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Berlinul este un oraş minunat de vizitat, şi când ocazia 
este o expoziţie precum CWIEME, este o obligaţie pentru 
echipa Ingrid West! Standul nostru, mult extins, a fost plin 
de vizitatori din întrega Europă, atât din interiorul UE cît şi 
din afara UE. 
Am prezentat demonstrativ un sistem automat GS 
Automatics Biphedre precum şi gama noastră completă de 
soluţii de banc pentru confecţionat bobine şi toruri 
magnetice bobinate şi noul nostru sistem de confecţionat 
solenoizi (în aer, fără carcasă suport) conceput în jurul 
universalei maşini WH 751, cu facilităţii de producere de 
aer cald şi dispozitive proiectate special în acest scop. 
(vezi modelul din pagina 3) 
 
Mulţumim tuturor vizitatorilor prezenţi la standul nostru şi 
vă aşteptăm cu nerăbdare la ediţia 
2003 a expoziţiei CWIEME  

Berlin CWIEME 2002  Berlin CWIEME 2002  --      
O expoziO expoziţţie plinie plinăă de succes! de succes!   

Atragem atenţia asupra sistemului de înaltă precizie GS Automation 
BIPHEDRE, produs de GS Automation ELVETIA,  prezentat şi la CWIEME 
2002, care poate produce bobine de foarte mici dimensiuni, în cantităţii 
foarte mari complet automat. Această masină automată autoportantă poate 
înfăşura conductor de la 0,01 la 1mm diametru, cu până la 18000 rpm, pe 

miezuri de la 0,3 mm la 80 mm diametru.  
 

Dotată cu posibilitatea de a fixa un sistem de mosoare 
sau un sistem de alimentare pentru miezuri prin 
descărcarea unui container, transportor sau platan şi cu 
interfaţa cu ecran sensibil la atingere, Windows NT pentru o 
programare uşoară, Biphedre este un înfăşurător fără 
operator, precis şi convenabil pentru înfăşurări formate cu 
aer cald (termoformate).  

“Nu mult“Nu multăă lume  lume şştie ctie căă …..” …..” 
Pretutindeni în acest material am menţionat câteva facilităţi pe care le putem pune la dispoziţie, de natură să vă uimească.  
Dar stiaţi că suntem capabili să … 
þ  Infăşurăm sină de draperie din plastic, sârmă torsădată de platină , aliaje de lipit (fludor) sau fir de pescuit, la fel de 

bine ca şi conductor din cupru ptr. bobinaj 
þ  Infăşurăm conductor spiralat în jurul altui conductor (sau în jurul unui miez de orice lungime fără a fi necesară rotirea 

acestuia) 
þ  Infăşurăm benzi metalice pe mosoare mari (Din 160) 
þ  Proiectăm şi furnizăm scule şi dispozitive adaptate maşinilor, de la mandrine la suporturi semiautomate pentru 

solenoizi  
þ  O maşină Wey Hwang 751 poate utiliza conductor de la 0.06 mm la 3 mm diametru, Excelentă pentru confectionarea 

prototipurilor. 
Dacă maşinile obişnuite de bobinat nu vă pot rezolva problemele… 

...sunaţi-ne; vom fi bucuroşi să vă ajutăm! 

November 2002      Reprezentant in Romania DIVELPRODIVELPRO  SRLSRL- Florin Mosneanu Ingrid West Machinery Ltd 
www.ingridwest.co.uk 
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MaMaşşini manuale pentru inserat tole...ini manuale pentru inserat tole...  
De ce sunt ele atât de populare ?De ce sunt ele atât de populare ? 

Probabil ca deja cunoaşteţi că IWM oferă o gamă largă de 
maşini manuale de inserat tole, dar ce le face atât de bune?  
 

În primul rând haideţi să vedem ce putem oferi. 
Gama de tole ce pot fi utilizate este de la EI-19 
până la EI-162, oricum, spre deosebire de ver-
siunile mai costisitoare, fiecare unitate este 
proiectată special numai pentru o anumită mă-
rime de tole. De aceea noi încă insistăm ca  
dumneavoastră, clientul, să ne trimiteţi mostre 
de tole pentru a realiza un reglaj particular al 
maşinii.  
 
Câţi dintre dumneavoastră au aflat că tolele tip 
E42 de exemplu, sunt uşor diferite de la un pro-
ducator la altul.  
 
Noi vă asigurăm că maşina va funcţiona lin înainte de a părăsi fabrica noastră, în aşa fel încât să nu mai fie 
nevoie de nici un reglaj.  

