Coiltech®, has reserve the rights to change the visual designs, texts and technical details in this catalogue.
Coiltech®, bu katalog içeriğinde bulunan ürünlere ait görsel, yazı ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
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2000 - 15000 kgs loading capacity
Up to 1500 mm coil width capacity

2000 - 15000 kg rulo ağırlık kapasitesi
1500mm’ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Pneumatic hold down arm
• Speed control system
• Loop control system with laser sensor
• Left-right decoil direction
• Four arm drum expansion

Standart Özellikler
• Pnömatik üst baskı kolu
• Hız kontrol sistemi
• Lazer sensörlü loop kontrol sistemi
• İki yöne açılabilme
• Dört ayaklı mandren sistemi ile rulo göbeği sıkma

Optional Features
• Loading car
• Hydraulic hold down arm
• Motorized hold down arm wheel
• Hold up arm cannot be aplicable
• Pneumatic disc break system
• Conical lateral guides
• Motorized drum interchange system

Opsiyonel Özellikler
• Yükleme arabası
• Hidrolik üst baskı kolu
• Motorlu üst baskı kolu
• Alt baskı kolu yoktur
• Pnömatik disk fren sistemi
• Konik dayama ayakları
• Motorlu tambur değiştirme sistemi

100 -1500 mm coil width capacity

100 - 1500mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Speed control unit
• Laser sensor system
• Inlet and outlet guides
• Seperately adjustable top straightener rolls
• Conical locked, keyless gear drive system
• Indicators for straightener rolls adjustment
• 2 or 4 pinch rolls

Standart Özellikler
• Hız kontrol sistemi
• Lazer sensör sistemi
• Giriş çıkış kılavuzları
• Tek tek ayarlanabilen üst doğrultma merdaneleri
• Kamasız konik sıkmalı dişli tahrik sistemi
• Göstergeli doğrultma ayarı
• 2 veya 4 çekici merdane

Optional Features
• 5/7/9/11 rolled straightener groups
• Pneumatic or hydraulic crocodile rolls opening system
• Motorized straightener adjusment
• Gear lubricating system
• Pneumatic or hydraulic inlet bending arm
• Loop shovel
• Memorized straightener system
• Alternative roll covering

Opsiyonel Özellikler
• 5/7/9/11 merdaneli doğrultma grupları
• Pnömatik veya hidrolik timsah merdane açma sistemi
• Motorlu doğrultma ayar sistemi
• Dişli yağlama sistemi
• Pnömatik ve hidrolik doğrultma sistemi
• Loop küreği
• Hafızalı doğrultma sistemi
• Alternatif merdane kaplama

400 - 1500 mm coil width capacity

400 - 1500mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Speed control unit
• Laser sensor system
• Inlet and outlet guides
• Motorized bridge type straightener rolls
• Conical locked, keyless gear drive system
• Straightener rolls adjustment with digital indicator
• 4 pinch rolls

Standart Özellikler
• Hız kontrol sistemi
• Lazer sensör sistemi
• Giriş çıkış kılavuzları
• Motorlu yatık ayarlı doğrultma merdaneleri
• Kamasız konik sıkmalı dişli tahrik sistemi
• Elektronik göstergeli doğrultma ayarı
• 4 çekici merdane

Optional Features
• Memorized straightener adjusment
• Gear lubricating system
• Pneumatic or hydraulic inlet bending arm
• Pneumatic or hydraulic loop shovel
• Alternative roll covering
• Motorized inlet-outlet guide system

Opsiyonel Özellikler
• Hafızalı doğrultma ayar sistemi
• Dişli yağlama sistemi
• Pnömatik veya hidrolik bel kırma sistemi
• Pnömatik veya hidrolik loop küreği
• Alternatif merdane kaplama
• Motorlu giriş-çıkış kılavuzları

500 - 6000 kg rulo yükleme kapasitesi
100-600 mm coil width capacity

500 - 6000 kg rulo yükleme kapasitesi
100 - 600mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Non-motorized with break drum system
• Speed control unit
• Loop control with laser sensor
• Inlet and outlet guides
• Seperatelty adjustable straightener rolls
• Keyless gear drive system
• Indicators for straightener rolls adjustment

