
Címkék 
gépek, berendezések és 
kiegészítők címkegyártók 
számára



A Golpretech Czech Republic cég a feldolgozóipar minden ágát érintő fel- és 
letekercselő technológiájával, valamint az anyagok vágásának különböző 
módszereivel foglalkozik. A társaságot Dél-Morvaország erős gépipari hagyo-
mánnyal rendelkező részében alapították. A szakértelem és a műszaki kész-
ségek több mint 10 év piaci tapasztalatain alapulnak.

A megbízható beszállítók, a nagy raktárkészlet és a saját gyártás kiemelkedően 
nagy rugalmasságot biztosít a cég részére az Ön igényeinek kielégítése során.

A széles termékválasztéknak köszönhetően a Golpretech cég átfogó megoldást 
kínál gépei számára. A tapasztalt személyzet a szervizszolgáltatásokat képes 
közvetlenül a helyszínen elvégezni és megoldani a folyamat legbonyolultabb 
feladatait is.

A cég termékei Közép-Európában és sok más országban is ismertek.

© Vemaps.com
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Címkenyomtató gép
A címkegyártók számára flexográfiai nyomdagépet kínálunk, amely moduláris 
felépítése változó számú nyomtatóállomást és kiegészítőt kínál a nyomtatási 
folyamat javítása érdekében (pl. anyagforgó rendszerek, ragasztóoldal nyom-
tatás, ragasztó felhordás, laminálás vagy hideg aranyozás). A gépek mind vízzel 
hígítható, mind UV festékekkel egyaránt lehetővé teszik a nyomtatást.

A berendezést a következő tekercsanyagokra tervezték:

- szilikonpapír és 15–150 g/m2 négyzetmétersúlyú papír

- szilikonpapír és 15 g/m2 négyzetmétersúlyú PE fólia

A feltekercselt anyagának legnagyobb szélessége 260 mm, kivágással 250 mm.
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Áttekercselő
és konfekciógépek

A gépet áttekercselésére, konfekcionálására, valamint különböző alapanyagú 
címkék minőségének ellenőrzésére tervezték, például: papír, fólia, laminátum, 
stb. Egyidejű hosszirányú vágás mellett a gép a megadott hosszúság vagy cím-
keszám alapján képes áttekercselni. A gép matricás forgó kivágással rendelke-
zik.

A címkevágást legfeljebb 220 m/perc 
sebesség mellett körkésekkel végezzük.

A gép további előnyei közé tartozik 
a modern 7”-os érintőképernyős kezelő-
-paneles vezérlés, az automatizált szél-
vezérlő rendszer, a teljesen automa-
tikus övfeszültség-szabályozás vagy 
a hiányzó címke észlelés.
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Gépek fejlesztése és 
kiegészítéseik

A címkegyártási lehetőségek kibővítése érdeké-
ben a nyomtató gépekhez számos speciális al-
katrészt kínálunk.

A peal and read címke bővítmény a nyomdagép 
standard funkcióit olyan lehúzható, azaz kétré-
tegű címkék készítésével bővíti ki, amelyek felső 
címkéje leválasztható, és ennek köszönhetően 
további információk nyerhetők a belső oldalról.

A flexográfiai nyomdagépek kibővítésének spe- 
ciális opcióját jelentik továbbá a delamináló 
és relamináló bővítmények, amelyek lehetővé 
teszik a nyomtatást az öntapadós címkék önta-
padó oldalára.

peal-read címke függelék

de- és relamináló bővítmény
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Nyomtatólemez  
összeszerelő berendezés

A tökéletes nyomtatási minőség biztosításában kie-
melkedően fontos tényező a pontosan összeállított 
nyomtatólap. Vevőink magas elvárásainak teljesítése 
érdekében speciális berendezéseket kínálunk a nyo-
mólapok hengerekre végzett felszereléséhez.

Az eszköz olyan modern kép-előnézeti rendszeren 
alapul, amely lehetővé teszi a mátrixok úgynevezett 
keresztek nélküli telepítését. A képnagyítás, valamint 
és a kamerák helyzetével kapcsolatos pontos beállí-
tási lehetőségeknek köszönhetően a lemez telepítése 
során nagy pontosságot érünk el,  amely tény jelentős 
kihatással van a nyomtatási minőségre. Ezzel a beren-
dezéssel elsőre pontosan ragaszthatja be a polimert.
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Asztali áttekercselő és
tekercsvágó gép

Az asztali átcsévélő tökéletes megoldás áttekercselésre, hiányzó címkék 
ellenőrzésére és észlelése. Az áttekercselő gép alapja egy rozsdamentes acél-
ból készült, vízszintes, 150x90 cm méretű munkafelület. Az alapvető funkciók 
a következők: kétirányú üzem, folyamatos húzóerő szabályozás, 25,4-152 mm-es 
hüvelyekhez szükséges tengelyek alkalmazásának lehetősége, hosszúság és 
a darabszám számlálás.

