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Împletituri industriale
din sârmă şi produse din
metal obţinute prin trefilare

KARG – wire technology

Partener pentru industrie şi cercetare.

KARG – wire technology

Tradiţie şi inovaţie.

Ca un puternic participant la activitatea din
cadrul domeniului nostru de activitate
dorim să preluăm şi un rol activ în spaţiul
cercetării şi proiectării.

De aceea colaborăm cu institute şi
universităţi renumite pentru crearea de
soluţii inteligente pentru viitor.

O PARTE DINTRE PARTENERII NOŞTRI:
Numele firmei noastre reprezintă din
1960 un sinonim pentru cea mai înaltă
expertiză în domeniul prelucrării
industriale a sârmelor subţiri, a fibrelor
industriale şi filamentelor.
Ca şi companie ce activează la nivel
mondial suntem parteneri pentru dezvoltarea şi producerea de plase tehnice din
sârmă şi produse din metal obţinute prin
trefilare, precum şi ca soluţie complexă
pentru industria constructoare de maşini,
pentru tehnologii legate de mediu şi
tehnologii de procesare, pentru ingineria
energetică şi utilizări generale în
domeniul industrial.

Produsele noastre inovative şi soluţiile
individuale, standardele maxime de producţie şi procedurile de producţie precise,
standardele de calitate actualizate şi
mecanismele efective de control satisfac şi
cele mai pretenţioase cereri.

6 Universitatea Erlangen
6 Universitatea tehnică din Nürnberg
6 Universitatea tehnică din Ingolstadt
6 Universitatea tehnică din Ansbach
6 Centrul de cercetare Jülich

KARG – wire technology are la sediul său
din Germania o echipă de 50 de angajaţi
foarte motivaţi şi calificaţi la cel mai înalt
nivel. Prin cea mai modernă tehnologie
specială de utilizare a sârmei dezvoltată de
noi înşine am deveit un partener SI reconoscut pentru clienţii noştri.

6 Institutul federal pentru cercetarea materialelor

KARG - wire technology a devenit un
brand, fiind recunoscut ca dezvoltator şi
producător în domeniul construirii de echipamente şi dispozitive pentru maşini de
trefilat şi torsadat.

Vă invităm să ne cunoaşteţi mai bine,
să ne cumoaşteţi Know-how-ul şi produsele!
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Competenţă în cadrul perlucrării
industriale a sârmelor fine.
DOMENII DE APLICARE & EXEMPLE DE UTILIZARE
Aplicaţiile realizate de KARG – wire
technology în cadrul tehnologiei prin
trefilare sunt apreciate de decenii în cadrul
branşei în care activează. Acestea sunt
sinonime cu cea mai înaltă precizie şi cu
soluţii de utilizare customizate.
Liderii de piaţă din domeniile de activitate
ale clienţilor noştri în Europa şi din lume au
încredere în Know-how-ul nostru. Ne
numărăm pe bună dreptate printre cei mai
buni din breasla noastră – clienţii noştri
cheie ne confirmă acest lucru mereu prin atribuirea denumirii de “Furnizor - A”””.

Împletiturile şi plasele noastre din sârmă au
o interbuinţare industrială foarte variate –
fiind produse în mod economic. Ajustate
exact în conformitate cu dorinţele clientului,
produsele noastre permit realizarea
funcţiei industriale dorite. Posibilităţile de
inserare sunt variate – produsele noastre
sunt componente semi-fabricate şi elemente finite cu mare cerere în aproape
toate domeniile industriei. Ele preiau funcţii
de control al funcţiilor, de conductibilitate şi
protecţie în agregate, maşini, instalaţii şi
clădiri sau depinzând de materialul din care
sunt fabricate, elemente de podoabă sau
decor.

INDUSTRIA AUTO

TEHNOLOGII ENERGETICE

TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ŞI
DOMESTICĂ

De 50 de ani produsele inteligente din
sârma ale KARG – wire technology
sunt elemente componente în cadrul
unui număr mare de proiecte de dezvoltare din domeniul auto. Gama lor
de utilizare se întinde de la protecţia
foarte sensibilă a pasagerilor până la
tehnologia modernă şi importantă din
punct de vedere al gazului de
eşapament.