Standart Özellikler
• Frenli rulo açıcı sistemi
• Hız kontrol sistemi
• Lazer sensörlü loop kontrol
• Giriş çıkış kılavuzları
• Tek tek ayarlanabilen doğrultma merdaneleri
• Kamasız redüktör sistemi
• Göstergeli doğrultma ayarı

Optional Features
• Hydraulic or pneumatic hold down arm
• Crocodile opening system
• 5/7/9/11 rolled straightener group
• Double drum decoiler system
• Alternative roll covering

Opsiyonel Özellikler
• Hidrolik veya pnömatik üst baskı sistemi
• Timsah açma
• 5/7/9/11 merdaneli doğrultma grubu
• Çift tamburlu açıcı sistemi
• Alternatif merdane kaplama seçenekleri

100 -1500 mm coil width capacity

100 - 1500mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• 100-1500mm coil width capacity
• Gear driven up and down rolls
• Gearbox driven feeding system
• Pneumatic piloting system
• 7 inch colored touch panel
• Die memory
• Various size feeding
• 2 different press control

Standart Özellikler
• 100-1500mm genişlik kapasitesi
• Dişli tahrikli alt ve üst merdane grubu
• Redüktör tahrikli sürme sistemi
• Pnömatik pilotlama sistemi
• 7 inç dokunmatik panel
• Kalıp hafıza
• Ardışık farklı hatve sürebilme
• 2 adet prese komut sistemi

Optional Features
• Hand wheel for sensitive sheet positioning
• External output selection
• Alternative electronic brands
• 95/105/115/130 mm roll diameter
• Alternative roll covering

Opsiyonel Özellikler
• Hassas pozisyonlar için el çarkı
• Arttırılabilir pres çıkışı
• Alternatif elektronik komponent markası
• 95/105/115/130 mm çapta merdane seçenekleri
• Alternatif merdane kaplama

Up to 600mm coil width capacity

600mm’ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Up to 600mm coil width capacity
• Gear driven up and down rolls
• Timing belt driven feeding system (Standard Series)
• Gearbox driven feeding system (Pro Series)
• Pneumatic piloting system
• 7 inch colored touch panel
• Die memory
• Various size feeding
• 2 different press control

Standart Özellikler
• 600mm’ye kadar genişlik kapasitesi
• Dişli tahrikli alt ve üst merdane grubu
• Triger tahrikli sürme sistemi (Standart Seri)
• Redüktör tahrikli sürme sistemi (Pro Serisi)
• Pnömatik pilotlama sistemi
• 7 inç dokunmatik panel
• Kalıp hafıza
• Ardışık farklı hatve sürebilme
• 2 adet prese komut sistemi

Optional Features
• Hand wheel for sheet position adjustment
• External output selection
• Alternative electronic brands
• 63 or 80mm roll diameter (Standard Series)
• 80 or 130 roll diameter (Pro Series)
• Alternative roll covering

Opsiyonel Özellikler
• Hassas pozisyonlar için el çarkı
• Arttırılabilir pres çıkışı
• Alternatif elektronik komponent markası
• 63 veya 80mm çapta merdane seçenekleri (Standart Seri)
• 80 veya 130 çapta merdane seçenekleri (Pro Serisi)
• Alternatif merdane kaplama

100 - 300 mm coil width capacity

100 - 300mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Aluminum body with high durability
• Absorbers for smooth stoping
• Motion on chromised shafts with bronze beddings

Standart Özellikler
• Yumuşak duruş için yağlı absorber
• Yüksek mukavemetli alüminyum gövde
• Kromlu millerde bronz yataklı hareket

Optional Features
• Connection table
• Electro controled valve

Opsiyonel Özellikler
• Pres bağlantı sehpası
• Elektronik kontrollü valf

100-600 mm coil width capacity

100 - 600mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Keyless gear
• Keyless, low backlash gear box system
( Do not applied 5+2 models)
• Seperately adjustable straightener rolls with indicator
• Inlet - outlet guides
• Feeding rolls piloting system
• Manual machine height adjustment
• 7 inch colored touch panel
• Die memory system
• Various size feeding
• 2 different press control
• 2 or 4 pinch rolls
( Do not applied 5+2 models)

