
OTOMEC
IN-LINE

Mod.OTO 5 și OTO 5 RT 18 

Mod.OTO 5 STND 

INSTALAȚII DE CURĂȚARE ȘI ACOPERIRE 

DECAPARE ȘI ACOPERIRE VERGELE DE SÂRMĂ 
Utilaj pentru oțel, alamă, aluminiu, oțel inoxidabil 

» instalare ușoară în partea frontală a oricărei unități existente de tragere 
» viteză de intrare de până la 3 mt/sec, vergele de sârmă de până la 9 mm și 18 mm 
» curățare electrochimică de design modular compact, pentru regim greu de lucru, integral din oțel inoxidabil, 

acoperire cu fosfat / cupru plus borax 
» calitate finală a suprafeței: netedă și perfectă - fără deteriorări mecanice, zgârieturi, marcaje, cum pot apărea la 

împroșcare sau periere 
» lungime extensibilă a firului în tratament pe cabestane libere sau linie dreaptă 
» costuri mici de exploatare, cu până la de 7 ori mai mici decât în tratamentul tradițional pe loturi 
» baie de reciclare închisă, și pentru aplicații cu o singură unitate, clătiri în cascadă 
» sistem de extragere a vaporilor, pompe cu autoamorsare integral din oțel inoxidabil 
» uscător cu aer și ștergător la ieșire, rezervoare de depozitare de siguranță, cu „protecție de podea sub rezervoare”, cu 

termoizolație, permițând substanțe chimice la temperaturi înalte (fosfat sau borax) cu straturi de acoperire rapide și 
uniforme 

» Decapare NiCr și aliaje speciale 



OTOMEC

STANDARD DUPLEX

Vergea de sârmă de până la 9,0 mm 9,0 mm

Tratament decapare + clătire + borax decapare + clătire + fosfat sau cupru + borax

Dimensiuni Mt 4,5 x 2,0 x 1,6 776 x 208 x 782

STANDARD

Vergea de sârmă de până la 18,0 mm

Tratament decapare + clătire + borax

Dimensiuni Mt 12,5 x 1,6 x 1,6

Mod. OTO 5 RT 

Sub sudare cu arc 
electric 

DISPONIBILE ÎN URMĂTOARELE MODELE ȘI CU URMĂTOARELE CARACTERISTICI: 

OTO 5 

OTO 5 RT18 

Mod.OTO 5 Line 

» Decapare, tragere, cuprare 

INSTALAȚII DE CURĂȚARE ȘI ACOPERIRE 

telefon int. +39 0341 660246-7-8 
fax int. +39 0341 660249 
www.otomec.it
E-mail: info@otomec.it 


