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Medek & Schörner WIRE 2014 Düsseldorf fua-

rında aşağıda belirtilen yüksek performanslı

kablo markalama makinelerini sergileyecek ve

tanıtacaktır. 

Kablo Markalama Makineleri

• 1200 m/dak.  hıza kadar kullanılabilen yüksek

kaliteli gravür baskı makineleri (LAN kabloları,

kontrol kabloları vs.)

• Ekstruder kafası çıkışında sıcak kablonun su

ile yüzeysel soğutulması için sisleme ünitesi 

• Çok yüksek hassasiyetli sıcak veya soğuk

kabartma veya sıcak folyo baskı yapan metraj

ve markalama makineleri  (güç kabloları, tele-

komünikasyon kabloları, optik fiber kablolar

vs.) 

• Telefon kabloları, switchboard kabloları, oto-

motiv kabloları, LAN kabloları için yüksek per-

formanslı ring markalama makineleri

• Hızlı çalışan kablo markalama makinelerinde

markalama kalitesini izleyerek, düşük baskı

kalitesinin ya da eksik baskının anında kontrol

edilmesine imkan sağlayan video sistemleri.

• Kablolar için Lazer Markalama Sistemleri.

Optik Fiber Kaplama Sistemleri

Yüksek hızlı optik fiber işleme sistemleri:

• 3000 m/dak hızlara ’e kadar optik fiber boya-

ma hatları 

• Optik fiber için Ring markalama makineleri

• 1300 m/dak hızlara kadar “tight buffer” hatları

• 1000 m/dak hızlara kadar ve mükemmel bant

düzgünlüğü ile fiber bant üretim hatları

• Çoklu Kompakt Fiber (CFU) birimleri üretimi. 

Optik fiber kaplama makineleri piyasasının

liderlerinden biri olan Medek & Schörner’in,

sistemlerinin modüler yapısı ve esnekliği saye-

sinde optik fiber alanı dışındaki bazı alanlarda

da farklı uygulamaları bulunmaktadır.

• UV verniği ile bakır tel izolasyonu (emaye tel)

• UV reçineleri kullanarak çok hassas ölçü tole-

ransı gerektiren mikro fleksibel yassı kablo

üretimi.

Medek & Schörner on yıllardır kablo markala-

ma makineleri ve optik fiber işleme hatları

pazarının liderlerinden biri olmuştur.

Medek & Schörner, kablo ve optik fiber marka-

lama ve kodlama makineleri pazarının bu seg-

mentinde, özellikle enerji, telekom, data kablo-

larını kapsayan geniş ürün yelpazesi ile faali-

yet gösteren hemen hemen tek firma konu-

mundadır.

Wire Düsseldorf 2014 fuarında 10A40 numara-

lı standda bizi ziyaret edebilirsiniz.  

Medek & Schörner
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marking machines at the WIRE 2014

Düsseldorf fair:

Cable Marking Machines

• High quality gravure printers (LAN cables,

control cables, etc.) for speeds up to 1200

m/min,

• Water Misting unit for the application of

fine water dust for pre-cooling of the hot

wire immediately after the extruder.

• Embossing meter markers / hot foil

sequential meter markers for highest accu-

racy of length measurement (power cables,

telecommunication cables, optical fibre

cables, etc.)

• High performance ring markers for mark-

ing telephone wires, switchboard wires,

automotive cables, LAN cables.

• Video system for monitoring the print

quality of fast-running cable printing

machines, e.g. allowing real-time inspec-

tion for bad quality and/or missing prints

• Laser Marking System for Cables

Optical Fibre Coating Systems

Top speed optical fibre processing sys-

tems: 

Medek & Schörner

Marking of cables and 
coating of optical fibres



• Optical fibre colour coding up to 3000 m/min; 

• Ring marking of optical fibres; 

• Tight buffering up to 1300 m/min; 

• Fibre ribbon production with excellent ribbon planarity and

for speeds up to 1000 m/min.

• CFU Production of compact fibre units

Thanks to the modularity and flexibility of its systems,

Medek & Schoerner as one market leader in coating

machines for optical fibres was able to implement other

applications, including some outside the field of optical

fibres:

• Copper wire insulation with UV varnishes (enamelled

wire)

• Manufacture of dimension-sensitive precision micro flexi-

ble flat cables (FFC) using UV resins

For decades now, Medek & Schörner has been a world

market leader in cable marking machines and optical fibre

processing lines.

As the only company operating in this market segment,

Medek & Schörner covers virtually the entire spec-trum of

machines for marking cables and coding optical fibres; in

particular for power, telecom, data cables.

Come and see us at Wire Düsseldorf 2014

Austrian Pavilion, Stand No.10A40

Kuru ve sıvı silan uygulamaları için ideal Rosendahl ekstrüzyon 
teknolojisinde otomatik silan kullanımı sayesinde en üst düzeyde 
güvenlik saglanmaktadır.

Rosendahl‘s extrusion technology is the perfect solution for dry 

& liquid silane applications. Benefit from highest security level 

due to automatic silane handling.

www.rosendahlaustria.com
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