Elemente componente indispensabile
ale procesului de producere a energiei.
Exemple: ecranare, termo-elemente/
schimbătoare de căldură, celule de
combustibil, tehnica de atenuare a vibraţiilor, elemente de etanşare.

Produsele de prelucrare a sârmei de
la KARG – wire technology sunt
miltifuncţionale, economice şi
decorative. Ele îndeplinesc sarcini
importante în toată gama de aplicaţii
industriale finnd fie componente
active sau pasive. Ele sunt potrivite
pentru stocare şi amortizare, filtrare,
impermeabilizare, oferă elasticitate,
maleabilitate, rezistenţă la coroziune
şi sunt reciclabile.

Exemple: sisteme airbag, instalaţii
pentru eşapament, catalizatori,
tehnica de atenuare a vibraţiilor,
elemente de etanşare, componente
pentru scut termic, apărătoare pentru
celulele de combustibil, filtru de aer /
separa-tor, protecţie împotriva exploziilor

TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ ŞI
TEHNOLOGII PROCESUALE
Aerul şi apa sunt cele mai valoroase
resurse naturale de care dispunem.
Tehnologia împletiturilor din sârmă ale
KARG – wire technology ajută să le
protejăm şi să le păstrăm.

Exemple: Plasă de cupru, filtrare,
protecţie împotriva vandalismului,
tehnica de atenuare a vibraţiilor,
elemente de etanşare, componente
ale scutului termic

Exemple: Filtre din împletituri de
sârmă, separatoare de picături, separatoare cu elemente de coalescenţă,
filtru pentru aer viciat, amortizator de
vibraţii

PRODUSE & SERVICII
6 Împletituri din sârmă
6 Plase din sârmă
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Împletiturile din sârmă –
utilizate pretutindeni.
Împletiturile din sârmă de la KARG sunt
produse din sârmă continuă ca nişte ochiuri
concatenate în formă de toartă. Suprafeţele
de contact extrem de mici la punctele de contact rezultate în urma profilului formează o
împletitură cu ochiuri tridimensională mobilă
cu o elasticitate ideală şi capacitate de
expansiune. Adaptate în mod exact, aceste
caracteristici permit producerea funcţiei
tehnice dorite în cadrul produsului în care
este utilizat. Se poate vedea în cadrul
graficului alăturat modul de realizare
schimatic şi termenii de specialitate definiţi.
PRODUCEREA DE ÎMPLETITURI DIN
SÂRMĂ
Un tub produs prin procedeul de împletire circulară se prelucrează de regulă ca o bandă
aplatizată. Aceste benzi permit prelucrarea
lor ca ambalaje prin îndoire şi aplicare şi prin
comprimare succesivă pot deveni elemente
ale unor împletituri din sârmă.

Livrarea se face sub forma unor role, ca
bucăţi tăiate pe măsură, confecţionate în
pachete sau elemente individuale. Tehnologia Karg permite respetarea unor valori
de toleranţă reduse şi în consecinţă costuri
de producţie avantajoase.

PLASE ROTUNDE ŞI PLATE

ELEMENTE DE PRESIUNE

ELEMENTE COMPONENTE

Plasele rounde şi plate sunt împletituri foarte
flexibile realizate din produse continue mono
sau multifire semi-finite (sârmă, fibre, filamente). Ele sunt puse la dispoziţia clienţilor noştri
în forma lor de bază în mod direct sau ca
produs semi-finit pentru o posibilă prelucrare
ulterioară.

Elementele de presiune de la KARG reprezintă o
clasă tehnică foarte intere-santă pentru prelucrare ce derivă din gama împletiturilor de bază a
KARG – wire technologies.
Componentele sunt produse în mod parţial sau
total automatizat în serie mică, medie sau mare.

Utilizând metode adecvate elementele din
sârmă ale KARG – wire technologies şi
celelalte materiale împletite sau alte
elemente achiziţionate în plus (de exemplu elemente din table metalice, inserţiii din ceramică) sunt înnobilate devenind
“Elemente Componente”.

