
Kaba Tel Çekme - Yüksek Verimlilik ve Kalite

Niehof MSM 86 model kaba tel çekme makinesi 
Söz konusu yatırım olduğunda, enerji verimliliği kavramı, tel ve kablo sektörü de dahil olmak üzere, günümüzde yaygın 
olarak kullanılan bir kavramdır. Maschinenfabrik Niehof firması, her yeni makine nesliyle sunduğu inovatif gelişmeleriyle 
her zaman teknolojinin bir adım önünde olduğunu kanıtlamaktadır.

Kaba Tel Çekme Teknolojisi
Tel ve kablo sanayi, yıllar boyunca Niehof’un aralıksız olarak sunduğu çığır açıcı teknolojiler ve yeni standartlardan ya-
rarlanmıştır. Örneğin M85 modeli; bakır, aluminyum ve bunların alaşımları söz konusu olduğunda, dünya çapında en çok 
satan kaba tel çekme makinesi olmuştur. Niehof bu makineyi ilk kez 1962 yılında piyasaya sunmuş ve günümüze kadar 
geliştirmeye devam etmiştir. Her kasnağı birbirinden bağımsız ayrı birer motorla tahrik edilen MSM85 modeli kaba tel 
çekme makinesi ise sektörde ilk kez 1998 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze gelindiğinde, Niehof tarafından 
yapılan AR&GE çalışmalarının sonucunda en güncel modeli olan MSM86 kaba tel çekme makinesi geliştirilmiştir. Bakır, 
alüminyum ve bunların alaşımlarının yanı sıra, diğer demir dışı metaller için de tasarlanan MSM86; R502, RA501 ve RI420 
model inline tavlama ünitelerinden biriyle kombine edilerek son derece güçlü ve yüksek enerji verimliliği ile ön plana çıkan 
kaba tel çekme hatları oluşturmaktadır.  Çekme kasnaklarının sayısı, çapı ve final kapstanının modüler olarak tasarlanabil-
mesi sayesinde MSM86, müşterilerinin ihtiyacına en uygun şekilde uyarlanabilmektedir. 

Tasarımın İncelikleri
Bu makinenin karakteristik özelliklerinden bir tanesi de çekim emülsiyonu ve dişli yağını güvenli bir şekilde birbirinden 
ayıran özel mekanik sızdırmazlık sistemidir. Geliştirilmiş basınçlı emülsiyon besleme sistemi ve soğutma verimliliği sağla-
yan yeni nesil hadde yuvaları da bu karakteristik özelliklerden biridir. Farklı tel çaplarını üretmek amacıyla yapılan hadde 
değişimleri esnasında makina duruş sürelerini azaltan hızlı hadde değiştirme (quick die change) sistemi sayesinde üretim 
verimliliği arttırılabilmektedir. 

Verimli Enerji Kullanımı
Kaydırmanın (slip) en aza indirgenebilmesi, kullanımda olmayan kapstanların devre dışı bırakılabilmesi ve motorların çıkış 
tarafındaki küçük çaplı kapstanlara direkt bağlı olması sayesinde, enerji tüketim değerleri en düşük seviyeye çekilmiştir. Bir 
önceki nesil MSM85 modeliyle karşılaştırıldığında %10, şanzuman tipi kaba tel çekme makinalarıyla karşılaştırıldığında ise 
%20’ye varan enerji tasarrufu sağlandığı görülmektedir.

İşletme Kolaylığı
Dokunmatik paneli ve ağ uyumlu renkli ekranlı NMI (NIEHOFF Machine Interface) arayüzü sayesinde makinanın işletimi 
son derece basittir. NMI sistemi, üretim parametrelerini gösteren, bakım talimatlarını bildiren ve arıza tespitini kolaylaştıran 
fonksiyonlara sahiptir. Sistemdeki verilerin kaydedilerek arşivlenmesi ve reçete yönetimiyle sistem, tam bir bütün oluş-
turmaktadır. NDI (NIEHOFF Data Interface) sayesinde ise üretim ve makina ile ilgili tüm bilgiler ethernet ve OPC sunucu 
aracılığı ile MES/ERP sistemlerine çift yönlü olarak aktarılabilir.

