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Paganoni, divizie a Mario Nava S.p.A., este 
specializată în producția de materiale și 
acoperiri rezistente la uzură, pentru 
componentele mecanice ale mașinilor de 
trefilat. Compania a fost înființată în anii 1970 
și s-a dezvoltat pe baza cercetărilor și testelor 
amănunțite în domeniu. Rezistența 
excepțională la uzură a materialelor noastre 
permite trefilarea firelor metalice realizate din 
orice materiale feroase sau neferoase, cu 
rezultate excelente în ceea ce privește 
calitatea produsului finit. 

PAGANONI

WOLSIDE®

KERBLACK®

KERSINT ®

COLDSIDE®

NIKSINT ®

Departamentele interne calificate 
efectuează, dacă acest lucru este solicitat în 
mod expres, măsurători dimensionale 
certificate, teste pentru echilibru și 
rugozitate, și eliberează certificate în acest 
sens. 
Numele Paganoni este cunoscut la nivel 
mondial și reprezintă produse de cea mai 
bună calitate. 

CONTROLUL 
GEOMETRIC AL 
UNUI TAMBUR 
ACOPERIT CU 
KERBLACK®

CONTROLUL 
DIMENSIONAL AL 
DIAMETRELOR DE 
TRAGERE ALE UNUI 
CON ACOPERIT 
CU WOLSIDE®

CONTROLUL UNUI 
CON CU INSERȚII DE 
KERSINT® CU 
AJUTORUL UNEI 
MAȘINI DE 
MĂSURARE 3D 

Acoperire „topită” pe bază de 
carburi de tungsten speciale. 

Acoperire pe bază de componente 
ceramice speciale. 

Ceramică sinterizată realizată din 
componente pe bază de oxid de zirconiu 
și alte minerale speciale. 

Acoperire pe bază de carburi de 
tungsten speciale. 

Acoperire pe bază de nichel. 



WOLSIDE



W
O

L
S

ID
E

WOLSIDE® este o acoperire „topită” de 
cea mai bună calitate din metal compact 
super dur (HIP), pe bază de carburi speciale 
de tungsten și alte minerale speciale. 
Această acoperire este destinată în special 
acoperirii componentelor metalice utilizate în 
industria de trefilare pentru producerea 
sârmelor feroase și neferoase, cu scopul de 
a reduce uzura acestora. 

Avantajele specifice ale acoperirii 
WOLSIDE® sunt: 
• Uzură practic neglijabilă a

componentei. 
• Rezistența la impact ridicată în timpul

utilizării.
• Creștere considerabilă a
vitezei și a volumelor de 
producție a mașinilor, păstrând în 
același timp calitatea ridicată a 
produsului final. 

• Reducere drastică a coeficientului de
uzură mulțumită valorii reduse a
rugozității (Ra) pe care o putem obține.

Cele mai importante componente 
mecanice pe care le producem 
pentru industria de trefilare uscată și 
umedă, cu acoperire WOLSIDE® sunt: 

• Inele și conuri.
• Roți de tragere.
• Ghidaje pentru sârmă.
• Roți de tensionare.
• Blocuri de trefilare.

CONURI PENTRU 
INSTALAȚII DE 
TREFILARE 

INELE PENTRU CONURI 
DE TREFILARE ȘI INELE 
PENTRU MAȘINI DE 
PLASTIFIERE A 
BARELOR DE CUPRU ȘI 
DE ALUMINIU 

BLOCURI DE IEȘIRE 

COMPONENT
E SPECIALE 

ROȚI DE TENSIONARE, 
ROȚI DE TRAGERE ȘI 
ROȚI PENTRU 
ECHIPAMENTELE DE 
MĂSURĂ 

GHIDAJE PENTRU SÂRMĂ 
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KERBLACK® este o acoperire ceramică 
foarte specializată, dezvoltată în 
laboratoarele noastre în urma anilor de 
cercetare și experimentare practică, în 
colaborare cu cele mai importante 
întreprinderi de producere a sârmei. 

KERBLACK® este considerată, la 
nivel mondial, ca fiind cea mai bună 
acoperire în ceea ce privește uzura 
și blocarea componentelor 
mecanice utilizate în procesul de 
trefilare USCATĂ a sârmelor 
feroase și neferoase. 