Az áttekercselő gép számos kiegészítőt kínál, például a címkék áthelyezését 
más alapra vagy tintasugaras nyomtatást.

A tekercsvágót az egész tekercsek vékony szalagokra történő vágására 
tervezték, amelyek megfelelnek a szigorú gyártási követelményeknek. Olyan 
anyagokhoz használható, mint például a polimerek, a PVC, a PET, a fémfóliák 
és a ragasztószalagok.
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Nyomatellenőrző 
kamerarendszerek

A futó gépen végzett azonnali, valós idejű nyomatellenőrzés a nyomtatási minő-
ség javításának, valamint a termelékenység maximalizálásának és a hulladék 
csökkentésének egyik fő módszere.

Mindezen igények kielégítésére a nyomtatási hibák megbízható és pontos ellen-
őrzését biztosító kamerarendszereket kínálunk, amelyek révén garantálható 
a hibátlan végtermék.

Egyszerű rendszerek

A ReVision rendszer a nagy felbontású (3,2 
Mpixeles) CMOS érzékelőknek, a xenon lá-
páknak, a minimális fényerő-változásoknak 
és a 20x motoros zoomnak köszönhetően 
kiváló képminőséget és tökéletes színeket 
garantál.

A rendszerek képesek szinkronizálni magu-
kat a mozgásban lévő anyaggal, és mindig 
ugyanazt a képet megjeleníteni a monitoron. 
Az operátor ezután leellenőrizheti a nyomta-
tást, és beállíthatja a paramétereket.

100% -os ellenőrző rendszerek

A ReGuard MX egy kis anyagszélességű alkalma-
zásokban vagy címkegyártásban használatos új 
nyomtatás-ellenőrző kamerarendszer.

A rendszer nagy felbontású mátrix kamerákkal van 
felszerelve. A ReGuard MX képes az anyagtól füg-
getlenül bármilyen nyomtatási hibát ellenőrizni és 
észlelni. 
A rendszer legfeljebb 350 m/perc sebességgel 
max. 450 mm széles anyagok ellenőrzésére képes.

Az ellenőrzés eredménye az azonnali jel vagy 
a tekercs összes hibát tartalmazó térképe.
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Nyesedékek, hulladék
és porelszívó rendszerek

Az nyesedékek, levágott darabok, hulladékok és kivágások elszívására szolgáló 
rendszerek a modern feldolgozóüzemek nélkülözhetetlen kiegészítői. Alacsony 
zajszintű szállítóventilátorok szabványos termékcsaládjával, valamint az Önök 
elvárásainak méretre igazított átfogó rendszereivel rendelkezünk.

Kínálatunkban különféle típusú égetés és hegesztés utáni por- és égéstermék-
szűrőket, továbbá különféle csőtípusokat a csiszoló és ragasztó hatású anyagok 
szállításához, valamint különböző anyagtípusokhoz szánt szünetmentes vágó- 
és aprítógépeket kínálunk.
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Elszívó rendszerek - 
szalagtisztítás

Az érintésmentes szalagtisztító rendszerek lehe- 
tővé teszik a porrészecskék 100%-ának levegő- 
turbulenciás kétoldalú eltávolítását.

Ezek olyan rövidhullámú rezgéseket hoznak létre 
a feldolgozott anyagban, amelyek megbontják a sza-
lag gyors mozgása által létrehozott léggátat. Ez eltá-
voltja a port, majd beszívja a szűrőegységekbe.

.

Az érintéses szalagtisztító rendszerek képesek a részecskék 100%-os 
egyoldali és kétoldali eltávolítására is. Az antisztatikus 24V voltos rúd hatásá-
ra a bemeneti nyílásnál megtapadó részecskék felszabadulnak, amelyek ezután 
egy speciális gumihengerhez, majd a ragasztóhengerhez tapadnak. A második 
antisztatikus rúd ezután eltávolítja a fennmaradó szennyeződést.

