
CUTTING AND WINDING TECHNOLOGY

Krafter

High performance machines 
for slitting and rewinding

 flexible materials

Technologicznie zaawansowane 
maszyny do cięcia materiałów  

giętkich

Krafter

Slitter rewinder for paper or non-woven
Bobiniarka do papieru i włókniny
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bobiniarka do papieru lub włókniny.

Krafter slitter rewinder is designed for efficient slit  and rewind of  paper 
or non-woven "offline". In order to optimize slitting process of high 
diameter  rolls the slitter is equipped with a parent roll loading system 
and an  unloading system of finished rolls via rewind station lowering.  
The precise tension control allows roll slitting to narrow reels and  
rewinding them on one rewind shaft. Whereas the free standing control 
box equipped with a Touch screen panel ensures a job comfort. 

Bobiniarka Krafter jest przeznaczona do  cięcia i nawijania  papieru lub 
włókniny „offline". W celu zoptymalizowania procesu cięcia dużych roli 
w bobiniarce zastosowano systemy załadunku roli wejściowej oraz 
rozładunku pociętych rolek poprzez opuszczenie stacji nawijającej. 
Precyzyjne sterowanie zapewnia cięcie roli na  wąskie paski a 
następnie nawijanie ich na jedną stację nawijającą. Natomiast 
wolnostojący pulpit sterowniczy wyposażony w Touch screen panel 
znacznie usprawnia pracę operatora.

AVAILABLE EQUIPMENT:

• Shear knife slitting (manual or automatic)/ crush knife slitting 
• Shafted or shaftless unwind station 
• Parent roll hydraulic loading system 
• Trim exhaust on rewind
• Automatic web tension control based on AC motors
• Ultrasonic/optical web tension control
• Transport trolleys for finished reels 
• Free standing control box

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE:

• Cięcie nożami krążkowymi (ręczne lub automatyczne)/do twardego wała 
• Stacja odwijająca na wałku lub na konach (bezwałkowa) 
• Hydrauliczny załadunek rolki matki 
• Odsysanie lub nawijanie ścinka 
• Automatyczna kontrola naciągu taśmy na silnikach AC
• Układ kontroli brzegu (czujnik ultradźwiękowy/optyczny)
• Wózki transportowe do odbioru pociętych rolek
• Wolnostojący pulpit sterowniczy konwencjonalny lub Touch screen panel

TECHNICAL  DATA:

Working  width: 
Parent roll dimeter:
Finished roll dimeter:
Width of slit: 
Working speed:
ID core on unwind: 
ID core on rewind: 
Power supply: 
Air supply:

MATERIALS: Paper, silicon paper, cardboard, laminates, cigarette paper, non-woven.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość robocza:
Średnica rolki odwijanej:
Średnica rolki nawijanej: 
Szerokość nawijanego materiału:
Prędkości robocza maszyny:
Śr. wewnętrzna tulei rolki wejściowej:
Śr. wewnętrzna tulei rolki nawijanej: 
Zasilanie: 
Sprężone powietrze:

Materiały: Papier, papier silkonowy, tektura, laminaty, papier papierosowy i włókniny.

for paper:

1300mm/1600mm
1300mm/1600mm
1250mm
min.15mm
max.800m/min
76mm/152mm
70mm/76mm/152mm
400V, 50/60Hz, 3 Ph
6 bar

dla papieru:

1300mm/1600mm
1300mm/ 1600mm
1250mm
min.15mm
max.800m/min
76mm/152mm
70mm/76mm/152mm
400V ,50/60Hz, 3 Ph
6 bar

for non-woven:

max.3000mm
1300mm/1600mm
1250mm
min.100mm
max.500m/min.
76mm/152mm
70mm/76mm/152mm
400V 50/ 60Hz, 3 Ph
6 bar

dla włókniny:

max. 3000mm
1300mm/ 1600mm
1250mm
min.100mm
max.500m/min
76mm/152mm
70mm/76mm/152mm
400V ,50/60Hz, 3 Ph
6 bar

slitter rewinder for paper or non-woven.

Run of material for paper *


