ZGRZEWARKI
Główną działalnością firmy Wemet jest budowa urządzeń do oporowego zgrzewania metali.
Zgrzewarki jednopunktowe, wielopunktowe uniwersalne oraz zgrzewarki wyspecjalizowane z
przeznaczeniem do konkretnego zadania.
Przeznaczone są do zgrzewania oporowego
prętów oraz blach ze stali niskowęglowej.
Urządzenia te wykonywane są wyłącznie na
indywidualne zamówienie klienta i dostosowane
do konkretnych potrzeb przyszłego użytkownika.
Wszystkie produkowane przez nas zgrzewarki
oparte są na wieloletnim doświadczeniu kadry
pracującej przy produkcji maszyn od projektu po
uruchomienie maszyny.

W naszej ofercie znajdują się zgrzewarki prądu stałego i
zmiennego. Zarówno w przypadku zgrzewarek wielopunktowych
prądu stałego jak i zmiennego do sterowania procesem produkcji
siatki, wykorzystywany jest sterownik przemysłowy wraz z
panelem operatorskim.
Parametry zgrzewania siatki takie jak prąd zgrzewania, czas zgrzewania oraz inne parametry
procesowe ustawiane są przy pomocy mikroprocesorowego regulatora czasu i mocy zgrzewania.
Aplikacja sterująca zgrzewarką ma bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, przez co obsługa
zgrzewarki (zmiana parametrów itp. ) jest niezwykle prosta.

ZGRZEWARKI
Zgrzewarka wielopunktowa prądu zmiennego typ ZW
Zgrzewarka wielopunktowa ZW przeznaczona jest do zgrzewania oporowego prętów ze stali niskowęglowej.
Produktem wyjściowym urządzenia jest siatka zgrzewana z drutu. Zgrzewarka ZW umożliwia
zgrzewanie siatek z prętów gładkich jak i żebrowanych o grubościach od Ø =2,5 + 2,5 mm
w rozstawach co 50 mm aż do Ø =10 + 10 mm w rozstawach co 100 mm.
Głównym obszarem zastosowań urządzenia jest zgrzewanie mat budowlanych oraz siatek
górniczych co wynika z jej specyfikacji, a przede wszystkim z dużej wydajności produkcyjnej.
Do poprawnego działania zgrzewarki ZW wymagana jest jedynie energia elektryczna, co jest jej
niebywałą zaletą.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym urządzenie pozwala uzyskać znaczną
wydajność produkcyjną, przy jednoczesnej niezawodności.
Zgrzewarka wielopunktowa ZW-24 została nominowana do nagrody o Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach MACHTOOL 2008. Urządzenia te wykonywane
są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do potrzeb przyszłego
użytkownika.

ZGRZEWARKI
Zgrzewarka wielopunktowa prądu stałego typ ZWP
Zgrzewarka wielopunktowa ZWP przeznaczona jest do zgrzewania oporowego prętów ze stali
niskowęglowej, wyposażona jest ona w moduł zgrzewania prądem stałym.
Zgrzewarka wielopunktowa ZWP jest zgrzewarką prądu stałego, co umożliwia zgrzewanie siatek z
prętów o średnicy Ø 2,5 mm + Ø 2,5 mm i oczku minimalnym 25 mm oraz umożliwia bezstopniową
regulacje rozstawu pręta wzdłużnego.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji zgrzewarka ZWP charakteryzuje się niskim poborem prądu przy
znacznych możliwościach produkcyjnych.
Produktem wyjściowym urządzenia jest siatka zgrzewana z drutu.
Głównym obszarem zastosowań urządzenia jest zgrzewanie paneli ogrodzeniowych, ogrodzeń
innego typu, sit, koszy, elementów dekoracyjnych itp..
Do poprawnego działania zgrzewarki ZWP wymagana jest jedynie energia elektryczna, co jest jej
niebywałą zaletą. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym urządzenie pozwala uzyskać
znaczną wydajność produkcyjną, przy jednoczesnej niezawodności.
Urządzenia te wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do
potrzeb przyszłego użytkownika.

ZGRZEWARKI
Zgrzewarka wielopunktowa z pneumatycznym napędem elektrod
Zgrzewarka wielopunktowa z napędem pneumatycznym przeznaczona jest do zgrzewania
oporowego prętów ze stali niskowęglowej. Może być wyposażona w układ zgrzewania prądem
stałym lub zmiennym.