Standart Özellikler
• Kamasız dişli
• Kamasız düşük boşluklu, konik dişli redüktör sistemi
(5+2 modellerde uygulanamamaktadır)
• Giriş - çıkış kılavuzları
• Tek tek ayarlanabilen doğrultma merdaneleri
• Sürücü merdane pilotlama sistemi
• Manuel kalıp seviye ayarı
• 7 inç dokunmatik renkli ekran
• Kalıp hafıza sistemi
• Ardışık farklı hatve sürebilme özelliği
• 2 adet prese komut sistemi
• 2 veya 4 çekme merdanesi
( 5+2 modellerde uygulanamamaktadır)
Opsiyonel Özellikler
• 5/7/9/11 merdaneli doğrultma grubu seçeneği
• Pnömatik veya hidrolik timsah açma
• Doğrultmalı merdane hidrolik pilotlama sistemi
• Soğutmalı harici hidrolik ünite
• Hassas pozisyon ayarı için el çarkı
• Otomatik kalıp seviye ayarı
• Hidrolik ve pnömatik bel kırma sistemi
• Alternatif ekran seçenekleri
• Kablosuz panel
• Arttırılabilir çıkış opsiyonu
Destek merdaneli doğrultma grubu
• Harici enkoder sistemi
• Alternatif elektronik komponent marka seçeneği

Optional Features
• 5/7/9/11 rolled straightener group
• Pneumatic or hydraulic crocodile rolls opening
• Straightener rolls hydraulic piloting
• External hydraulic unit with cooler system
• Hand wheel for sheet position adjusment
• Automatic height adjustment
• Hydraulic or pneumatic inlet bending
• Alternative screen dimensions
• Wireless control panel
• External output selections
Support rolled straightener group
• External encoder system
• Alternative electronic brands
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2000kgs-15000kgs coil loading capacity
200-1500 mm coil width capacity

2000-15000kg rulo ağırlık kapasitesi
200 - 1500mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Decoiler speed control system
• Loop control with laser sensor
• Conical locked, keyless gear drive system
• Inlet - outlet guides
• Seperately adjustable straightener rolls with indicator
• Feeder piloting system
• Manual machine height adjustment
• 7 inch colored touch screen
• Die memory system
• Various size feeding
• 2 different pres control

Standart Özellikler
• Rulo açıcı hız kontrol sistemi
• Lazer sensörlü loop kontrol
• Kamasız dişli aktarmalı doğrultma sistemi
• Giriş çıkış kılavuzları
• Tek tek ayarlanabilen doğrultma merdaneleri
• Sürücü pilotlama sistemi
• Manuel kalıp seviye ayarı
• 7 inç dokunmatik renkli ekran
• Kalıp hafıza sistemi
• Ardışık farklı hatve sürebilme özelliği
• 2 adet prese komut sistemi

Optional Features
• Hydraulic or pneumatic hold up/down arm selection
• Motorized hold up/down arm wheel
• Loading car options
• Hydraulic or pneumatic inlet bending arm system
• 5/7/9/11 rolled straightener group
• Hydraulic piloting system
• External hydraulic unit with cooler system
• Hand wheel for sheet position adjustment
• Alternative rolls covering
• Alternative electronic brands
• External output selections
• Auto machine height adjustment
• Wireless control panel
• Crocodile rolls opening system
Support rolled straightener group
• Alternative screen dimensions

Opsiyonel Özellikler
• Hidrolik veya pnömatik üst ve/veya alt baskı seçenekleri
• Motorlu üst ve alt baskı seçenekleri
• Yükleme arabası seçenekleri
• Hidrolik veya pnömatik bel kırma seçenekleri
• 5/7/9/11 merdaneli doğrultma grubu seçeneği
• Hidrolik doğrultma pilotlama seçeneği
• Soğutmalı harici hidrolik ünite
• Hassas pozisyon ayarı için el çarkı
• Alternatif merdane kaplama seçenekleri
• Alternatif elektronik komponent marka seçenekleri
• Arttırılabilir çıkış opsiyonu
• Otomatik seviye ayarı
• Kablosuz panel
• Açılabilir hidrolik doğrultma seçeneği
Destek merdaneli doğrultma grubu
• Alternatif ekran seçenekleri
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2000kgs-15000kgs coil loading capacity
200-1500 mm coil width capacity

