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Competență

7

Laminarea 
sârmelor 
plate & 
profilate

Echipamente 
speciale, 
automatizare 
& servicii

Laminarea 
sârmelor 
pentru armare 
în colaci & bare

Casete pentru 
laminare și 
micro-
laminare

Derularea mai multor colaci în 
bare
Derulare H/V a unui singur colac
Îndepărtarea mecanizată a zgurii
Decapare și clătire cu H2O
Standuri pentru 2 role/ 4 role
Curățare și lustruire
Testare & măsurare
Finisare: colaci și bare

Linii pentru încălzire & 
laminare
Linii pentru sârmă cu inimă de 
flux
Calibrare pentru stratificare
Tratament termic în linie
Automatizare & Control
Asistență de la distanță
Supraveghere la pornire
Unități pentru prindere/ legare

Unități pentru sârmă de armare
Unități pentru pre-calibrare
Unități de formare cu 4 role
Unități de compactare a cablurilor
Casete pentru micro-laminare
Întreținerea casetelor
Unități de dezasamblare a rolelor
Echipamente de reglare a rolelor

Derulare simplă/ dublă
Îndepărtarea mecanizată a zgurii
Întindere mecanizată
Sisteme de aplicare a lubrifiantului
Cabestane H/V de tragere
Sisteme H/V de bobinare/ realizare 
a colacilor
Sisteme simple/ duble de realizare 
a colacilor
Bare de sârmă drepte/ tăiate
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1996 20072001 2003
Anul înființării 
companiei DEM și 
a punerii în 
vânzare a primei 
Casete pentru 
Laminare la Rece 
pentru sârmă de 
armare.

EVG din Austria 
cumpără un 
pachet de acțiuni 
al DEM și inițiază 
parteneriatul în 
grup.

DEM pune în 
funcțiune cu 
succes prima sa 
Linie de Laminare 
pentru Sârmă de 
Armare pentru 
bare.

DEM se mută într-
o clădire nouă și 
pune în funcțiune 
prima sa linie de 
Laminare a Sârmei 
profilate.

Istorie
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2011 20162014 2015
DEM pune în 
funcțiune un stand 
automat de 
laminare de mare 
capacitate Giant cu 
4 role.

DEM pune în 
funcțiune linia sa 
inovatoare de 
Laminare 
Continuă a Sârmei 
Profilate.

DEM și EVG 
înființează Eurodraw 
Wire Equipment care 
activează în 
domeniul mașinilor 
de trefilare și 
producție a corzilor.

DEM își dublează 
capacitățile de 
producție și 
suprafața 
atelierelor și a 
birourilor.
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Laminarea sârmei plate
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Proiectate pentru capacitate mare de lucru
Standuri cu rigiditate ridicată și deformare 
minimă pentru plat-benzi, șine sau panglici 
metalice subțiri.
În buclă pentru toleranțe mai bune
Control automat al distanței dintre role pentru 
o geometrie foarte precisă a produsului final.

Îmbunătățirea timpilor de lucru în toate 
privințele
Recuperarea valorilor prescrise; derulare 
neîntreruptă; modificare rapidă; descărcare rapidă.

Fie perfecte, fie precise
Fie un sistem transversal perfect de realizare a 
colacilor, fie tăiată precis la lungime; sau o 
combinație a ambelor soluții.

Potrivită pentru toate materialele
Oțel cu conținut redus sau ridicat de carbon 
sau oțel inoxidabil; cupru și aliaje; aluminiu și 
altele.

Viteza de laminare
Până la 1200 m/min

Diametrul sârmei de 
alimentare

De la Ø 0,6 la 25 mm

Bare produse
De la 0,9 la 6 m

Colaci produși
De la 15 la 5000 kg
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Laminarea sârmei plate
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Laminarea sârmei plate

15



16

By
 c

ou
rte

sy
 o

f U
gi

te
ch

 S
A 

- w
w

w
.u

gi
te

ch
.c

om

Laminarea profilelor de sârmă

17

Role acționate independent
Role controlate individual pentru o 
geometrie uniformă, indiferent de secțiune.

Dispunere flexibilă a rolelor
Acționare fie tradițională transversală (2+2) 
fie „diafragmă de aparat foto” (toate 4).

Control liniar
Reglare radială și axială a rolelor; poziția 
rolelor este verificată liniar prin intermediul 
contoarelor.

