
Röchling LERIPA Papertech | 1

Informacje o produktach

Części Eksploatacyjne
dla Przemysłu Papierniczego

01/2016



Röchling LERIPA Papertech | 32 | Röchling LERIPA Papertech

Część mokra

Przygotowanie masy

Część prasowa

Część sucha 
(Suszarnia)

Strefa powlekania Nawijak

Röchling LERIPA Papertech Zakład produkcyjny (Austria)

Spis treści

O nas | 4

Oszczędność kosztów przez wzrost 
wydajności | 6

Przygotowanie masy | 8

Stożki hydrocyklonów | 8
ROBACLEAN-P 

Bloki dystrybucyjne /  
tarcze rozprowadzające / rurki | 10
ROBATEC-E, ROBATEC-A, ROBATEC-O

Lamele do wlewów | 11
ROBAFLOW, ROBAFLOW-S, 
ROBAFLOW-PC
 

Elementy odwadniające | 14

Polietylen o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej | 14
ROBADUR-MUF, ROBALIT 61, ROBADUR, 
ROBAGLAS, ROBACER

Ceramika | 16
ROBACERAM-L, ROBACERAM ALOX,
ROBACERAM ZTA, ROBACERAM ZIROX, 
ROBACERAM SIN, ROBACERAM PSIC, 
ROBACERAM SL200B, ROBACERAM-PX

Kontrola brzegu sita – ograniczniki formatu   | 21

Kontrola brzegu sita ROBALIT 61  | 21

Wały ssące | 22

Polietylen o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej | 22
ROBADUR, ROBADUR-MUF, ROBALIT 61

Gumo-grafit | 23
ROBASEAL-L, ROBASEAL-A,  
ROBASEAL-S, Sealencer, Energy Saver  
Light, ROBASEAL-Hybrid

FRP-uchwyt listwy uszczelniającej 
ROBAGUIDE | 27

System smarowania wodnego uszczelnień | 28

Dętki powietrzne do wałów ssących 
ROBATUBE | 29

Pakiet listw uszczelniających | 31

 
Skrobaki i elementy uszczelniające | 32

Skrobaki | 32
ROBALIT 61, ROBADUR, ROBAGLAS, 
ROBADUR-MUF

Stabilizatory / elementy uszczelnień w  
suszarni | 34
ROBATEC Twinseal, ROBATEC Multiseal

 
Zębate koła napędowe | 36

Konstrukcja pierścieniowa lub segmentowa
ROBADUR, ROBATEC | 36

Elementy powlekające | 37

Łoże pręta dozującego | 37
ROBACOAT-B, ROBACOAT-PB, 
ROBACOAT-PBA, Speedrod-M

Pręt dozujący | 40
ROBACOAT-R gładki, żłobiony i profile 
owinięte drutem

Sprzęgła i złącza | 41

Skrobaki i ograniczniki brzegowe  | 41

 
Mobilny Serwis - szlifowanie i naprawy | 42

ROBASERV | 42 
Serwis – mobilna grupa zajmująca się 
szlifowaniem i naprawami

ROBATUNE | 44

Obliczenia / pomiary odwodnienia  | 44

Zwiększenie aktywności we wstędze  
papieru | 45
Układ próżniowy

Konstrukcja stalowa ROBASTEEL | 46

Sprzęt dodatkowy | 47

Plastikowe części eksploatacyjne | 47
ROBADUR, ROBAGLAS, 
ROBALIT 61, ROBACER

Listwy uszczelniające
wałów ssących
dostępne w postaci
gumy z grafitem oraz
polietylenu UHWM,
systemy uszczelniające,
uchwyty do listw
uszczelniających, dętki.

Skrobaki i elementy 
uszczelniające
Listwy skrobaków, ele-
menty uszczelniające 
w suszarni, uszczelki 
pojedyncze i wielo-
krotne

Systemy powlekające
Łoże prętu 
dozującego,
pręty dozujące,
sprzęgła i złącza we
wszystkich postaciach.

