


DESENROLADORES DE ARAMES
SÉRIE - DA

Os desenroladores de arame da série DA são equipamentos que ajudam a desenrolar em velocidade 
constante ou lentamente variável o arame acumulado em estocadores, rolos ou carreteis e permitem 
alimentar a máquina que recebe o arame destes estocadores, em velocidade maior e com menor 
possibilidade de embaraçamento.
Os desenroladores DA-P são destinados ao desenrolamento a partir de rolos e fornecidos com um 
pulmão acumulador de arame que permite que, em caso de embaraçamento ou mau desenrolamento 
do arame do estocador, a máquina que se segue possa ser parada automaticamente, através de um 
intertravamento elétrico dos dois equipamentos, o que evita o arrebentamento do arame e, no caso 
de uma trefiladora, por exemplo, que esta deva ser re-enfiada, com a perda de tempo de produção 
que isto acarreta e evitando-se também uma solda.
Os  modelos  DA-F  são  providos  de  um  braço  giratório,  chamado  “flyer”,  que  permite  um 
desenrolamento do arame mais seguro e bem mais veloz principalmente no caso de desenrolamento 
a partir de carreteis.
Além disto os modelos DA-P-G ou DA-F-G possuem um braço giratório que permitem ao operador 
trabalhar com dois estocadores ou carreteis, um em operação e o segundo em espera. Com isto 
desaparece o tempo parado para troca de estocadores porque o operador pode soldar a ponta final, 
inferior, do estocador em operação com a ponta inicial, superior, do estocador em espera e a troca 
de estocadores se dá automaticamente pela rotação do braço giratório ao terminar um estocador.
Adicionalmente os equipamentos DA-P estão equipados com um sensor de arame que detecta a sua 
presença, parando automaticamente a máquina se o arame vier a faltar.
Os equipamentos DA são fabricados em diversos tamanhos, segundo a altura dos estocadores ou o 
tamanho dos carreteis e conforme a faixa de diâmetros de arame com os quais trabalharão.
Para altas velocidades de desenrolamento de arames em rolos, os DA-P poderão ser fornecidos com 
um sistema motorizado, com velocidade variável, para fazer girar os estocadores, aumentando a 
velocidade e a facilidade de desenrolamento.

OBSERVAÇÃO – Modelos especiais sob consulta.
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