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Equipamento eléctrico
Integrado no chassis :
• 1 Tomada de corrente 230 V + Terra 16 A de tipo P17.
• 1 Regulador electrónico de velocidade.
• Vários relés, disjuntores da marca Télémécanique.
• Potência instalada : 2 kW.
• Tensão de alimentação : 230 V mono 50 Hz + Terra.

Caixa de comando
• 1 Botão “arranque”.
• Enrolamento sujeito ao apoio permanente neste botão de

arranque (segurança CE)
• 1 Contador electrónico de mostrador digital duplo virado para o

operador.
• Função integrada de contagem de cortes.
• 2 Botões de regulação da velocidade de enrolamento.
• 1 Paragem de emergência por botão de pressão.

De série
• Bobinadora de fio.
• Braço de alimentação eléctrica.

Pintura
• Azul RAL 5010.

Opção 1: Escudo basculante de protecção

• Segurança reforçada por um escudo basculante de protecção.
• Equipado com um detector de segurança magnético codificado.
• Funcionamento interdito na posição de aberto.
• Indispensável em caso de uma zona acessível ao público.

Opção 2 : Corta-cabos hidráulico

• Corta-cabos por tesoura hidráulica, capacidade 40 mm.
• Comando bimanual síncrono por 2 botões na caixa de comando

(segurança CE).

DROUAIRE & FILS S.A.
47160 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN - FRANCE
Tél. : 00 33 553 887 087 - Fax : 00 33 553 887 649

www.drouaire.com

Apresentação
• Chassis monobloco compacto, com soldadura mecânica, equipado

com 4 rodas, das quais 2 giratórias ; muito manobrável.
• As 2 rodas fixas estão equipadas com travões para imobilizar a

enroladora durante o enrolamento.
• Subida e descida por macaco hidráulico do braço que suporta o

carreto ou o tambor de enrolamento.
• Comando da subida – descida do carreto em 2 locais diferentes :

por manipuladores eléctricos situados na extremidade do braço e
na caixa de comando.

• Central hidráulica integrada no chassis.
• Válvula pára-quedas anti-retorno para segurança em caso de

ruptura de um tubo flexível.
• Apoio do carreto sobre um eixo em consola, com accionamento

por interruptor de segurança.
• Tambor de enrolamento amovível que entra no eixo em vez do carreto.

Utilização
Carreto

• Diâmetro externo mínimo : 600 mm
• Diâmetro externo máximo : 1050 mm
• Orifício central do carreto : 42 mm e 82 mm
• Largura máxima : 600 mm total.
• Peso máximo do carreto : 300 kg

Tambor de enrolamento
• Tambor de enrolamento amovível de desmontagem rápida.
• Diâmetro interno : 350 mm (regulável até 540 mm)
• Diâmetro externo : 900 mm
• Largura regulável de 100 a 250 mm
• Peso máximo : 80 kg.
• Haste cónica e furada para ataduras.
• Dispositivo de bloqueio rápido do cabo sob uma pala do tambor
de enrolamento, por calço bloqueador.
• Rebordo externo móvel de desmontagem rápida.
• Velocidade de rotação variável de 0 a 60 rpm.

Accionamento - Motorização
• Accionamento por motorredutor assíncrono de 0,75 kW, com regu-

lador electrónico de frequência, para uma velocidade de 0 a 60 rpm.
• Accionamento por interruptor de segurança.
• Com rampa de aceleração incorporada.
• Paragem muito rápida do enrolamento quando se prime a

paragem de emergência ou em caso de corte de corrente.

Carro de Bobinagem
• O carro móvel permite a bobinagem do cabo com guias de cabo

de 4 rolos reguláveis, à entrada e à saída.
• Com contador de medição electrónica de pré-selecção dupla, permi-

tindo o enrolamento a velocidade rápida e depois a desaceleração
antes da paragem automática no comprimento pré-seleccionado.

• Funcionamento em modo de contagem e não contagem, o que é
muito prático sobretudo para os inventários e para os restos de
carretos.

• Roda de medição calibrada do tipo 2 voltas = 1 metro.
• Codificador bidireccional de precisão do tipo 100 pontos / volta, de

eixo oco, para uma fiabilidade acrescida de contagem. Montado
sobre o suporte da roda de medição.

1545 

10
14

 12
40

 

20
10

 

60
0 m

ax
i

GSS04.2M.HBR 

080.12-0.55KW 

carreto 1050

carreto 600

braço de alimentação eléctrica

carro de bobinagem

caixa de comando

COUPE COUPE LEVAGE 

MARCHE 
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Enroladora para carretos de
Ø 1050 máximo e em coroas

Para o acondicionamento de cabos flexíveis
até 30 mm de diâmetro.

Enrolamento em tambor de enrolamento ou carreto.
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• Peso : 290 kg
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