2000-15000kg rulo ağırlık kapasitesi
200 - 1500mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
• Decoiler speed control system
• Loop control with laser sensor
• Conical locked, keyless gear drive system
• Inlet - outlet guides
• Seperately adjustable straightener rolls with indicator
• Feeder piloting system
• Manual machine height adjustment
• 7" colored touch screen
• Die memory system
• Various size feeding
• 2 different pres control
• Pneumatic hold up/down arm selection
• Pneumatic inlet bending arm system

Standart Özellikler
• Rulo açıcı hız kontrol sistemi
• Lazer sensörlü loop kontrol
• Kamasız dişli aktarmalı doğrultma sistemi
• Giriş çıkış kılavuzları
• Tek tek ayarlanabilen doğrultma merdaneleri
• Sürücü pilotlama sistemi
• Manuel kalıp seviye ayarı
• 7 inç dokunmatik renkli ekran
• Kalıp hafıza sistemi
• Ardışık farklı hatve sürebilme özelliği
• 2 adet prese komut sistemi
• Pnömatik üst ve/veya alt baskı seçenekleri
• Pnömatik bel kırma seçenekleri

Optional Features

Opsiyonel Özellikler

Motorized hold up/down arm wheel
Loading car options
5/7/9/11 rolled straightener group
Hydraulic piloting system
External hydraulic unit with cooler system
Hand wheel for sheet position adjustment
Alternative roll covers
Alternative electronic brands
External output selections
Auto machine height adjustment
Wireless control panel
Crocodile rolls opening system
Support rolled straightener group
• Alternative screen dimensions
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Motorlu üst ve alt baskı seçenekleri
Yükleme arabası seçenekleri
5/7/9/11 merdaneli doğrultma grubu seçeneği
Hidrolik doğrultma pilotlama seçeneği
Soğutmalı harici hidrolik ünite
Hassas pozisyon ayarı için el çarkı
Alternatif merdane kaplama seçenekleri
Alternatif elektronik komponent marka seçenekleri
Arttırılabilir çıkış opsiyonu
Otomatik seviye ayarı
Kablosuz panel
Açılabilir hidrolik doğrultma seçeneği
Destek merdaneli doğrultma grubu
• Alternatif ekran seçenekleri
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500kgs-6000kgs coil loading capacity
100-600 mm coil width capacity

500-6000kg rulo ağırlık kapasitesi
100 - 600mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standard Features
Standart Özellikler
• Decoiler speed control system
• Rulo açıcı hız kontrol sistemi
• Loop control with laser sensor
• Lazer sensörlü loop kontrol
• Conical locked, keyless gear drive system
• Kamasız dişli aktarmalı doğrultma sistemi
• Inlet - outlet guides
• Giriş çıkış kılavuzları
• Seperately adjustable straightener rolls with indicator • Tek tek ayarlanabilen doğrultma merdaneleri
• Sürücü pilotlama sistemi
• Feeder piloting system
• Manual machine height adjustment
• Manuel kalıp seviye ayarı
• 7 inch colored touch screen
• 7 inç dokunmatik renkli ekran
• Die memory system
• Kalıp hafıza sistemi
• Various size feeding
• Ardışık farklı hatve sürebilme özelliği
• 2 different pres control
• 2 adet prese komut sistemi
Optional Features
• Pneumatic hold up/down arm selection
• Loading car options
• 5/7 rolled straightener group
• Hydraulic piloting system (For 7 rolls)
• External hydraulic unit with cooler system
• Hand wheel for sheet position adjustment
• Automatic machine height adjustment
• Alternative electronic brands
• External output selections
• Alternative roll covering
• Wireless control panel
• Crocodile rolls opening system (For 7 rolls)
• Alternative screen dimensions

Opsiyonel Özellikler
• Pnömatik üst ve/veya alt baskı seçenekleri
• Yükleme arabası seçenekleri
• 5/7 merdaneli doğrultma grubu seçeneği
• Hidrolik doğrultma pilotlama seçeneği
(7 Merdaneli Modeller İçin)
• Soğutmalı harici hidrolik ünite
• Hassas pozisyon ayarı için el çarkı
• Otomatik seviye ayarı
• Alternatif elektronik komponent marka seçenekleri
• Arttırılabilir çıkış opsiyonu
• Alternatif merdane kaplama seçenekleri
• Kablosuz panel
• Açılabilir doğrultma seçeneği (7 Merdaneli Modeller için)
• Alternatif ekran seçenekleri
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