Forme de ne-egalat
Simetrice sau asimetrice, indiferent dacă 
este vorba de secțiuni, profile sau forme.

Potrivită pentru toate materialele
Oțel cu conținut redus sau ridicat de 
carbon sau oțel inoxidabil; cupru și aliaje; 
aluminiu și altele.

Viteza de laminare
Până la 1200 m/min

Diametrul sârmei de 
alimentare

De la Ø 0,6 la 50 mm

Bare produse
De la 0,9 la 6 m

Colaci produși
De la 15 la 5000 kg
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Laminarea profilelor de sârmă
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Laminarea profilelor de sârmă
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Linii de laminare la rece - Colaci
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Mai mare, mai puternică, mai rapidă
Factorul ridicat de întreținere face ca mașina să 
fie mai puternică și să funcționeze cu viteză mai 
mare.

Dispunere flexibilă a rolelor
Laminare la rece sau întinderea oțelului laminat 
la cald, toate în aceeași linie.

Configurați echipamentul în funcție de 
necesități
1 sau mai multe blocuri; alimentare singulară sau 
dublă;
H sau V: orice combinație este disponibilă.

Sistem automat dublu de realizare a colacilor
Timp maxim de funcționare; operație neîntreruptă 
de realizare a colacilor;
nu este necesar un operator; colaci perfect realizați.

Călirea oțelului
Călirea oțelului cu conținut redus de carbon 
precum și a sârmei striate din oțel inoxidabil, 
pentru construcții.

Viteza de laminare
Până la 20 m/s

Diametrul sârmei de 
alimentare

De la Ø 5,5 la 20 mm

Blocuri
De la 1 la 5

Colaci produși
Până la 5000 kg
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Linii de laminare la rece - Colaci
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Linii de laminare la rece - Colaci
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Laminare, îndreptare, tăiere
Mașini care produc materiale drepte, tăiate 
exact la lungimea dorită de dumneavoastră.

Concepute pentru a funcționa
Volum ridicat la viteză mare; chiar și în cazul 
dimensiunilor mai mici au un ritm ridicat de 
producție.

Tăiem lungimi scurte, mai repede
Barele scurte sunt tăiate mai rapid mulțumită 
ciclului de funcționare scurtat.

Dispozitiv universal: ambalare în colaci sau 
tăiere la lungime
Linie combinată pentru colaci și pentru bare: o 
linie, două produse, nici o limită.

Călirea oțelului
Călirea oțelului cu conținut redus de carbon 
precum și a sârmei striate din oțel inoxidabil, 
pentru construcții.

Viteza de laminare
Până la 10 m/s

Diametrul sârmei de 
alimentare

De la Ø 5,5 la 20 mm

Bare produse
De la 1,2 la 15 m

Baloturi produse
Până la 3000 kg

Linii de laminare la rece - Bare
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Linii de laminare la rece - Bare
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Linii de laminare la rece - Bare
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Casete pentru laminare la rece
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Casete pentru laminare la rece
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Casete cu 3 role pentru laminare la rece
Laminarea și formarea sârmei pentru armare, 
indiferent dacă este vorba de oțel cu conținut 
redus de carbon sau oțel inoxidabil.

Casete cu 3 role pentru compactarea cablurilor
Compactarea cablurilor metalice, de dimensiuni 
mici până la mari, cu reglarea distanței rolei de 
tracțiune.

Casete cu 3 role pentru calibrarea barelor
Pre-calibrarea barelor de sârmă, este inclusă 
dimensionarea oțelurilor cu o rezistență 
ridicată la întindere.

Casete cu 4 role pentru profile
Profil plat, profil pătrat, triangular sau 
hexagonal, laminat la cald, formarea se face mai 
bine decât în orice filieră.
Reglarea secțiunilor plate, întreținere 
redusă
Reglare simultană pentru setul complet de role; 
înlocuire rapidă a unității.

