
 

 
 
Informații produs  
 
 
 
 
 
 
 
Mașini de înfășurare cu funcționare manuală și asistată de motoare pentru procesarea benzilor 
DENSOLEN®, DENSIT® și PALIMEX® 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De mai bine de un secol, DENSO Group Germania este un simbol al experienței, calității și fiabilității în materie de tehnologii pentru prevenirea 

coroziunii și închiderea ermetică. Succesul corporației de talie internațională este datorat dezvoltării benzii "DENSO", care fusese deja patentată în 

anul 1927 ca inovație mondială pentru prevenția coroziunii pasive a conductelor. De atunci, DENSO Group Germania pune în funcțiune și garantează 

cele mai înalte standarde de calitate pentru produsele sale avangardiste din punct de vedere tehnic. Cercetarea, dezvoltarea și producția au loc în 

mod exclusiv în Germania. Angajații noștri implementează în permanență soluții sigure și individualizate în cadrul unei colaborări personalizate cu 

clientul.  
 
 
Descriere  

-------------------------------------- 
De mai bine de 40 ani, mașinile pentru 

înfășurare DENSOMAT® oferă un mod 

simplu, sigur și eficient de procesare a 

benzilor DENSOLEN®, DENSIT® și 

PALIMEX®. Procesul de îmbunătățire 

continuă a generat o mașină ușor de 

folosit, care este, de asemenea, robustă 

  

 
 
 

 
mai ales în condiții dificile ale șantierelor 

de construcții. Mașinile de înfășurare 

DENSOMAT® ajută personalul, 

asigurând-se că tensiunea de 

ambalare potrivită și lățimea de 

acoperire selectată sunt menținute în 

permanență. Vitezele de procesare 

sunt de asemenea accelerate în mod 

semnificativ.  

 
 
 

 

Mașinile de înfășurare DENSOMAT® 

sunt potrivite pentru înfășurarea 

secțiunilor drepte ale conductelor, 

cât și pentru coatele țevilor.  
Diferite tipuri de mașini de înfășurare 

DENSOMAT® sunt disponibile 

pentru a răspunde nevoilor diferitelor 

șantiere de construcții. 

 
 

 
 

 

DENSOMAT®-mini este cea mai 

compactă mașină din familia 

DENSOMAT® și este ideală pentru 

dimensiuni nominale mici ale 

conductelor și atunci când se lucrează 

în spații înguste. Factorul său important 

de formă compactă înseamnă că poate 

fi folosită pentru dimensiuni nominale 

ale conductelor de la DN 40.  

 
 
 
 
 
 

Avantaje speciale 
■ Ideală pentru dimensiuni 

nominale mici ale 

conductelor. 
 

■ Ideală atunci când spațiul este 

limitat

 
 

DENSOMAT®-1 este o mașină de 

înfășurare universală dislocabilă care 

poate fi folosită pentru majoritatea 

tipurilor de șantiere. DENSOMAT®-1 

poate fi dislocată pentru dimensiuni ale 

țevilor de la DN 80 pe secțiuni drepte și 

de la DN 100 pentru coatele țevilor. 

 
 

 

Avantaje speciale 
■ Dislocabilă în mod universal. 
 

■ Robustă, pentru a asigura 

o durată lungă de 

funcționare. 
 



 

DENSOMAT®-KGR Junior a fost 

concepută pentru a procesa role de 

lungime mai mare. DENSOMAT®-KGR 

Junior este alegerea ideală pentru a 

face față provocărilor țevilor de 

dimensiuni mai mari. Împreună cu 

accesoriile opționale, înfășurarea este 

posibilă pentru țevi cu dimensiuni 

nominale de DN 2000 și mai mari. O 

versiune pentru  
role cu con de 41mm este disponibilă 
sub denumirea de  
DENSOMAT®-KGR Junior RT150.  

Avantaje speciale 
■ Procesare rapidă, chiar și 

pentru țevi cu dimensiuni 

nominale ridicate. 
 

■ Diametre role de până la 

350 mm. 
 

■ Gamă largă de accesorii. 
 

 
 
 
 

 

DENSOMAT®-11 este o mașină 

portabilă de înfășurare automată care 

este acționată de un motor pe benzină. 

DENSOMAT®-11 este destinată folosirii 

în reabilitarea secțiunilor de țevi și 

învelirea racordurilor de canalizări pe 

noile șantiere de construcții. Cu cele 

două suporturi pentru role, oferă 

opțiunea de procesare multi-straturi a 

sistemelor de benzi într-o singură etapă 

de lucru.  

 
 
 
 
 

Avantaje speciale 
■ Mașină de înfășurare 

automatizată. 
 

■ Procesare foarte rapidă. 
 

■ Sistem de benzi multi-

straturi într-o singură 

operațiune de înfășurare. 
 

■ Mașină portabilă.  

 
 
 
Proprietăți tipice ale produsului 

 

 
Con rolă Lățime bandă Diametru rolă 

Dimensiuni nominale conducte Înălțime de  
   

lucru Accesorii  

(mm) (mm) (mm) DN (inch)  
 minimă (cm) 

 
       

DENSOMAT®-mini 41 max. 100 max. 100 ≥DN40 ≥1.5" 20 Role pentru tobe 
        

DENSOMAT®-1 
   ≥DN80   

Role pentru tobe 41 max. 100 max. 160 (cot conductă ≥ 3" 40 

    ≥DN 100)    

DENSOMAT®-KGR Junior 
41 max. 150 max. 350 ≥ DN 200 ≥ 8" 40 

Role pentru tobe, 

RT150 
braț pentru extensie, carcasă 

      

(coroană închisă),        

DENSOMAT®-KGR Junior 

      Role pentru tobe, 

78 max. 150 max. 350 ≥ DN 200 ≥ 8" 40 braț pentru extensie, carcasă 

       (coroană închisă), 

DENSOMAT®-11 78 max. 100 max. 350 ≥ DN 200 ≥ 8" 45  

        
         
 
 
 
 
 
 
 

 

DENSO GmbH  
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Telefon: +49 214 2602-0  
www.denso-group.com | info@denso-group.com 

 
 
 
 
Informațiile noastre despre produs, recomandările noastre în materie de 

folosire a acestuia şi alte documente relative la produs sunt realizate 

pentru confortul dumneavoastră. Deoarece mai multe factori de instalare 

pot fi dincolo de controlul pe care îl putem avea în privința acesteia, 

utilizatorul ca determina conformitatea produselor pentru destinația 

utilizării şi îşi asumă toate riscurile şi angajamentele în legătură cu 

aceasta  
Toate informațiile conținute în acest document trebuie folosite ca ghid şi nu 

constituie o garanție a caietului de sarcini. Informațiile conținute în acest document 

se pot modifica fără preaviz. Din acest motiv, nu poate fi acceptată nici o 

responsabilitate pentru sfaturi eronate sau orice imposibilitate de a oferi sfaturi. 

 
 
 
 
Utilizatorul este responsabil de verificarea domeniului de aplicare a produsului şi 

de verificarea corespondenței acestuia cu utilizarea prevăzută.  

Termenii noștri generali de vânzări, care sunt disponibili la www.denso-group.com, 

sunt considerați decisivi fără nici o excepţie.  
Aceasta este o traducere din informațiile originale ale produsului German.  
În cazul în care apare orice discrepanță sau orice litigiu care decurge din 

interpretarea acestor informații despre produs, textul în limba germană a 

informațiilor respective despre produs, care este disponibil la www.denso-

group.com, trebuie să fie considerat decisiv. 

Relația juridică este guvernată de legile germane.  12.2018  