 
Alţii pretind că mai utilă este o soluţie versatilă a unei “maşini care poate face totul”, dar care este beneficiul când poate dura 
ore ca să obtii o funcţionare sigură şi precisă în urma unei schimbări a dimensunii tolelor, în special când aveţi nevoie numai 
de câteva mostre? Cât de mult va costa asta? Se poate ajunge la o gâtuire a fluxului de fabricaţie la postul de introducere a 
tolelor, dacă acolo este disponibilă numai o maşină, dar dacă folosiţi diferite tipuri de tole, veţi avea o maşină pentru fiecare tip 
de tole, reducând această congestie. 
 
 Sistemul nostru este simplu. Puneţi maşina înapoi în magazie, păstraţi-o gata pentru data viitoare când veţi avea nevoie de 
aceeaşi mărime de tole. (fără nici un reglaj). Dacă aveţi nevoie de o altă mărime atunci procuraţi-vă o altă maşină de la noi, 
la numai o fracţiune din costurile totale. 

Maşina pentru aplicat banda WH1200  este proiectată pentru a 
obţine maximum de flexibilitate şi funcţionalitate.  
 
Pentru programare, este foarte simplu să folosiţi contorul 
înainte/înapoi pentru a seta numărul de spire ale benzii. Ap-
licatorul are un sistem de blocaj astfel încât nu va lăsa mie-
zul să se desfăşoare datorită tensiunii benzii, înălţimea ben-
zii este reglabilă astfel încât să oprească înfăşurarea spirelor ş i 
să ţină înfăşurarea plană. 
  
Este dotată cu o pedală pentru productivitate optimă şi de aceea nu are nevoie de scule speciale pentru fiecare 
bobină, pentru că cele patru fălci independente acceptă mărimi de la 15mm x 5 mm la 63mm x 63mm şi folosesc 
plăcuţe magnetice (fixate pe fălci), permiţând operatorului să plaseze rapid miezul, rezultând o viteză mare de 
operare (viteza maximă 90 rot/min). 
 
 Ansamblul are un design compact, conţine sursă de alimentare monofazată şi are dimensiunile 250mm x 300mm 
x 240mm şi o greutate netă de 11kg, poate fi uşor plasată pe acelaşi banc, alăturat maşinii de bobinat.  
 
 

Aşa încât, în timp ce operatorul aşteaptă să se termine o nouă înfăşurare, de ce să nu-i dăm altceva de făcut? 

 Aplicator de banda izolatoare pe miezAplicator de banda izolatoare pe miez  
PPăăstrastraţţi lucrurile simple…i lucrurile simple…  
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WH 751 ÎnfWH 751 Înfăşăşururăătorul de Solenoizi cu termoformaretorul de Solenoizi cu termoformare 
 

Multă lume crede că este imposibil să realizezi solenoizi (fără miez) de înaltă calitate pe o maşină de banc…  
dar cu noul nostru sistem o puteţi face !  

Avantajele fabricAvantajele fabricăării propriilor solenoizi:rii propriilor solenoizi: 
     Lansarea în fabricaţie Ultra Rapidă a prototipurilor 
     Control deplin de-a lungul întregului proces de producţie 
     Flexibilitate şi controlul costurilor  
 

AveAveţţi nevoie numai de:i nevoie numai de: 
     Un ansamblu complet Wey Hwang 751 pentru înfăşurat 

solenoizi prin termoformare 
     Proiectarea şi realizarea dispozitivelor auxiliare 
     IWM know-how! 
 

Ansamblul  include:Ansamblul  include: 
þ Maşină de bobinat WH-751   
þ Sistem de tensionare a firului şi ghidaj al firului conform 

cerinţelor 
þ Ecran de protecţie la temperatură 
þ Pistol cu aer cald 
þ Păpuşă mobilă manuală   
 

CapabilitCapabilităţăţi:i:  
     Miezuri de la 2.5 mm – 90 mm diametru 
     Conductor de la 0.06 mm – 0.7 mm diametru 
     Lăţimea solenoiduliui până la 20 mm 

Cu o investiţie de *7500 EUR… 
Veţi putea produce solenoizi după “propriul design” în numai două săptămâni. 

*Nota: Costul dispozitivelor variază în funcţie de complexitatea bobinei şi face obiectul unei cotaţii individuale. 

Controlul precis al temperaturii aerului produs de 
pistolul cu aer cald şi al debitului de aer, precum şi 
poziţionarea exactă a duzei, încălzesc firul şi scula 
exact atât cât să garanteze o termoformare şi o fixare 
perfectă, fir lângă fir şi eliberarea uşoară din dispozitiv 
la sfârşitul ciclului. 

