PŘEHLED
PRODUKTŮ

Rozcestník

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

Produkty firmy jsou známé ve střední Evropě i mnoha dalších zemích.
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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.
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Golpretech Czech Republic s.r.o. se zabývá technikou pro navíjení,
odvíjení a řezání materiálu ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu. Společnost byla založena na jižní Moravě, v místě se silnou tradicí strojírenského průmyslu. Způsobilost a technické dovednosti jsou
založeny na více než 10-letých zkušenostech na trhu.

Pneumatické upínací hřídele

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

hřídele pro papírenský průmysl

Upínací hřídele jsou velmi často používaným standardem v papírenském průmyslu, při
vyfukování plastové fólie, při výrobě etiket, rohoží ze skelných vláken, netkaných textilií,
flexibilních obalů, v tiskařském, obalovém a dalších průmyslech.
Nabízíme několik typů hřídelí, které vždy vyrábíme na zakázku na základě měření nebo
zaslaného výkresu.

letmo uložené hřídele

karbonové hřídele
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hřídele s výstupnými segmenty

hřídele s upínacími pásy

hřídele se stranovým posuvem
- s kolečkem pro stranový posun +/- 20mm

hřídele s upínacími lištami

frikční hřídele

čtvercové hřídele speciální provedení

hřídele pro diferenční navíjení
frikční kroužky

Upínací adaptéry
Nafukovací gumové adaptéry jsou ideálním a finančně úsporným řešením při navíjení
nebo odvíjení rolí s různými průměry dutinek s použitím pouze jedné hřídele. Jsou lehké
na manipulaci a jejich použití je velmi jednoduché.
K dispozici jsou modely s dorazovou přírubou, díky které bude operátor vždy vědět,
do jaké hloubky hřídel s adaptéry zasunout, a modely se vzduchovým spojením mezi
adaptéry pro nafouknutí obou adaptérů přes jeden ventil.

Náhradní díly
Dodáváme náhradní díly pro všechny typy pneumatických hřídelí. Náhradní upínací
pásy, ploché a kulaté vzduchové duše, přechodky, ochranné pásky, výstupní segmenty, pružinky a koncovky pro upnutí pásů jsou vždy skladem a hodí se pro údržbu našich
i konkurenčních upínacích hřídelí. Pro diferenční hřídele včetně těch od jiných výrobců
umíme dodat frikční kroužky ve volitelných šířkách a různé konstrukce. Vzduchové ventilky jsou samozřejmostí pro všechny pneumatické hřídele.

ventilky

pružinky H

upínací kameny pro uchycení
upínacích pásů
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výstupní
segmenty

Adaptér s upínacími pásy je univerzálním řešením pro zákazníky, kteří zpracovávají
role s několika průměry dutinek. Adaptér se na hřídel upíná pomocí stahovací příruby
nebo expanzí vnitřní hřídele. Dá se vyrobit v jakýchkoliv průměrech a délkách.

kruhové
duše

plstěné pásy
pro
frikční hřídele

nafukovací hroty

frikční kroužky

vzduchové
plnící pistole

Upínací hlavice
Upínací hlavice jsou ideálním řešením pro aplikace s vysokou hmotností a rychlostí odvíjení role. Používají se hlavně v papírenském průmyslu, při výrobě technických textilií,
vlnité lepenky či na hydraulických odvíjecích stojanech se sklopnými rameny. Hlavice
dokonale centrují dutinku a zabraňují tak skákání role a vibracím při vysoko-rychlostním
odvíjení.

Příklopná ložiska
Bezpečnostní příklopná ložiska umožňují velmi snadné nakládání a vykládání role do
a ze stroje odklopením příruby a vložením role do čelistí. Jedno ložisko s výstupním hřídelem lze instalovat pro pohon nebo brzdu. Standardním provedením je čtverec 40 x 40
mm, v nabídce máme i jiné rozměry. U všech ložisek je k dispozici patkové a přírubové
provedení a výstupní hřídel přesně dle Vaší specifikace.
Uložení:

Mechanické upínací hlavice patří mezi nejčastěji používané řešení pro hydraulické odvíjecí stojany. Představují jednoduché, levné
a bezúdržbové řešení.
se stahovací přírubou
(uložení kruh / čtverec)

se stranovým posuvem
(uložení kruh / čtverec)

U hlavice aktivované boční silou se
dutinka upne tak, že se hlavice zatlačí do
dutinky a aktivují se tím výsuvné segmenty.

