
WWH 751 ÎnfH 751 Înfăăsursurăătorul de torul de 
SSoolenoizi cu termoformarelenoizi cu termoformare 

Din reactiile in urma ultimului nostru product focus, a reyultat că pro-
ducerea unor bobine fara miez,de buna calitate cu ajutorul unei ma-
sini de banc, este de un 
real interes 
 
In acest număr dorin să 
vă prezentăm câteva 
caracteristici ale acestei 
masini. 
 
AvantajelAvantajel e fabrice fabricăării rii 
prproopriilor bobine fpriilor bobine făărrăă  
miez:miez: 
• Lansarea în fabricatie 

Ultra Rapidă a prototi-
purilor 

• Control deplin de-a 
lungul întregului proces 
de productie 

• Flexibilitate în modifi-
carea proiectului 

• Controlul costurilor  
• Verificarea calitatii  

           Realizarea imposibilului 

Caract. bobinCaract. bobinăă  Diam. Diam. 
conductorconductor  

Diam. Diam. 
interiorinterior  

Nr. Nr. 
spirespire  

Durata oDurata op-p-
eratieieratiei  

 

0.06 13 220 35 

 

0.2 62*36 74 40 

 

0.315 13 54 25 

 

0.71 90 150 45 

 

0.18 13 243 40 

 

0.315 Triangular 277 45 

Berlin CWIEME 2003  Berlin CWIEME 2003  --      
Veniti sVeniti săă ne întâlniti… ne întâlniti… 

DE CE  DE CE  - Ca cea mai mare manifestatie europeana in 
domeniul bobinajelor, aceasta expozitie vă tine la 
current cu toate aspectele acestui domeniu. 

 

UNDE UNDE – Messe Berlin , Germania- acum 4 pavilioane de solutii de bobinat. 

                                                      Pavilionul 21B, standurile 406APavilionul 21B, standurile 406A    
CÂNDCÂND – 17 –19 Iunie 2003 

CUM CUM  - Bilete; Formular de înregistrare GRATUITĂ pe website-ul nostru www.ingridwest.co.uk 

Standul IWM la CWIEME 2002 Berlin. 
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Masini manuale pentru inserat tole...Masini manuale pentru inserat tole...   
IWM oferă o gamă largă de masini manuale de inserat tole, care a impresionat un număr mare de producători europeni de 
transformatoare.  
DE CE ? 
Unii dintre clienti ne-au spus că masini manuale de inserat tole oferă o 
alternativă interesantă    “ a conceptiei de fabricatie” intr-o piată competitivă … 

… de ce să nu mutăm munca la domiciliul lucratorului? 
Unii fabricantii preferă să folosească un sistem de sudură în locul unei masinii 
de inserat tole. Dar costul de operare este mare în comparatie cu un lucrător la 
domiciliu. 
 
Masina este manuala si nu necesită instructiunii de sigurantă sau unelte 
complicate, este atât de simplă încât aproape oricine poate să o folosească. 
In aceelasi timp are timpi de lucru similari cu Fratele mai Mare, automat dar 
mai scump.Gama de tole ce pot fi utilizate este de la EI-19 până la EI-162, 
fiecare unitate este proiectată special numai pentru o anumită mărime de tole. 
Noi vă asigurăm că masina va functiona lin înainte de a părăsi fabrica noastră, în asa fel încât să nu mai fie nevoie de 
nici un reglaj.  
 
Altii pretind că mai utilă este o solutie versatilă a unei “masini care poate face totul”, dar care este beneficiul când poate 
dura ore ca să obtii o functionare sigură si precisă în urma unei schimbări a dimensunii tolelor, în special când aveti nevoie 
numai de câteva mostre? Cât de mult va costa asta? Se poate ajunge la o gâtuire a fluxului de fabricatie la postul de 
introducere a tolelor, dacă acolo este disponibilă numai o masină, dar dacă folositi diferite tipuri de tole, veti avea o masină 
pentru fiecare tip de tole, reducând această congestie. 
 
 Sistemul nostru este simplu. Puneti masina înapoi în magazie, păstrati-o gata pentru data viitoare când veti avea nevoie de 
aceeasi mărime de tole. (fără nici un reglaj). Dacă aveti nevoie de o altă mărime atunci procurati-vă o altă masină de la 
noi, la numai o fractiune din costurile totale. 

EExpansiunea IWM in Europa se largestexpansiunea IWM in Europa se largeste 
 
Hotărâtă să ofere suport local, IWM a semnat recent un acord cu doi entuziasti si hotărâti parteneri. 
 
Pentru Romania, DIVELPRO SRL, situat central în Brasov, este decis să vă ajute în orice problemă legată de bobi-
naj. 
 
 Dirctorul firmei , Dl Florin Mosneanu, a vizitat recent sediul nostru din Marea Britanie pentru un curs de instruire 
intensiv, în vederea asigurării suportului tehnic pentru masinile deja instalate in Romania. 
 
 Impreună am realizat versiunea în limba Română a documentiei tehnice si un website in limba Română. Asa că 
dacă aveti locatii in Europa, dar vă luptati pentru suport tehnic local, anuntati-ne , vă putem ajuta. 
 

Partener in RomaniaPartener in Romania 

DIVELPRO SRL -   
Mr Florin Mosneanu 
Post       Sarmisegetuza nr. 5 sc A, Apt. 33,  Brasov. 2200, Romania 
 
Tel          +40(0) 745 066 310    
 
Fax         +40(0) 268 180015 
 
E-mail    info@masinidebobinat.ro 
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EExpansiunea IWM in Europa se largestexpansiunea IWM in Europa se largeste 
 
Continuind in aceasi formula, din nou decisă să ofere suport local, IWM a incheiat recent un alt acord cu un partener 
din Scandinavia. 
 
