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Pneumatické upínacie hriadele sa používajú pre navíjanie a odvíjanie 
rolí materiálov na mnohých miestach v spracovateľskom priemysle. 
Nafúknutím hriadeľ zväčší svoj priemer a tak dokonale upne dutinku. 
Pomocou hriadeľov dokážete následne prenášať krútiaci moment na 
rolu – brzdiť pri odvíjaní alebo poháňať pri navíjaní. 

Telo hriadeľa je vyrobené z ľahkého hliníkového alebo robustného 
oceľového tela a kalených oceľových čapov presne na mieru vašej 
aplikácii.

Pneumatické hriadele s výstupnými segmentami Hriadele pre diferenčné navíjanie vrátane ich aplikácie na stroji

Pneumatický hriadeľ s upínacími pásmi a štvorcovými čapmi

Pneumatické hriadele s upínacími pásmi sú navrhnuté pre navíjanie a odvíjanie jednej alebo viacerých rolí na jednom hriadeli alebo pre 
upnutie rezacích nožov. Upínacie pásy sú k dispozícii z odolnej gumy, hliníka, prípadne iných materiálov.

Pneumatické hriadele s výstupnými segmentami sú často používané vo veľmi náročných priemyselných aplikáciách hlavne v 
papierenskom priemysle. Sú vhodné pre navíjanie rolí s vysokou hmotnosťou pod veľkým krútiacim momentom.

Hriadele pre diferenčné navíjanie sú vhodné pre navíjanie viacerých rolí hlavne plastových materiálov na rezačkách. Dodáváme hriadele 
pre stroje SOMA, KAMPF, ATLAS, EUROMAC apod. 

Vzduchové duše PružinkyUpínacie pásy Prechodky Nafukovacie ventily

Sú ideálnym riešením pre hydraulické odvíjacie stojany a pre 
aplikácie s hmotnosťami role nad 3000 kg.

Ponúkame štandardný model pre odvíjanie jedného priemeru, 
stupňovitý model alebo model s prírubou pre vyhodenie prázdnej 
dutinky po odvinutí.

K dispozícii sú aj hlavice aktivované bočnou silou a pneumatické 
hlavice s adaptérmi.Pneumatické upínacie hlaviceMechanická hlavica

Nafukovacie adaptéry sú často používané pri navíjaní alebo odvíjaní 
rolí s viacerými priemermi dutiniek. Telo adaptéru je vyrobené z 
ľahkého hliníku alebo ocele a nafukovacia časť z vysoko odolnej 
gumy. Adaptéry sa montujú na upínací hriadeľ pomocou sťahovacej 
príruby. 

K dispozícii je model s prírubou, ktorá slúži ako doraz pre dutinku a 
vzduchové spojenie medzi dvoma adaptérmi. Adaptéry na hriadeli

UPÍNACIE HLAVICE

PNEUMATICKÉ HRIADELE

Hlavica aktivovaná 
bočnou silou

ADAPTÉRY

NÁHRADNÉ DIELY

Okrúhle duše
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Bezpečnostné príklopné ložiská umožňujú veľmi jednoduché nakladanie a vykladanie role do a zo stroja. Príruba sa odklopí a hriadeľ s 
rolou sa jednoducho vloží do čeľustí. Jedno ložisko sa dodáva s výstupným hriadeľom pre pohon alebo brzdu.

Štandardom je uloženie štvorec, v ponuke máme aj špeciálne uloženia proti hádzaniu role. K dispozícii sú verzie s odklopnou a posuvnou 
prírubou, v pätkovom a prírubovom prevedení. Naše ložiská sú ekonomickou a kvalitnou alternatívou drahých konkurečných verzií, majú 
vymeniteľné čeľuste a ich údržba je rýchla a jednoduchá. Všetky výkresy a 3D modely sú k dispozícii na vyžiadanie.

Ložiská s posuvnou prírubou majú uloženie na koso s tlačítkom pre uvolňenie príruby. Posuvná príruba je nové sofistikované riešenie 
bežné v moderných prevádzkach s jednoduchým otváraním, bez použitia kladív. Špeciálne uloženie kruh-štvorec minimalizuje vibrácie, 
skákanie role a tým znižuje opotrebenie.

Ložisko s posuvnou prírubou 
v pätkovom prevedení

PRÍKLOPNÉ LOŽISKÁ

Príklopné ložisko s citlivým 
stranovým posunom

Štvorcové uloženie, odklopná
príruba a pätkové prevedenie

Dodávame širokú škálu vodiacich valcov a hliníkových profilov pre všetky priemyselné aplikácie od francúzskeho výrobcu firmy 
ROLLCONCEPT.