Produktem wyjściowym urządzenia jest siatka zgrzewana z drutu o zróżnicowanych kształtach,
wymiarach i średnicy drutu. Napęd pneumatyczny może być zastosowany w maszynach do
produkcji zarówno ciężkich siatek zbrojeniowych jak i paneli ogrodzeniowych czy półek regałów
magazynowych.
Dzięki zastosowaniu napędu pneumatycznego praca zgrzewarki jest szybsza, co za tym idzie
wydajniejsza, cichsza i łatwiejsza do przezbrojenia niż mechaniczny odpowiednik.
W urządzeniu docisk elektrod realizowany jest za pomocą siłowników pneumatycznych których
sekwencją steruje komputer przemysłowy z odpowiednio wczytanym programem produkowanej
siatki. Napęd pneumatyczny wymaga dodatkowo dostępu
do układu sprężonego powietrza.

PROŚCIARKI
Prościarka jednotorowa PDJ-1C i PDJ-1CX
Prościarka do drutu jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego prostowania,
częściowego oczyszczania i odcinania drutu na żądany wymiar z kręgu.
Na prościarce może być prostowany drut gładki i żebrowany.
Dzięki zastosowaniu rozwiązania systemu noża („latający nóż”), które nie powoduje zatrzymania
urządzenia w czasie cięcia, możliwe jest osiągnięcie bardzo dużej wydajności produkcyjnej.
Prostowanie i cięcie odbywa się automatycznie, a obsługa sprowadza się jedynie do regulacji
mechanizmów maszyny oraz nadzoru nad jej pracą.
Prościarka PDJ-1CX różni się od PDJ-1C tym że posiada ona pełną niezależną regulację prędkości
obrotowej wirnika i rolek ciągnących dzięki czemu można prostować druty o mniejszej średnicy.

Parametry techniczne:
Średnice prostowanego drutu

φ3,0 mm - φ8,0 mm dla PDJ-1C / φ2,0 mm - φ8,0 mm dla PDJ-1CX

Wydajność maksymalna

Do 50 m/min

Długość cięcia

Od 200 mm do 6000 mm

Moc przyłączeniowa

9 kW dla PDJ-1C i 11 kW dla PDJ-1CX

Tolerancja cięcia

± 0,5 mm

Obsługa

1 osoba

PROŚCIARKI
Prościarka jednotorowa PDJ-1B-10/12
Prościarka do drutu jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego prostowania,
częściowego oczyszczania i odcinania drutu na żądany wymiar z kręgu.
Na prościarce może być prostowany drut gładki i żebrowany.
Prostowanie i cięcie odbywa się automatycznie, a obsługa sprowadza się jedynie do regulacji
mechanizmów maszyny oraz nadzoru nad jej pracą.
Prościarki PDJ-1B-10 oraz PDJ-1B-12 posiadają pełną niezależną regulację prędkości obrotowej
wirnika i rolek ciągnących dzięki czemu można dokładniej ustawić prostość drutu.

Parametry techniczne:
Średnice prostowanego drutu

φ6,0 mm - φ10,0 mm dla PDJ-1B-10 /
φ6,0 mm - φ12,0 mm dla PDJ-1B-12

Wydajność maksymalna

Do 30 m/min

Długość cięcia

Od 200 mm do 12000 mm

Moc przyłączeniowa

15 kW

Tolerancja cięcia

± 0,5 mm

Obsługa

1 osoba

PROŚCIARKI
Prościarka wielotorowa
Prościarka wielotorowa do drutu jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego
prostowania oraz częściowego oczyszczania drutu odwijanego z kręgów.
Prościarka wielotorowa jest urządzeniem pomocniczym, które może pracować w liniach
technologicznych, jest ono wykonywane w zależności od potrzeb nawet do 22 torów. Sterowanie
odbywa się w amortyzatorze drutu, który reguluje zapas drutu i odpowiednio załącza lub wyłącza
niezależnie poszczególne tory prościarki.
Na prościarce może być prostowany drut gładki i żebrowany.
Prostowanie odbywa się automatycznie, a obsługa sprowadza się jedynie do regulacji
mechanizmów maszyny oraz nadzoru nad jej pracą.
Maszyny te są produkowane na indywidualne zamówienie, więc parametry techniczne takie jak
wydajność, średnice prostowanych prętów, ilość torów itp. ustala się indywidualnie w zależności
od potrzeb zamawiającego i/lub potrzeb aplikacji w której prościarka ma pracować.
W maszynie mogą być prostowane jednocześnie pręty o różnych średnicach.