Sonuç: Yüksek Kalitede Tel 
Elektronik kontrol sistemi, kaydırma faktörünün en aza indirgenmesini mümkün kılar.  Bununla birlikte optimize edilmiş tel 
yolu, basınçlı emülsiyon püskürtme sistemiyle soğutulan hadde yuvaları ve çekim haznesine tamamen daldırılmış çekme 
kapstanlarının sağladığı verimli soğutmanın tek bir sonucu vardır: MSM86 ile çekilmiş yüksek yüzey kalitesine sahip tel.

MSM 86 Teknik Verileri 
İki telli versiyon*
Maks. üretim hızı 40 m/sn
Maks. üretim kapasitesi 48.000 ton/yıl (7.000 saat ve %85 çalışma oranıyla, 2 x 2,60 mm tel için)
Maks. giriş teli çapı 2 x 8,00 mm
Bitmiş tel çapı aralığı 2 x 1,20 - 2 x 3,80 mm veya 1 x 1,20 -1 x 5,50 mm

*Kopma mukavemeti 250 N/mm2 olan bakır filmaşin için

Tek Kaynaktan Komple Çözümler
Maschinenfabrik Niehof firması 60 yılı aşkın deneyimiyle, demir dışı metallerden tellerin üretilmesi ve sonrasındaki oto-
motiv kablosu, data kablosu ve özel kabloların imalat sürecinde kullanılan, ekstrüzyon hatları hariç tüm makinaları geliş-
tirmekte ve imal etmektedir. Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarını anlayan profesyonel uzmanlar tarafından teknik destek de sun-
maktadır. Orjinal Niehof yedek parça ve aşınma parçalarının en uygun şekilde tedarik edilmesi, makinaların incelenmesi 
ve revizyonunun yanı sıra, makina operatörlerine ve bakım ekibine verdiği eğitimlerle servis ve hizmet yelpazesini tamam-
lamaktadır. Niehof Group, geliştirme ve planlama aşamasından komple kablo fabrikası kurulumuna kadar müşteriye özel 
anahtar teslim çözümler sunar.

Şekil NIEHOFF MSM 86 model kaba tel çekme makinesi yüksek enerji verimliliği ve tel kalitesi sunar.
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The latest addition to a long history of innovation is the new type 
MSM 86 rod breakdown machine designed for wires made of 
copper, copper alloys, aluminum, aluminum alloys, and other 
non-ferrous metals. State-of-the-art technological features and 
modular design result in dependably high quality wire surfaces 
and high production output. The real innovative power comes 
from unprecedented energy eficiency and an energy consump-
tion which is 10% lower than that of its predecessor model MSM 
85 and 20% lower than that of conventional rod breakdown ma-
chines.

The MSM 86 is designed to be combined with the new R 502 
continuous resistance annealer. With an annealing power of 530 
kW, the R 502 is the most powerful NIEHOFF annealer to date. 
Power consumption is reduced by 20% compared to state-of-
the art DC annealers due to the newly developed voltage control 
system NAC (Niehoff Annealing Controller) and the AC annealing 
principle.

High eficiency: 2 wires Cu 2.60 mm with 24 m/s = 8,100 Kg/h

NIEHOFF combines outstanding expertise along your entire value 
chain with customer proximity and reliable service, for the entire 
lifecycle of your investment. It is just this combination that will 
make the difference, so you can concentrate on what is most 
important to you: your decisive competitive advantage.

Expertise, Customer Driven,
Service – in Good Hands with NIEHOFF

Uzun bir yenlikçilik mazisi olan; bakır, bakır alaşımları, aluminyum, 
aluminyum alaşımları ve diğer demir dışı metaller için kaba tel çek-
me makinalarının en son modeli MSM 86, teknolojinin ulaştığı 
son noktadaki özellikleri ve modüler tasarımı sayesinde, üst düzey 
kalitede tel yüzeyi ve yüksek üretim kapasitesi sunmaktadır. Esas 
yenilikçi gücü ise, bir önceki modeli olan MSM 85’ten %10, şan-
zumanlı kaba tel çekme makinalarından ise %20 daha az enerji 
tüketimiyle,  eşsiz enerji verimliliğidir.

MSM 86, yeni R 502 model tav ünitesi ile kombine edilmek üze-
re tasarlanmıştır. 530 kW tavlama gücü ile R 502, bugüne ka-
dar imal edilmiş en güçlü NIEHOFF tav ünitesidir. Yeni geliştirilen 
voltaj kontrol sistemi NAC (Niehoff Annealing Controller) ve AC 
tav prensibi sayesinde, son model DC tav ünitlerine kıyasla %20 
enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Yüksek verim: 2 tel Cu 2,60mm - 24 m/s’de = 8,100 kg/saat

NIEHOFF; uzmanlığı, güvenilir servisi ve müşteriye yaklaşımı ile ya-
tırımlarınızın kullanım ömrü boyunca kalite zincirinize yeni bir hal-
ka daha ilave eder. Sadece bu sayede farklılığınızı hisseder ve sizin 
için en önemli konulara odaklanabilirsiniz: Rekabet avantajınız.
 
