Silikon çelik endüstrisi için dilme hatları
Slitting lines for the silicon steel industry
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Slitting lines for the silicon steel industry

Silikon çelik endüstrisi için dilme hatları

Our experience – Your profit

Bizim tecrübemiz – Sizin kazancınız

Längsteilanlage für Transformatorenbleche in verschiedensten Ausführungsstufen perfekt auf Ihre
Ansprüche und Vorstellungen abgestimmt
Slitting lines for silicon steel in various stages of design, optimized to your demands and ideas

Rulo yükleme ünitesi
Coil loading unit
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Made to measure

Size özel üretim

Customized slitting lines for the silicon

Silikon çeliği endüstrisi için müşteriye özel

steel industry have been one of NOBAG’s

dilme hatları, onlarca yıldır süregelen NOBAG

specialities for decades.

uzmanlıklarından birisidir.

We manufacture lines at all stages of

Sizin isteklerinize ve bütçenize göre farklı tip

completion depending on your wishes

kurulum konseptlerinde hatlar üretiyoruz.

and budget.

NOBAG, ileri derecede kesme kalitesi, hızlı

NOBAG is your specialist for advanced

takım yenileme ve optimize edilmiş kullanım

cutting quality, rapid retooling and

rahatlığı konularında sizin uzmanınızdır. Özel

optimized operating comfort. We will

dilme hatlarınızın dizayn edilmesinde sizleri

be pleased to support you in sizing your

desteklemekten memnuniyet duyacağız. Biz en

specific slitting lines. We offer up to

modern teknolojiyi sunuyoruz ve tüm makine

date technology and ensure that all ele-

elemanlarının birbirleriyle mükemmel bir

ments are coordinated.

şekilde uyumlu çalışacağını garanti ediyoruz.

Line specification

Hattın özellikleri

Strip thickness from 0.1 mm

0,1 mm. den başlayan rulo bant kalınlığı

Strip width to 1 250 mm

1250 mm. ye kadar rulo band eni

Coil weight to 15 t

15 tona kadar rulo ağırlığı

Otomatik takım yükleme istasyonuyla desteklenmiş ileri derecede kesim kalitesi için dilme tezgahı
Slitter for advanced cutting quality assisted by automatic tool loading station and clamping units

Hurda kesici ROTO
Hurda sarıcı
Scrap cutter ROTO
Scrap winders

Korrekte Werkzeuglagerung
Düzgün ve gergin (sıkı) ruloları garanti eden geri sarım
sistemi
Master tool storage
Recoiling system for guaranteed uniform, tight coils

Döner sisteme sahip rulo boşaltma ünitesi
Coil unloading system with turnstile
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