PŘÍKLOPOVÁ LOŽISKA
Pevná i posuvná
Přírubová i patková
S hřídelí, bez i s kolečkem

UPÍNACÍ HŘÍDELE
Pneumatické expanzní hřídele
Pneu-mechanické hřídele
Frikční hřídele
Náhradní díly
Příslušenství
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PNEUMATICKÉ ROZPÍNACÍ, EXPANZNÍ UPÍNACÍ HŘÍDELE
PNEUMATICKÉ, ROZPÍNACÍ HŘÍDELE, EXPANZNÍ,
UPÍNACÍ HŘÍDELE, PŘÍKLOPOVÁ LOŽISKA
- VYSOKÁ KVALITA
- VYROBENO DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
- MNOHO TYPŮ ZA SKVĚLÉ CENY

V této sekci si Vám dovolujeme zprostředkovat pneumatické a frikční hřídele pro rychlou výměnu nábalů a návinů rolí.
Možnosti:
PSW-Z - s centrální duší a malými rozpínacími segmenty
PSW-F - s plochými dušemi a dlouhými lištami
PSW-PMS - možno i dynamicky vyvážená, s krátkými upínacími segmenty
Materiál nosné trubky:
ocel - stabilní a spolehlivé provedení
hliník - lehké a cenově příznivější provedení
karbon - velmi nízká hmotnost, vysoké otáčky
Hřídele jsou vyráběny plně formou zakázkové výroby! I naše firma využívá těchto prvků při výrobě strojů. Také můžeme
dodat: upevňovací prvky, upínací spojky, příklopná ložiska a jiné...

Regulace tahu
Stranové zarovnání či vyrovnání
Měření délek, odměřování
Upínací hřídele
Nože

Brzdy a spojky

Frikční hřídele

Příklopná ložiska

Rozpínací, banánové a grip válce
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EXPANZNÍ PNEUMATICKÁ ROZPÍNACÍ HŘÍDEL TYPU PSW-Z
Expanzní upínací hřídel série PSW-Z se systémem s centrální duší a upínacími segmenty. Vhodná hřídel pro časté a
rychlé výměny rolí materiálu. Pneumatické provedení hřídele s nosnou trubkou z oceli, hliníku nebo CFK. Provedení
čepů dle přání zákazníka, přívod vzduchu radiálně nebo axiálně, pro průměr dutinek 50 - 200 mm, vysoká nosnost.
Je dodávána v následujících provedeních: pro Ø 50 / 70 / 70-76,2 / 76,2 / 100 / 120/ 150-152,4 / 200 mm (ostatní Ø
na dotaz).

Expanzní upínací hřídel série PSW-Z se systémem s centrální duší a upínacími segmenty je dodávána v následujících
provedeních:

•
•

pro Ø 50 / 70 / 70-76,2 / 76,2 / 100 / 120/ 150-152,4 / 200 mm (ostatní Ø na dotaz)
axiální nebo radiální umístění ventilu

Nosná trubka

•
•
•

ocelová - stabilní a spolehlivá
hliníková - lehká a cenově příznivá
karbonová - velmi nízká hmotnost, vysoké otáčky

Opce

•
•
•
•

zesílená nosná trubka
mechanické násuvné adaptéry pro různé Ø dutinek
dorazové kroužky
měřítko na těle hřídele
různé typy upínacích segmentů
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EXPANZNÍ PNEUMATICKÁ ROZPÍNACÍ HŘÍDEL TYPU PSW-F
Expanzní upínací hřídel série PSW-F se systémem s plochými dušemi a dlouhými upínacími segmenty. Vhodná pro úzké
i široké role. Pneumatické provedení s nosnou trubkou z oceli či hliníku. Čepy dle přání zákazníka, přívod vzduchu radiálně nebo axiálně, pro průměr dutinek 25 - 200 mm, nízká hmotnost, cenově výhodné, stabilní.
Pro různé průměry dutinek od Ø 25 do 200 mm (ostatní Ø na dotaz - také formulářem). Se snadno vyměnitelnou plochou duší. Nosné trubky se vyrábějí podle nasazení z profilovaného hliníku, z hliníkové trubky nebo pro extrémní namáhání z ocele.
V závislosti na aplikaci jsou dodávány s upínacími podélně drážkovanými hliníkovými lištami, z tvrdogumy, z tvrdogumy
s ocelovým jádrem, nebo z PE1000.
Plnící ventily různých tvarů mohou být umístěny radiálně i axiálně, na jedné i obou koncích hřídele. Čepy se vyrábějí z
oceli dle přání (kulaté, čtyřhrany, trojhrany...), standardně opracované, broušené, tvrzené... Hřídele je možné doplnit o
dorazové kroužky, upínací adaptéry pro upnutí větších Ø dutinek, měřítko na nosné trubce, na přání je lze chemicky
poniklovat, opatřit práškovou barvou apod.

