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Pneumatické upínací hřídele jsou používány pro navíjení a odvíjení 
rolí materiálů na mnoha místech ve zpracovatelském průmyslu. 
Nafouknutím hřídel zvětší svůj průměr a tak dokonale upne dutinku. 
Pomocí hřídelí dokážete následně přenášet točivý moment na roli - 
brzdit při odvíjení nebo pohánět při navíjení. 

Tělo hřídele je vyrobené z  lehkého hliníkového nebo robustního 
ocelového těla a kalených ocelových čepů přesně na míru Vaší 
aplikaci.

Pneumatické hřídele s výstupními segmenty Hřídele pro diferenční navíjení včetně jejich aplikace na stroji

Pneumatický hřídel s upínacími pásy a čtvercovými čepy

Pneumatické hřídele s upínacími pásy jsou navrženy pro navíjení a odvíjení jedné nebo více rolí na jednom hřídeli nebo pro upnutí 
řezacích nožů. Upínací pásy jsou k dispozici z odolné gumy, hliníku, případně jiných materiálů.

Pneumatické hřídele s výstupními segmenty jsou často používány ve velmi náročných průmyslových aplikacích hlavně v papírenském 
průmyslu. Jsou vhodné pro navíjení rolí s vysokou hmotností pod velkým točivým momentem.

Hřídele pro diferenční navíjení jsou vhodné pro navíjení více rolí hlavně plastových materiálů na řezačkách. Dodáváme hřídele pro stroje 
SOMA, KAMPF, ATLAS, EUROMAC apod.

Vzduchové duše PružinkyUpínací pásy Přechodky Nafukovací ventily

Jsou ideálním řešením pro velké hydraulické odvíjecí stojany a pro 
aplikace s hmotnostmi role nad 3000 kg.
   
Nabízíme standardní model pro odvíjení jednoho průměru, 
stupňovitý model nebo model s přírubou pro vyhození prázdné 
dutinky po odvinutí.

K dispozici jsou i hlavice aktivované boční silou a pneumatické 
hlavice s  adaptéry.Pneumatické upínací hlaviceMechanická hlavice

Nafukovací adaptéry jsou často používány při navíjení nebo odvíjení 
rolí s několika průměry dutinek. Tělo adaptéru je vyrobeno z lehkého 
hliníku nebo oceli a nafukovací část z vysoce odolné gumy. Adaptéry 
se montují na upínací hřídel pomocí stahovací příruby. 

K dispozici je také model s přírubou, která slouží jako doraz pro 
dutinku a vzduchové spojení mezi dvěma adaptéry.

Adaptéry na hřídeli

UPÍNACÍ HLAVICE

PNEUMATICKÉ HŘÍDELE

Hlavice aktivována 
boční silou

ADAPTÉRY

NÁHRADNÍ DÍLY

Kruhové duše
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Bezpečnostní příklopná ložiska umožňují velmi snadné nakládání a vykládání role do a ze stroje. Příruba se odklopí a hřídel s rolí se 
jednoduše vloží do čelistí. Jedno ložisko se dodává s výstupní hřídelí pro pohon nebo brzdu.

Standardem je uložení čtverec, v nabídce máme i speciální uložení proti házení role. K dispozici jsou verze s odklopnou a posuvnou 
přírubou, v patkovém a přírubovém provedení. Naše ložiska jsou ekonomickou a kvalitní alternativou drahých konkurenčních verzí, mají 
vyměnitelné čelisti a jejich údržba je rychlá a jednoduchá. Všechny výkresy a 3D modely jsou k dispozici na vyžádání.

Ložiska s posuvnou přírubou mají uložení na koso s tlačítkem pro uvolnění příruby. Posuvná příruba je nové sofistikované řešení běžné v 
moderních provozech s jednoduchým otevíráním, bez použití kladiv. Speciální uložení kruh-čtverec minimalizuje vibrace, skákání role a tím 
snižuje opotřebení.

Ložisko s posuvnou přírubou 
v patkovém provedení

PŘÍKLOPNÁ LOŽISKA

Příklopné ložisko s citlivým 
stranovým posunem

Čtvercové uložení, odklopná příruba 
a patkové provedení

Dodáváme širokou škálu vodících válců a hliníkových profilů pro všechny průmyslové aplikace od francouzského výrobce firmy 
ROLLCONCEPT.