Viteza de laminare
Până la 20 m/s

Diametrul sârmei de 
alimentare

De la Ø 3 la 25 mm
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Casete pentru micro-laminare

39

Viteză mai mare pentru un volum ridicat
Sârma este prelucrată mai rapid prin 
laminare decât prin tragere; avantaj: un 
volum mai mare.
Durată mare de viață pentru rolele de 
laminare
Rolele de laminare au o durată de viață mai 
mare decât filierele de trefilare; avantaje: durată 
de funcționare crescută.
Duritate mai mică obținută în urma 
laminării
Duritate mai mică obținută în urma laminării; 
puține cazuri în care este necesară 
normalizarea.
Grup cu 2 role
Mai ușor de reglat în cazul prelucrării 
secțiunilor rotunde;
reglare în sarcină; nu este necesar un lubrefiant.
O casetă pentru fiecare aplicație
2 perechi de role pentru sârmă din oțel cu 
conținut redus de carbon; 4 perechi de role 
pentru sârmă cu conținut ridicat de carbon; 5 
perechi pentru FCW și aliaje speciale.

Viteza de 
laminare

Până la 30 m/s

Diametrul sârmei 
produse

De la Ø 0,8 la 7 mm
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Soluții pentru sârme speciale
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Soluții pentru sârme speciale

43

Compactarea realizată cu mașină DEM a profilelor 
pătrate de 50 mm utilizate pentru proiectul pilot ITER 
de implementare a fuziunii nucleare.
Detaliu al liniei DEM non-stop de laminare a sârmei 
profilate realizate din sârmă încălzită.

Fir de inoculare utilizat la producerea oțelului, produs și 
ambalat în colaci în echipamente furnizate de DEM.

Bloc DEM cu echipament special de direcționare a 
spiralei pe cabestan la laminarea sârmei plate, fără 
utilizarea lubrifiantului.
Formarea tubului de sârmă cu inimă de flux într-o linie 
completă de producție a sârmei de sudură, furnizată de 
DEM.

1.

2.

3.

4.

5.

1 2 3

54
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Cercetare & Dezvoltare

45

Simulăm procesele 
dumneavoastră

Simularea de proces realizată în departamentul 
de Cercetare și Dezvoltare al DEM poate 
reprezenta în grafică computerizată 
comportamentul pe care îl va avea în realitate 
materialul care suferă deformarea plastică.
Acest lucru permite luarea unor decizii cheie 
referitoare la tehnologia de prelucrare (de 
exemplu, conturul pieselor, forțele care trebuie 
aplicate, stilul de lubrifiere și vitezele de răcire) pe 
baza unor raționamente științifice.

Acest lucru, în combinație cu analiza rezultatul 
pentru datele de referință și reproducerea în 
atelierul de testare al departamentului de 
Cercetare și Dezvoltare al DEM conduce la 
obținerea unor produse de cea mai bună calitate, 
echipamente excelente dispuse exact, toate 
acestea fiind în avantajul dumneavoastră.

Proiectăm conform 
analizei FEM

La fel ca și în cazul simulării proceselor, 
analiza FEM reprezintă o marcă a calității 
pentru clienții noștri care își păstrează 
încrederea că echipamentele lor DEM sunt 
perfect dimensionate pentru aplicația 
pentru care au fost proiectate. Acest lucru, 
împreună cu serviciile selectate, fac din 
mașinile DEM unele dintre cele mai 
potrivite mașinii din industrie.

Totuși, oamenii rămân cheia parcurgerii 
drumului către succes.
Aceștia sunt personalul nostru și cel al 
clienților: persoane conduse de pasiune pe 
care noi, cei de la DEM, îi considerăm, fără a 
face vreo distincție, ca făcând parte din 
aceeași echipă.
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Relații & Servicii

47

În mâini 
bune

DEM, cu o echipă de tehnicieni 
de service calificați și bine 
pregătiți, asigură asistența 
tehnică pentru mașinile sale de 
pe întreg globul.

Specialiștii DEM pentru punerea 
în funcțiune a liniilor au o 
experiență îndelungată în 
instalarea, testarea și pornirea 
echipamentelor, precum și în 
oferirea de suport tehnic.

Mulțumită sistemului nostru 
eficient de gestiune a pieselor 
de schimb oferim piese de 
schimb în cel mai scurt timp 
posibil.

Serviciile on-line reprezintă 
adesea o soluție inteligentă de 
rezolvare a problemelor și de 
economisire a sumelor cheltuite 
cu intervenții ne-necesare direct 
în locație.

O privire rapidă asupra 
echipamentelor noastre poate 
ajuta în localizarea rapidă a 
oricărei componente defecte, 
menținând atenția asupra 
problemelor reale și transmițând 
actualizări pentru program.

Timpul maxim de funcționare al 
oricărei instalații este esențial 
pentru clienții noștri, și ne 
străduim să atingem acest timp.