čtverec
na koso

čtverec
na plocho

6

7

Pneumatické a pneumaticko-mechanicky
aktivované hlavice jsou východiskem v aplikacích, kde se během odvíjení nebo navíjení
mění směr působení točivého momentu.

alternativa Boschert
(uložení čtverec na koso)

brzda

s odklopnou přírubou
(uložení čtverec na plocho / na koso)

hřídel

kruh / čtverec

příklopná ložiska
se stranovým
posuvem

Hliníkové válce a profily

Banánové a rozháněcí válce

Válce se díky jejich špičkovým technickým parametrům používají v papírenském, plastikářském, gumárenském, textilním, tiskařském a jiných průmyslech. K dispozici jsou
samotné profily do délky 6 metrů které jsou rované na 0,2 mm/m (eloxované, rovnané,
odjehlované) nebo kompletní válce přesně na základě vašich požadavků (průměr, čep,
tah v materiálu, opásání, povrchová úprava).

Banánové rozháněcí válce slouží pro rozhrnování materiálu v procesu, zabraňují
tvorbě vrásek a faldů. Často se používají na napnutí a vyhlazení materiálu před řezáním, potiskováním, laminováním a jinými procesy, nebo pro oddělení jednotlivých pásů
materiálu po řezání. Válce se dodávají s párem uložení, s možností montáže na patku
nebo na přírubu.

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 materiálu, kde nabízejí vysokou
odolnost vůči průhybu i při vysokém zatížení.
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válce s vnitřními ložisky

válce s pevnými čepy

speciální povrchové úpravy

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

3RC230

Hliník AGS 6060 T5

230 mm

152 mm

18,9 kg

5 mm

bez

Ra 0,8-1,2

Rozháněcí, pogumované válce s podbroušenou spirálou se používají pro lehké
rozhánění plastových fólií a netkaných textilií. Podbroušená spirála se pod vlivem tahu
materiálu deformuje směrem ven od středu válce, a tím zabraňuje mačkání materiálu
a tvorbě vrásek.

Banánové a rozháněcí válce dodáváme s antistatickým či antiabrazivním gumovým povrchem, povrchem pro potravinářský průmysl, tvořené chromovanými kovovými segmenty nebo se speciálními povrchy na požádání.

Speciální funkční válce

jednostranně vetknuté
chladící a vyhřívací
válce

Dle specifikace a požadavku vyrábíme ocelové indukční kalené válce, které se používají jako řezací válce, určené pro řezání přítlakem.
Kalandrovací vyhřívací a chladící válce jsou jedno- či dvouplášťové válce s vnitřní
spirálou, zajištující rychlý proces chlazení nebo vyhřívání díky rychlé cirkulaci média ve
válci. Tento způsob umožnuje dosáhnout požadovaného teplotního gradientu.
Válce vyrábíme přesně na míru podle výkresu nebo požadavku. Nabízíme různé povrchové úpravy jako nikl, chrom, teflon, plazmový nástřik, nelepivý povrch a podobně.

kalené válce
pro řezání přítlakem

drážkovaný válec
pro řezání žiletkami
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válce se speciálním obráběním: řezací,
sekací, se spirálou, bombírovaný apod.
speciální válce
na zakázku

chladící a topné
válce

karbonové
válce
chromované
kalandrovací válce

Rastrové válce a čištění
Pro vysoké nároky flexografického průmyslu nabízíme ve spolupráci s dodavetelem řadu
rastrových (aniloxových) válců nebo rukávů splňujících ta nejpřísnější kritéria.

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.
Jako součást vybavení myčky nabízíme i příslušnou mycí chemii.

Povrch všech válců tvoří trvanlivá keramická vrstva, odolná vůči poškrábání při kontaktu
s ocelí nebo stíracím nožem. Dalším bonusem keramického povrchu je schopnost odolávat korozi.
Vyspělá laserová technologie
umožňuje velmi detailní a čisté
gravírování rastrových buněk. I díky
tomu naše aniloxové válce přenášejí
inkoust na tiskovou desku s maximální precizností při každém tisku.

ultrazvuková myčka

mycí chemie
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Našim zákazníkům využívajícím aniloxové válce nabízíme službu mobilního čištění válců laserovou metodou. Ta je praktickým a bezodpadovým řešením a válce
lze poté okamžitě použít.
K dispozici máme plně vybavený servisní vůz, se kterým
na základě objednávky dorazíme na Vámi zvolené místo
čištění. Základem vybavení servisního vozu je mobilní
laserové zařízení ALCS 2500.

