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MADE IN ITALY

Decoilers
Rozwijaki

OMCG’s decoilers product range includes 3 models to satisfy all requirements of wire and tube
unwinding (strip optional) for automatic bending machines, with different solutions based on
diameter. All models feature inverter driven motor to adjust speed based on position of the
oscillating arm. OMCG’s decoilers can fit third parties machinery as well.
Asortyment rozwijaków OMCG obejmuje 3 modele, które spełniają wszystkie wymagania związane
z odwijaniem drutu i rur (opcjonalnie taśmy) dedykowane dla automatycznych giętarek ze
zróżnicowanymi rozwiązaniami w zależności od średnicy materiału. Wszystkie modele wyposażone
są w silnik napędzany falownikiem, który reguluje prędkość w oparciu o położenie ramienia
oscylacyjnego. Rozwijaki OMCG mogą być również dopasowywane do maszyn innych firm.
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Technical data / Dane techniczne
Loading capacity | Nośność
Coil holder disk Ø | Średnica dysku trzymającego szpulę
Rotating speed max. | Maks. szybkość obrotu
Rotation | Obrót
Positioning | Pozycjonowanie
Safety | Bezpieczeństwo
Oscillating arm | Ramię oscylacyjne
Wire guide | Prowadnica drutu
Tension adjustment | Regulacja naciągu
Servo-ventilated three-phase motor |
Silnik trójfazowy z serwo-wentylacją

SM05

SM02

SM15

1200 kg
2200 kg
3000 kg
1000 mm
1250 mm
1690 mm
40 rpm
36 rpm
25 rpm
cw / ccw | zgodnie / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
left side/ right side | strona lewa / strona prawa
e-stop / e-ring | przycisk awaryjny / zatrzymanie awaryjne
axial | osiowe
tangential | styczne
axial | osiowe
leaf spring | resor
roller | wałek
pulley | rolka
spring | sprężyna
0.75 Kw 230/400v-50Hz

1,5 Kw 230/400v-50Hz

2.2 Kw 230/400v-50Hz

The mid-size model gives the greatest flexibility and it
fits for a large range of diameters from 4 to 14 mm.
Model pośredni gwarantuje największą elastyczność
i nadaje się dostosowania przy średnicach od 4 do 14
mm.

SM15
SM05
This model fits perfectly for diameters
up to 8 mm. Thanks to the spring leaf
effect, it helps to significantly reduce
stress on small sizes compared to
traditional models.
Ten model doskonale pasuje do średnic
dochodzących do 8 mm. Dzięki zastosowaniu resora znacznie zmniejsza
naprężenia przy małych średnicach w
porównaniu do tradycyjnych modeli.

This heavy duty model with large plate has been specifically
designed for big diameters from 12 to 20 mm.
Ten wytrzymały model z dużym dyskiem został specjalnie
zaprojektowany dla dużych średnic od 12 do 20 mm.

The machine is shown without safety barriers for display purposes. The manufacturer reserves the right to alter any information and/or picture provided in this brochure without notice

SM02

Maszyna jest przedstawiona bez osłon zabezpieczających wyłącznie w celach pokazowych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji i/lub zdjęć zawartych w tej broszurze bez uprzedzenia.

Gearbox with incorporated clutch | Przekładnia z wbudowanym sprzęgłem
Output torque | Wyjściowy moment obrotowy
174 Nm
314 Nm
420 Nm
Vector Inverter | Falownik wektorowy
400V 3Ph+N 50/60Hz | 400 V, 3 fazy + N, 50/60 Hz
Weight | Waga
280 kg
460 kg
770 kg
Dimensions (L x W x H) | Wymiary (L x B x H)
1500 x 1200 x 1600 mm
2000 x 1500 x 1700 mm
2800 x 2000 x 1700 mm

