
L
E

T
E

K
E

R
É

S
E

 E
S

 M
É

R
E

T
R

E
V

Á
G

Á
S

A

T
E

K
E

R
C

S
E

L
Ő

 T
E

C
H

N
IK

A
 A

N
Y

A
G

O
K



Pneumatikus feszítő tengelyeket a feldolgozó ipar számos területén 
használják az anyaghengerek fel- és letekerésére. A felfújt tengely 
megnöveli átmérőjét, és ezzel tökéletesen kitölti a hüvelyt. A tengely 
segítségével könnyen átvihető a forgatónyomaték a hengerre – segíti 
a fékezést a letekerésnél vagy rásegít a feltekerésnél. 

A tengely teste könnyű alumíniumból vagy robostus acélból, valamint 
rozsdamentes acélból készült csapokból áll, amely az egyes 
berendezésének méretéhez igazítható.

Pneumatikus tengely kimeneti szegmensekkel Tengelyek különböző tekercselésekhez,illetve felhelyezésük a gépre

Pneumatikus tengely feszítőszalagokkal és szögletes csapokkal

A feszítőszalagokkal felszerelt pneumatikus tengelyeket egy vagy több henger egy tengelyen való fel- és letekerésére tervezték, illetve a 
vágókések rögzítésére. A feszítőszalagok készülhetnek merev gumiból, alumíniumból, esetleg más anyagokból.

A kimeneti szegmensekkel felszerelt pneumatikus tengelyeket gyakran használják nagyfokú igénybevételt követelő ipari 
alkalmazásoknál, elsősorban  a papírgyártásban. Képesek nagytömegű hengerek meghajtására nagy forgatónyomaték mellett.

A differenciál tengelyes tekercselés több henger tekercselésére alkalmas, elsősorban műanyagok vágására. Tengelyeket kínálunk a 
SOMA, KAMPF, ATLAS, EUROMAC , stb. gépekhez.

Légtömlők RugókFeszítőszalagok Áttétek Légszelepek

Ideális megoldást kínálnak a nagy hidraulikus tekercselő állványok, 
valamint olyan alkalmazások számára, melyek 3000 kg feletti súlyú 
hengerekkel dolgoznak. 

Ajánlatunkban szerepel standard modell az egyfajta átmérőjű 
letekeréshez, lépcsőzetes modellt vagy peremes modellt, amely a 
letekerés után kidobja za üres hüvelyt.

Rendelkezésre állnak oldalirányú erővel aktivált fejek és adapterrel 
kiegészített pneumatikus fejek

Pneumatikus feszítőfejekMechanikus fejek

A felfújható adaptereket gyakran alkalmazzák a többféle átmérőjű 
hüvellyel rendelkező hengerek fel- és letekerésére. Az adapter teste 
könnyű alumíniumból vagy acélból készült, a felhújható rész pedig 
rendkívül ellenálló gumiból.  Az  adaptereket a feszítőtengelyre 
szerelik szorítóperem segítségével. 

Rendelkezésre áll olyan peremes modell is, amely hüvelyblokkoló és 
levegő csatlakozóként is szolgál két adapter között. Tengelyadapterek

FESZÍTŐFEJEK

PNEUMATIKUS TENGELYEK

Oldalirányú erővel 
aktivált fejek

ADAPTEREK

ALKATRÉSZEK

Körtömlők
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A biztonsági befogócsapágyak lehetővé teszik a hengerek ki- és beemelését a gépbe. A karima feloldásával könnyen kiemelhető a hengert 
tartó tengely és áthelyezhető a fogazatba. A kimenő tengely egy csapággyal van ellátva a meghajtás vagy fékezés érdekében.

Standard forma a fektetett négyszög, de a kínálatunkban megtalálható speciális elhelyezés is a henger dobálásánam megakadályozására. 
Rendelkezük kioldható vagy elcsúsztatható karimával, nyerges vagy peremes kivitelben. Csapágyaink gazdaságos és minőségi 
alternatívái a drága konkurens verzióknak, cserélhető a fogazatuk, és a karbantartásuk gyors és egyszerű. Igény szerint kérhető tervrajz és 
3D modell.

