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Az IWM és a  szeretettel 
meghívja Önt  

Berlinbe 

Újdonság a CWIEME 2007 kiállításon   

A DQA ideális tekercselőgép a termoplasztikus bevonatú huzalból készülő öntartó 
tekercsek gyártásához. A CNC rendszerben valamennyi tekercs paraméter 
programozható, lehetővé téve ez által a tejesen automata üzemeltetést.   
 
A huzalt a berendezés egy sablonra tekercseli, miközben a menetek egymáshoz 
rögzítése történik. A tekercselés befejeztével a sablont kihúzza a gép a tekercsből, 
majd kilöki azt  
 
Néhány tipikus alkalmazás: RFID tekercsek, lézer fej tekercsek, hangszórótekercsek, 
mágnes tekercsek, szenzor tekercsek, vibrátor tekercsek és lapos tekercsek. 
• Automata megfogó/vágó rendszer, réteges tekercselés, anyag kilökés és minden 

ciklusban szerszámtisztítás, szükség esetén olajzó egységgel.  
• A menetemelkedés programozható, finombeállítással precíz réteges tekercselés 

érhető el.  
• LCD kijelző, amely megkönnyíti a programozást, opcionális PC csatlakozás. 
• Mágnesfékes huzalfeszítő, amely állandó feszítési erőt biztosít.   
• Szinkronhajtású szegnyereg, amely pontos szerszámbeállást biztosít, és lehetővé 

teszi kis magátmérőjű tekercsek gyártását. 
• A forrólevegős rendszer hőmérséklete szabadon programozható 

1.1 1.1 CsarnokCsarnok , , ös standján ös standján  1315 1315 
Nagyobb, mint valaha! Ez a kiállítás 3 csarnokban mutatja be a tekercselő 
iparág legújabb fejlesztési 

WWW.INGRIDWEST.CO.UK 
Registration form available at: 

DQA 
A legváltozatosabb légmagos tekercsek gyártásának 
kompakt és gazdaságos megoldása.  

IWM‘s standján a  
CWIEME 2006 

Forró levegős-, áramos- és alkoholos rögzítési eljárásis használható 

Tekintse meg a 

CWIEME 2007 

1.1 csarnok 1315-ös 

standján  
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Bobifil Bobifil felújításifelújítási  programme programme  

Miért ne adna régi Bobifil gépének új életet egy alapos felújítással?  

• Tengely enkóder csere. 
• A fő motor cseréje új motorra és fékre.  
• A szálvezető motor cseréje szénkefe nélküli motorra.  
• Frekvenciaváltó beépítése a fő motorhoz. 
• A gép tengelyeinek vezérlése elektronikusan 

programozható.  
• Az elektromos vezérlőszekrény a géptől elkülönítve 

kerül kialakításra az elektromos zaj és az interferenciák 
kiküszöbölésének érdekében.  

• Mechanikai módosítások az új alkatrészek 
felszereléséhez, pl. vezetőfejek, szerszámok. 

• Legújabb fejlesztésű szoftver.  
• A teljes gép újrafestése. 
• Egyéb új felszerelések az ügyfél kérése szerint. 
• Teljes körű CE megfelelőség 

Felújítási programunk tartalmazza :- 

EZEZ--1200 “1200 “Dupla fejes” tekercselőgépDupla fejes” tekercselőgép 

Az egyedi kétfejes design sokoldalú alkalmazhatóságot 
tesz lehetővé.  
A támasztó szegnyereg akár 1100 mm hosszúságú 
tekercsek megtámasztására is alkalmas, és a második 
tekercselőfej maximum 1,7 méter tekercselési átmérőig 
képes tekercselni.  
A gép alapja egy festett acél lap. A könnyű tisztíthatóság 
érdekében  a  gép  burkolatai  rozsdamentes  acélból 
készültek. A gép kezelőlappal, támasztó szegnyereggel, 
biztonsági  burkolattal,  huzalvezető  védelemmel  és 
lábpedállal is rendelkezik. 
Ahogyan valamennyi Erasan-Zinzo gép esetében, ennél 
a  típusnál  is  kiváló  minőségű  berendezést  kapnak 
ügyfeleink. 