Mindkét típusú tisztító rendszer méretei és egyéb paraméterei mindig az 
alkalmazás igényeihez igazíthatók. Természetes a tetszőleges sebesség melletti 
nagy teljesítmény. 

anyag megtiszítot
anyag

összegyűjtő 
ragasztóhenger

gumihenger

    tiszta anyag

ellennyomóhenger



 
Dudavágók

Az általunk kínált pormentes dudavágókat pon-
tos, egyenes és tiszta vágást igénylő alkalmazá-
sokhoz szükséges papírdudák vágására tervez-
ték. A dizájn mindig az ügyfél igényeihez igazodik.

Kézi dudavágó esetén a vágás úgy történik, hogy 
a kést befogó kar kézzel kerül rányomásra a forgó 
dudára.

A félautomata vágógép behúzza a dudát a gépbe, 
majd azt a meghatározott ütemterv szerint elvágja.

Az automata vágógép és a hozzá gyártott dudaa-
dagoló együttesen lehetővé teszik az előírt mére-
tek és darabszám automatikus vágását.

kézi

félautomata

automatikus 
adagolóval
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Raszterhengerek

A flexográfiai ipar fokozott igényeinek kielégítésére a Pamarco céggel együtt-
működve raszter (anilox) henger termékcsaládot, valamint a legszigorúbb kritéri-
umoknak megfelelő sleeve-eket kínálunk.

Az összes henger felülete olyan tartós kerámia réte-
gből készül, amely az acéllal vagy a kaparó pengével 
érintkezve ellenáll a karcolásoknak. A kerámiafelület 
további előnye, hogy ellenáll a rozsdásodásnak.

A fejlett lézer-technológia lehetővé teszi a raster- 
sejtek nagyon részletes és tiszta gravírozását. Anilox 
hengereink ennek köszönhetően is továbbítják a tin- 
tát minden nyomtatáskor maximális pontossággal 
a nyomtatólapra.

ThermaFlo
sejtek

EFlo
sejtek
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Raszterhengerek 
karbantartása

A raszterhengerek hatékony és kíméletes tisztításához a szolgáltatás részeként 
egy egyedileg kifejlesztett ultrahangos tisztítógépet kínálunk, amely a termék 
speciális karbantartási igényeire lett gyártva. A tisztítógép tisztítási folyamata 
rövid és egyúttal kíméletes, ugyanakkor hozzájárul a hengerek élettartamának 
meghosszabbításához. A tökéletesen megtisztított hengerek már 15-30 perc 
elteltével készek a használatra.

Az ultrahangos hengertisztító víz- és UV festékek 
mosására alkalmas. A tisztítógép képes ellenőrizni 
mind a hőmérsékletet, mind a mosási időtartamot. 
Ezenkívül a nagyobb hatékonysághoz hozzájárul 
a füstszívó funkció.

A tisztítógép tartozékainak részeként a megfelelő 
tisztítószereket is kínálunk.

ultrahangos 
hengermosó

tisztítószerek
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Anilox hengereket alkalmazó ügy- 
feleinknek mobil lézeres henger-
tisztító szolgáltatást kínálunk. Ez 
egy praktikus hulladékmentes 
megoldás és a hengerek azonnal 
használhatók.

Teljesen felszerelt szervizautónk 
segítségével megrendelés alap-
ján érkezünk a kiválasztott takarí-
tási helyszínre. A szervizjármű 
felszereltségének alapja az ALCS 
2500 mobil lézerkészülék.

mozgó szervíz

lézeres tisztító berendezés
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Pneumatikus 
légtengelyek

A pneumatikus légtengelyeket fel és letekercselésre használják a feldolgozói-   
par számos területén. A levegővel felfújt tengely megnöveli az átmérőjét és ezáltal 
a belső átmérőjénél fogva tökéletesen rögzíti a csévét/tekercset/papírdudát. 
A tengely segítségével könnyen átvihető a forgatónyomaték a hengerre, 
ami lehetővé teszi a fékezést a letekercselés esetén, valamint rásegít 
a feltekercselésnél.

A légtengelyeket a papíriparban, műanyag fóliák, címkék és üvegszálas sző-
nyegek, nem szőtt textíliák, rugalmas csomagolóanyagok gyártásakor,  vala-
mint a nyomdaiparban, a csomagolóiparban és más egyéb iparágban gyakran 
alkalmazzák.