Zębate koła napędowe
w konstrukcji
pierścieniowej lub
segmentowej

Przygotowanie masy
Stożki hydrocyklonów,
bloki dystrybucyjne,
rurki turbulencyjne,
lamele wlewowe.

Elementy
odwadniające
• Dostępne w 

wykonaniu z 
polietylenu UHWM

• Dostępne w 
wykonaniu 
ceramicznym

Kody kolorów dla produktów LERIPA
  Produkty Light
  Produkty Premium
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Röchling Group

Grupa Röchling została założona w roku 1822 i działa aktywnie 
w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych od ponad 90 lat. 
Światowy lider w branży tworzyw sztucznych z siedzibą główną w 
Mannheim (Niemcy), posiada 77 zakładów w ponad 22 krajach na 
całym świecie.

W dwóch głównych obszarach działalności firmy, tj. tworzywach 
sztucznych wysokiej jakości i tworzywach dla przemysłu motoryzacyj-
nego, Grupa Röchling skupia się na przetwórstwie wysokiej jakości 
półproduktów plastikowych, części prefabrykowanych i systemach 
dla różnego rodzaju zastosowań przemysłowych.

www.roechling.com

Światowy Lider

77 zakładów

w dziedzinie części eksploatacyjnych

w 22 krajach

Światowy Lider
w dziedzinie gumowo-grafitowych listw 
uszczelniających

Światowy Lider
w dziedzinie ceramicznych elementów 
odwadniających

Röchling LERIPA Papertech 
GmbH & Co KG
Röchlingstraße 1 | 4151 Oepping | Austria
Tel.: +43 7289 4611-0
Fax: +43 7289 4611-9900
robaproducts@leripa.com
www.leripa.com

Röchling LERIPA Papertech 
= zaawansowane rozwiązania w zakresie części eksploatacyjnych

Będąc numerem 1 w dziedzinie części eksploatacyjnych 
wykonanych z tworzywa sztucznego, ceramiki i gumy z grafitem 
na rzecz przemysłu papierniczego, znamy dokładnie potrzeby 
naszych Klientów – co stanowi podstawę naszej światowej jakości i 
technologicznego przodownictwa.

W końcu możemy czerpać z ponad 300-letniej tradycji. Od 1930 
roku, LERIPA specjalizuje się w produkcji części eksploatacyjnych 
dla międzynarodowego przemysłu celulozowo-papierniczego. Dzięki 
wynalezieniu w 1961 roku pierwszego syntetycznego elementu 
odwadniającego, ROBALIT 61, dokonał się przełom. Ta pomyślna 
historia trwa aż do dziś.

Otrzymujecie nasze produkty w najlepszym możliwym stanie wraz z 
najwyższą jakością usługi.

Zaufaj ekspertom!

Jako światowy dostawca, Röchling LERIPA 
Papertech posiada światową sieć sprzedaży.

Röchling LERIPA Papertech poszukuje swoich Klientów 
dzięki sprawdzonej kombinacji przedstawicieli regionalnych, 
kierowników produktu, kierowników sprzedaży oraz 
techników ds. wdrożeniowych i serwisu.

Trzy oddziały oraz 65 partnerów sprzedaży stanowi ważny 
filar światowego wsparcia w Röchling LERIPA Papertech. 
Gdziekolwiek jesteś, jesteśmy również i my, aby zapewnić Ci 
wsparcie.

Sprawdzona jakość 
- przodowanie dzięki innowacjom
Każdy problem jest nowym wyzwaniem. 
Każdy nowoopracowany produkt zgodny jest z naszym 
celem, którym jest dążenie do jak najlepszych wyników  
w sektorze przemysłu papierniczego.

Podstawą naszej jakości są certyfikaty  
ISO 9001 oraz SCC.

