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Echipament de îndoire pe rază și în spirală a barelor de armătură de oțel



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.

Echipament cu acționare electrică de îndoire pe rază și în spirală a armăturilor de oțel în versiune staționară.

• Toate acționările sunt complet electrice
• Sistem de control PLC cu ecran tactil; permite operatorului să creeze 

elemente de armare de dimensiuni mai mari

• Întrerupătoare de siguranță de picior pentru un control facil
• Ușor de utilizat
•

BENEFICII

OPȚIONAL
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Capacitate de îndoire

6 - 16

≥ 250

Raza

Diametrul barei (mm)

Spirale

Diametrul spiralelor

20 - 28

≥ 450

32 - 40

-

≥ 1000

Date electrice

trifazic 400 V/ 50 Hz

trifazică 25 amperiSiguranță

Consumul de putere

Putere maximă 11 kW

Mașina robustă SBR60 produce bare de armare cu un diametru 
de până la 40 mm, în formă de arc de cerc sau de spirală. 
Controller-ul PLC al mașinii SBR60 ușurează utilizarea ultimului 
pas folosit, permitând operatorului să creeze programe cu raze 
diferite. Rolele dințate asigură prinderea bării de armare, iar v
iteza de avans este reglabilă liniar de la 3,5 m/min până la 
26 m/min.

Disc integrat pentru reglajul liniar al înclinării

Design compact și robust


