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Společnost byla založena 
v roce 1998 a zaměřuje se 
výhradně na odvětví vlnitých 
lepenek.

O nás 

Itálie 
Policart srl
info@policartsrl.com

Austrálie
Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Mexiko
Policart Mex
info@policartmex.com

Srbsko
Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

S více než dvacetiletými 
zkušenostmi se společnost 
Policart se sídlem v severní Itálii, 
poblíž Milána a švýcarských 
hranic, stala jedním z předních 
dodavatelů obkladů a uretanových 
komponentů.

Policart nabízí širokou škálu 
obkladů výsekových strojů, kol no 
crush a rylovacích zařízení.

Společnost, která je držitelem 
certifikátu ISO 9001, se spoléhá 
na své vysoce kvalifikované 
zaměstnance ve dvou výrobních 
závodech, na několika výrobních 
linkách.

Obložení Policart bylo navrženo s 
ohledem na obsluhu zařízení. Naše 
procesy a systémy se zaměřují 
na trvalou kvalitu a neustálé 
zlepšování služeb, nákladů a 
technologií. Životní prostředí a 
udržitelnost jsou naše hodnoty a 
normy. 

Policart zásobuje více než 60 
zemí po celém světě. Distributoři 
a zástupci poskytují obsluze 
strojů cenné technické informace, 
podporu a školení na místě, 
aby zajistili nejlepší životnost 
s maximální produktivitou 
výsekových strojů. 

Co se týče projektování, výroby 
a prodeje polyuretanových 
výrobků pro průmysl vlnitých 
lepenek a souvisejících využití, 
společnost Policeart zavedla a 
udržuje systém řízení kvality, 
který splňuje požadavky normy 
UNI EN ISO 9001:2015. 

Průměrná doba dodání do většiny 
částí světa 24-72 hodinRychlé dodání

98 % dodávek v termínu
7000 obložení na skladě za měsíc
Standardní produkty vždy skladem 
s nepřetržitým servisem

Nejvyšší kvalita 100% kontrola kvality

Integrovaný se systémem čárových kódů.

Automatizovaný 
skladovací systém 

Kromě toho jsou naše produkty v 
souladu s následujícími předpisy a 
následnými aktualizacemi:
nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1935/2004 o 
materiálech a předmětech určených 
pro styk s potravinami; 
nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o 
správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s 
potravinami.

nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o 
materiálech a předmětech z plastů 
určených pro styk s potravinami. 
italský ministerský dekret ze dne 21. 
3. 1973. 
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Školení
Poskytujeme nepřetržitou podporu a servis při používání našich 
produktů pro maximalizaci výroby. Pravidelné návštěvy nebo školení 
na místě, balíček můžeme přizpůsobit vašim požadavkům.

Na přání zákazníka zajišťuje 
Policart školení obsluhy na místě 
nebo na stroji v oblasti rotačního 
vysekávání, zlepšování znalostí o 
polyuretanu, obložení, rotačních 
výsekových strojích a dalších 
strojích. 

Školení umožní obsluze používat 
obložení a rotační výsekový 
systém a ovlivnit stav a životnost 
obložení, snížit množství odpadu 
z vysekávání, určit perforaci nebo 
ovlivnit celkový výkon stroje.

Více než 50 školení 
ročně 

Školení na místě a na 
stroji 

Bezplatné školení 
obsluhy strojů

Výrobky
Kola 
no crush

Obložení 
lepicí klapky

Speciální 
projekty

Obložení

Podávací 
kola

Bigy

02

04

06

01

03

05
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01
Polyuretanové obložení Policart 
je odlito do formy ze skelného 
vlákna, aby bylo zajištěno těsné 
přizpůsobení okolo válce. Další 
výhodou podkladu ze skelných 
vláken je předkřivený tvar, 
což znamená, že obložení se 
snadněji instaluje díky přirozené 
pevnosti již zakřiveného tvaru.

Nabízí vynikající 
odolnost a výkon, 
poskytuje nejvyšší 
kvalitu osvědčenou 
v praxi vysekávání v 
různých podmínkách.

Vysoce výkonné obložení Policart je vyrobeno z 
pokročilého elastomerního polyuretanu a je speciálně 
určeno pro náročné výrobní linky.

Obložení Bezšroubová montáž umožňuje rychlou a snadnou 
instalaci a rotace zajišťuje, že je obložení umístěno 
kdekoli podél válce.  