Valce sa vďaka ich špičkovým technickým parametrom používajú v papierenskom, plastikárskom, gumárenskom, textilnom, tlačiarenskom 
a inom priemysle. K dispozícii sú samotné profily do dĺžky 6 metrov (eloxované, rovnané, odihlené) alebo kompletné valce presne na 
základe vašich požiadaviek (priemer, čap, ťah v materiále, opásanie, povrchová úprava).

ŠPECIÁLNE VALCE A PROFILY

Valec s vnútornými ložiskami Valec s pevným oceľovým čapom

Valec z karbónových vlákien

22

Pre náročnejšie aplikácie ponúkame rozháňacie/banánové valce, chladiace a vyhrievacie valce, kalandrovacie valce a valce so špeciálnou 
úpravou povrchu (chróm, karbón, polyméry, teflón a pod.).

Hliníkové valce a profily

Banánový valec

Kalandrovací valec

Chladiaci valec

Vonkajší plášť

Vnútorný plášť     

Výstup vody    
alebo oleja

Špirálové prietoky vo vnútornom plášti

Vstup vody
alebo oleja

Rez chladiacim / vyhrievacim valcom



SYSTÉMY NA REGULÁCIU ŤAHU

Rotačné prívody sú mechanické spojenia medzi dvomi rotujúcimi 
častiami na prenos tepla, chladu, tekutiny alebo plynu v 
priemyselných aplikáciách. Naše rotačné prívody sú vyrobené zo 
špeciálnych, odolných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a 
bezchybný chod.

K dispozícii sú jednocestné ventily pre prívod vzduchu k jednostranne 
votknutým hriadeľom, alebo dvojcestné ventily pre použitie na 
flexotlačových strojoch, chladiacich alebo vyhrievacích valcoch.

ROTAČNÉ PRÍVODY

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

Pneumatické brzdy a spojky sú riadené tlakom vzduchu, ktorý pritláča brzdové doštičky k rotujúcemu disku. Pneumatické brzdy a spojky 
zahrňujú širokú škálu aplikácií hlavne s veľkou hmotnosťou role a vysokou rýchlosťou odvíjania.

Elektromagnetické brzdy a spojky sú ideálnym riešením pre tlačiarenský priemysel, flexotlačové stroje, potravinárstvo, farmaceutický 
priemysel, používajú sa pri výrobe obalov a všade, kde sa dbá na hygienické predpisy. Hlavné využitie je v jednoduchších aplikáciách s 
nižším ťahom, do 100Nm.

Pneumatické strmeňové brzdy využijete hlavne v bezpečnostných aplikáciách pri brzdení veľkých valcov a rolí. K dispozícii sú modely pre 
vysoké krútiace momenty a brzdy s bezpečnostnou funkciou.

33

Systémy na reguláciu ťahu bežiaceho materiálu pomáhajú udržať predpísaný ťah počas celého prevíjacieho procesu, znižujú počet 
pretrhnutí materiálu, zmätkovosť a minimalizujú straty vo výrobe. Pri systémoch s reguláciou v otvorenej slučke sa jedná o ultrazvukový 
senzor, ktorý sníma priemer odvíjanej role a na jeho základe riadi odvíjaciu brzdu. Pri systémoch s reguláciou v uzavretej slučke snímajú 
tenzometre nepretržite ťah v bežiacom materiáli a prevádzajú ho na analógový signál. Tento signál je spracovávaný riadiacou jednotkou 
spolu s inými signálmi a vyhodnotený PID regulátorom. Na výstupe môže byť signál pre odvíjaciu brzdu, poťahovaciu NIP stanicu, alebo pre 
navíjací motor.

Tenzometer CF s prírubou

BRZDY A SPOJKY

Odolné pätkové tenzometre CB Ultrazvukový senzor US.3

K dispozícii sú rôzne modely tenzometrov, senzorov na snímanie priemeru a rôznych regulátorov.

Regulácia ťahu v otvorenej slučke Regulácia ťahu v uzavretej slučke

Rotačné prívody série CB, NB a U

Riadiaca jednotka T-ONE

vzduchvýber ev
ťah

priemer

výstup

priemer

ťah

rýchlosť role

rýchlosť 
a krútiaci 
moment

hlavná rýchlosť



Systémy na vyrovnávanie okrajov zabezpečujú, aby do procesu išiel 
pás materiálu vždy správne zarovnaný alebo aby bola výsledná rola 
navinutá s rovným okrajom. Tým výrazne znižujú zmätkovosť a 
zvyšujú kvalitu produktu.