Kompetencje. Jakość. Innowacje. Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co KG
Röchlingstraße 1, A-4151 Oepping, Austria
Tel.: +43 (0) 7289 4611-0 
Fax: +43 (0) 7289 4611-9900
robaproducts@leripa.com
www.leripa.com

ODDZIAŁY:

Röchling LERIPA Papertech LLC
710 Ford Street, Kimberly, WI 54136, USA
Tel.: +1 (920) 954-9154
leripa.papertech@leripa.com

Röchling Machined Components (Kunshan) Co., Ltd.
No. 238, Chenfeng Road Kunshan City
Jiangsu Province 215300, China
Tel.: +86 (512) 55132 181
kunshan@leripa.com

SUKCES DZIĘKI 
pracy zespołowej

Kompetencja w dziedzinie tworzyw sztucznych
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• Zwiększoną trwałość  
przynajmniej jednej ze współpracujących części 

• Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów  
dzięki doradztwu technicznemu

• Niewielką ilość niezbędnych adaptacji  
np. wymiana części eksploatacyjnych

• Brak zmian względem istniejącego systemu  
np. brak konieczności przebudowy maszyn papierniczych

Wiedza z zakresu fizyki i technologi opisuje efektywność jako równowagę pomiędzy 
osiągniętą wydajnością, a nakładem kapitałowym. W ekonomii nazywamy to 
równowagą korzyści i kosztów. 

Zasada ekonomii
Porównując korzyści z kosztami, jedni dostrzegają efektywność produktów, gdy
tendencje skłaniają się wyraźnie w stronę korzyści. Z tego względu doskonalenie
efektywności postrzegamy jako podstawę wszystkich produktów i ich rozwoju.

Chropowatość powierzchni i współczynnik tarcia stanowią  
najistotniejsze czynniki dla maszyny papierniczej

Podejścia trybologiczne /optymalizacja procesów tarcia

Dobierając odpowiedniego partnera i materiały, można osiągnąć pozytywną zmianę w zakresie równoważenia 
energii, bez wprowadzania zmian kształtów geometrycznych i przebudowy pod względem technicznym.

JESTEŚMY SPECJALISTAMI W DOKONYWANIU TEGO TYPU WYBORÓW.

Chropowatość powierzchni
opisuje chropowatość powierzchni technicznej, która została wykonana
w drodze np. cięcia, szlifowania, polerowania lub procesów formowania.
Aby wyznaczyć tę wartość, mierzy się powierzchnię o określonej długości;
odnotowywane są wszystkie wierzchołki i zagłębienia na niej obecne.
Po obliczeniu określonej całki chropowatości, wynik jest dzielony przez
długość na odcinku próbnym. Rozpiętość wartości chropowatości obejmuje
powierzchnie od bardzo chropowatej, o dostrzegalnych żłobkach rzędu
25μm, przez niewidoczne ślady po narzędziach o wielkości 0,1μm, aż po
całkowicie gładką powierzchnię Ra = 0,01μm.

Wartość tarcia
znana również jako współczynnik tarcia [μ], to wartość tego jak wysokie
siły tarcia występują pomiędzy dwoma ciałami stałymi. Pojęcie to należy do
dziedziny trybologii.

Zamiarem Röchling LERIPA Papertech jest ciągłe doskonalenie swoich 
produktów, aby tarcie i zużycie produktu (np. elementów odwadniających) 
zostało ograniczone, co przekłada się na żywotność produktu, jak również na 
elementy maszyny z którą współpracuje (np. sito, filc).

Cel ten zostaje osiągnięty dzięki procesom ciągłego doskonalenia w dziedzinie 
opracowywania produktów i stałej poprawie jakości.