Válce se díky jejich špičkovým technickým parametrům používají v papírenském, plastikářském, gumárenském, textilním, tiskařském a 
jiném průmyslu. K dispozici jsou samotné profily do délky 6 metrů (eloxované, rovnané, odjehlované) nebo kompletní válce přesně na 
základě vašich požadavků (průměr, čep, tah v materiálu, opásání, povrchová úprava).

SPECIÁLNÍ VÁLCE A PROFILY

Válec s vnitřními ložisky Válec s pevným ocelovým čepem

Válec z karbonových vláken

22

Pro náročnější aplikace nabízíme rozháněcí / banánové válce, chladící a topné válce, kalandrovací válce a válce se speciální úpravou 
povrchu (chrom, karbon, polymery, teflon apod.).

Hliníkové válce a profily

Banánový válec

Kalandrovací válec

Chladící válec

Venkovní plášť

Vnitřní plášť     

Výstup vody    
nebo oleje

Spirálové průtoky ve vnitřním plášti

Vstup vody
nebo oleje

Řez chladícím / vyhřívacím válcem



SYSTÉMY NA REGULACI TAHU

Rotační přívody jsou mechanická spojení mezi dvěma rotujícími 
částmi pro přenos tepla, chladu, tekutiny nebo plynu v průmyslových 
aplikacích. Naše rotační přívody jsou vyrobeny ze speciálních, 
odolných materiálů, které zaručují dlouhou životnost a bezchybný 
chod.

K dispozici jsou jednocestné ventily pro přívod vzduchu k 
jednostranně vetknuté hřídeli, nebo dvoucestné ventily pro použití na 
flexotiskových strojích, chladících nebo topných válcích.

ROTAČNÍ PŘÍVODY

Pneumatické brzdy a spojky Combiflex Elektromagnetické brzdy a spojky Eleflex Bezpečnostné třmenové brzdy typu CX a SA

Pneumatické brzdy a spojky jsou řízeny tlakem vzduchu, který přitlačuje brzdové destičky k rotujícímu disku. Pneumatické brzdy a spojky 
zahrnují širokou škálu aplikací hlavně s velkou hmotností role a vysokou rychlostí odvíjení

Elektromagnetické brzdy a spojky jsou ideálním řešením pro tiskařský průmysl, flexotiskové stroje, potravinářství, farmaceutický 
průmysl, používají se při výrobě obalů a všude, kde se dbá na hygienické předpisy. Hlavní využití je v jednodušších aplikacích s nižším 
tahem, do 100Nm.

Pneumatické třmenové brzdy využijete zejména v bezpečnostních aplikacích při brzdění velkých válců a rolí. K dispozici jsou modely pro 
vysoké točivé momenty a brzdy s bezpečnostní funkcí.
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Systémy na regulaci tahu běžícího materiálu pomáhají udržet předepsaný tah během celého převíjecího procesu, snižují počet přetržení 
materiálu, zmetků a minimalizují ztráty ve výrobě. U systémů s regulací v otevřené smyčce se jedná o ultrazvukový senzor, který snímá 
průměr odvíjení role a na jeho základě řídí odvíjecí brzdu. U systémů s regulací v uzavřené smyčce snímají tenzometry nepřetržitě tah v 
běžícím materiálu a převádějí ho na analogový signál. Tento signál je zpracováván řídící jednotkou spolu s jinými signály a vyhodnocen PID 
regulátorem. Na výstupu může být signál pro odvíjecí brzdu, potahovací NIP stanici, nebo pro navíjecí motor.

Tenzometr CF s přírubou

BRZDY A SPOJKY

Odolné patkové tenzometry CB Ultrazvukový senzor US.3

K dispozici jsou různé modely tenzometrů, senzorů pro snímaní průměru a různych regulátorů.

Regulace tahu v otevřené smyčce Regulace tahu v uzavřené smyčce

Rotační přívody série CB, NB a U

Řídící jednotka T-ONE

vzduchvýber ev
ťah

priemer

výstup

priemer

ťah

rýchlosť role

rýchlosť 
a krútiaci 
moment

hlavná rýchlosť



Systémy na vyrovnávání okrajů zajistí, aby do procesu šel pás 
materiálu vždy správně zarovnaný nebo aby byla výsledná role 
navinuta s rovným okrajem. Tím výrazně snižují chybovost a zvyšují 
kvalitu produktu.

Na základě snímaného materiálu jsou k dispozici ultrazvukové nebo 
optické senzory. Pohon vyrovnávače uskutečňuje stejnosměrný 
bezkartáčový posuvný pohon.

