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BÜHLER REDEX
Koud en warmwalsmachines voor draden, profielen en metalen banden.

EBNER
Industriële oveninstallaties voor de thermische behandeling onder gecontroleerde
atmosfeer en hoge convectie van metalen halfproducten uit staal of uit non-ferro.

EJP WIRE TECHNOLOGY
Draadafwikkelsysteem (horizontaal of verticaal), Buigontschorstmachines, Borstel
ontschorstmachines, Bandslijpmachines (voor het ontschorsten of verwijderen van
oppervlaktedefecten), Coating-installaties (droog of nat)

HÄFNER
Plastiekbobijnen voor draad, optische vezels, draden in synthetische materialen en
metalen banden.

KIESELSTEIN
Draaktrekschilmachines (staal, klepverenstaal, roestvrij staal, kogellagerstaal,
koudstuikenstaal): trekschillijnen, trekschilcassette, schiltrekstenen. Horizontale
multipassen-trekmachines voor staaldraden, aluminium en aluminiumlegeringen,
koperdraad en supergeleider. Nattrekmachines voor het trekken van high carbon
staaldraden, roestvrijstalen draden en draden van non-ferro metalen. Machines voor
het warme trekken van draden voor het verminderen van de diameter van draden die
moeilijk
te vervormen zijn met behulp van het koude trekproces. EnkelpasKRENN
tekenmachines. Toebehoren voor draadtrekmachines: afloopstoelen, opwikkelaars,
Manuele hydraulische scharen en herrichters. Universele hydraulische persen voor
enz…
materiaaltesten.
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KROLLMANN
Aanpunten. Aanpuntwalsmachines. Hameraanpuntmachines. Freesaanpuntmachines.
Aanpuntpersen. Voor draad, staven en buizen.

M+E
Nattrekmachines voor staaldraad en inox-draad. Automatische spoelers. Haspels en
spoelers voor draadbewerkingsinstallaties.

PARAMOUNT DIE
PARALOC : Uitwisselbare invoegbare druktrekstenen in carbide.

PLASMAIT
Plasma-oven voor continu thermische en oppervlaktebehandeling van metaaldraad, koord en smalband. Continu warm- en oppervlakte behandeling voor fotovoltaïsche
ribbon.

RENTROP & RAHMER
Compacteermachines voor draadrollen. Manueel of automatisch omleggen.

SIRIO WIRE
In lijn Installaties voor elektrolytische bekleding : verkoperen, galvaniseren, fosfatatie. In
lijn Installaties voor reinigen. Schoonmaken door het verwijderen van draden.
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SKET
Machines voor productie en assemblage voor de kabelindustrie voor staal, energie,
communicatie en optische vezels. Snelle kabelmachines, kabeldraaimachines met
enkelvoudige of dubbele torsie - Toebehoren en complete installaties.

STRECKER
Stomplastoestellen voor draden, kabels, strengen en profielen, in ferro en non-ferro
metalen.

WITELS ALBERT
Voor draad, kabels, profielen en buizen : richters, rollen, rolgeleiders, kruisrollen,
centreerders, meenemers, voorvormers, postvormers.

WITHÖFT
Doortrektangen.
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