
Etikety 
stroje, zařízení a komponenty 
pro výrobce etiket



Firma Golpretech Czech Republic s.r.o. se zabývá technikou pro na-
víjení, odvíjení a řezání materiálu ve všech odvětvích zpracovatelského 
průmyslu. Společnost byla založena na jižní Moravě,  v místě se sil-
nou tradicí strojírenského průmyslu. Způsobilost a technické dovednosti 
jsou založeny na více než 10-letých zkušenostech na trhu.

Výběr spolehlivých dodavatelů, velké skladové zásoby a vlastní výroba 
dávají firmě vysokou flexibilitu při plnění Vašich požadavků.

Široké produktové portfolio dělá z firmy Golpretech dodavatele 
kompletního řešení pro Vaše stroje. Zkušený personál je schopný 
nabídnout servis přímo na místě a vyřešit i ty nejnáročnější úkoly ve 
Vašem procesu.

Produkty firmy jsou známé ve střední Evropě i mnoha dalších zemích. 

© Vemaps.com
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Tiskový stroj
Pro výrobce samolepících etiket nabízíme flexografický tiskový stroj, jehož modu-
lární konstrukce nabízí variabilní počet tiskových stanic a doplňků zkvalitňujících 
tiskový proces (např. systémy otočení materiálu, tisk na stranu lepidla, aplikace 
lepidla, laminování či zlacení za studena). Stroje umožňují tisk vodou ředitelnými 
i UV barvami.

Zařízení je určeno pro následující materiály rolí:

- silikonový papír a papír s plošnou hmotností od 15 do 150 g/m2

- silikonový papír a PE folie s plošnou hmotností 15 g/m2

Maximální šířka navinutého materiálu je 260 mm, při výseku 250 mm.
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Převíjecí 
a konfekční stroj

Stroj je určen pro převíjení, konfekci a pro kontrolu kvality etiket z materiálů, jako 
jsou papír, fólie, lamináty atd.. Při současném podélném řezání je stroj schopen 
převíjení dle stanovené délky nebo počtu etiket. Stroj je vybaven rotačním 
výsekem s matricí. 

Řezání etiket je prováděno kruhovými 
noži při maximální rychlosti až 220 m/
min. 

Mezi další přednosti stroje patří ovládání 
pomocí moderního 7” dotykového ovlá-
dacího panelu, automatizovaný systém 
vyrovnávání okrajů, plně automatické 
řízení napnutí pásu či detekce chybějí-
cích etiket.
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Přístavby a dodatky 
ke strojům

Pro rozšíření možností produkce etiket 
nabízíme i řadu specializovaných kompo-
nentů pro tiskové stroje. 

Přístavba pro peel read etikety rozšiřu-
je standard tiskařského stroje o možnost 
produkce odlepovacích štítků, tedy dvou-
vrstvých etiket, jejichž vrchní štítek lze od-
dělit a získat tak více infomací na vnitřní 
straně. 

Zvláštní možností rozšíření flexografic-
kých strojů jsou také delaminační a re-
laminační přístavby, které umožňují tisk 
na lepící stranu samolepících etiket.

dodatek pro peal-read etikety

přístavba pro de- a relaminaci
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Zařízení pro montáž 
tiskových desek

K zaručení perfektní kvality tisku je důležitým 
faktorem přesně sestavená tisková deska. 
Abychom naplnili vysoká očekávání našich zá-
kazníků, nabízíme  specializované zařízení na 
montáž tiskových desek na válce. 

Zařízení je založeno na moderním systému 
náhledu obrazu, který umožňuje instalaci matic 
bez použití tzv. křížů. Díky velkému zvětše-
ní obrazu a možnosti přesně nastavit polohu 
kamer získáme vysokou přesnost instalace 
desky, což má významný dopad na kvalitu 
tisku. S tímto zařízením můžete polymer přile-
pit přesně napoprvé.
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Stolní převíječka, 
řezačka celých rolí

Stolní převíječka etiket je perfektním řešením pro převíjení, inspekci a deteko-
vaní chybějících etiket. Základem převíječky je horizontální pracovní plocha z 
nerezové oceli o rozměru 150x90 cm. Mezi základní funkce patří: obousměrný 
chod, plynulá regulace tahu, možnost hřídelí pro dutinky 25,4-152 mm a  počítaní 
délek a počtu kusú.