Części eksploatacyjne 
firmy LERIPA zapewniają:

Zwiększona efektywność części eksploatacyjnych Doskonalenie efektywności w LERIPA

Powierzchnie ślizgowe
Gładkie wykończenie

OGRANICZENIE 
KOSZTÓW

Mniejsze 
TARCIE

Niższa 
ENERGIA DO NAPĘDU

Dłuższa 
ŻYWOTNOŚĆ

FR (siła tarcia) = μ (współczynnik tarcia) x FN (siła normalna)

FR (siła tarcia)
FN (siła normalna)

FZ (siła przyłożona)

µ (współczynnik tarcia)

FZ …..siła przyłożona, aby przezwyciężyć siłę tarcia
FR …..siła tarcia kinetycznego
FN …..siła normalna (na przykład: próżnia)

Właściwy wybór to 
RÖCHLING LERIPA PAPERTECH

DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI

stanowi dla nas kwestię zasadniczą

Właściwy wybór 
części eksploata-
cyjnych ZWIĘKSZA 
WASZE ZYSKI!
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• Wykonany z ROBADUR spiekanego przez długi czas 
- Najwyższa wytrzymałość na zużycie pośród  
 wszystkich tworzyw sztucznych 
- Ograniczenie ilości konserwacji (wymiany elementów) 
- Dostępne w dowolnym kształcie

• Wytrzymałość na mycie chemiczne
• Większa skuteczność separacji włókien  

(efekt separacji przez dłuższy czas)

ROBACLEAN™-P
Stożki hydrocyklonów wykonane ze spiekanego przez długi 
czas polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej 
zapewniają optymalny stosunek kosztów do wydajności.

Stożki hydrocyklonów | 8
Niniejszy statyczny hydrocyklon separuje 
zanieczyszczenia od przydatnych czystych 
włókien na zasadzie sił odśrodkowych 

Przygotowanie masy Gama produktów:
Stożek LC + HC
Wszystkie standardowe kształty stożków

Podzielenie głównego strumienia zapew-
nia lepszą kontrolę mikroturbulencji oraz 
wydajniejszą deflokulację włókien

Bloki dystrybucyjne, tarcze rozprowadzające/
rurki  | 10

Produkt kluczowy dla lepszego formowania 
i wydajności wlewów

Lamele do wlewów  | 11

Funkcja:
Niniejsze statyczne hydrocyklony 
separują zanieczyszczenia od włókien 
dzięki sile odśrodkowej. Cząstki cięższe 
przesuną się na zewnętrz i w dół, podczas gdy 
frakcje lżejsze znajdą się pośrodku.

Im dłużej powierzchnie robocze hydrocyklonu pozostaną nienaruszone, tym 
dłużej będzie utrzymana właściwa separacja.
Optymalizacja niniejszej części statycznej zapewnia lepszą separację 
pożądanych włókien, lepsze wykorzystanie zasobów, a tym samym większą 
wydajność surowca.

ROBACLEAN wykonany jest z wytrzymałego na zużycie tworzywa sztu-
cznego i oferuje kilkukrotnie dłuższą trwałość oraz optymalną wydajność, 
zwłaszcza w porównaniu do innych stożków hydrocyklonów z tworzywa sztu-
cznego formowanych wtryskowo.

Stożki hydrocyklonów

Przykład: ecopaper – RUMUNIA

ROBACLEAN 
Stożki hydro-
cyklonów  
(KS 160)

Konkurencja
Stożki hydro-
cyklonów  
(KS 160)

Średnica  
pierwotna 18 mm 18 mm

Średnica  
po 5 tygodniach 18,6 mm 25 mm

Unikalny system łączenia gwarantuje wielokrotnie
dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych
stożków plastikowych

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
AŻ DO 5 RAZY

Informacje o hydrocyklonie

Żywotność Inwestycje Odzysk włókien Wzrost 
skuteczności

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBACLEAN-P hydrocyklon 
najwyższej jakości

Polyamide (PA) -

Polyurethane (PUR) -

(Materiały konkurencyjne)

(Materiały konkurencyjne)