Součástí dodávky je přenosný nebo fixní ovládací panel, na který 
můžete do série zapojit až 10 systémů.

Pomocí snímače se synchronizují s rychlostí materiálu a zobrazí 
vybranou oblast na monitoru, kde si operátor dokáže porovnat 
parametry tisku. 

Nabízíme kompletní systém s počítačem, softwarem, kamerou, 
monitorem a synchronizačním senzorem.

Máte možnost uložit fotky jako referenci pro budoucnost nebo je 
poslat e-mailem přímo zákazníkovi.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Mezi volitelné funkce patří čtečka čárového kódu, rekonstrukce 
obrazů, dvojitá kamera nebo externí stroboskopická lampa pro 
sledování oboustranného tisku, dotykový displej s funkcí RGB / CYM 
pro kontrolu kvality a intenzity barev.

SYSTÉMY NA ROVNÁNÍ OKRAJŮ

Videokamera, monitor, PC-DSP + zdroj
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Stranové rovnání odvíjecího/navíjecího stojanu Rovnání pomocí otočného stolcu WG 

Regulátor MWG10 s OLED displejem

Giotto Raffaello Michelangelo Leonardo

GT RF MH75 MH100 LD75 LD100 CV350

Snímaná oblast (mm) 37 x 50 75 x 90 75 x 90 100 x 130 75 x 90 100 x 130 210 x 290

Pohyb man man / auto man / auto man / auto auto auto auto

Dvojitá kamera (přední, zadní) - - ü ü ü ü -

Externí stroboskopická lampa - ü ü - ü - -

Rekonstrukce obrazu - - - - ü ü ü

Scan 8 obrazů / pozic - - - - ü ü ü

Optický zoom 2x + 2x 10x 10x 10x 10x + 2x 10x + 2x 10x + 2x

Paměť obrazů 1 1 8 8

Ethernet port - - - - ü ü ü

Dotykový displej - opcia opcia opcia opcia opcia

8+1
(x10)

8+1
(x10 zložiek)

9
(x10)+1

Caravaggio



Kruhové horní nože

ŘEZACÍ NOŽE

K dispozici máme všechny standardní i nestandardní nože, které 
umíme vyrobit přesně podle vašeho výkresu z různých materiálů, od 
standardní oceli 52100 až po karbidovou ocel.

Rádi nahradíme Vámi používané nože za naše nože s nižší cenou a 
stejnou kvalitou, nebo vyrobíme nože podle Vašeho vzorku či 
výkresu.

Většinu nožů máme skladem, příp. vyrobíme a naskladníme. 
Nabízíme výhodné rámcové smlouvy na dodávku nožů = nižší cena + 
rychlé dodání.

Nůž pro řezání přítlakem Talířové horní nože

Spodní nože ve volném, samoupínacím a multilock provedení

Zoubkované příčné nožeZoubkované, perforační a přímé výsekové formy všech tvarů a velikostí Přímé a perforační nože

Hvězdičky, půlhvězdičky a další tvary 
pro balicí stroje

Žiletky a nože pro plotry

Nůž s vícenásobnou 
řeznou hranou

Tavicí čelisti včetně nožů a dílů pro vysekávání euro otvorů

55

T-tvar pro motorKontrastní rukávy



Řezací systém Aurora

Dodáváme kompletní řezací systémy nebo částečné komponenty pro všechny výrobce převíjecích a řezacích strojů. Koncovým uživatelům 
nabídneme řešení na míru, co se týče rekonstrukce zastaralých řezacích nožů, návrhu nových systémů nebo doplnění stávajících strojů.

Na základě návštěvy vypracujeme technickou specifikaci, 3D model a samotné řešení dodáme zapracované do konstrukce vašeho stroje. 
K dispozici jsou systémy a držáky pro řezání stříháním s nezávisle poháněnými spodními noži, nebo se spodními noži uloženými na 
společném hřídeli. 

všechny náhradní díly pro slottery nástroje pro výměnu hlavy, stahovací kroužky, 
kruhové rycí nože, odsekávací lamely

66

všechny náhradní díly pro stroje BOBST

Řezací systém Expando

ŘEZACÍ SYSTÉMY A DRŽÁKY

Pneumatické držáky nožů pro řezání střiháním Pneumatické držáky nožů pro řezání drcením



ŘEZAČKY DUTINIEK

Řezačky dutinek se používají pro řezání silných papírových dutinek s 
vnitřním průměrem od 40 mm do 152 mm a délky do 2 000 mm v 
aplikacích, které vyžadují přesný, rovný a čistý řez.

