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O mais novo bobinador de torre dupla da CSI, de 30” 
de diâmetro, totalmente controlado por PLC, inclui as 
inovações de nosso modelo popular 3001 DTW com a 
adição das seguintes melhorias:
• Tecnologia de acionamento AC da ABB, com feedback 

de célula de carga
• Transferência automática nas direções para frente 

e reversa 
• Cilindro de estiramento linear para um bobinamento 

de borda preciso
• Pressão gradual do cilindro de estiramento
• Extensão automática do contraponto sobre o índice
• HMI multilíngue - inglês, espanhol e francês 

Recursos padrão: 
• Tecnologia de acionamento AC da ABB, com 

feedback de célula de carga
• Cilindro de estiramento linear para um 

bobinamento de borda preciso 
• Transferência automática (para frente e reversa)
• Tensão gradual eletrônica (padrão)
• Fuso vetor AC e pinça de acionamento 

controlados por compensador
• Pressão gradual do cilindro de estiramento
• Extensão automática do contraponto sobre 

o índice
• 100% digital (nenhum potenciômetro para ajustar)
• Acesso HMI aos diagramas elétricos, vídeos 

de treinamento e manuais
• 1 ano ou a garantia do fabricante 

dos componentes

Opções:
• Lâmina giratória com 

transferência estática
• Configuração de bobinamento 

sem coluna
• Assistência técnica remota
• Visores em vários idiomas

Recursos de segurança:
• Cortina frontal de proteção ocular
• Dispositivo de segurança traseiro
• Interruptor de liberação da pinça
• Cordão de emergência
• Controle de baixo torque do eixo
• Transferência automática
• Extensão automática do contraponto

NOVO! Modelo CSI 3011D

Recursos e Especificações

Especificações:
• Diâmetro do rolo: 30”
• Planicidade máxima: 104” (padrão)

Espaço ocupado:
Planicidades: 54” até 104” (incrementos de 10”)
Saliência (Ressalto)/Armários: 71” 
Profundidade: 95”
Altura: 94” até 108”

Espaço ocupado = (Planicidade + Saliência) 
x Profundidade

Acesse www.CSI-Parts.com
para pedir peças sobressalentes

Dúvidas? Ligue para 847.519.0232

O modelo 3011D da CSI é a alternativa nova e totalmente atualizada 
a um Bobinador GEC 1008D. Se você possui um velho 1008D em sua 
fábrica, veja nossos serviços especiais de reforma para a condição 
de “como novo”, completa com uma nova garantia.

BOBINADOR DE 30”, TORRE DUPLA, 3011D
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