Al doilea parteneriat este realizat cu Winding Systems AB, localizată lânga Stockolm, Suedia, au experienta in furni-
zarea masinilor pentru industria bobinajelor si solutii pentru a gama larga din necesitatile clientilor. 
 
De peste 15 ani Winding Systems a efectuat service pentru companii care realizează bobinaje si au cunostiinte ce 
oferă un raspuns rapid si suport pentru a mentine productia continua. 
 
Directorul companiei Dl. Christer Broberg urmeaza sa efectueze in curind un stagiu de pregatire si familiarizare cu 
masinile, in vederea servisarii masinilor deja instalate in Scandinavia. 
 
Asa că dacă aveti locatii in Europa, dar vă luptati pentru suport tehnic local, anuntati-ne , vă putem ajuta. 

Partener in ScandinaviaPartener in Scandinavia 
 
WINDING SYSTEMS A.B. 
 

Mr Christer Broberg 
 
Post       Box 2059 S-194-02, Upplands Väsby, Sweden 
 
Tel          +46(0) 8 59 08 22 96      
 
Fax         +46(0) 8 59 07 24 46 
 
E-mail    christer@winding.se 

Brake 
Changeover 
Design 
Flexible 
Footswitch 
Guidehead 
Guidetube 
Helix 
Inductance 
Layerwound 

Programmability 
Reset 
Spindle 
Spoolholder 
Tensioner 
Tooling 
Torque 
Traverse 
Turnssensor 

Puteti găsi aceste cuvinte… 
… ascunse in toroid? 
 
 
 
 
Găseste cuvinte urmatoare:- 

“Cauta cuvintul” de la IWM“Cauta cuvintul” de la IWM 
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DDoriti o mostroriti o mostrăă ? ?  
IWM oferă pentru toroizi un serviciu de furnizare de mostre exemplar. Din specificatiile generale ale torului, selectăm 
cel mai bun echipament de folosit, realizăm mostrele dvs. si vi le returnăm împreună cu exemple de calcule pentru tim-
pii de productie, preturi etc. Noi putem să vă demonstrăm că primiti o masină pentru a demara productia dumneavoas-
tră, la cerintele dumneavoastră, pentru necesitatile dumneavoastră. 

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

DIVELPRO SRL       reprezentant 
Sarmisegetuza 5A, Apt.33 Ingrid West Machinery Ltd 
BRASOV, 2200 
Tel/Fax: 0745-066310, 0268-180015 
e-mail: info@masinidebobinat.ro 
www.masinidebobinat.ro 

Firma dvs: ___________________________________ 
Contact :   ___________________________________ 
Poziþia:     ___________________________________ 
Adresa:     ___________________________________ 
                 ___________________________________ 
                 ___________________________________ Cod postal:  ________________________ 
Telefon:     ___________________________________ Fax:             ________________________ 
E-Mail:      ___________________________________ Web:            ________________________  
Vrem să bobinăm  toroizi / bobine / solenoizi / inductivităti RF / inductivităti SMD / componente pentru automatizări 
Cu diametrul conductorului de         mm sau, suntem interesati de masinile următoare: 
Sau Suntem interesati să aflăm mai multe detalii legate de dispozitivele de inserat tole / băi de sudură / dispozitive de 
prelucrat conductoare de bobinaj. 
 Sa discutam! 

IIWM ofera suport complet WM ofera suport complet   
Istoricul IWM… 
 
Fondata in 1968 Ingrid West Machinery a furnizat industrie europene de bobinat o gama larga de echipamente de 
bobinat atit pentru bobine toroidale cit si pentru bobine liniare. 
 
Suntem aici sa va ajutam, asa incit contactati-ne daca aveti orice probelea legate de bobinaje, de la productie la 
proiectarea sculelor. Am impins granitele a cea ce se putea realiza cu o masinile de banc, ca si crestera gamei de 
solutii de bobinat, inclusive masini de inserat tole si system de productie pentru fabricare rapida a dispozitivelor 
pentru bobinaje termoplaste. 
 

-      Oferim un serviciu de bobinat mostre pentru a demonstra calitatea pe care masinile noastre o realizează, 
si pentru a stabili timpii de productie, specificatiile masinilor si cos-
turile. 

-      Deasemenea modificăm masinile pentru a realiza cerintele particu-
lare ale clientului. 

-      Suntem abilitati să oferim facilitati de leasing dacă clientul doreste. 
 

Dorim sa fim mai mult decit un furnizor de masini; echipa noastră are o vasta experientă in domeniu si este gata 
sa ofere ajutor si informatii in orice aspect al bobinajelor. De la proiectarea dispozitivelor la la alegerea masinilor si 
reglajul lor, daca trimiteti o mostră de bobină putem regla masina inainte de livrare astfel incit la primire masina 
este “ gata de bobinat”.Furnizam solutii pentru bobinat si suport pe care va puteti baza. 

  

Vorbiti cu noiVorbiti cu noi--vvăă ascult ascultăămm!!  

SS--au modificat coordonatele au modificat coordonatele 
dumneavoastrdumneavoastrăă, v, văă rug rugăăm marcati:m marcati: 

NU mai producem bobine , vă 
rugăm eliminati-ne din baza dvs. 
de date. 
Adresa noastră s-a schimbat, 
după cum vedeti mai jos 
 

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

 D-l/D-na/D-ra____________________ 
 

 Pozitia_________________________ 
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