Az elcsúsztatható karimájú csapágyakon átlósan egy gomb található, amely benyomásával kioldható a perem. Az elcsúsztatható perem 
egy új kifinomult megoldás a  modern, egyszerű használatra, kalapács használata nélkül. A speciálisan elhelyett kör-négyzet minimalizálja 
a vibrációt, a henger ugrálását, és ezzel csökkenti az elhasználódását.

Elcsúsztatható karimájú csapágy 
nyerges kivitelben

BEFOGÓCSAPÁGYAK

Kioldható csapágy érzékeny 
oldalsó meghajzással

Szögletes elhelyezés, kioldható 
és nyerges kivitel

Szabadonfutó görgők és alumínium profilok széles skáláját kínáljuk mindenfajta ipari alkalmazásra a francia ROLLCONCEPT gyártó 
kínálatából.

A hengerek csúcsminőségű technikai paramétereinek köszönhetően egyaránt alkalmazhatóak a papír-, műanyag-, gumi-, textil-, nyomda- 
és más iparban. Rendelkezésre állnak maguk a profilok 6 méterig (eloxált, egyengető, sorjázó) vagy komplett hengerek az Önök igényeinek 
megfelelően (átmérő, csap, anyagfeszültség, takarás, felületi kiképzés).

SPECIÁLIS HENGEREK ÉS PROFILOK

Henger belső csapágyakkal Henger merev acélcsappal

Karbon szálakkal bevont henger
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A nagyobb igénybevételhez kínálunk elosztó-/banánhengereket, hűtő- és fűtőhengereket, kalanderhengereket és speciális felületképzésű 
hengereket (króm, karbon, polimerek, teflon, stb.).

Alumínium hengerek és profilok

Banánhenger

Kalanderhenger

Hűtőhenger

Külső palást

Belső palást   

Víz vagy olaj 
bemeneti nyílása

Spirális áramlás a belső paláston

Víz vagy olaj 
kimeneti nyílása

Hűtő- /főtőhenger metszete



FESZÍTÉST SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

A  forgócsatlakozók mechanikus csatlakozók két forgórész között, 
melyek továbbítják a hőt, a hűtést, a folyadékokat vagy gázokat az 
ipari berendezésekben. A mi forgócsatlakozóink speciális és ellenálló 
anyagokból készülnek, amelyek biztosítják a hosszú élettartamukat 
és a hibátlan működésüket.

Rendelkezünk egyirányú szelepekkel a levegő bevezetésére az 
egyoldalú konzolós tengelyhez, vagy kétirányú szelepekkel a 
flexonyomógépek, illetve fűtő- és hűtőhengerek részére.

FORGÓCSATLAKOZÓK

Combiflex pneumatikus fékek és tengelykapcsolók Eleflex elektromágneses fékek és tengelykapcsolók CX és SA típusú biztonsági kengyelfékek

A pneumatikus féket és fengelykapcsoló a légnyomással szabályozható, amely hozzányomja a fékbetéteket a forgó lemezhez. A 
pneumatikus fék és tengelykapcsoló széles körben alkalmazható nagy tömegű és sebességű hengereknél.

Az elektromágneses fék és tengelykapcsoló ideális megoldás a nyomdaipar, flexonyomó gépek, az élelmiszer- és gyógyszeripar, 
csomagolóanyag-gyártás esetében, illetve minden olyan területen, hogy fontosak a higiéniai előírások. Fő felhasználási területe az 
alacsonyabb, 100 Nm erősségű feszítőerővel dolgozó berendezések. 