4

ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.ROBEX-DK.CZ

EXPANZNÍ PNEU-MECHANICKÁ ROZPÍNACÍ HŘÍDEL TYPU PSW-PMS
Expanzní upínací hřídel série PMS s pneu-mechanickým upínáním pro přesné vystředění dutinky. Nosná trubka z oceli či
hliníku. Čepy podle přání zákazníka, přívod vzduchu radiálně nebo axiálně. Pro průměr dutinek 70 – 300 mm, s nuceným zpětným chodem. Možnost dynamického vyvážení pro velmi klidný rovnoměrný chod i při vysoké rychlosti otáčení.
Pro různé průměry dutinek pro Ø 70 až 300 mm (ostatní Ø na dotaz)
Na přání dynamicky vyvážená.

Expanzní upínací hřídel série PMS s pneu-mechanickým upínáním pro přesné vystředění dutinky. Upínací segmenty jsou
rozpínány kónickými písty. Hřídel může být navíc dynamicky vyvážená, čímž se omezí házivost a hlučnost odvíječe.

•
•
•
•
•
•
•

pro Ø 70/ 70-76,2 / 76 / 100 / 120 / 127 / 150-152,4 / 200 mm (ostatní Ø na dotaz)
na přání dynamicky vyvážená
radiální / axiální plnící ventil
upínací segmenty na přání
nosná trubka z ocele, hliníku nebo uhlíkových vláken
měřítko na těle hřídele
dorazové kroužky
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SPECIÁLNÍ HŘÍDEL NA ZAKÁZKU NAPŘ. TYPU PSW-F-CFS
Speciální provedení hřídelí v individuálním provedení, např. letmé uložení, separátně utěsněné vzdušnice (PSW-F), šálové systémy pro bezdutinkový návin, dorazové kroužky a podobně.
Na fotografii použit model PSW-F-CFS s jednostranným uložením letmo.
Pro různé průměry dutinek pro Ø 25 až 300 mm (ostatní Ø na dotaz).

Plnící ventily různých tvarů mohou být umístěny radiálně i axiálně, na jedné i obou koncích hřídele.
Čepy se vyrábějí z oceli dle přání (kulaté, čtyřhrany, trojhrany ...), standardně opracované, broušené, tvrzené ...
Hřídele je možné doplnit o dorazové kroužky, upínací adaptéry pro upnutí větších Ø dutinek, měřítko na nosné trubce,
na přání je lze chemicky poniklovat, opatřit práškovou barvou apod.
•
•

pro Ø 25 - 200 mm
vyrobeno na zakázku, dle přesného přání zákazníka
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FRIKČNÍ HŘÍDEL TYPU MFK ČI MFW (NAPŘ. PRO KONSTANTNÍ TAH)
Frikční hřídele jsou vhodné pro rozdílné síly navíjených materiálů. Pomocí nezávislých frikčních prvků je možné definovat konstantní specifický tah u rozdílných šíří rolí. Pro Ø 50 – 254 mm nebo dle přání. Kuličkový nebo válečkový upínací
systém, min. šíře rolí 24 mm. Stabilní a pevné provedení z oceli, tvrdě chromované a broušené tělo.
Plnící ventily radiálně nebo axiálně, snadno vyměnitelné ploché duše, čepy dle přání zákazníka.
Pro různé průměry dutinek od Ø 50 až 254 mm (ostatní Ø na dotaz).

