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WH 751 Heavy duty jednovřetenový navíjecí stroj. 
Specifikace 

 

Øízení  Mikroprocesorem, možnost uložení 999 programových skvencí, které mohou být 
spouštìny nezávisle nebo sdruženì v blocích. 

Control Pohon vřetene – Vysokootáčkový bezkartáčkový DC Indukční motor.   
Posuv – 4 fázový krokový motor. 

Aplikace Větší trafa a dlouhá vinutí. 

Dodávka včetně 1 vodiče drátu ,1 x heavy duty brzdy a  manuálu 

Příslušenství Pneumatický nebo mechanický koník (viz.obr). Vodič  a brzdy pro tenké dráty . 

Prùmìr drátu 0.5 – 3.0 mm 

Max stoupání vinutí 10 mm 

Navíjená šíøka 300 mm (max)  

 700 mm (volba)*  

Prùmìr cívky 200 mm (max) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napájení AC 230 / 
110V ± 10%, 50-60hz 

Rozmìry 950 x 520 x 600 mm 

Hmotnost  58 kg 

CE cert. no. AE9955093 01 

 

 

 

 

 

** Verze Vysoký točivý moment k dispozici jako volitelná výbava. 

 

 

Max otáèky (ot./min) Max moment (Nm) 

800 / 3000 8.8 / 1.1 

400 / 1600** 17.6 / 2.2 
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WH 751 Accessories. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

IWM manual 
tailstock. 

multi-

wire 

feeder 

head 

Multi 

wire 

feeder 

head 

Guide tube 
feeder head 

Multi-wire feeder head 
with margin taping 

Variable speed 
foot pedal 

F71 fine wire 
tensioner 

Manual tailstock 

Multi wire feeder head 
with margin taping 

Type “TCS, TCM” 
tensioner F71 Fine wire 

tensioner 

 

Digital wire 
tension display  

Roller feeder 
head  

Dual Servo electronic 
tensioner 

TCL-x heavy wire 
tensioner 

 

Type “TCS, TCM” 
tensioner 

 