ALCS 2500

servisní vůz pro laserové čištění

Další řešení pro tisk
Ve spolupráci s firmou Absolute vám přinášíme řadu strojů a doplňků, zvyšujících efektivitu a úspornost během tiskového procesu.

Jedním z nich je InkSave, inovativní systém, kombinující vodní trysky, integrovanou
pumpu a ventily pro zpětné využití inkoustu - bez jeho naředění - před každým vymýváním. InkSave vám pomůže při změnách tiskových příkazů ušetřit až 80% použitého
inkoustu a snížit spotřebu vody o téměř 50%.

Dále představujeme řadu karbonových komor, které splňují vysoké nároky flexografického průmyslu. Karbonové komory jsou podstatně lehčí než nerezové a mají mnohem
delší životnost než tradiční hliníkové. Jsou vyrobené z uhlíkových vláken, které pohlcují vibrace, což umožňuje vaší jednotce pracovat rychleji bez odskoků nebo chvění
a tím zajišťují vynikající kvalitu tisku při vyšších rychlostech.
Nabízíme několik druhů a velikostí komorových profilů, díky kterým můžeme poskytnout to nejlepší řešení pro perfektní stírání a reprodukci barev, na základě vašich potřeb.

InkSave je speciálně navržen tak, aby celý oběh po umytí zůstal sušší, což pomáhá
zachovat pigmentaci a viskozitu inkoustu. To zaručuje perfektní výstupní kvalitu už
od prvního produktu.
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Pro 100% vyčištění buněk rastrových válců je tu SONO, ultrazvukový čistič, fungující
přímo jako součást tiskové stanice. SONO vám ušetří pracnou manipulaci s rastrovými válci při jejich čištění a tím významně přispívá k efektivitě, produktivitě a bezpečnosti tiskového provozu. Kromě toho je lehký a disponuje systémem SmartGuide, díky
čemuž jej hravě zvládně nainstalovat pouze jeden operátor při každém čištění.

Systémy na regulaci tahu
Systémy na regulaci tahu běžícího materiálu pomáhají udržet předepsaný tah během
celého převíjecího procesu, snižují počet přetržení materiálu, zmetkovost a minimalizují
ztráty ve výrobě.

ultrasonický
senzor

Ve spolupráci s našim italským dodavetelem představujeme řídící jednotky T-one
a T-two, které již úspěšně užívají zákazníci po celém světě. Jejich hlavními výhodami
jsou jednoduchost použití, kompaktnost a kompatibilita s rúznyma odvíjecími a navíjecími konfiguracemi. Nabízíme systémy regulace v uzavřené i otevřené smyčce. Na
systémy přímo navazuje dodávka tenzometrú, tanečníku, brzd a vodících válečkú.

regulace
elektromagnetické brzdy
pomocí tanečníku

potenciometr Aries
pro tanečník

16

17

regulátor
T-One

pneumatický
převodník

regulace dvou odvíjecích
pozic při spliceru
regulace pneumatické brzdy pomocí
tenzometrů a ultrazvukového senzoru
regulátor
T-Two

Přesné rozpoznání napětí materiálu je prvním krokem k dosažení dokonalého napětí
tkaniny. Naše široká řada tenzometrů zaručuje přesnost a spolehlivost pro všechny
druhy aplikací.
Kromě přírubových, hřídelových a patkových snímačů nabízíme i snímací válečky, konzolové, kompresní a tahové snímače. Jsou k dispozici pro zatížení od 50 N do 30000 N.

regulátor
Leo
regulace navíjecího motoru
pomocí tenzometrů

tenzometry CB

CPF snímací válec

tenzometry CK

tenzometry CF

Brzdy a spojky

Systémy na rovnání okrajů

Pneumatické nebo elektromagnetické brzdy a spojky se používají pro brzdění odvíjených
rolí, bezpečnostní brzdění rotačních částí strojů nebo pro přenos točivého momentu
z pohonu na roli.

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.