A pneumatikus kengyelfékeket elsősorban a nagy hengerek és tekercsek fékrendszerének biztonsági berendezéseinél tudja kihasználni. 
Nagy forgatónyomatékkal és biztonsági fékkel ellátott modellek állnak rendelkezésre. .
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A futó anyagok feszítését szabályozó rendszerek segítik elő az előírt feszítés biztosítását az egész tekercselő folyamat során, megelőzik a 
szakadás és törmelék keletkezését, és minimalizálják a gyártási hulladék mennyiségét. Nyitott ívben szabályozó rendszereknél egy 
ultrahangos érzékelőről van szó, amely érzékeli a letekeredő henger átmérőjét, és ennek megfelelően irányítja a féket. A zárt ívben 
szabályozó rendszereknél a nyúlásmérő folyamatosan ellenőrzi a futó alapanyag feszülését, és átalakítja analóg jelzéssé. Ezt a jelzést 
dolgozza fel az irányítóegység más jelzésekkel együtt, majd értékeli ki a PID szabályozóval. A kimenetnél jelzés lehet a letekerő fék, bevonó 
NIP állomás vagy a csévélő motor számára.

Karimás CF nyúlásmérő

FÉKEK ÉS TENGELYKAPCSOLÓK

Ellenálló CB szenzorok Ultrahangos szenzor US.3

Nyúlásmérők, átmérő érzékelő szenzorok és különböző szabályozók számos modellje áll rendelkezésünkre.

Feszítés szabályozása nyitott ívben Feszítés szabályozása zárt ívben

CB, NB és U szériájú forgócsatlakozók

Irányítőegység T-ONE

vzduchvýber ev
ťah

priemer

výstup

priemer

ťah

rýchlosť role

rýchlosť 
a krútiaci 
moment

hlavná rýchlosť



A szélek kiegyenesítésére szolgáló rendszerek feladata biztosítani, 
hogy a tekercselési folyamat során a anyagszalag mindig egyenletes 
fusson, és a keletkező hengernek egyenes szélei legyenek. Ezzel 
jelentősen csökkenthetők a hibalehetőségek, és nő a termék 
minősége. 

A vizsgált anyag alapján rendelkezésre állnak ultrahangos és optikai 
érzékelők. A kiegyenlítő meghajtása egyirányú, kefe nélküli továbbitó 
meghajtást valósít meg. 

A rendszer része egy mobil vagy fix irányítópanel, amelybe akár 10 
rendszer is becsatlakoztatható.

Érzékelők segítségével szinkronizálódik az anyag sebessége és a 
monitoron megjelenik a kiválasztott terület, ahol az operátor 
összehasonlíthatja a nyomtatás paramétereit.

Komplett rendszert kínálunk, amely tartalmazza a számítógépet, a 
softvert, a kamerát, a monitort és a szinkronizálós érzékelőt.

Lehetőség vagy a fényképek elmentésére, melyet később 
referenciaként használhatnak fel, vagy elküldteti e-mailben 
közvetlenül az ügyfelének is.

KAMERARENDSZEREK

Választható funkciók közé tar tozik a vonalkódolvasó, 
képszerkesztés, dupla kamera vagy külső stroboszkópos lámpa a 
kétoldalú nyomtatás követésére, érintőképernyő RGB / CYM 
funkcióval a minőség és a színek intenzitásának ellenőrzésére.

RENDSZEREK A SZÉLEK KIEGYENESÍTÉSÉRE

Videokamera, monitor, PC-DSP + zdroj
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Feltekerő/letekerő állvány oldalsó kiegyenlítője Kiegyenlítés fordított WG stolc segítségével

MWG10 szabályozó OLED kijelzővel

Giotto Raffaello Michelangelo Leonardo

GT RF MH75 MH100 LD75 LD100 CV350

Vizsgált terület (mm) 37 x 50 75 x 90 75 x 90 100 x 130 75 x 90 100 x 130 210 x 290

Mozgás man man / auto man / auto man / auto auto auto auto

Duplakamera (elülső, hátsó) - - ü ü ü ü -

Külső stroboszkópos lámpa - ü ü - ü - -

Képszerkesztés - - - - ü ü ü

8 képíció szkennelése - - - - ü ü ü

Optikai zoom 2x + 2x 10x 10x 10x 10x + 2x 10x + 2x 10x + 2x

Képmemória 1 1 8 8

Ethernet port - - - - ü ü ü

Érintőképernyő - opció opció opció opció opció

8+1
(x10)

8+1
(x10 zložiek)

9
(x10)+1

Caravaggio



Felső körkések

VÁGÓKÉSEK

Rendelkezünk minden szabványos és nem szabványos késsel, 
melyet el tudunk készíteni a tervrajz alapján különböző anyagokból, a 
standard 52100 acéltól kezdve a karbidacélig. 