Na základe snímaného materiálu sú k dispozícii ultrazvukové
alebo optické senzory. Pohon vyrovnávača uskutočňuje jednosmerný 
bezkefový posuvný pohon.

Súčasťou dodávky je prenosný alebo fixný ovládací panel, 
na ktorý môžete do série zapojiť až 10 systémov.

Pomocou snímača sa zosynchronizujú s rýchlosťou materiálu a 
zobrazia vybranú oblasť na monitore, kde si operátor dokáže 
porovnať parametre tlače.

Ponukáme kompletný systém s počítačom, softvérom, kamerou, 
monitorom a synchronizačným senzorom.

Máte možnosť uložiť fotky ako referenciu pre budúcnosť alebo ich 
poslať e-mailom priamo zákazníkovi.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Medzi volitelné funkcie patrí čítačka čiarového kódu, rekonštrukcia 
obrazov, dvojitá kamera alebo externá stroboskopická lampa pre 
sledovanie obojstrannej tlače, dotykový displej s funkciou RGB/CYM 
pre kontrolu kvality a intenzity farieb.

SYSTÉMY NA ROVNANIE OKRAJOV

Videokamera, monitor, PC-DSP + zdroj
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Stranové vyrovnávanie odvíjacieho/navíjacieho stojanu Vyrovnávanie pomocou otočného stolcu WG 

Regulátor MWG10 s OLED displejom

Giotto Raffaello Michelangelo Leonardo

GT RF MH75 MH100 LD75 LD100 CV350

Snímaná oblasť (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 (predná, zadná) - - -

Externá stroboskopická lampa - - - -

Rekonštrukcia obrazu - - - -

Scan 8 obrazov / pozicií - - - -

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

Pamäť obrazov 1 1 8 8

Ethernet port - - - -

Dotykový displej - opcia opcia opcia opcia opcia

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

8+1
(x10)

8+1
(x10 zložiek)

9
(x10)+1

Caravaggio



Kruhové horné nože

REZACIE NOŽE

K dispozicii máme všetky štandardné aj neštandardné nože, ktoré 
vieme vyrobiť presne podľa vášho výkresu z rôznych materiálov, od 
štandardnej ocele 52100 až po karbidovú oceľ.

Rádi nahradíme Vami používané nože za naše nože s nižšou cenou a 
rovnakou kvalitou, alebo vyrobíme nože podľa vašej vzorky či 
výkresu.

Väčšinu nožov máme skladom, príp. vyrobíme a naskladníme. 
Ponúkame výhodné rámcové zmluvy na dodávku nožov = nižšia cena 
+ rýchle dodanie.

Nôž pre rezanie prítlakom Tanierové horné nože

Spodné nože vo voľnom, samoupínacom a multilock prevedení

Zúbkované priečne nožeZúbkované, perforačné a priame výsekové formy všetkých tvarov a veľkostí Priame a perforačné nože

Hviezdičky, polhviezdičky a ďalšie tvary 
pre baliace stroje

Žiletky a nože pre plotre

Nôž s viacnásobnou 
reznou hranou

Taviace čeľuste vrátane nožov a dielov pre vysekávanie euro otvorov

55

T-tvar pre motorKontrastný rukáv
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Rezací systém Aurora

Dodávame kompletné rezacie systémy alebo čiastočné komponenty pre všetkých výrobcov prevíjacích a rezacích strojov. Koncovým 
užívateľom ponúkame riešenie na mieru, čo sa týka rekonštrukcie zastaralých rezacích nožov, návrhu nových systémov alebo doplnenia 
existujúcich strojov.

Na základe návštevy vypracujeme technickú špecifikáciu, 3D model a samotné riešenie dodáme zapracované do konštrukcie vášho stroja. 
K dispozícii sú systémy a držiaky pre rezanie strihaním s nezávisle poháňanými spodnými nožmi, alebo so spodnými nožmi uloženými 
na spoločnom hriadeli.

Všetky náhradné diely pre slottery Nástroje na výmenu hlavy, sťahovacie krúžky,
kruhové rycie nože, odsekávací lamely

Všetky náhradné diely pre stroje BOBST

Rezací systém Expando

ŘEZACÍ SYSTÉMY A DRŽÁKY

Pneumatické držiaky nožov pre rezanie strihaním Pneumatické držiaky nožov pre rezanie drtením



REZAČKY DUTINIEK

Rezačky dutiniek sa používajú pre rezanie hrubých papierových 
dutiniek s vnútorným priemerom od 40 mm do 152 mm a dĺžky do 
2 000 mm v aplikáciách, ktoré vyžadujú presný, rovný a čistý rez.