Calificarea adecvată reprezintă 
cheia unui proces eficient din 
punct de vedere al costurilor și a 
utilizării în siguranță a mașinii.

Din acest motiv acordăm atâta 
atenție sesiunilor de pregătire, 
oferind cursuri specifice și 
personalizate teoretice și 
practice, concepute pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor 
clienților.

Combinația de concepție bună 
și pregătire exactă reduc timpul 
de învățare, și prin aceasta 
durata de recuperare a 
investiției.

Dezvoltăm 
cunoștințele tale

Legați 
împreună
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Un parteneriat strategic 
pentru creșterea 
competitivității

DEM este o companie 
producătoare de utilaje, cu 
prezență la nivel mondial, 
specializată în dezvoltarea și 
construcția de mașini și sisteme 
pentru procesarea sârmei și a 
oțelului pentru armare.

Gama noastră de echipamente 
acoperă un spectru vast de 
tehnologii de laminare. Aceasta 
include echipamente de laminare 
la rece cu diferite grade de 
automatizare pentru producția de 
sârmă plată și profilată din 
materiale feroase și neferoase, 
sârmă de armară sub formă de bare 
sau de colaci și micro-laminoare cu 
sisteme de pre-încălzire a sârmei 
prin intermediul unor cuptoare cu 
inducție.

Producem, de asemenea, casete 
de laminare pentru sârmă de 
armare, calibrarea barelor și 
compactarea cablurilor, casete 
pentru micro-laminare care sunt 
utilizate în linii de trefilare cu mai 
multe trepte sau în linii de 
producție a sârmelor cu inimă de 
flux, la rândul lor produse de DEM.

În plus, furnizăm echipamente 
complementare, cum ar fi 
derulatoare, sisteme de 
alimentare, unități de manipulare 
a barelor, mașini de legat, 
calandre, ghilotine oscilante, 
unități de răsturnare a colacilor, 
etc. În plus, avem capacitățile 
tehnice de a studia, proiecta și 
realiza linii speciale.

Toate mașinile noastre 
îndeplinesc cele mai stricte 
cerințe, atât din punct de vedere 
tehnic, cât și din punct de vedere 
al eficienței economice, și ies în 
evidență prin calitatea produsului 
finit, a fiabilității ridicate și a 
calității permanente.

Prin motto-ul nostru „Partenerul 
dumneavoastră inovator în 
laminarea sârmei” ne exprimăm 
crezul de a câștiga încrederea 
clienților prin intermediul 
tehnologiei și a serviciilor care 
tind către perfecțiune și sunt 
mereu în pas cu modificările 
frecvente din piață.

Grupul de companii

49

Începând cu anul 1949, EVG (Austria) a 
dezvoltat, proiectat și realizat echipamente 
pentru producția de plase de sârmă sudată 
și de prelucrare a barelor de armare. 
Numele EVG este sinonim cu calitatea și 
eficiența.

Încă de la începuturile companiei, s-a avut 
în vedere dezvoltarea unor sisteme care să 
dea tonul în ceea ce privește producția la 
scară industrială a plaselor și elementelor 
de armare.

Multe dintre tehnicile care în zilele noastre 
sunt considerate bună practică s-au născut 
prin inovațiile și know-how-ul EVG.

Începând cu anul 1974, GCR Eurodraw 
(Italia) a studiat, proiectat și produs linii, 
echipamente și instalații complete de 
prelucrare la rece pentru producția sârmei și 
a cablurilor metalice, pentru diverse aplicații 
din industria producătoare a sârmei.

În plus, GCR Eurodraw s-a specializat în 
multe sectoare care implică utilizarea unor 
echipamente și linii potrivite pentru 
producția de sârmă și cabluri din oțel.

În 2015, DEM și EVG achiziționează 
cunoștințele, compania și marca GCR și 
înființează compania Eurodraw Wire 
Equipment.



Viale del Lavoro, 23
Z.I.U. Lauzacco
I-33050 Pavia di Udine (UD)
Italy

Tel. +39 0432 867611
Fax +39 0432 867686
info@demgroup.com
www.demgroup.com

DEM S.p.A.

D
EM

 în
tr

-o
 p

riv
ire

 2
01

6 
| D

es
ig

n 
gr

af
ic

 / 
N

EW
EB

 | 
D

re
pt

ul
 d

e 
au

to
r D

EM
 ©




	01
	02Binder1
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19

	03Binder1
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51

	52