Avantajele specifice ale acoperirii 
KERBLACK® sunt: 
• Reducerea drastică a coeficientului de

uzură ale componentelor aflate în
contact cu firul.

• Eliminarea problemelor legate de
coroziunea galvanică și curenții
turbionari.

• Creșterea considerabilă a vitezei și a
volumelor de producție a mașinilor, fără
a afecta calitatea ridicată a suprafeței
sârmei trefilate.

• Remedierea componentelor uzate
fără a modifica geometria acestora.

• Reducerea costurilor de întreținere.
Cele mai importante componente 
mecanice pe care le producem pentru 
industria de trefilare uscată și umedă, 
cu acoperire KERBLACK® sunt: 
• Blocuri și mosoare.
• Inele și conuri.
• Ghidaje pentru sârmă.
• Inele și conuri pentru instalațiile de

emailare
• Blocuri de trefilare.
• Roți de tensionare.
• Componente de aluminiu.

TAMBURI ȘI INELE PENTRU 
INSTALAȚII DE EMAILARE��

SUPRAFEȚE DE CULISARE A 
O-RINGURILOR PE ARBORI 

ROȚI DE TENSIONARE PENTRU 
ALUMINIU 

CONURI PENTRU 
MAȘINI DE 
TREFILARE 

ROȚI, DISTANȚIERE PENTRU 
              

O-RINGURI, ROLE PENTRU 
IMPRIMAREA CIRCUITELOR     
ELECTRICE 

BLOCURI ȘI MOSOARE
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KERSINT® este un material ceramic 
super-sinterizat, realizat din oxid de 
zirconiu și minerale rare. 

Uzura inelelor din KERSINT® rezistent la 
acizi este practic NEGLIJABILĂ, oferind o 
reducere considerabilă a timpilor de 
întreținere și reparare. 

KERSINT® este utilizată cu un succes 
deosebit în cazul componentelor 
utilizate în industria de trefilare umedă 
și uscată, unde este necesară o 
valoare foarte mică a rugozității (Ra). 

Aplicații principale: 
• Inele pentru liniile de acoperire a

cuprului. 
• Conuri pentru mașini de trefilare.
• Inele pentru mașini de tăiere a

barelor de cupru și aluminiu.
• Role pentru mașini de

trefilare a mai multor sârme.
• Trolii.
• Ghidaje pentru sârmă.
• Bucși.

TROLII CU INSERȚII 

CONURI 
PENTRU 
INSTALAȚII DE 
TREFILARE 

INELE PENTRU 
MAȘINI DE TĂIERE A 

BARELOR DE CUPRU ȘI 
ALUMINIU 

INELE PENTRU 
LINIILE DE 
ACOPERIRE A 
CUPRULUI 

ROLE PENTRU MAȘINI DE 
TREFILARE A MAI MULTOR 
SÂRME ARBORI 

PENTRU LINII 
DE ACOPERIRE 
A CUPRULUI 
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COLDSIDE® este o acoperire de cea mai 

bună calitate din metal compact super 
dur (HIP), pe bază de carburi speciale 
de tungsten și alte minerale speciale. 
Această acoperire este destinată în 
special acoperirii componentelor 
metalice utilizate în industria de trefilare 
pentru producerea sârmelor feroase și 
neferoase, cu scopul de a reduce uzura 
acestora. Acest material este 
caracterizat printr-o rezistență ridicată 
la frecare și la alunecarea sârmei. 

COLDSIDE® este recomandată în 
special pentru sârme striate. 

Avantajele specifice ale 
acoperirii COLDSIDE® sunt: 
• COLDSIDE® este o

acoperire specială din carbură de 
tungsten are poate fi aplicată și pe 
piele deja finalizate. 

• Uzură practic neglijabilă a
componentei.

• Rezistența la impact ridicată în timpul
utilizării.
• Creștere considerabilă a vitezei și
a volumelor de producție a mașinilor, 
păstrând în același timp calitatea 
ridicată a produsului final. 

• Reducere drastică a coeficientului de
uzură mulțumită valorii reduse a
rugozității (Ra) pe care o putem obține.

