 120 nap a megrendelést követően. 
                                                                        (Kérjük, egyeztessen a megrendeléskor) 

Az alap funkciók mellett a megrendelő igénye szerint különböző 
szintű folyamat automatizálási megoldások is lehetségesek. 
Példaként a képen egy hideg hegesztő gépet lát, amely a 
kivezetések “in-line” hegesztését végzi a tekercselés során. 
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