Többféle tengelytípust kínálunk, amelyeket mindig egyedi megrendelésre, lemért 
értékek vagy műszaki rajz alapján gyártunk.

frikciós tengelyek

légtengelyek feszítőlapokkal

légtengelyek feszítőszalagokkal

légtengelyek kimeneti szegmensekkel
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Alumínium hengerek 
és profilok

Az alumínium hengerek különösen a rendkívül alacsony tehetetlenségi nyoma- 
ték és alacsony gördülési ellenállás miatt széles körben használatosak a finomabb 
anyagokat használó alkalmazásokhoz. A bordázott szerkezeti kialakításnak 
köszönhetően olyan nagy anyagszélességű alkalmazásokhoz is alkalmasak, 
amelyek keretén belül nagy terhelés esetén is fokozott hajlítási ellenállást kínál-
nak.

A kínálatunkban megtalálhatók akár 6 méter hosszú szelvények (eloxált, egyen-
getett, tüskétlenített, vágott homlokfelületű), valamint pontosan az Ön igényeinek 
megfelelő egész hengerek is.

hengerek merev 
acélcsappal     

speciális 
felületkezelések

Mérettáblázat

Profil Anyag Külső  ø Belső  ø Méter
súly

Falva- 
stagság Felületkezelés Felületi 

érdesség

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

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

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

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

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

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

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

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

belső csapágyas 
hengerek
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Felső és alsó kések, 
pengék, késtartók

A  szabványos 52100 acéltól a keményfém acélig kiváló minőségű alapanya-
gokból készült vágókések széles választékát kínáljuk. Az anyag minősége 
hosszú élettartamot, tökéletes vágást és csökkentett késélezési költségeket 
biztosít. Különböző méretű és típusú pengék állnak rendelkezésre, a feldolgoza-
ndó anyagtól függetlenül biztosítva a tökéletes vágási minőséget.

Kínálatunk része az Önök által használt kések kedvező kiváltása alacsonyabb 
árú és azonos minőségű késeinkkel, továbbá kések készítése az Önök mintái 
vagy rajzai alapján.

Kiegészítő szolgáltatásként az összes kés élezését is biztosítjuk.

felső kések alsó kések

kör alakú késtartók és rugók
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kések nyomás 
alatti vágáshoz

pengék

hasító kések

perforáló kések



Szélvezérlő 
rendszerek

A szélvezérlő rendszerek biztosítják, hogy a tekercselési folyamat során az 
anyag mindig helyesen kiigazítva lépjen be a folyamatba vagy hogy az eredmé-
nyül kapott tekercs mindig egyenes szegéllyel kerüljön feltekercselésre. Ez által 
jelentősen csökken a selejt mennyisége és javul a termékminőség.

Többféle szélvezérlő rendszert kínálunk, például vezetőhengeres, WG for-
góasztalos vagy lineáris mozgató motor segítségével. A használt anyag alapján 
ultrahangos vagy optikai érzékelőkkel kínáljuk rendszereinket. A rendszer me-
ghajtását pedig egyenáramú sörtementes csúszóhajtás biztosítja.

160–3000 mm szélességű rendszereket kínálunk, legfeljebb ±75 mm 
kiegyenlítéssel

WG forgóasztalos 
szélvezérlő

ultrahangos és optikai 
érzékelők

speciális szenzorok
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Elektromágneses fékek 
és kuplungok

Az elektromágneses fékek és az ELE-
FLEX kuplungok már több mint 20 éve 
a piac legszélesebb körben használt 
fékei. E fékek folyamatos fejlesztése 
garantálja a nagy nyomatékvezérlési 
pontosságot, a kis méreteket és a tiszta 
futást.

Ideális megoldást jelentenek a nyomdai-
par és a flexográfiai nyomdagépek szá-
mára, valamint mindenhol ott, ahol be-
tartják a higiéniai előírásokat, például az 
élelmiszerek és a gyógyszerek csoma-
golása, valamint a csomagolóanyagok 
gyártása során.

pótalkatrészek
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Anyagmozgatók

Az anyagmozgatás napjainkban a hatékony működés kulcskérdése. A munka-
helyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatosan növekvő igények 
a nehéz terhek mozgatásának biztonságára vonatkozó követelmények foko-
zásához vezetnek. Kínálatunk széles anyagmozgató gép választéka lehetővé 
teszi a megfelelő megoldás megtalálását.

ML80 ML150 ML300

Tekercsmozgatás

Hordómozgatás

Szerszámmozgatás
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