
 

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO
 

Marca: ________________________________________

Modelo: _______________________________________

INFORMAÇÃO DO TUBETE
 

 Diâmetro interno: _______ mm  Tolerância: +/- _____ mm

Diâmetro externo: _______ mm 

Material do tubete: ______________________________

Os tubetes são reutilizados? ____________ nº de vezes

        

                    

INFORMAÇÃO DO PROCESSO

 

Material da bobina: ______________________________

Largura da bobina: __________ mm   nº de cortes _____

A Bobina esta centrada?    Sim            Não 

Diâmetro máximo bobina: ________________ mm

Densidade da bobina: ___________________________

Velocidade Máxima: ______________________ (MPM)

Velocidade Turn Up: ______________________ (MPM)

Tensão Máxima: _________________________ (PLI)

Pressão do Rolo de Contato: ________ pli

                                               @posição _______

Desaceleração da Bobina: _____________ mpm/seg

                                                
 

                                                           
 

                                                           

 

INFORMAÇÃO DO EIXO 
     Serie 850 Espiral               Outro:______________________  

Montagem dos Rolamentos / Tambores  fornecido por:

      Pronatec            Tidland             Outros: ________________

 

                     
 
Se este eixo também é usado em desbobinamento refazer
os dados: (deixe em branco o que não muda)

 

 
Se existe alguma razão para limitar o peso do eixo,  qual é

máximo admissível?
 

Quando o eixo é retirado do tubete, ou quando é 
colocado o tubete, como o eixo é suportado? 

   
100% na mesa                             Em balanço por uma ponta

Outros - especifique: _______________________________

 
    
    
  

(Faça um croqui dimensional)

 

                                   

 
                                                                                             

 

 

OrÇAMENTO: ESTANGAS PNEUMÁTICAS

EMPRESA:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
CONTATO: __________________________________________________________________________ CARGO:__________________________________________    
 

TEL: (_____)  __________________________   FAX: (_____)  ______________________________ e-mail: ____________________________________

DADOS DO EIXO

 
 
        
        
        
        
        
        
                              

Largura da bobina:

Diâmetro Máximo:

Peso Máximo:

Velocidade Max:

Tensão Máxima:

Freio de emergência:

__________________ mm

__________________ mm

__________________ Kg

__________________ mpm

__________________ Nm

__________ até 0 mpm em ______seg.

Peso Máximo do Eixo:

Manuseio de Eixo:

___________ Kg

___________ Talha ou: ___________
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