Převíječka má k dispozici řadu doplňků jako posunutí etiket na jiný podklad nebo 
inkjet potisk.

Řezačka celých rolí je zařízení určené pro flexibilní řezání celých rolí na úzké 
proužky, okamžitě dle požadavkú produkce. Vhodné pro materiály jako polyme-
ry, PVC, PET, metalické fólie a lepící pásky.
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Kamerové systémy 
pro inspekci tisku

Okamžitá kontrola tisku v reálném čase, na běžícím stroji, je jedním z hlavních 
způsobů, jak zlepšit kvalitu tisku, maximalizovat produktivitu a omezit tvorbu 
odpadu.  

Pro tyto potřeby nabízíme kamerové systémy, zajišťující spolehlivou a precizní 
kontrolu tiskových chyb, čímž zaručí bezchybný finální produkt.

Jednoduché systémy

ReVision systém garantuje vysokou kva-
litu obrazu a dokonalou barevnost díky 
CMOS senzorům s vysokým rozlišením 
(3.2 Mpixel), xenonovým lampám, minimál-
ním změnám jasu a 20x motorizovanému 
zoomu.

Systémy se umí zesynchronizovat s jdou-
cím materiálem a zobrazit vždy stejný obraz 
na monitoru. Operátor si následně dokáže 
zkontrolovat tisk a upravit parametry.

Systémy pro 100% inspekci

ReGuard MX je nový inspekční kamerový 
systém pro kontrolu tisku v aplikacích s 
malou šířkou materiálu nebo při produkci 
etiket.

Systém je vybavený maticovými kamera-
mi s vysokým rozlišením.  ReGuard MX je 
schopný kontrolovat a odhalit všechny tis-
kové chyby nezávisle na materiálu. Systém 
dokáže kontrolovat materiály do max. šíře 
450mm za rychlosti až 350 m/min. 

Výsledkem inspekce je okamžitý signál 
nebo výsledná mapa role s uložením 
všech chyb.
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Odsávací systémy ořezů, 
odpadů a prachu

Systémy pro odsávání ořezů, odpadů a výseků jsou nezbytnou výbavou moderních 
zpracovatelských provozů. K dispozici máme standardní řadu transportních 
ventilátorů s nízkou hlučností ale i kompletní systémy určené na míru vašemu 
provozu.

V portfoliu nabízíme různé typy filtrů, určených k filtraci prachu nebo splodin 
po pálení a svařování, různé typy potrubí pro transport abrazivních a lepivých 
materiálů, prúběžné sekačky a drtiče všech typů materiálu.
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Odsávací systémy -     
čištění pásů

Bezkontaktní systémy pro čištění pásů umožňují 
oboustranné odstranění 100% prachových částeček 
prostřednictvím vzduchových turbulencí.

Ty vytvářejí  ve zpracovávaném materiálu krátkovlnné 
vibrace, které narušují vzduchovou bariéru, tvořenou 
rychlým pohybem pásu. Tím se prach odstraní 
a následně je odsáván do filtračních jednotek.

Kontaktní čističe pásů jsou také schopny odstranit 100% částic - jak jednostran-
ně, tak oboustranně. Antistatická 24V tyč u vstupu uvolňuje přilnulé částice, které 
jsou pak přichyceny ke speciálnímu gumovému válci a následně k válci lepícímu. 
Druhá antistatická tyč pak eliminuje zbylé znečištění.

Rozměry a další parametry obou typů čističů lze vždy přizpůsobit potřebám vaší 
aplikace. Vysoká výkonnost za jakékoliv rychlosti je pak samozřejmostí. 



 
Řezačky dutinek

Bezprachové řezačky dutinek, které nabí-
zíme, jsou navržené pro řezání papírových 
dutinek v aplikacích, kde je vyžadovaný 
přesný, rovný a čistý řez. Jejich design je 
vždy přizpůsoben požadavkům zákazníka.