Elektromagnetické práškové brzdy a spojky
jsou vhodné pro potravinářský a tiskařský
prumysl v aplikacích od 5 - 250 Nm.

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

Pneumatické brzdy se vyznačují použitím v těch nejnáročnějších aplikacích
s brzdnou silou od 160-4600 Nm.

vyrovnávač s otočným stolcem

senzor
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vyrovnávaní odvíjecího a navíjecího stojanu

Třmenové brzdy jsou dostupné v standardním
nebo bezpečnostním provedení v aplikacích
pro nouzové brždění rotačních části strojú.

senzor

motor

vyrovnávaní pomocí spřáhnutých válců

ultrazvukové
a optické
senzory
náhradní díly pro elektromagnetické
brzdy; prášek, ložiska, těsnění

náhradní díly
pro pneumatické brzdy

brzdové destičky

kamerové
speciální senzory

Měření přítlaku válců

Kamerové systémy
pro inspekci tisku

Náš partner, švédská společnost NIP Control, vyvíjí a vyrábí digitální vysoce přesné
ruční senzory na měření přítlaku a šířky přítlačné plochy přítlačných válců. Měření vede
ke zvýšení kvality produktu a výrobního procesu, nižším výrobním nákladům, nižší zmetkovitosti a kratšímu výrobnímu času.

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.

Systém na měření přítlaku válců:

Jednoduché systémy

Na tlak citlivá zóna o velikosti 5x5 mm zaznamená a zobrazí maximální hodnotu tlaku při
přechodu mezi přítlačnými válci.

ReVision systém garantuje vysokou kvalitu obrazu
a dokonalou barevnost díky CMOS senzorům s vysokým
rozlišením (3.2 Mpixel), xenonovým lampám, minimálním
změnám jasu a 20x motorizovanému zoomu. Systémy
se umí zesynchronizovat s jdoucím materiálem a zobrazit vždy stejný obraz na monitoru. Operátor si následně
dokáže zkontrolovat tisk a upravit parametry.

Systém na měření šířky přítlačné zóny:
Při uzavření válců s přítomným senzorem systém změří a zobrazí velikost kontaktní
plochy.

monitor
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kamera

PC-DSP +
napájení

napájení a signál

kontrastní
senzor
indukční senzor

enkodér

Systémy pro 100% inspekci
ReGuard MX je nový inspekční kamerový systém pro
kontrolu tisku v aplikacích s malou šířkou materiálu především při produkci etiket. Systém je vybavený lineárními kamerami s vysokým rozlišením. ReGuard MX je
schopný kontrolovat a odhalit všechny tiskové chyby
nezávisle na materiálu. Výsledkom je report “mapa” role
s označením všech detekovaných chyb.

ovladač

Řezací nože
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.

žiletky

nože s vícenásobnou
řeznou hranou

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.
zoubkované, perforační a přímé výsekové formy
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horní nože

spodní nože

zoubkované, perforační a přímé nože
splitovací nože

kruhové držáky nožů
a pružinky

držáky na rozřezávání rukávu folie

nože pro řezání přítlakem

perforační nože

kalené rukávy

Hvězdičky, půlhvězdičky a další tvary
pro balící stroje

Pneumatické držáky nožů

Řezací systémy

Pneumatické držáky nožů představují pokrokové řešení řezání materiálu, zaručující vysokou kvalitu řezu při velkých rychlostech. K dispozici jsou držáky s minimální šířkou
řezu od 25 mm a držáky pro rychlosti až do 3000 m/min.

Dodáváme kompletní řezací systémy nebo částečné komponenty pro všechny výrobce
převíjecích a řezacích strojů. Koncovým uživatelům nabízíme řešení na míru, tj. rekonstrukci zastaralých řezacích jednotek, návrh nových systémů nebo doplnění stávajících
strojů.

Držák pro řezání drcením je ekonomičtější variantou pro aplikace, které nevyžadují
perfektní řez, to jej dělá vhodným pro řezání filtračních papírů, skelných vláken a gumy
v továrnách na výrobu pneumatik.

Systémy disponují širokou škálou funkcí je jako manuální, vizuální nebo automatické
polohování, vstupní a výstupní segmentové válečky nebo nože se speciálním systémem výměny čepele.

