
                            

                            
 
 

 
ICE-Trade® Nawijarki  

 

 
 
Nawijarka ICE-Trade służy do zwijania w rulony wstęg gumowych, bocznych gum 
obrzeżowych i innych materiałów elastycznych. 
Standardowe rozmiary wstęg wynoszą od ... do 350 x 40 mm. 
Standardowa rolka materiału może mieć maksymalnie ø 950 mm i może ważyć 
maksymalnie 120 kg. 
Na zamówienie klienta możemy oczywiście dostosować wymiary i maksymalną wagę do 
nawinięcia.  
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Oś rozszerzalna ma 8 mechanicznie wysuwanych wierzchołków, które zwiększają 
średnicę osi o 10 mm. Służy do nawijania.  
Po nawinięciu wstęgi, operator naciska na drążek w osi środkowej, w wyniku czego 
wysuwane wierzchołki wsuwają się do środka osi i sprawiają, że średnica wewnętrzna 
maleje o 10 mm.  
Dzięki temu rolkę można łatwo zdjąć z osi. 
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Nawijarka ITWM jest obsługiwana za pomocą pedału 
nożnego, który ma 2 położenia, szybkie i powolne. 
Pedał pracuje na zasadzie „przytrzymaj, aby maszyna 
pracowała” zgodnie z normami bezpieczeństwa UE.  
Prędkość nawijania może być zmiennie regulowana. 
Może pracować zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
Kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara jest 
rozumiany jako prawidłowy dla nawijania.  
System zatrzymania awaryjnego jest zgodny z klasą 4 
standardów bezpieczeństwa. 
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Wbudowane części elektryczne: regulator częstotliwości  
firmy Lenze, silnik/przekładnia firmy Lenze, system wyłączenia 
awaryjnego klasy 4 według rozporządzeń bezpieczeństwa CE, 
pozostałe elementy elektryczne są firmy Omron. 
 
Zintegrowane łożyska są produkcji SKF. 
 
Specyfikacje techniczne 
 

Typ ITWM 
Długość 0,65 m 
Szerokość 0,65 m 

Wysokość   1,4 m 
Waga 350 kg 
Wysokość rolek 0,7 m 
Prędkość nawijania  Zmienna, maks. do 14 

obr./min 
Hałas < 70 dB (A) 

Napięcie 230 V 
Fazy 2 
Natężenie 10 A 
Silnik osi nawijania 0,75 kW 
Napęd Łańcuch podwójny 
Maks. waga rolki gumowej 120 kg 
Maks. średnica rolki 
gumowej 

950 mm 
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Rama stalowa jest malowana 
proszkowo w kolorze RAL, 
zgodnie z zamówieniem klienta. 
Osłony maszyny są ze stali 
nierdzewnej, „pióro stołu” z 
aluminium. 
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Po pocięciu gumowych płyt na wstęgi za pomocą ICE-Trade Stołu do Cięcia, Nawijarka 
może być w prosty sposób ustawiona za Stołem do Cięcia w celu zwinięcia wszystkich 
wstęg, z uwagi na to że ma ona 4 koła samonastawne, a 2 z nich mają hamulec. 
 
  
Po wykonaniu zwijania, Nawijarka może być odstawiona do momentu następnego 
zwijania, w wyniku czego Nawijarka nie zajmuje żadnego miejsca w hali produkcyjnej. 
 
 
 

     
                 Stół do Cięcia Taśmy ICE-Trade 
 
 
fekt: 
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ICE-Trade ® Nawijarka do Wstęg / Arkuszy  

 

 
ICE-Trade Wszechstronna Nawijarka do Wstęg / Arkuszy ze ICE-Trade Łącznikiem i 
Wspornikiem na ICE-Trade Łożyskach Mosiężnych. 
 
ICE-Trade Wszechstronna Nawijarka do wstęg zwija wstęgi gumowe lub poliuretanowe 
po odcięciu ich od arkusza przez Maszynę do Cięcia. Wstęgi te są stosowane do 
burtowania w instalacji przenośnikowej. 
 
Wszechstronna Nawijarka do wstęg jest umieszczana bezpośrednio za Stołem do Cięcia 
i nawija wszystkie ucięte wstęgi w sposób ciągły. 
Aby umożliwić wyciągnięcie osi z poszczególnych wstęg, są one nawijane na rdzenie 
kartonowe.   
 
Wszechstronna Nawijarka do wstęg posiada rozszerzalną oś nawijania, wykonaną z 
aluminium lub stali, zależnie od średnicy i maksymalnej wagi rolki arkusza z gumy lub 
poliuretanu. 
Sprężone powietrze doprowadzane do osi powoduje rozsuwanie wierzchołków. 
 
Wspornik osi nawijania wyposażony jest w łożyska mosiężne lub ICE-Trade Uchwyty 
Zabezpieczające. 
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ICE-Trade Nawijarka do Akuszy z ICE-Trade Uchwytami Zabezpieczającymi  
 
Poza zwijaniem wstęg, Nawijarka może również zwijać arkusze gumowe lub 
poliuretanowe, lub taśmy PCV. 
2 regulowane wałki wejściowe naprowadzają i sterują wstęgami lub arkuszami tak, że 
zwijanie odbywa się liniowo.  
 
Nawijarka do Wstęg / Arkuszy jest obsługiwana za pomocą drążka i pedału nożnego. 
 
Moc silnika zależy od wagi. 
 
ICE-Trade Nawijarki do Wstęg / Arkuszy wykonywane są indywidualnie, zależnie od 
potrzeb klienta. 
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        ICE-Trade Łącznik i Wspornik z Łożyskami Mosiężnymi  
 
 

 
       ICE-Trade Uchwyt Zabezpieczający  
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Specyfikacje techniczne 
 

Typ ITSW-xxxx (szerokość) - xx 
(waga) 

Wysokość Osi Nawijania 0,9 m 
Prędkość nawijania  Zmienna do 14 obr./min 
Głośność < 70 dB (A) 
Napięcie 230 V 

Fazy 2 
Natężenie 10 A – 16 A 
Silnik Osi Nawijania 0,75 do 2,2 kW  

Napęd bezpośredni 
Maks. waga rolki gumowej do 2,8 t 
Maks. ø rolki do 1,5 m 

 
 
 

Efekt: 
 

 
 
 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
 

© ICE-Trade ® sro, 10-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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