SPIRAL SE i SP- automaty do produkcji zbrojenia w postaci ciągłej spirali

 Stół odbiorczy zsynchronizowany z podzespołami posuwu oraz gięcia, podąża
za ruchem produkowanej spirali co umożliwia precyzyjną produkcję
wielowarstwowych elementów o dużych gabarytach (do 1200 x 2500mm)
 Zmiana średnicy pręta w ciągu kilku sekund
 Regulowany system „anti-twist”- zawsze płaskie elementy
 Jednorodność i stała jakość produkowanych elementów
 Minimalny nakład prac konserwacyjnych
 Zakres średnic: 6, 8, 10, 12mm (Model SP); 12, 16mm (Model SE)

PLT B LADDER- zgrzewarka do produkcji dystansów do siatek typu „z”

 Drut wzdłużny oraz poprzeczny podawane z kregów poprzez wielorolkowy
układ prostowania i posuwu napędzany serwomotorem
 Zgrzewarka wyposażona w głowice do zgrzewania teowego „T” lub „ na
zakładkę”
 Czasy docisku, zgrzewania i chłodzenia kontrolowane cyfrowo
 Możliwość zastosowania różnych rozstawów drutu poprzecznego w zakresie
tego samego elementu
 Automatyczne sztaplowanie w trakcie produkcji
 Zgrzewarka może również produkować zbrojenie fundamentów z bloczków M6
 Zakres średnic: 3,5-6mm
 Zakres wysokości: 50-400mm

DOWEL BASKET - linia do produkcji elementów dyblowych



Kompletna linia składa się z dwóch zgrzewarek: jedna do produkcji elementów
bocznych a druga do montażu kompletnych „dowel baskets”

 Możliwość pojedynczej oraz podwójnej produkcji elementów bocznych
 Drut wzdłużny oraz poprzeczny podawane z kręgów
 Zakres średnic: do 10mm
 Automatyczna instalacja „prętów” wewnętrznych poprzez dwie stacje
zgrzewania MIG



Zautomatyzowany system odbioru i składowania

 Poprzeczka transportowa podawana z kręgu , prostowana i zgrzewana w
zaprogramowanym miejscu

SYNTHETON- prościarka rotorowa ze zintegrowaną giętarką dwugłowicową

 Rotor z hiperbolicznie wyprofilowanymi rolkami
 Do 6 linii z rotorami czwartej generacji (4G)
 Automatyczna zmiana średnicy pręta w 3 sekundy dzięki opatentowanemu
systemowi FLEXI-LINE
 Dwie mobilne głowice gnące napędzane serwomotorami
 Zakres średnic zalezny od konfiguracji rotorów (np. 6-16 mm, 8-20mm)

MELC FLEXI –LINE- wieloliniowa prościarka rotorowa z systemem
ultraszybkiej zmiany średnicy pręta

 Idealne rozwiązanie dla zakładów prefabrykacji i zakładów pracujących według
zleceń
 Zmiana średnicy pręta w 3 sekundy dzięki wyszukanemu zbieżnemu systemowi
prowadzenia
 Automat wyposażony w 3 do 6 rotorów oraz jedną wspólną linię pomiaru, ciecia
i systemu odkładania przyciętych prętów
 Zmiana średnicy pręta nie wymaga wymiany żadnych części ruchomych
 Zakres średnic: 8mmdo 20mm

PLT LADDER B- zgrzewarka do produkcji elementów dystansowych dla siatek

 Wysoka wydajność dzięki wielo liniowemu systemowi podawania drutów
poprzecznych (max.6)
 Zgrzewanie „na zakładkę” lub spoiny teowe „T”
 Zakres wysokości: 20mm do 250mm
 Zsynchronizowany system odbioru i składowania gotowych elementów
 Zakres średnic: do 7 mm

G-STAR SP i tris- giętarki do strzemion 3D ze stali w kręgach

 Wyszukany system gięcia składający się z tradycyjnej obrotowej płyty z
chowanym trzpieniem i zintegrowanymi nożycami oraz dodatkowego
ramienia gnącego do produkcji elementów 3D (Model SP)
 Zakres średnic 12, 14, 16mm
 System gięcia składający się z tradycyjnej płytki obrotowej z chowanym
trzpieniem i zintegrowanymi nożycami oraz dodatkowej wysuwanej
głowicy gnącej (Model TRIS)
 System ATE eliminujący skręcanie materiału podczas podawania i gięciaPATENT
 Nieograniczone możliwości w gięciu elementów 2D i 3D

G-STAR SB-TRIS – automat do produkcji strzemion 3D pracujący z prętów
przyciętych

 Możliwość obróbki dwóch prętów jednocześnie (Ø16)
 System ATE- zawsze płaskie strzemiona niezależnie od kierunku gięcia czy
też jakości obrabianej stali (PATENT)

 Automatyczne wyprowadzanie pozostałego odcinku pręta
 Produkcja elementów 3D
 Zaawansowany system gięcia składający się z tradycyjnej obrotowej płytki
z chowanym trzpieniem oraz dodatkowego urządzenia gnącego

 Produkcja figur przestrzennych o nieograniczonej złożoności kształtów
 Zakres średnic do Ø16 i Ø20 mm oraz Ø16 dla elementów 3D
i Ø20 mm pręt gładki
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