U manuální řezačky řezání probíhá ma-
nuálním přitlačením ramena s nožem k 
rotující dutince.  
Poloautomatická řezačka automaticky 
natáhne dutinku do stroje a rozřeže dle 
nastaveného plánu. 
Automatická řezačka spolu se zásobní-
kem nabízí možnost automatického řezání 
předepsaných rozměrů a počtů kusů.

manuální bezprachová

poloautomatická

automatická 
se zásobníkem dutinek
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Rastrové válce

Pro vysoké nároky flexografického průmyslu nabízíme ve spolupráci s firmou 
Pamarco řadu rastrových (aniloxových) válců nebo rukávů splňujících ta nejpřís-
nější kritéria.

Povrch všech válců tvoří trvanlivá keramická vrstva, 
odolná vůči poškrábání při kontaktu s ocelí nebo 
stíracím nožem. Dalším bonusem keramického povr-
chu je schopnost odolávat korozi.

Vyspělá laserová technologie umožňuje velmi detail-
ní a čisté gravírování rastrových buněk. I díky tomu 
naše aniloxové válce přenášejí inkoust na tiskovou 
desku s maximální precizností při každém tisku.
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Údržba rastrových válců
Pro efektivní a šetrné čištění rastrových válců nabízíme jako součást servisu 
ultrazvukovou myčku, individuálně navrženou pro specifické potřeby údržby 
tohoto produktu. Čistící proces v této myčce je krátký a zároveň šetrný a přispívá 
tak k prodloužení životnosti válců. Perfektně vyčištěné válce jsou připraveny k 
použití již po 15 - 30 minutách.

Ultrazvuková myčka válců je vhodná pro mytí 
vodních a UV barev. Myčka má schopnost 
kontrolovat jak teplotu, tak dobu mytí. K větší 
efektivitě navíc přispívá funkce odsávání ply-
nů.

Jako součást vybavení myčky nabízíme i pří-
slušnou mycí chemii.

ultrazvuková myčka

mycí chemie
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Našim zákazníkům využívajícím 
aniloxové válce nabízíme službu 
mobilního čištění válců lasero-
vou metodou. Ta je praktickým a 
bezodpadovým řešením a válce 
lze poté okamžitě použít.

K dispozici máme plně vybavený 
servisní vůz, se kterým na zákla-
dě objednávky dorazíme na Vámi 
zvolené místo čištění. Základem 
vybavení servisního vozu je mo-
bilní laserové zařízení ALCS 
2500.

mobilní servis 

laserové čistící zařízení
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Pneumatické
upínací hřídele

Pneumatické upínací hřídele se využívají ve zpracovatelském průmyslu pro 
navíjení a odvíjení rolí materiálů. Hřídel zvětší nafouknutím svůj průměr, a tak 
dokonale upne dutinku za vnitřní průměr. Pomocí hřídelí dokážeme následně 
přenášet točivý moment na roli, tj. brzdit při odvíjení nebo pohánět při navíjení. 

Upínací hřídele jsou velmi často používaným standardem v papírenském prů-
myslu, při vyfukování plastové fólie, při výrobě etiket, rohoží ze skelných vláken, 
netkaných textilií, flexibilních obalů, v tiskařském, obalovém a dalším průmyslu.

Nabízíme několik typů hřídelí, které vždy vyrábíme na zakázku podle měření 
nebo zaslaného výkresu.

hřídele pro diferenční navíjení

hřídele s upínacími lištami

hřídele s upínacími pásy

hřídele s výstupnými segmenty
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Hliníkové
válce a profily

Hliníkové válce se ve velké míře používají v aplikacích s jemnými materiály 
hlavně kvůli velmi nízkému momentu setrvačnosti a nízkému valivému odporu. 
Díky žebrovité konstrukci jsou vhodné také pro aplikace s velkou šířkou materiá-
lu, kde nabízejí vysokou odolnost vůči průhybu i při vysokém zatížení.