Podľa špecifických požiadaviek vám rezačku dutiniek radi na želanie 
zostavíme.

Manuálna, poloautomatická alebo automatická rezačka papierových 
dutiniek má v základnom prevedení nasledovné parametre:

Pri manuálnej rezačke je dutinka poháňaná v mieste rezu dvomi valčekmi s klinovým remeňom. Potiahnutím páky s ostrým nožom proti 
rotujúcej dutinke ju ľahko prerežeme bez vzniku prachu.

Polo-automatická rezačka dutiniek pracuje na podobnom princípe ako manuálna rezačka, s tým rozdielom, že tlak ramena s nožom na 
dutinku vytvára pneumatický piest. Odporúčame pre časté rezanie obzvlášť hrubostenných dutiniek - rezanie je bezpečnejšie a oveľa 
pohodlnejšie.

Automatická rezačka dutiniek je plne automatickým strojom s dotykovým displejom, na ktorom zadáte do programu dĺžku a množstvo 
narezaných dutiniek. Pre maximálnu efektivitu práce dodávame ku stroju automatický podávač.
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Dĺžka materskej dutinky 2000 mm
Rezané priemery od 40 do 152 mm
Sila steny dutinky do 16 mm

Samozrejmosťou je obojručné ovládanie a dodanie vrátane 
bezpečnostného certifikátu.

Manuálna rezačka papierových dutiniek Detailné pohľady na rezné ústrojenstvo

Kontaktné nanášanie lepidla Bezkontaktné nanášanie lepidla

Kompletné aplikačné zariadenie Kompletný laminátor dvoch vrstiev z role na rolu

APLIKACE TAVNÝCH LEPIDEL



Naši skúsení technici sú schopní navrhnúť zariadenie vhodné priamo pre vašu firmu. Všetky ponúkané produkty vieme zakomponovať do 
zložitejších strojov ako sú navíjacie a odvíjacie stojany, rezacie zariadenia, prevíjačky alebo iné spracovateľské stroje.

NAVÍJACIE STOJANY A ĎALŠIE STROJE

Navíjací stojan s prítlačným valcom a odmeriavaním Hydraulický stojan pre odvíjanie ťažkých rolí 
s upínacími hlavicami a brzdami Combiflex

Jenoduché zariadenia pre manipuláciu s rolami s nosnosťou až do 300 kg (viac na požiadanie). Rôzne modely špecifikujeme podľa vašich 
požiadaviek (zdvih, otáčanie role, kolieska a podobne).

3D model rezacej stanice navrhnutý zákazníkovi na mieru

Vysoko kvalitné elektrické mobilné manipulátory

88

Zariadenie na renováciu dutiniek

Zariadenie na manipuláciu s rolami

Manipulátor na vyťahovanie tamboru z dutinky Easymover pneumatický a elektrický manipulátor

Manipulátor s uchopením
za vnútorný priemer

Manipulátor s ťažkými hriadeľmi

MANIPULAČNÁ TECHNIKA



ODSÁVACIE SYSTÉMY OREZOV

Ponúkame odsávacie systémy prachu, splodín, zváracích plynov a olejových pár na najmodernejšej ekologickej úrovni. K dispozícii sú 
najlepšie dostupné filtračné systémy, systémy do výbušného prostredia a iné riešenia priamo na mieru vašej výrobnej hale.

ODSÁVANIE PRACHU A FILTRÁCIA

99

Vďaka spolupráci s talianskou spoločnosťou Air Project dodávame systémy pre odsávanie orezov, výsekov, odpadov a prachu v 
priemyselných aplikáciách. Ponúkame kompletné odsávacie riešenia od hubíc, flexibilného a pevného potrubia, ventilátorov a tlmičov až po 
separátory a kompaktéry s možnosťou lisovania do balíkov. Komlexné riešenia obsahujú odsávanie a manipuláciu s odpadom naraz od 
viacerých strojov a ich transport z celej haly až na miesto odpadového hospodárstva.



PRIESTOR PRE POZNÁMKY

Sledujte náš

kanálOdber mesačníka

Sledujte aktuálne dianie pomocou odberu pravidelných mesačníkov 
a prihlásením sa do nášho YouTube kanáli ekoenergo.

INFORMÁCIE A MÉDIA
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Sídlo firmy:

Golpretech Slovakia s.r.o.

Na Graniari 2

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 50 496 310

+421 911 380 985

info@golpretech.eu

www.golpretech.eu

Fakturačná adresa:

Golpretech Czech Republic s.r.o.

Staňkova 383/41

612 00 Brno

Česká republika

IČO: 04 564 715

+420 532 308 120

info@golpretech.cz

www.golpretech.cz


