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Firma założona w 1998 roku 
i skupiona wyłącznie na 
przemyśle tektury falistej.

O nas

Włochy
Policart srl
info@policartsrl.com

Australia
Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Meksyk
Policart Mex
info@policartmex.com

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

Dzięki ponad 20-letniemu 
doświadczeniu firma Policart, 
zlokalizowana w północnych 
Włoszech, niedaleko Mediolanu 
i granicy ze Szwajcarią, stała się 
jednym z wiodących dostawców 
okładzin i komponentów 
uretanowych.

Policart oferuje szeroką gamę 
okładzin wykrojników, kół no crush, 
wyposażenia do bigowania.

Firma posiadająca certyfikat ISO 
9001 polega na swoich wysoko 
wykwalifikowanych pracownikach 
w dwóch zakładach produkcyjnych, 
na kilku liniach produkcyjnych.

Okładziny Policart zostały 
zaprojektowane z myślą 
o operatorach. Nasze procesy 
i systemy koncentrują się na stałej 
jakości i ciągłym ulepszaniu usług, 
kosztów i technologii. Środowisko 
i zrównoważony rozwój są naszymi 
wartościami i standardami. 

Policart zaopatruje ponad 
60 krajów na całym świecie. 
Dystrybutorzy i agenci dostarczają 
cennych informacji technicznych, 
wsparcia oraz szkoleń na miejscu 
dla operatorów maszyn, aby 
zapewnić najlepszą żywotność 
przy maksymalnej produktywności 
wykrojników. 

W zakresie projektowania, 
produkcji i sprzedaży wyrobów 
poliuretanowych dla przemysłu 
tektury falistej oraz zastosowań 
pokrewnych, Policart wdrożył 
i utrzymuje System Zarządzania 
Jakością spełniający 
wymagania normy UNI EN ISO 
9001:2015. 

Standardowe produkty zawsze na    
magazynie z całodobowym 
serwisemSzybka dostawa

98% dostaw na czas
7000 okładzin miesięcznie na stanie
Średni czas dostawy do większości 
rejonów świata 24-72h  

Najwyższa jakość 100% kontrola jakości

Zintegrowany z systemem kodów kreskowych.

Zautomatyzowany system 
magazynowania 

Ponadto nasze produkty są zgodne  
z następującymi przepisami 
i późniejszymi aktualizacjami:
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w  sprawie materiałów i wyrobów  
przeznaczonych do kontaktu 
z  żywnością; 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2023/2006 w sprawie dobrej  
praktyki produkcyjnej 

w  odniesieniu do materiałów 
i  wyrobów przeznaczonych do  
kontaktu z żywnością.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr  
10/2011 w sprawie materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych  
przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. 
Włoski dekret ministerialny 
z 21.03.1973 r. 
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Szkolenie
Zapewniamy ciągłe wsparcie i serwis podczas korzystania z naszych 
produktów w celu maksymalizacji produkcji. Regularne wizyty 
czy szkolenia na miejscu, możemy dostosować pakiet do Twoich 
wymagań.

Na życzenie klienta Policart 
zapewnia szkolenia stacjonarne 
lub szkolenia na maszynie dla 
operatorów w zakresie procesu 
wykrawania rotacyjnego, 
pogłębiając wiedzę na temat 
poliuretanu, okładzin, wykrojników 
rotacyjnych i maszyn.

Szkolenie pozwoli operatorom 
posługiwać się okładzinami 
i systemem wykrawania 
rotacyjnego oraz wpływać na stan 
i żywotność okładzin, redukować 
ilość odpadów z przycinania, 
określać perforację czy wpływać na 
ogólną wydajność maszyny.

Ponad 50 szkoleń 
rocznie

Szkolenia stacjonarne 
i na maszynie

Bezpłatne szkolenia 
dla operatorów 

maszyn

Produkty
Koła 
no crush

Okładziny
klapki 
klejowej

Projekty 
specjalne

Okładziny

Koła 
podajnikowe

Bigi
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Poliuretanowe okładziny 
Policart są odlewane w formie 
z włókna szklanego aby 
zapewnić ścisłe dopasowanie 
wokół cylindra. Dodatkową 
zaletą podkładu z włókna 
szklanego jest wstępnie 
zakrzywiony kształt, co oznacza, 
że okładzina jest łatwiejsza 
w montażu ze względu na 
naturalną wytrzymałość już 
zakrzywionego kształtu. 

Oferując doskonałą 
odporność 
i wydajność, 
zapewniają najwyższą 
jakość sprawdzoną 
w praktyce w zakresie 
wykrawania w różnych 
warunkach.

Wysokowydajne  okładziny Policart wykonane  są 
z zaawansowanego  elastomerowego poliuretanu 
i są specjalnie zaprojektowane do wymagających linii 
produkcyjnych.