Řezací systém EXPANDO je systém se
spodními noži nainstalovanými na jedné
nafukovací hřídeli.
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LISA

ROCKY
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HOT-CUT
- speciální držák
s nahřívaným nožem

Řezací systém AURORA
je systém s individuálně
poháněnými spodními noži.

Pneumatický držák pro řezání střihem je pro schopnost precizního řezu vhodný pro řez
papíru, lepenky či textilu.

PPJ

PPL

PLATINUM

Jednoduché systémy s kruhovými držáky nožů
PPS

X50

Kobe
- systém na ořez okrajú

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.

Odsávací systémy čištění pásů
K dispozici jsou bezkontaktní i kontaktní systémy pro čištění pásů, které umožňují
odstranění 100% prachových částeček. Vysoká výkonnost za jakékoliv rychlosti je pak
samozřejmostí.

Bezkontaktní systémy vytvářejí ve zpracovávaném materiálu krátkovlnné vibrace,
které narušují vzduchovou bariéru, tvořenou rychlým pohybem pásu. Tím se prach
uvolní a následně je odsáván do filtračních jednotek.
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Jednostranné nebo oboustranné kontaktní čističe pásů odstraňují prachové částice přichycením ke speciálnímu gumovému válci a následně k válci lepícímu. Zbylé znečištění
je pak eliminované druhou ionizační lištou na konci procesu.

Samostatně pak jako doplňkový
produkt pak nabízíme ionizační lišty.

Renovátor dutinek
Ruční zařízení pro opravu poškozeného tvaru kartonové dutinky. Ocelová konstrukce
s čelistí a silný pneumatický píst schopný opravit kruhovitý tvar dutinek s nábaly papíru,
fólie, netkaných textilií, různých laminátů, podstřešních fólií a dalších materiálů.
Základní zařízení univerzální pro dutinky 70/76 mm + adaptéry pro další rozměry.

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.
Nabízíme mobilní manipulátory ve 3 základních provedeních - ML80, ML150, ML300.
Každý z nich je možné vybavit nástrojem dle aplikace a manipulovaného břemene.

ML80
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Manipulace
s rolemi

Manipulace
se sudy

Manipulace
s nástroji

ML150

ML300
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manipulátory

Závěsný manipulátor využívá ke své práci
existující jeřábovou dráhu. Jedná se o bezpečné mechanické, pneumatické nebo
hydraulické zařízení s možností otočení role
s hmotností až do 2500 kg.

Nabízíme řadu jednoduchých, kvalitních
a dostupných paletových vozíků.
Paletové a vysokozdvižné vozíky nabízí
výšku zdvihu až 3.300 mm a nosnost až
5000 kg. Jsou vybaveny Li-Ion bateriemi
a integrovaným napájením, což umožňuje
maximální flexibilitu při ovládání.

Díky speciálním doplňkům jsou závěsné manipulátory schopny nejen zdvihat, ale také
rotovat, naklánět nebo otočit vzhůru nohama. Každý manipulátor je dodáván se speciálním manipulačním nástavcem vyrobeným podle potřeb zákazníka.

vysokozdvižné vozíky
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vysokozdvižný vozík
s výsuvným zdvihacím zařízením

Originální manipulátory Easymover jsou
špičkou v manipulaci s bubny kabelů,
kotouči kabelů, papírovými rolemi, konstrukcemi na kolečkách, ale i s letadly.
Nabízíme modely s pohonem na stlačený
vzduch nebo na baterii.

elektrický čelní
vysokozdvižný vozík

paletové vozíky

Čištění tiskových desek

Produkce etiket stroje a příslušenství

Ve spolupráci s naším dodavatelem vám přinášíme myčky flexa, které jsou navrženy pro
dokonalé čištění velkých polymerových desek ve svislé poloze.

Naše portfolio obsahuje řadu strojů, zařízení a komponentů, určených pro výrobu etiket
a související procesy.

Nosná plocha je rozdělena na dvě poloviny, což umožňuje optimální čištění i malých
desek.

Flexografický tiskový stroj disponuje modulární konstrukcí, která 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.

Stroje řady LCV mají systém polykarbonátových skládaných dveří, navržených pro vkládání i těch největších polymerů.

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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dodatek pro produkci odlepovacích štítků
(peel-read etiket)

přístavba pro de- a relaminaci
(tisk na lepící stranu samolepících etiket)

produkce etiket
Převíjecí a konfekční 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.