Frikční hřídele jsou obzvlášť vhodné pro rozdílné síly navíjených materiálů. Pomocí nezávislých frikčních prvků je možné
definovat konstantní specifický tah u rozdílných šíří rolí.
Frikční hřídele se dodávají v následujícím provedení:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro Ø 50 - 254 mm (ostatní Ø na dotaz)
plnící ventil na obou stranách
axiální nebo radiální umístění plnících ventilů
snadno vyměnitelná plochá duše
čepy na přání zákazníka
kuličkový, nebo válečkový upínací systém
minimální šíře rolí 24 mm
stabilní ocelová konstrukce
základní tělo pochromované a broušené
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PEVNÁ ZAKLAPÁVACÍ LOŽISKA TYPU KL.S A KL.F
Příklopná ložiska ve stojánkovém (KL.S) či přírubovém (KL.F) provedení se dodávají ve standardním provedení, nebo v
provedení s rychle vyměnitelnými díly častého opotřebení. S vyvedeným koncem hřídele, nebo bez vyvedeného konce
hřídele. Pevné uchycení Vašich rolí je základem.
Příklopná ložiska (stojánková či přírubová) s a bez vyvedeného konce hřídele, pro velikost čtyřhranu 14 – 230 mm, pro
velikost trojhranu 20 – 96 mm, pro hmotnosti rolí až 64 t, přenášený krouticí moment až 41.000 Nm, rozsáhlé příslušenství

Příklopná ložiska ve stojánkovém provedení se dodávají ve standardním provedením, nebo v provedení s vyměnitelnými díly rychlého opotřebení. S vyvedeným koncem hřídele, nebo bez vyvedeného konce hřídele.

•
•
•
•
•

čtyřhran (14 - 230 mm)
trojhran (20 - 96 mm)
max. hmotnost rolí do 64.000 kg
přenos kroutícího momentu do 41.000 Nm
zvláštní provedení na poptávku
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POSUVNÁ ZAKLAPÁVACÍ LOŽISKA TYPU SKL.S A SKL.F
Příklopná posuvná ložiska ve stojánkovém (SKL.S) či přírubovém (SKL.F) provedení se dodávají ve standardním provedení, nebo v provedení s rychle vyměnitelnými díly častého opotřebení. S vyvedeným koncem hřídele, nebo bez vyvedeného konce hřídele. Rychlá výměna Vašich rolí.
Posuvná příklopná ložiska s a bez vyvedeného konce hřídele, s pevným nebo posuvným hřídelem, pro velikost čtyřhranu 22 – 50 mm, pro velikost trojhranu 30 – 40 mm, pro hmotnosti rolí až 2.800 kg, přenášený krouticí moment až
1.100 Nm, rozsáhlé příslušenství.

Příklopná posuvná ložiska dle Vašeho přání

•
•
•
•
•
•
•
•

výhodná pro potřebu axiálního posuvu
s axiálním posuvem ± 25 mm a ± 50 mm
čtyřhran (22 - 50 mm)
trojhran (30 - 40 mm)
max. hmotnost rolí do 2.800 kg
přenos kroutícího momentu do 1.100 Nm
vyměnitelné díly rychlého opotřebení
zvláštní provedení na poptávku

9

ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.ROBEX-DK.CZ

NÁHRADNÍ DÍLY K HŘÍDELÍM A LOŽISKŮŮM (DUŠE, SEGMENTY, UPÍNKY, VENTILKY, PŘEVLEČNÉ HADICE...)
Samozřejmostí je zajištění všech náhradních dílů. Ať se jedná o ventilek k napouštění duše, vlastní duši, čelist, upínací
segment hřídele nebo lištu, převlečnou hadici nebo celou hlavu, rádi vyřídíme Váš požadavek!
Různé typy plnících ventilků, rotační přívody pro vzduch, elektro-pneumatický převodník, náhradní díly pro upínací hřídele a hlavy. To vše Vám rádi zajistíme!

•
•

různé typy plnících ventilků
miskové / autoventily

•
•

ploché hadice pro hřídele s upínacími lištami
hadice pro hřídele se středovou duší a upínacími segmenty

•
•

upínací segmenty
upínací lišty
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ROBEX DK, s.r.o.
Slovany 3051
544 01 Dvůr Králové n. L.
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO 27471489
DIČ CZ 27471489
+420 499 321 109
+420 499 621 124
info@robex-dk.cz
www.robex-dk.cz
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