UTILIZAREA ÎMPLETITURILOR DIN
SÂRMĂ

Forme de livrare: în rolă, bucăţi, ca piese
turnate
Utilizare: filtre pentru baia de ulei şi filtre de
aer, izolaţii, catalizatori, perne de aer pentru
amortizare, silenţiatoare, separatoare de
picături, înveliş pentru cabluri şi ţevi până la
ecranări sau întărituri.

Posibilităţile de utilizare sunt variate şi se
extind de la elemente de amortizare, de
filtrare, catalizatoare pentru utilizarea în
domeniul medical pentru chirurgia cardiovasculară până la elemente de artă.

DATE TEHNICE
Diamentrul sârmei: cca 0,05 - 1,0 mm prelucrată ca sârmă rotundă sau plată în unul sau
mai multe straturi
Lăţimea benzii: cca 10 – 1000 mm (măsurată
pentru o bandă tubulară aplatizată, precompresată)
Lungimea ochiurilor: 1,5 – 15 mm în funcţie
de materialul din care sunt produse
Distanţa dintre ochiuri: 2 – 30 mm în funcţie
de materialul din care sunt produse
Prezentare: împletituriă netedă, profilată,
ondulata în mod oblic sau sub formă de
săgeată, aspecte speciale, combinaţii de materiale (paterial plastic/sârmă din metal).

Utilizare: construirea de prototipuri, serii limitate,
generatoare pentru airbag-uri, catalizatoare
Elementele noastre compacte din sârmă ajută în
mod hotărâtor la creşterea nivelului de confort la
utilizare şi de siguranţă. Astfel sunt utilizate în
cadrul unor elemente de funcţionare importante.
Rolul lor principal este acela de a asigura funcţii
de atenuare a vibraţiilor şi estompare a sunetelor.
Rezistenţa la uleiuri, acizi sau soluţii alcaline,
rezistenţa la uzură şi o înaltă durabilitate mecanică sunt caracteristici prin care elementele
noastre de presiune se fac remarcate.
DATE TEHNICE
Referinţe: densitatea produsului ambalat în g/cm³
sau kg/m³
Intervalul standard cca 0,8 - 4,0 g/cm³
Volumul spaţiului dintre ochiuri în %
Suprafaţa sârmei în m² / m³
Toleranţe dimensionale: rezultă din dependenţa
de densitatea elementelor
Toleranţe la greutate: sunt stabilite prin intermediul specificaţiilor de livrare a materialului brut.

Acestea pot fi introduse direct în cadrul
propriilor procese de producţie ale clienţilor noştri. Secvenţele legate de logistică şi producţie se scurtează în mod considerabil, iar gradul de eroare şi cantităţile
de materiale reziduale rezultate din aplicarea acestora în propriul câmp de activitate sunt minimalizate. La cerere putem
prelua, în conformitate cu dispoziţiile dv.
de livrare, programarea componentelor ce
trebuie livrate.
Ultilizare: Unităţi airbag, elemente de montat ale catalizatoarelor, elemente de decuplare, unităţi de depozitare şi amortizare.

PRODUSE
6 Împletituri circulare şi plate
6 Elemente de presiune
6 Elemente componente
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Împletituri din sârmă trefilată –
o legătură puternică şi flexibilă
Plasele împletite din sârmă trefilată sunt elemente componente semi-finite
şi finite cerute în aproape toate domeniile industriale.

– in starker, flexibler Bund.

În special în domeniul tehnicii cablurilor şi al
tubulaturii ele sunt utilizate ca “soluţii Stand
Alone” indispensabile sau ca unităţi
stratificate flexibile cu caracteristici electromagnetice extraordinare de protecţie pentru
un volum mare.
În cadrul industriei constructoare de maşini
ele sunt utilizate printre altele ca şi componente în cadrul unor ansamble de decuplaj
supuse la temepraturi ridicate în sistemul de
evacuare a gazelor de eşapament.

Ele acţionează ca un element de compensare pentru tensiuni termice recurente.
KARG – wire technology produce în acest
moment produse precum împletituri
concave şi tubulare într-o gamă de formate
cu un diametru nominal de 3 – 100 mm.
Principiile de producţie sunt reprezentate
de standardele domestice sau realizarea de
părţi componente în concordanţă cu specificaţiile stabilite împreună cu clientul.