Adaptabil 
Banc 

Bobină 
Ciclu 
Client 

Conductor 
Inductor 

Înfaşurare 
Maşinărie 

Pas 
Permisiv 

Rfid 
Siguranţă 

Şoc 
Solenoid 
Soluţii 
Spire 

Tensiune 

Caută cuvintele următoare::- 

The IWM WordsearchThe IWM Wordsearch 
 
Caută cuvântul IWM 
 
Ultima ediţie a avut cuvinte încrucişate, de data 
acesta o căutare de cuvinte... 
 
Puteţi gasi cuvintele ascunse în tor? 
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DIVELPRO SRL     reprezentant  
Sarmisegetuza 5A, Apt.33 Ingrid West Machinery           Machinery Ltd 
BRASOV, 2200                                 
Tel/Fax: 0745-066310, 0268-180015 
e-mail: info@masinidebobinat.ro 
      www.masinidebobinat.ro 

Firma dvs: ___________________________________ 
Contact :   ___________________________________ 
Poziţia:      ___________________________________ 
Adresa:     ___________________________________ 
                  _________________________________ 
                  _________________________________  Cod postal:__________ ______ 
Telefon:     __________________________   Fax:           ______________________  
E-Mail:       ______________________ 
 
Vrem să bobinăm  toroizi / bobine / solenoizi / inductivităţi RF / inductivităţi SMD / componente pentru automatizări 
 
Cu diametrul conductorului de                     mm sau, suntem interesaţi de maşinile următoare:                    
Sau    Suntem interesaţi să aflăm mai multe detalii legate de dispozitivele de inserat tole / băi de sudură / dis-
pozitive de prelucrat conductoare de bobinaj. 

Controlerul inovativ Wey HwangControlerul inovativ Wey Hwang   
 

   “Plin de facilităţi”          “Reglaj rapid” 
Caracteristica Wey Hwang       Avantajul dumneavoastră 

Utilizaţi butoane, nu şurubelniţe, pentru a re-
gla o maşină Wey Hwang  

Pregătire rapidă, productivitate superioară  pentru serii scurte şi 
999 reglaje prestabilite repetabile  

Controlează blocarea axului în timpul modului 
‘repaus’ (mers în gol) 

Ţine bobina fixă pentru înfăşurarea firului la începutul şi la sfirşitul 
înfăşurării 

Optiune Pauza între înfăşurări Permite “izolarea cu bandă” între înfăşurării - sau bobine multi-
camerale pot fi bobinate automat 

Sensuri Rotaţie inversă ax sau avans trans-
versal invers 

Infăşuraţi în modul în care doriţi dvs. – nu în modul în care vrea 
maşina să înfăşoare 

Stabilirea poziţiei start şi lăţimea înfăşurării 
prin butoane sau prin introducere de la tas-
tatură 

Fără “calcule” – stabiliţi poziţiile capului de înfăşurare la ochi  
mult mai rapid şi obţineţi o înfăşurare mai bună 

Opţiunea de a stabili poziţia startului următor 
direct din poziţia sfârşitului anterior 

Util pentru a obţine firul de sfirşit la marginea  carcasei înfăşurării 

Opţional funcţionare de la pedală Permite pornirea şi continuarea înfăşurării fără mâini  

Controlul vitezei de accelerare şi decelerare 
(unghiul pantei), ca şi numărul de spire cu 
viteză redusă de la începutul şi sfirşitul înfăş-
urării 

Micşorarea stresului pentru firele subţiri (ca şi al operatorului !), 
reducând ruperile conductorului şi pierderile de timp.  

SS--au modificat coordonatele au modificat coordonatele 
dumneavoastrdumneavoastrăă, v, văă rug rugăăm marcam marcaţţi:i:  

NU mai producem bobine , vă 
rugăm eliminaţi-ne din baza dvs. 
de date. 
 

Adresa noastră s-a schimbat, 
după cum vedeţi mai jos 
 

Vă rog să adăugaţi colegul meu 
în baza dvs. de date: 

D-l/D-na/D-ra___________________ 
Pozitia________________________ 

Haideţi să discutăm! 
DDorioriţţi o mostri o mostrăă ? ?  
IWM oferă pentru toroizi un serviciu de furnizare de mostre exemplar. Din specificaţiile generale ale torului, selectăm 
cel mai bun echipament de folosit, realizăm mostrele dvs. şi vi le returnăm împreună cu exemple de calcule pentru 
timpii de producţie, preţuri etc. Noi putem să vă demonstrăm că primiţi o maşină pentru a demara producţia dum-
neavoastră, la cerinţele dumneavoastră, pentru necesitaţile dumneavoastră. 

Toate acestea sunt disponibile absolut gratuit.  Vorbiţi  — noi vă ascultăm! 