Uchycení „finger lock" zajišťuje pevné a přesné 
uchycení obložení kolem válce a také zabraňuje 
sklouznutí lineárního nože vysekávacího stroje do 
zámku obložení. 

Podložka ze skelného vlákna umožňuje rychlou 
montáž a snadnou rotaci, aby nedošlo k škodám a 
zranění.

Inovativní polyuretanová směs poskytuje odolnost 
proti opotřebení, dlouhou životnost, vynikající 
protiskluzový povrch, snadnost broušení. 

K dispozici ve standardní, dvojité, nestandardní 
šířce.

K dispozici ve stovkách průměrů, aby se dokonale 
přizpůsobilo každému stroji. 

Dostupné nestandardní konektory pro lepší a 
snadnější uchycení.

Díky možnostem 
tváření a obrábění 
 
Policart je Policeart schopen 
poskytnout efektivní regulaci 
a nestandardní řešení pro 
konkrétní využití.

Výhody
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Dotazník výběru obložení 

Obložení 
D vnější průměr obložení  mm
W šířka obložení   mm
T tloušťka obložení      mm

Drážka
Z hloubka drážky             mm
Y šířka drážky             mm

 Válec 
A délka válce             mm
B vnější průměr válce             mm

Lesklý 
povrch

Předbroušený 
povrch

K dispozici s různými 
typy spojů a upevnění, 
standardními a 
personalizovanými.

Standardní a 
personalizovaná 
řešení 02Kola no crush jsou dostupná 

v mnoha provedeních a 
velikostech pro téměř každou 
část stroje. 

Speciálně navržené paprsky 
způsobují snížený tlak mezi 
kolem a lepenkou a snižují 
deformaci vln. 

Specializované složení 
polyuretanu v kombinaci s 
dokonale formovaným tvarem 
umožňují Policartu nabízet 
vysoce kvalitní kola v širokém 
sortimentu.

Kola
no crush
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 NO CRUSH WHEELS

Tloušťka 
hrany

Sklon paprsků

Větší vzdálenost 
umožňuje větší 
rozmanitost 
tloušťky lepenky
 

Kola no crush
Směr otáčení

Pro vodění lepenky 
(volnoběžná hřídel)Upínání

Tloušťka 
paprsků

Pro tlačení lepenky 
(motorová hřídel)

S vnitřním 
nábojem / jádrem

Standardní kolo 
no crush

S vnitřním ložiskovým sedlem 
pro kombinovaná ložiska

A-A section

A-A section

A-A section

A-A section

ø ø
ø øøøø ø

ø

A A

AA

A A

AA

S vnějším ložiskovým 
sedlem

ø ø

ø
ø

ø

ø

ø

ø
ø

ø

03
Vyrobena z nejkvalitnějšího 
polyuretanu pro dokonalé 
připevnění / padnutí. 

Široká škála velikostí a 
typů kol: „Sun“, „Prime“ s 
polyuretanovým nábojem 
85 Shore D nebo hliníkovým 
nábojem s dvojitou tvrdostí. 

Dostupná řešení na míru a 
tvrdost od 25 do 70 Shore!

Podávací
kola

Různé povrchové 
úpravy>
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04
K dispozici v široké škále tvarů a pro většinu strojů na trhu.

Obložení lepicí
klapky

Nestandardní řešení jsou naše každodennost!

Rovné 
čtvercové 
žebro

Obrácený 
T-profil

05
Policart je schopen poskytnout podporu při zlepšování 
efektivity bigování tím, že postupuje krok za krokem a 

zkoumá řadu možných kombinací:

Horní + dolní 
bigy

Horní bigyBigy různé 
tvrdosti

Bigy různých 
tvrů
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06
Speciální 
projekty

Systém Free Roto

Projekty určené speciálně pro 
rotační vysekávací systémy

Thin stitch flap System (TSS)
 

01. Sekce držáku nože
02. Vroubkovaný nůž lepicí klapky 
03. Obloukový nůž - tloušťka 2,5 mm 
04. Kovový kroužek 
05. Distanční kroužek - tloušťka 2,5 mm 
06. Standardní protinůž 
A - Horní hlavice 
B - Spodní hlavice
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Policart Srl
Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com
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Manufactured in Italy and Serbia
with European technology

Look on the website for the
new list of Policart agents.

www.policartsrl.com

Follow us on     @Policart-srl