Podle specifických požadavků vám řezačku dutinek rádi na přání 
sestavíme.

Manuální, poloautomatická nebo automatická řezačka papírových 
dutinek má v základním provedení následující parametry: 

Při manuální řezačce je dutinka poháněna v místě řezu dvěma válečky s klínovým řemenem. Zatažením páky s ostrým nožem proti rotující 
dutince ji snadno prořízneme bez vzniku prachu.

Polo-automatická řezačka dutinek pracuje na podobném principu jako manuální řezačka, s tím rozdílem, že tlak ramene s nožem na 
dutinku vytváří pneumatický píst. Doporučujeme pro časté řezání zvláště silnostěnných dutinek - řezání je bezpečnější a mnohem 
pohodlnější.

Automatická řezačka dutinek je plně automatickým strojem s dotykovým displejem, na kterém zadáte do programu délku a množství 
nařezaných dutinek. Pro maximální efektivitu práce dodáváme ke stroji automatický podavač.
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Délka mateřské dutinky 2000 mm                                                                                           
Řezané průměry od 40 do 152 mm                                                                                         
Síla stěny dutinky do 16 mm

Samozřejmostí  je obouruční ovládání a dodání včetně 
bezpečnostního certifikátu.

Manuální řezačka papírových dutinek Detailní pohledy na řezné ústrojí

APLIKACE TAVNÝCH LEPIDEL

Kontaktní nanášení lepidla Bezkontaktní nanášení lepidla

Kompletní aplikační zařízení Kompletní laminátor dvou vrstev z role na roli



Naši zkušení technici jsou schopni navrhnout zařízení vhodné přímo pro vaši firmu. Všechny nabízené produkty víme zakomponovat do 
složitějších strojů, jako jsou navíjecí a odvíjecí stojany, řezací zařízení, převíječky nebo jiné zpracovatelské stroje.

NAVÍJECÍ STOJANY A DALŠÍ STROJE

Navíjecí stojan s přítlačným válcem a odměřováním Hydraulický stojan pro odvíjení těžkých rolí
 s upínacími hlavami a brzdami Combiflex

Jednoduché zařízení pro manipulaci s rolemi s nosností až do 300 kg (více na požádání). Různé modely specifikujeme dle vašich 
požadavků (zdvih, otáčení role, kolečka a podobně).

3D model měřící stanice navržen zákazníkovi na míru

Vysoce kvalitní elektrické mobilní manipulátory

88

Zařízení na renovaci dutinek

Zařízení na manipulaci s  rolemi

Manipulátor na vytahování tamboru z  dutinky Easymover pneumatický a elektrický manipulátor

Manipulátor s uchopením 
za vnitřní průměr

Manipulátor s  těžkými hřídelemi

MANIPULAČNÍ TECHNIKA



ODSÁVACÍ SYSTÉMY OŘEZU

Nabízíme odsávací systémy prachu, splodin, svařovacích plynů a olejových par na nejmodernější ekologické úrovni. K dispozici jsou 
nejlepší dostupné filtrační systémy, systémy do výbušného prostředí a jiná řešení přímo na míru vaší výrobní hale.

ODSÁVÁNÍ PRACHU A FILTRACE
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Díky spolupráci s italskou společností Air Project dodáváme systémy pro odsávání ořezů, výseků, odpadů a prachu v průmyslových 
aplikacích. Nabízíme kompletní odsávací řešení od hubic, flexibilního a pevného potrubí, ventilátorů a tlumičů až po separátory a 
kompaktéry s možností lisování do balíků. Komplexní řešení obsahují odsávání a manipulaci s odpadem najednou od několika strojů a 
jejich transport z celé haly až na místo odpadového hospodářství.



PROSTOR PRO POZNÁMKY

Sledujte náš

kanálOdběr měsíčníku

Sledujte aktuální dění pomocí odběru pravidelných newsletterů a 
přihlášením se do našeho YouTube kanálu golpretech.

INFORMACE A MÉDIA
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Golpretech Czech Republic s.r.o.

Staňkova 383/41

612 00 Brno

Česká republika

IČO: 045 64 715

DIČ: CZ04564715

+420 532 308 120

info@golpretech.cz