Okładziny Bezśrubowe mocowanie umożliwia szybki i łatwy 
montaż a rotacja zapewnia ustawienie okładzin 
w dowolnym miejscu wzdłuż cylindra.   

Mocowanie „finger lock" gwarantuje mocne i  ścisłe 
dopasowanie okładziny wokół cylindra, a także 
zapobiega wsunięciu liniowego noża wykrojnika 
w zamek okładzin. 

Podkład z włókna szklanego zapewnia 
szybki montaż i łatwą rotację, zapobiegając 
uszkodzeniom i urazom.

Innowacyjna mieszanka poliuretanowa zapewnia 
odporność na zużycie, długą żywotność, 
doskonałą powierzchnię przeciw odgniataniu, 
łatwość szlifowania.

Dostępne w szerokości standardowej, podwójnej, 
niestandardowej.

Dostępne w setkach średnic aby idealnie pasowały 
do każdej maszyny.

Dostępne niestandardowe złącza dla lepszego 
i łatwiejszego dopasowania.

Dzięki możliwościom 
formowania i obróbki 
skrawaniem 
 
Policart jest w stanie 
zapewnić skuteczną 
regulację i niestandardowe 
rozwiązania dla określonych 
zastosowań.   

Zalety
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Ankieta doboru okładziny

Okładzina
D średnica zewnętrzna okładziny mm
W szerokość okładziny            mm
T grubość okładziny      mm

Wpust
Z głębokość wpustu             mm
Y szerokość wpustu             mm

Cylinder
A długość cylindra             mm
B średnica zewnętrzna cylindra             mm

Błyszcząca 
powierzchnia

Powierzchnia 
wstępnie 
szlifowana

Dostępne z różnymi 
rodzajami połączeń 
i mocowań, 
standardowymi 
i spersonalizowanymi.

Rozwiązania 
standardowe 
i spersonalizowane 02Koła no crush dostępne są 

w wielu wzorach i rozmiarach 
do prawie każdej sekcji 
maszyny.

Specjalnie zaprojektowane 
szprychy powodują zmniejszoną 
siłę nacisku między kołem 
a tekturą i redukują odkształcenia 
fali. 

Specjalistyczna formuła 
poliuretanu w połączeniu 
z doskonale uformowanym 
kształtem, pozwala Policartowi 
oferować wysokiej jakości koła 
w szerokiej gamie.

Koła
no crush
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 NO CRUSH WHEELS

Grubość 
krawędzi

Nachylenie 
szprych

Większa 
odległość 
pozwala 
na większą 
różnorodność 
grubości 
tektury  

Koła no crush
Kierunek obrotu

Do prowadzenia tektury  
(wał luźny)Docisk

Grubość 
szprych

Do popychania tektury  
(wał napędzany 
silnikiem)

Z wewnętrzną
piastą / rdzeniem

Standardowe 
koło no crush

Z wewnętrzym gniazdem na 
łożyska zespolone

A-A section

A-A section

A-A section

A-A section

ø ø
ø øøøø ø

ø

A A

AA

A A

AA

Z zewnętrzynym 
gniazdem na łożyska

ø ø

ø
ø

ø

ø

ø

ø
ø

ø

03
Wykonane z najwyższej 
jakości poliuretanu 
aby umożliwić idealne 
mocowanie / pasowanie.

Szeroka gama wymiarów 
i typów kół: koła podajnikowe 
„Sun”, typu „Prime”, z piastą 
poliuretanową 85 Shore D 
lub aluminiową, o podwójnej 
twardości.

Dostępne niestandardowe 
rozwiązania i twardość od 25 
do 70 Shore!

Koła
podajnikowe

Różne wykończenia 
powierzchni>
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04
Dostępne w szerokiej gamie kształtów i do większości maszyn 

na rynku.

Okładziny klapki
klejowej

Niestandardowe rozwiązania to dla nas 
codzienność!

Proste 
kwadratowe 
żeberko

Odwrócony 
profil T

05
Policart jest w stanie udzielić wsparcia w zakresie poprawy 

wydajności bigowania dzięki podejściu krok po kroku 
i badaniu wielu możliwych kombinacji:

Bigi 
górne + dolne

bigi górnebigi różnej
twardości

bigi o różnych 
kształtach
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06
Projekty 
specjalne

System Free roto 

Projekty dedykowane specjalnie 
dla systemów wykrawania 
rotacyjnego

Thin Stich flap System (TSS) 

01. Sekcja uchwytu noża
02. Ząbkowany nóż klapki klejowej
03. Nóż łukowy - grubość 2,5 mm
04. Metalowy pierścień
05. Pierścień dystansowy - grubość 2,5 mm
06. Standardowy przeciwnóż 
A - Górna głowica
B - Dolna głowica
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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