Cele mai importante componente 
mecanice pe care le producem pentru 
industria de trefilare cu acoperire 
COLDSIDE® sunt: 
• Trolii.
• Cabestane.
• Inele de trefilare.
• Blocuri pentru sârme striate.

BLOC PENTRU 
SÂRME STRIATE 

CABESTANE 

INELE DE 
TREFILARE 

TROLII 



NIKSINT
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FURNALE DE 
NORMALIZARE: 
ACOPERIRE COMPLETĂ 

TUBURI PENTRU 
FURNALE DE 
NORMALIZARE: 
PRODUS SPECIAL 

TUBURI PENTRU 
FURNALE DE 
NORMALIZARE: 
ACOPERIRE 
PARȚIALĂ 

NIKSINT® este o acoperire realizată prin 
depozitarea unui strat de nichel pentru 
aplicații rezistente la uzură, cu proprietăți 
anti-corozive excelente, recomandată pentru 
secțiunea integrată în linie pentru procesul 
de normalizare a sârmelor de cupru. 

Cele mai importante componente 
mecanice pe care le producem cu 
acoperirea noastră NIKSINT® sunt tuburile 
pentru furnalele de normalizare. 





Oferim clienților noștri din lumea întreagă 
serviciul de recondiționare a cabestanelor 
uzate, precum și a altor componente care 
intră în contact cu sârma. 
Serviciile constau în recondiționarea 
geometriei respectivelor componente care s-
au uzat în urma contactului cu sârma și în 
tratarea suprafeței cu una dintre acoperirile 
noastre, KERBLACK®, WOLSIDE® sau 
COLDSIDE®. 
Aplicăm KERBLACK® - o acoperire 
ceramică - pe zona de urcare unde 
tensiunile și uzura sunt mai mari datorită 
alunecării sârmei. 
KERBLACK® este recomandată în special 
pentru procesele de trefilare destinate 
producției de sârmă din oțel 
cu un conținut mic, mediu sau ridicat 
de carbon, din oțel inoxidabil, cupru și 
în general, toate tipurile de sârme feroase 
și neferoase. În general, în timpul acestui 
proces, curățăm pe 
interior cabestanul, cu scopul de a înlătura 
orice depuneri de calcar, care împiedică 
răcirea eficientă a componentei. 
Serviciul de recondiționare este completat 
prin aplicarea unui produs care încetinește 
reapariția depozitelor de calcar. 
De asemenea, putem să prelucrăm și alte 
părți ale cabestanelor care au nevoie de 
reparații. 
Echipa noastră tehnică vă poate asista 
astfel încât să obțineți cele mai bune 
rezultate pentru produsele 
dumneavoastră și vă poate oferi o marjă 
competitivă în ceea ce privește calitatea și 
eficiența. Odată finalizat procesul de 
recondiționare, cabestanul este funcțional 
precum unul nou și oferă utilizatorului 
rezultate excelente, în ceea ce privește 
calitatea sârmei. Recondiționarea 
cabestanelor este întotdeauna eficientă 
din punct de vedere economic. 
De asemenea, și în cazul acoperirii 
COLDSIDE®, pe bază de carbură de 
tungsten, obține rezultate foarte bune. 
Foarte mulți clienți din întreaga lume 
utilizează serviciile noastre de 
recondiționare pentru cabestanele, 
conurile și roțile lor. 

După recondiționare 

ROȚI DE TENSIONARE 
RECONDIȚIONATE CU WOLSIDE® 

Pe lângă diferitele tipuri de roți, putem să 
recondiționăm cu succes, utilizând acoperirea 
WOLSIDE® și alte componente ale echipamentelor de 
trefilat, cum ar fi ghidajele pentru sârmă, conuri, roți 
de tragere, etc. 
Înainte de recondiționare După recondiționare 

CABESTAN RECONDIȚIONAT 
CU KERBLACK®

Înainte de recondiționare 



PRODUCTION HALLS:

Tel. +39 031.876227 - Fax +39 031.876210

info@paganoni.it - www.paganoni.it F
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Via dei Livelli, 6 - 23842 Bosisio Parini (LC)

Via XXV Aprile snc - 23841 Annone di Brianza (LC)

Via dell’Industria, 20 - 23844 Sirone (LC)