ÎMPLETITURI DIN SÂRMĂ
Forme de livrare: role, bucăţi, părţi în anumite forme
DATE TEHNICE
Calităţile sârmei: Cupru, cupru cositorit, oţel, oţel
cositorit, tipuri de oţeluri superioare, fosfor-bronz,
material plastic, fire din poliester, alte materiale
plastice speciale
Dimensiunea sârmei: standard 0,15 – 0,50 mm
Numărul de fire de sârmă : 3 – 12
Număr de cocleţi: 24, 36, 48
Dimensiunea împletiturii prin secţiune transversală:
3 – 100 mm
Forme de livrare: lungime fixă, inele lipite de 25 de
metri desfăşuraţi (pentru pentru împletituri pe tub de
transport), produse bobinate după lungimea posibilă
de depositare, fragmente

EXEMPLE DE PRODUSE
6 Împletituri de protecţie
6 Tehnica de ecranare
6 Împletituri tubulare
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Calitatea superioară a produselor
şi clienţi satisfăcuţi pe deplin.
MANAGEMENTUL CALITĂŢII

CERTIFICARE

De aceea am fost prima companie germană din
domeniul nostru de activitate care a introdus
încă din 1995 un sistem uniform pentru
managementul calităţii în conformitate cu QS
9000 urmând ca în 2002 să îl perfecţionăm
aducându-l la certificarea actuală conform ISO
TS 16949 – 2002.

Un grad înalt şi constant al calităţii al produselor şi serviciilor se poate atinge doar printrun permanent control al proceselor şi prin
optimizarea lor. Verificarea anuală şi evaluarea
procedurilor noastre operaţionale din sfera
industrială şi comercială realizate de către
companii externe certificate în acest sens
reprezintă pentru noi un instrument managerial

Fiecare angajat al nostru este informat, printr-un
permanent program de perfecţionare, în
legătură cu principiile politicii noastre referitoare
la calitate şi înţelege că doar calitatea superioară a prestaţiilor poate satisface cerinţele
crescânde ale clienţilor noştri.

important.

Protecţia mediului se numără printre cele mai
importante responsabilităţi socio-politice şi antreprenoriale pentru noi.

Având la bază ultimele rezultate ale auditului,
echipele noastre însărcinate cu calitatea vor
discuta la timp şi orientându-se spre proiect
condiţiile de calitate împreună cu clienţii şi
furnizorii noştri principali din întreaga lume. Un
departament experimentat în domeniul extinderii listei de furnizori va asigura de asemenea
standarnele specifice pentru materie primă.

Măsurile definite clar ne asigură că sarcinile
rezultate din aceasta vor fi implementate la
toate nivele în cadrul proceselor de producţie.
Activăm în concordanţă cu standardele bazate
pe sistemele de management pentru protecţia
mediului DIN EN ISO 14001.
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Made in Germany.

Nou proiectăm şi producem în Bayern.
Sediul firmei noastre este la Ellingen, o
perlă a barocului franc. Ţelul nostru
declarat: Să oferim întotdeauna clienţilor
noştri servicii de top „Made in Germany“.

Calitatea noastră certă şi convingă-toare la
livrare este cunoscută deja şi de aceea
considerăm că spaţiul economic european
şi deopotrivă noile pieţe din Europa de Est
şi din Asia au un bun potenţial pentru viitor.
Ne extindem pornind de la sediul nostru din
Germania şi însoţim activ proiectele de
colaborare europene ale clienţilor noştri.

În plus vom realiza în viitorul apropiat
produse respectând 100% calitatea
produselor KARG în cadrul unui al doilea
punct de lucu european pentru a putea
reacţiona ca de obicei prompt la cerinţele
clienţilor noştri. Şi asta pentru că nu există
contradicţii între păstrarea valorilor
tradiţionale şi o strategie internă orientată
către spaţiul internaţional

Vă invităm să ne cunoaşteţi şi să aflaţi
informaţii de primă mână şi la faţa
locului despre proiectare, producţie şi
logistică.

Aveţi şi dumneavoastră încredere în calitatea noastră verificată!
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