Unikalny w 
skali światowej
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• Całkowicie odporny na uszkodzenia
• Duża elastyczność oraz możliwość regulacji strumienia 

doprowadzanego do wlewów
• Wykonane z jednego elementu (bez kleju)
• Najwyższa odporność chemiczna

• Wysoka odporność na substancje chemiczne  
(kwasy i zasady)

• Pełna odporność na hydrolizę
• Brak rozszerzalności w wyniku działania wilgoci

• Odporność na zasady
• Wysoka jakość powierzchni (gładkość)
• Zwiększona sztywność (wytrzymałość na rozciąganie)
• Niskie termiczne wydłużenie

• Doskonała jakość powierzchni
• Odporny na substancje chemiczne
• Niska absorpcja wody
• Niewielkie zużycie
• Duża wytrzymałość na rozciąganie w połączeniu z dużą 

plastycznością

Lamele do wlewów

Funkcja:
Lamele stanowią kluczowe elementy zapewniające 
optymalne formowanie i najlepszą wydajność wewnątrz 
wlewu. Lamele montowane są we wlewach, aby rozdzielać 
warstwy lub tworzyć turbulencje. Tym sposobem, 
wzdłuż powierzchni granicznych pomiędzy zawiesiną a 
powierzchnią lameli tworzą się mikroturbulencje.
Kruchość lameli z poliwęglanu (Lexan) lub PCV dała 
firmie Leripa impuls do uruchomienia intensywnych 
prac w obszarze opracowania materiałów i 
procesów produkcyjnych. Obecnie,gama produktów 
ROBAFLOW wzbogacona została przez ogromną ilość 
kształtów,poprawioną wytrzymałość na uszkodzenia, a 
tym samym większą wydajność produkcyjną.

W Röchling LERIPA Papertech, niniejsze części są 
produkowane w wypróbowany, charakterystyczny dla 
danego klienta sposób.

ROBATEC®-O
Polioksymetylen o wspaniałej jakości powierzchni

Zastosowanie:
Bloki dystrybucyjne, rurki turbulencyjne

ROBATEC®-A
Zmodyfikowany poliamid o zoptymalizowanej powierzchni

Zastosowanie:
Bloki dystrybucyjne, tarcze rozprowadzające  
rurki turbulencyjne.
Dostępne wymiary bloków:
max. 7 500 x 350 x 250 mm (LxWxH)
Dostępne wymiary dysków:
Ø 2 800 x 180 mm 

Bloki dystrybucyjne, dyski rozprowadzające, 
rurki turbulencyjne, elementy specjalne
Funkcja:
Rozdzielenie strumienia zasilającego skrzynię wlewową na  
pojedyncze „rurki” zwiększa powierzchnię styku zawiesiny ze 
ściankami rurek i prowadzi do wytworzenia większych turbulencji. 
W kierunku przepływu średnica rurek gwałtownie się powiększa. 
Niniejszy impuls lub nagły spadek ciśnienia tworzy kolejne 
mikroturbulencjei prowadzi do pożądanej deflokulacji włókien.

ROBATEC doskonale nadaje się na niniejszą istotną część  
maszyny papierniczej. 
ROBATEC zapewnia doskonale i dokładnie obrobione
powierzchnie umożliwiające uzyskanie pożądanej deflokulacji.

Zastosowanie:
Bloki dystrybucyjne, tarcze rozprowadzające,
rurki turbulencyjne, części specjalne.
Dostępne wymiary bloków:
maks. 6 000 x 400 x 160 mm (LxWxH)
Dostępne wymiary dysków:
Ø 2 800 x 180 mm

ROBATEC®-E
Polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej i doskonałym stosunku ceny do jakości.