 
A tekercselési sebesség tág határok között állítható -

 500 ford/percig – amely lehetővé teszi primer és szekunder tekercsek gyártását is 
ugyanazon a gépen, ezáltal csökkentve a gyártási műveletek számát.  

Ebben az évben a látogatóknak lehetőségük nyílik megtekinteni a népszerű EZ-
1200 legújabb verzióját, az innovatív EZ-1200 „Dupla fejes” tekercselőgépet.  

Már több mint 60 általunk felújított gépet használnak 
megelégedéssel ügyfeleink. Nincs más kompetens cég, amely ezt a 
munkát nálunk jobban el tudná végezni! 
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• Elérhető 2, 4, 6, 8 és 12 tengelyes kivitelben 
• Három tengely mentén (X, Y, Z) programozható szálvezető 
• Függőleges és vízszintes hurkolási lehetőség 
• 0°, 45° és 90°-ig programozható vezetőcső 
• Huzalvágás cséve kivezetőn, a vezető csövecskén, vagy 

pneumatikus vágóegységgel (a megfelelő eljárást az 
operátor választhatja ki, és beállítható a programban) 

• Egyszerű, öntanuló programozás 
• Egyszerűen cserélhető szerszámok 

• Átálláskor a korábban eltárolt beállítások a számítógépből 
egyszerűen betölthetőek  

• Alkatrész betöltő és kirakó rendszer, opcionális sodróegység         

3 DQDG Automata tekercselőgép 

OZMA CNC OZMA CNC éés IWM s IWM --  egy új üzleti kapcsolategy új üzleti kapcsolat   

Az IWM az OZMA CNC - a világ egyik legnagyobb automata 
tekercselőgép gyártójának kizárólagos európai képviselete  

GTX Körasztalos megmunkáló állomás 4 
• Speciális berendezés összetett megoldások számára 
• Például: teljes egészében automatikus gyártási folyamat, huzal megkötés, huzalindítás, 

tekercselés (hagyományos tekercsnél függőleges tengellyel), következő állomásra 
léptetés, vezetőcsövecske / horog váltás két tekercs számára, kirakó megfogó  

• Nagy termelékenység 
• Rugalmas megoldás több különböző gyártási művelet összeszervezésére 

Az OZMA CNC európai képvelőjeként az Ingrid West Machinery kiváló minőségű 
tekercselőgépekkel és szervizzel felel meg vevői elvárásainak. 
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WHWH--751 751 egyorsós tekercselőgépegyorsós tekercselőgép   
Összetett, sokoldalú asztali 
berendezés - felbecsülhetetlen 
érték bármely tekercselőüzemben. 

Working with local partners throughout Europe 

Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Portugal,  
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden  

A WH-751 tekercselőgépen 2 sebességtartomány 
állítható be a huzalhoz legmegfelelőbb nyomaték 
kiválasztásához, ezáltal akár 3.0 mm átmérőjű 
huzalok is megmunkálhatóa ezen a gépen 

IWM IWM --    Megbízható tekercselési megoldásokMegbízható tekercselési megoldások   

• Gondozásmentes, kommutátor nélküli 
DC meghajtás, 8.8 Nm nyomatékkal 

• Előtolás 4 fázisú léptetőmotorral 

• 400/1200 rpm max. sebesség 

• 300 mm tekercsszélesség 

• 200 mm-es cséve átmérő  

• Tekercslépés max. 10 mm-ig 

• Huzalméret 0.02 - 3.0 mm-ig 

• Átfogó gépkönyv 

• CE igazolás 

Kiegészítőként kapható manuális vagy 
pneumatikus szegnyereg, szálvezető 
vékony huzalokhoz, szálfeszítők, 
változtatható sebességű lábpedál. 
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