
Schilt Engineering B.V.
Schilt Engineering a devenit un partener de încredere cu un nume cunoscut la nivel mondial în sectorul de procesare a armăturilor din oțel. 
În această piață cu o dinamică permanentă, actualizăm zilnic produsele noastre în vederea optimizării și inovării proceselor. Ne concentrăm 
în special asupra nevoilor clienților și asupra tehnologiei. Pentru asigurarea unei calități ridicate, toate componentele echipamentelor 
noastre sunt de producție proprie. Suntem încântați să analizăm toate cerințele dumneavoastră împreună cu dumneavoastră.

Echipa Schilt Engineering BV

Act de negare: Informațiile și imaginile din această broșură sunt pur informative. Nici un drept nu poate fi derivat din acestea.

De Diamant 12 | NL-2872 ZZ Schoonhoven
Tel. +31 182 388229  |  Fax +31 182 388678

sales@schiltbv.nl | www.schiltbv.nl/en
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Linie automată pentru tăierea armăturilor metalice



FLEXBAR DAE

FLEXBAR DAE

Capacitate de tăiere pentru linia de tăiere 150

Diametrul barelor (mm) ø 10 ø 8 ø 12 ø 16 

Numărul maxim pe ciclu 1315 11 8

ø 20

6

Diametrul barelor (mm) ø 28ø 25 ø 32 ø 40

Numărul maxim pe ciclu 2 24 1

ø 50

1

Capacitate de tăiere pentru linia de tăiere 300

Diametrul barelor (mm) ø 10 ø 8 ø 12 ø 16 

Numărul maxim pe ciclu 2224 20 15

ø 20

13

Diametrul barelor (mm) ø 28ø 25 ø 32 ø 40

Numărul maxim pe ciclu 7 68 5

ø 50

2

Detalii tehnice
• Capacitate ridicată de tăiere;
• Pompă hidraulică silențioasă pentru condiții de lucru îmbunătățite;
• Role de transport acoperite cu înveliș de cea mai bună calitate 

pentru reducerea zgomotului;
• Motoare electrice cu controlul frecvenței pentru viteze optime de 

procesare;
• Evacuare automată a barelor în partea stângă și în partea dreaptă;
• Design robust al echipamentului pentru uz continuu;
• O mulțime de soluții logistice pentru un volum maxim de producție.

Posibilitatea integrării 
unui sistem dublu de 
îndoire a armăturilor 

metalice pentru 
realizarea unei îndoiri 

simple sau duble a 
armăturii

Sistem modern de 
comandă cu panou 

tactil, program automat 
de tăiere și posibilitate 

de conectare a unui 
scaner de coduri de 

bare

Panou tactil

Scaner pentru 
coduri de bare

la 850N/mm2