ROBAFLOW®

Lamele wykonane z bardzo wytrzymałego polietylenu o doskonałym 
stosunku ceny do jakości

Zastosowanie:
Wlewy, w których rzadko lub nigdy nie prowadzi się „boil out’ów”

Informacje o blokach dystrybucyjnych

Max.
chropowatość
powierzchni

[Ra]

Żywotność  Inwestycje Jakość po-
wierzchni

Wzrost 
skuteczności

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBATEC-E 0,5 - 1,0 Zwycięzca ceny do
wydajności

ROBATEC-A 0,5 - 0,8
Zoptymalizowana 

funkcja:
świetna powierzchnia

Informacje o rurkach turbulencyjnych

Max.
chropowatość
powierzchni

[Ra]

Żywotność  Inwestycje Jakość po-
wierzchni

Wzrost 
skuteczności

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBATEC-E 0,5 - 1,0 Zwycięzca ceny do
wydajności

ROBATEC-A 0,5 - 0,8
Zoptymalizowana 

funkcja:
świetna powierzchnia

ROBATEC-O 0,3 - 0,7
Zoptymalizowana 

funkcja:
superb surface

TANIE 
rozwiązanie

linia
KLASYCZNA

KLASYCZNE 
rozwiąznie

ZWYCIĘZCA KATEGORII STOSUNKU 

KOSZTÓW DO WYDAJNOŚCI

Wykonane z jednego kawałka, 

zapakowane w specjalną i 

unikalną skrzynię instalacyjną.
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• Doskonała jakość powierzchni
• Brak ryzyka pęknięć naprężeniowych z uwagi na połączenie 

bezklejowe.
• Wysoka odporność na uszkodzenia 
• Niska rozszerzalność termiczna

• Doskonała odporność na uszkodzenia  
(bezpieczeństwo produkcji)

• Najwyższa stabilność
• Całkowita odporność na substancje chemiczne  

(kwasy i zasady)
• Odporne na „boil out’y”
• Wykonane z jednego elementu (bez kleju)

Gama produktów - Lamele

Cienki kanał lub Concept III

ConverFlo

Primeflow, OptioFlo, SymFlo, ConverFlo

MasterJet

Concept IV, Bel Baie

Indywidualny projekt
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Porównanie – stabilność kształtu
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Próba uderzeniowa - przeprowadzona 
na własnym stanowisku testowym

(jednostronne obciążenie przez 5 godzin – 90° ugięcia)
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ROBAFLOW®-S
Polimer o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej oraz 
stabilności wymiarowej.

Zastosowanie:
Wszystkie wlewy

ROBAFLOW®-PC
Wysokiej jakości poliwęglanowe lamele wlewowe ze specjalnym 
blokującym złączem pomiędzy uchwytem a arkuszem lameli.

Zastosowanie:
Maszyny o niewielkiej ilości Boil-Out’ów.

Informacje na temat lameli wlewowych

Żywotność  Inwestycje Fizyczna
sztywność

Wzrost 
skuteczności

niska → wysoka właściwe →  
kosztowne

niska → wysoka

ROBAFLOW Klasyczny

ROBAFLOW-S Produkt premium

ROBAFLOW-PC Dobra jakość za 
właściwą cenę

linia
PREMIUM

Dobra jakość za 
właściwą cenę

Porównanie produktów

Porównanie – elastyczność ugięcia
• wytrzymałość na zniszczenie
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Test gięcia – przeprowadzony na własnym stanowisku testowym
(test wygięcia do kąta 90°)
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Największe odkształcenie

Największa wytrzymałość na wygięcie wsteczne
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Elementy odwadniające wykonane z  
polietylenu o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej | 14
Dla prędkości maszyny dochodzącej do 
800 m / min (2 600 stóp / min)

Elementy odwadniające wykonane  
z ceramiki | 16
Odpowiednie do wszystkich prędkości maszyny

Elementy odwadniające

• Brak przylegania zanieczyszczeń
• Całkowita odporność na substancje chemiczne
• Długa żywotność 

Środki smarujące, stabilizatory UV i środki sieciujące 
utrzymują szczególne właściwości niniejszego produktu 
PE-1000

ROBADUR®

Polietylen UHMW – stop ze środkiem smarującym, środkiem 
sieciującym i stabilizatorami UV, spiek wyciskany – wyróżniający się 
dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do jakości.