V nabídce máme samotné profily do délky 6 metrů (eloxované, rovnané, odjehle-
né – sražené na čelech), nebo vám dodáme kompletní válce přesně na základě 
Vašich požadavků.

válce s pevnými čepy speciální povrchové úpravy

Tabulka rozměrů

Profil Materiál Vnější ø Vnitřní ø Váha na 
metr

Tloušťka 
stěny Povrchová úprava Drsnost 

povrchu

3RC48 Hliník AGS 6060 T5 48,3 mm 27 mm 1,2 kg 1,5 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC60 Hliník AGS 6060 T5 60 mm 31 mm 1,8 kg 1,8 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC80 Hliník AGS 6060 T5 81 mm 40 mm 3,2 kg 2,5 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC100 Hliník AGS 6060 T5 100 mm 45 mm 5,3 kg 3,5 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC120 Hliník AGS 6060 T5 121 mm 60 mm 6,5 kg 4,5 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC130 Hliník AGS 6060 T5 130 mm 70 mm 10,6 kg 6,5 mm bez Ra 0,8

3RC145 Hliník AGS 6060 T5 145 mm 70 mm 9,3 kg 4 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8

3RC200 Hliník AGS 6060 T5 201 mm 106 mm 16,5 kg 5 mm Anodizace 15 μm Ra 0,8-1,2

válce s vnitřními ložisky
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Horní a spodní nože,
kruhové držáky nožů

Nabízíme širokou škálu řezacích nožů, které jsou navrženy a vyrobeny z kvalitních 
materiálů, od standardní oceli 52100 až po karbidovou ocel. Kvalita materiálu 
zajišťuje dlouhou životnost, perfektní řez a snížené výdaje za broušení nožů. K 
dispozici jsou různé rozměry a typy ostří, čímž zajišťujeme perfektní kvalitu řezu 
bez ohledu na zpracovávaný materiál.

Nabízíme možnost výhodně nahradit vámi používané nože za naše nože s nižší 
cenou a stejnou kvalitou, nebo vyrobit nože dle vašeho vzorku či výkresu.

Jako doplňkovou službu poskytujeme i broušení všech nožů.

horní nože spodní nože

kruhové držáky nožů a pružinky
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nože pro řezání přítlakem

žiletky

splitovací nože

perforační nože



Systémy na
rovnání okrajů

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

Dodáváme vyrovnávače s otočným stolcem, s naváděcím válečkem a s posuvným 
pohonem. Na základě snímaného materiálu jsou k dispozici ultrazvukové nebo 
optické senzory. Pohon vyrovnávače uskutečňuje stejnosměrný bezštětinový 
posuvný pohon.

Dodáváme systémy se šířkou od 160 do 3000 mm, s vyrovnáváním až ±75 mm.

vyrovnávač 
s otočným stolcem

ultrazvukové a optické 
senzory

speciální senzory
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Elektromagnetické
brzdy a spojky

Elektromagnetické práškové brzdy a 
spojky ELEFLEX jsou již více než 20 let 
nejpoužívanější brzdy na trhu. Neustá-
lý vývoj těchto brzd garantuje vysokou 
přesnost při regulaci točivého momentu, 
malé rozměry a čistý chod. 

Jsou ideálním řešením pro tiskařský prů-
mysl, flexotiskové stroje a všude tam, 
kde se dbá na hygienické předpisy jako 
např. při balení potravin, léků a při výro-
bě obalů. 

náhradní díly
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Manipulátory

Manipulace s materiálem je v dnešní době klíčovou otázkou efektivního provozu. 
Zvyšující se nároky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci znamenají zvýšené 
požadavky pro bezpečnost manipulace s těžkými břemeny. Široké portfolio 
manipulační techniky z naší nabídky Vám umožňuje najít to správné řešení.

ML80 ML150 ML300

Manipulace s rolemi

Manipulace se sudy

Manipulace s nástroji



Převíjecí technika Pneumatické upínací hřídele 

Upínací hlavice 

Příklopná ložiska 

Speciální válce a profily

N
ázev kategorie

Brzdy a spojky

Systémy na regulaci tahu

Systémy na rovnání okrajů

Kamerové systémy pro inspekci tisku

Měření přítlaku válců

Elektronika a řízení

Řezání Řezací nože

Řezací systémy

Držáky nožů

Broušení nožů

Řezačky dutinek

Manipulátory

Výroba vlnité lepenky

Stroje pro odvíjení, navíjení a řezání materiálu

Etikety

Renovátor dutinek

Odsávací systémy

Stroje



www.golpretech.cz

 
 

Golpretech Czech Republic s.r.o. 

Staňkova 383/41, 612 00 Brno, Česká republika

DIČ: CZ04564715

Tel.:+420 532 308 120

E-mail: info@golpretech.cz