Szívesen lecseréljük az eddig Önök által használt késeket 
alacsonyabb áron és azonos minőségben, vagy elkészítjük a késeket 
az Önök mintája vagy tervei alapján.

A kések nagyrésze megtalálható raktárkészletünkben, szükség 
esetén legyártjuk és leszállítjuk. 
Előnyös keretszerződéseket kínálunk a kések forgalmazására = 
alacsony ár + gyors leszállítás.

Leszorítóerővel vágó kés Felső tányérkések

Alsó kések nyitott, önleszorító és  multilock kivitelben

Fogazott keresztirányú késekFogazott,  perforált vagy közvetlen vágóformák minden formában és nagyságben Közvetlen és perforált kések

Csillag, félcsillag és egyéb formák a csomagológépek számára

Plotterkések és pengék

Kés több vágóéllel

Olvasztóperemek késekkel és elemekkel az euro-nyílások vágására

55

T-alakú a motor részéreKontraszt ujj
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Aurora vágórendszer

Az újratekercselő- és vágóberendezések összes gyártója által kínált gépekhez kínálunk komplett vágóberendezéséket vagy egyes 
elemeket.  Végfelhasználóknak testreszabott megoldásokat kínálunk, legyen szó elöregedett vágókésekről, új rendszerek 
tervezésérőlvagy akár meglévő gépek kiegészítéséről.

A helyszínen tett látogatás után elkészítjük a műszaki specifikációt, egy 3D-modellt, és a kész megoldást kidolgozva a saját gépük 
konstrukciójához igazítva. 

Rendelkezésre állnak olyan rendszerek és tartók, melyeknél a nyíróvágás egy függetlenl meghajtott alsó késsel történik, vagy egy olyan 
alsó késsel, amely közös tengelyen helyezkedik el. 

slotter összes alkatrésze szerszámok a fej, a szorítógyűrűk, 
körkörös metszőkések és 

forgácsoló lamellák kicseréléséhez

BOBST gép összes alkatrésze

Expando vágórendszer

VÁGÓBERENDEZÉSEK ÉS TARTÓK

Pneumatikus késtartók a nyíróvágáshoz Pneumatikus késtartók a darálóvágáshoz



HÜVELYVÁGÓK
A hüvelyvágókat az erős, 40-152 mm átmérőjű és max. 2 000 mm 
hosszúságú  papírhüvelyek vágására használ ják olyan 
berendezéseknél, ahol fontos a pontos, egyenes és tiszta vágás. 

Az egyedi elvárásoknak megfelelve tudjuk összeállítani a a 
megrendelésre készülő hüvelyvágó. 

A z alapkivitelű manuális, félautomata vagy automata hüvelyvágó az 
alábbi paraméterekkel rendelkezik: 

Manuális hüvelyvágó esetében a hüvelyt a vágás mentén két ékszíjjal meghajtott henger hajtja. Az éles kést irányító kar meghúzásával a 
rotáló hüvellyel szemben könnyen vághat por keletkezése nélkül.

A félautomata hüvelyvágó hasonló elven működik, mint a manuális hüvelyvágó, azzal a különbséggel, hogy a kést irányító karra nehezedő 
nyomást egy pneumatikus dugattyú hozza létre. Vastagfalú hüvelyek gyakori vágásához javasoljuk – a vágás így sokkal biztonságosabb és 
sokkal kényelmesebb is.