Zařízení pro montáž tiskových desek je
založeno na moderním systému náhledu
obrazu, který umožňuje instalaci matic bez použití tzv. křížů. Díky velkému zvětšení obrazu
a možnosti přesně nastavit polohu kamer získáme vysokou přesnost instalace desky, což
má významný dopad na kvalitu tisku. S tímto
zařízením můžete polymer přilepit přesně napoprvé.
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. Ultrazvuková myčka válců je vhodná pro mytí vodních a UV barev.
Jako součást vybavení myčky nabízíme i příslušnou mycí chemii.
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Stolní převíječka etiket disponuje pevnou pracovní plochou z nerezi a je poháněna
tichými a výkonnými motory.
K dispozici má řadu doplňků, jako je hlídání chybějící etikety, počítání či posunutí etiket.

ultrazvuková myčka

mycí chemie

Řezačka celých rolí
Naše ruční řezačka rolí je navržena pro řezání kotoučů podle speciálních požadavků.
Jednoduché nastavení a rozřezání materiálu a jádra během několika sekund umožňuje
rychle vyrábět malé šarže či jednotlivé kotouče. To může být přínosem pro menší výrobu, kde není dostupná velká zásoba již řezaného materiálu. Stroj je vhodný pro řezání
rolí materiálů, jako jsou polymery, PVC, PET, kovové fólie a lepicí pásky.

Převíjecí a řezací stroje
Stroje vyrábíme vždy na míru zákazníkovi, od jednoduchých zařízení až po plně automatické stroje.
Převíječky mohou být vybavené například řídicím systémem, automatickým řízením
tahu, systémem pro navíjení nebo pneumatické odsávání okrajů materiálu, stolem pro
spojování materiálů, deionizátory, frikčními hřídelemi na navíjení, možností rekuperace
elektrické energie při brzdění a další.
Je možné využít i různých doplňků, jako například hydraulické zvedání role, manuální
nebo automatické polohování nožů, laserový indikátor pozice nožů a navíjených rolí,
počítaním délky návinu.
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Řezačky dutinek

Odvíjecí a navíjecí stojany

Manuální, poloautomatické a automatické bezprachové řezačky dutinek jsou navrženy
pro řezání papírových dutinek v aplikacích, které vyžadují přesný, rovný a čistý řez. Jsou
navrženy přesně na míru požadavkům zákazníka.

Manuální řezačka: řezání probíhá manuálním
nebo pneumatickým přitlačením ramene
s nožem k rotující dutince.

Odvíjecí stojan s elektrický sklopnými
rameny pro nabrání role. Možnost upínacích hlavic, nebo příklopných ložisek
s pneumatickou hřídelí. Robustní ocelová konstrukce, automatická regulace tahu
a brzdění. Stroj vždy poskytujeme na míru
podle požadavku a specifikace role.

Hydraulický odvíjecí stojan disponuje robustní konstrukcí a funkcí automatického
zvednutí role materiálu. Možnost odvíjet role s hmotností až do 2500 kg a rychlostí až
1000 m/min. Sofistikované řešení s automatickou regulací tahu, pneumatickými brzdami a detekcí konce odvíjené role.

Poloautomatická řezačka:
automaticky natáhne dutinku
do stroje a rozřeže dle
nastaveného plánu.
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Automatická řezačka: spolu se
zásobníkem automaticky řeže
předepsané rozměry a počty kusů.
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Převíjecí stroj s trojúhelníkem slouží na rozkládání dvojitého materiálu, skládání jednoduchého materiálu nebo jako součást stroje na výrobu sáčků.

Manuální pila: Řez se provádí
pilovým kotoučem, umístěným pod
místem řezu, co zaručuje velmi
přesný, čistý a kolmý řez.

Výroba vlnité lepenky

odsávání a dopravníky na papírový odpad

Odborné znalosti z oblasti produkce vlnité lepenky, profesionální přístup, mezinárodní
působení a klientské služby vysoké kvality - to vše nám umožňuje nabídnout vám komplexní řešení na míru a hmatatelné výhody pro naše klienty.
logistické systémy kartonů

aplikátor vosku na vlnitou lepenku
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drtič dutinek

systém na rovnání okrajů
a regulaci tahu vnité lepenky

počítadlo kartonových archů

sektorová předehřívací deska

kompenzační válec
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