Uzman, Müşteri Odaklı, Güvenilir Servis
NIEHOFF ile Emin Ellerde  



Rod Wire Drawing – Highly E� icient And Highly Qualitative

The rod breakdown machine type MSM 86 from Nieho�  
Today, energy ef iciency is a buzzword everywhere, also in the wire and cable industry when it comes to investments. 
Maschinenfabrik Niehof  proves with each new machine generation that their innovative further developments are tech-
nologically always one step ahead. 

Rod Wire Drawing Technology
For many years the wire and cable industry has been benefiting from the groundbreaking impulses and new standards 
which Niehof  has been setting again and again. For instance, the rod breakdown machine type M 85 has become the 
worldwide top-selling rod breakdown machine for non ferrous wires. Niehof  launched it in 1962 and has continuously 
further developed it since then. In 1998 the individually driven rod breakdown machine type MSM 85 was used in an 
industrial application for the first time. The current result of the development work by Niehof  in this field is the rod bre-
akdown machine type MSM 86. Designed for wires made of copper, copper alloys, aluminum, aluminum alloys and other 
non-ferrous metals, the machine can be combined with a continuous annealer of the R 502, RA 501 or RI 420 types, 
which are extremely powerful and work with high energy ef iciency. Modular design and criteria such as the number of 
drafts, the drawing capstan diameter and the final capstan modules enable the MSM 86 to be adapted ideally to indivi-
dual customer requirements.

Design Refinements 
One of the characteristics of this machine is a special mechanical sealing system which reliably separates drawing emul-
sion and gear oil. Characteristic are also the drawing die holders with an innovative pressure lubrication and cooling. An 
increased productivity is achieved thanks to the quick drawing die change system which reduces downtime when chan-
ging the machine setup for dif erent dimensions.

Energy E� icient
As slip is minimized, capstans which are not in use can be switched of  and the motors of the small capstans in the wire 
outlet section are directly coupled, energy consumption is reduced to a minimum: in comparison with the predecessor 
model MSM 85 energy savings of up to 10 % and in comparison with conventional rod breakdown machines even of up 
to 20 % in total are achieved.

Easy to Operate
The machine is simple and intuitive to operate by means of a touchscreen with a network-compatible NMI (NIEHOFF 
Machine Interface) color interface. The NMI displays the production parameters, gives maintenance instructions and 
of ers diagnostic functions. Data can be recorded and archived, and a recipe data management completes the range of 
functions. With the NDI  (NIEHOFF Data Interface) process related data and machine data can be exported or imported 
via Ethernet and OPC server to an MES/ERP system.

The Result: High Wire Quality 
The electronic control allows operation with minimized slip. This concept together with the optimized wire path, the 
pressure lubrication and cooling of the drawing die holders and the optimum cooling conditions in the fully submerged 
drawing basin finally has one result: the high quality wire surface of a wire drawn on an MSM 86.

Technical Data MSM 86
two-wire version*
max. production speed 40 m/s
max. production output 48.000 t/a
(for 7.000 hrs operation and 85% utilization, wire product 2 x 2,60 mm)
max. inlet diameter 2 x 8,00 mm
finished wire diameter 2 x 1,20 – 2 x 3,80 mm or 1 x 1,20 – 1 x 5,50 mm

*For copper with an inlet strength of 250 N/mm2

Complete Solutions From a Single Source 
Maschinenfabrik Niehof  develops and builds with an experience of more than 60 years all machinery needed for the 
production of non-ferrous metals wires and the further processing into automotive, data and special cables, with the 
exception of extruders. In addition, the portfolio contains technical assistance by professional specialists who speak 
the customers´ languages. The reliable supply with original Niehof  wear parts and spare parts, machinery inspection, 
refurbishment and maintenance measures as well as machine operator and maintenance training courses complete the 
range of services. Niehof  Group of ers custom-tailored solutions from development and planning to turnkey projects of 
complete cable factories.

Fig. Niehof ’s rod breakdown machine type MSM 86 of ers a high degree of energy ef iciency and wire quality 
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