Az automata hüvelyvágó egy érintőképernyővel ellátott teljesen automatizált berendezés, amely programjába csak beprogramozza a 
kívánt hüvely hosszát és mennyiségét. A munka maximális hatékonyságának érdekében a berendezéshez automata adagolót is adunk.

77

Hüvely hossza 2000 mm
Vágott átmérők 40-tól 152-ig mm
Hüvely falának vastagsága 12-ig mm (16 mm opció)

Természetesen jár mellé a kétkezes irányítás és szállítás, valamint a 
biztonsági tanusítvány.

Manuális hüvelyvágó Részletkép a vágóberendezésről

ÖMLEDÉKRAGASZTÓK ALKALMAZÁSA

Ragasztó felvitele kontrakt módon Ragasztó felvitele kontakt nélkül

Komplett aplikációs berendezés Komplett kétrétegű laminátor hengerről hengerre



Gyakorlott technikusaik könnyűszerrel képesek megtervezni az Önök cégének legmegfelelőbb berendezést. A kínálatunkban szereplő 
összes terméket beletudjuk illeszteni olyan bonyolultabb berendezésekbe, mint a fel- és letekerő állványok, vágóberendezések, csévélők 
vagy egyéb feldolgozó gépek.

TEKERCSELŐ ÁLLVÁNYOK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK

Feltekerő-állvány nyomóhengerrel és transzduktorral  
befogófejekkel és fékekkel

Hidraulickus állvány a nehéz hengerek 
letekeréséhez Combiflex 

Egyszerű berendezések a 300 kg alatti hengerek kezelésére (nagyobb súly csak megrendelésre). A különböző modelleket az Önök 
igényeinek megfelelőlen alakítjuk ki (emelési magasság, henger forgatása, kereket, stb.).

Mérőállomás 3D modellje az ügyfél kívánságáinak megfelelően

Magasminőségű elektronikusmobil manipulátorok
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Berendezés a hüvely renoválására

Hengereket kezelő manipulátor

Manipulátor az orsó eltávolítására a hüvelyből Easymover pneumatikus és elektronikus  manipulátor

Belső átmérőt használó manipulátor

Manipulátor a nehéz tengelyekhez

MANIPULÁCIÓS TECHNIKA



ELSZÍVÓ RENSZEREK A NYESEDÉKEK ELSZÍVÁSÁRA

A legmagasabb ökológiai elvárásoknak megfelelő elszívórendszert kínálunk, amely elszívja a port, az égési termékeket, a hegesztési 
gázokat és az olajpárát. A piacon kapjató legjobb filtrációs rendszerek, robbanóanyag-kezelő rendszerek és egyéb rendszerek állnak 
rendelkezésünkre, amelyeket az üzemcsarnokuk méretéhez tudunk igazítani.

POR ELSZÍVÁSA ÉS FILTRÁCIÓ
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Az olasz Air Project céggel való együttműködésnek köszönhetően a az ipari alkalmazás során keletkező nyesedékek, törmelék, szemét és 
por elszívására szolgáló rendszereket kínálunk. Komplett elszívó rendszereket kínálunk a fúvókákon a flexibilis és merev csöveken, a 
ventilátorokon, lengéscsillapítókon keresztül a szeparátorokig és a kompaktorokig, lehetővé téve bálába préselést is. Átfogó megoldást 
ajánlunk, amely tartalmazza a különböző gépeknél keletkező hulladék elszívását és kezelését, majd elszállítását az egész komplexumból a 
hulladékkezelés helyszínére. 



MEGJEGYZÉSEK

Kövesse

csatornánkatRegisztráljon 

hírlevelünkre

Kövesse a napi történéseket a rendszeres időközönként megjelenő 
hírlevelünkön, illetve regisztráljon a golpretech Youtube csatornáján.

INFORMÁCIÓK ÉS MÉDIA
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Golpretech Czech Republic s.r.o.

Staňkova 383/41

612 00 Brno

Cseh Köztársaság

Szervezetazonosító szám: 045 64 715

Adószám: CZ04564715

Tel.: +36 70 280 0465

info@golpretech.hu

www.golpretech.hu