CIĄGOWNIA
Ciągownia drutu z ryflarką
Ciągownia drutu jest urządzeniem służącym do redukcji oraz jednoczesnej kalibracji średnicy drutu
walcówki poprzez zgniot drutu w ciągadle wykonanym z węglików spiekanych.
Ciągownia drutu może być wyposażona w obracającą się głowice ryflującą, w której na drucie
wygniatane są cztery rowki spiralne, co wydłuża drut nawet do 15% przy jednostopniowym
ryflowaniu lub do 30% przy dwustronnym ryflowaniu, bez utraty jego właściwości. Drut taki
wykorzystuje się przede wszystkim w górnictwie, ale także do produkcji krat pomostowych.
Urządzenia te wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do
potrzeb przyszłego użytkownika.

Nawijak drutu
Urządzenie nawija drut w kręgi. Jest to urządzenie pomocnicze dla ciągowni, ale może być używane
również jako maszyna do przewijania szpul itp..
Urządzenia te produkowane są na indywidualne zamówienie, co powoduje że mogą one być
wykonane w różnych konfiguracjach wielkościowych.

GIĘTARKI
Giętarki
Dzięki długoletniej budowie maszyn dla przemysłu obróbki drutu, firma Wemet jest w stanie
wykonać różnego rodzaju giętarki do drutu lub siatek.
Giętarki takie wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do
potrzeb przyszłego użytkownika.

Giętarka siatek panelowych
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania
gięcia usztywniającego na siatce panelowej.
Giętarka działa na zasadzie prasy wykonującej
przegięcie na całej długości siatki. Urządzenie
zasilane jest wyłącznie energią elektryczną. Aby
sprostać wymaganiom rynku i potrzebą klienta
giętarka posiada regulację głębokości przegięcia,
jak również mechanizm bazowania siatki przed
zagięciem.
Profil przegięcia wykonywany
wytycznych klienta.

jest

według

Giętarki siatek górniczych
Giętarki te przeznaczone są do gięcia różnego
rodzaju siatek okładzinowych zgrzewanych.
Kształty zagięć mogą być zgodne zarówno z
obecnie obowiązującą normą, jak i z wzorem
dostarczonym przez klienta. Przez zastosowanie
dwóch belek gnących, oraz odpowiednie
skonstruowanie ich napędu uzyskano możliwość gięcia
dwustronnego siatki bez konieczności jej przekładania. Kąt
zaginania jest płynnie ustawiany w zakresie 0-180 stopni z
osobna dla każdej ze stron. Urządzenie przystosowane jest do
różnych długości siatek, a jej przezbrojenie jest łatwe i mało
pracochłonne.

LINIE TECHNOLOGICZNE
Linie technologiczne wykonywane są na indywidualne zamówienie.
Przy tworzeniu linii technologicznych firma Wemet w dużym stopniu opiera się na maszynach
standardowych, opisanych wcześniej w katalogu, aczkolwiek wieloletnie doświadczenie pozwala
na wyprodukowanie maszyn prototypowych (jednostkowych) tak, aby zaspokoić potrzeby klienta.
Linie technologiczne w zależności od wymogów klienta mogą być wykonane na różnych
poziomach zautomatyzowania:


Tryb pół-automatyczny — pracownicy biorą duży udział w funkcjonowaniu linii.



Tryb automatyczny — pracownicy biorą znikomy udział w pracy linii, zadania dla obsługi to
uzbrojenie maszyny, ewentualne przezbrojenie, jednak głównym
zadaniem obsługi jest nadzorowane pracy maszyn.

Możemy wykonać linie technologiczne do produkcji:


belek stropowych TERIVA



paneli ogrodzeniowych



ażurowych półek magazynowych



zbrojeń betonu i kręgów betonowych



siatek górniczych



i inne, które zaprojektujemy i stworzymy na konkretne
zapotrzebowanie klienta

DANE KONTAKTOWE

PRODUCENT MASZYN DO PLASTYCZNEJ OBRÓBKI DRUTU

WEMET Sp. c.
Ilona i Wiesław Naskręt
Poznańska 200
63-800 Gostyń
woj. wielkopolskie

tel.:
tel./fax:
GSM:
web:
email:

65/ 572 78 80
65/ 572 15 30
601 838 119
www.wemet.eu
wemet@wemet.pl