Zastosowanie:
Prędkość maszyny dochodząca do 600 m / min (2 000 stóp / min)

Elementy odwadniające 
wykonane z polietylenu UHMW

Montaż: elementy odwadniające ROBADUR cechują się dużą rozszerzalnością temperaturową. Z tego względu należy je 
mocować w taki sposób, aby listwy i osłony mogły się bez przeszkód rozszerzać (teowniki, kątowniki, zaczepy, śruby w otworach).
Aby zagwarantować doskonałe funkcjonowanie naszych wykładzin, podbudowa musi zostać wsparta w odległościach mniejszych 
niż 250 mm. Wsparcie musi dochodzić do spodu osłony, aby zapewnić iż jest ona podtrzymywana na płasko. Rozszerzalność 
termiczna tworzywa sztucznego jest znacznie większa niż stali, a zatem niezbędna jest odpowiednia przestrzeń montażowa.

KORZYŚCI płynące z tworzywa
• Wytrzymałość na uszkodzenia
• Jednorodna, zamknięta powierzchnia
• Brak efektu klawiszowania
• Łatwe w obsłudze
KORZYŚCI płynące z ceramiki
• Bardzo gładka powierzchnia
• Wysoka odporność na ścieranie
__________________________________
POŁĄCZONE W JEDNYM MATERIALE

ROBACER®

Niespotykane połączenie ceramiki i tworzywa

Zastosowanie:
Prędkość maszyny 800 m / min (2 600 feet / min) i więcej

• Zwiększona wytrzymałość na zużycie 
Dodatek mikrokulek szkła zapewnia żywotność  
dłuższą o 20 %.

ROBAGLAS®

ROBADUR wzmocniony mikrokulkami szkła

Zastosowanie:
Prędkość maszyny dochodząca do 800 m / min (2600 stóp / min)

Wszystkie tworzywa wyprodukowane w drodze starannego 
długotrwałego procesu spiekania.

W roku 1961, firma Röchling LERIPA Papertech jako pierwsza na świecie zaczęła stosować elementy odwadniające wykonane 
z polietylenu o dużej masie cząsteczkowej (UHMW-PE) w przemyśle papierniczym. Produkt ten otrzymał nazwę ROBALIT-61, 
aby upamiętnić jego opracowanie. ROBALIT-61 stanowi podstawę wszystkich naszych produktów wykonanych z UHMW-PE, 
opracowanych na rzecz wymagającego przemysłu masy włóknistej i papierniczego. ROBALIT-61, ROBADUR i ROBAGLAS 
zostały opracowane mając na uwadze przemysł papierniczy, kartonowy, masy włóknistej i cementu włóknistego. Właściwościami, 
które sprawiają, że produkt ten nadaje się doskonale dla tego sektora przemysłu są wysoka wytrzymałość na zużycie, niski 
współczynnik tarcia i jednolita charakterystyka odwadniania na całej długości. Wszystkie te parametry uzyskane zostały dzięki 
stosowaniu długotrwałego procesu spiekania, prowadzącego do otrzymania jednorodnego materiału wolnego od naprężeń.

Do maszyn o szybkości do 800 m / min. (2 600 stóp / min.)

MOŻLIWY JEST 
DOWOLNY KSZTAŁT

• Brak przylegania zanieczyszczeń
• Całkowita odporność na substancje chemiczne
• Niski współczynnik tarcia 

Pierwszy na świecie materiał UHMW-PE wykorzystany jako 
element odwadniający, który zapewnia lepsze smarowanie 
w stosunku do powszechnie stosowanych środków UHMW-
PE. Z tego względu, możliwe jest zapewnienie bardzo 
gładkiej powierzchni i najniższego współczynnika tarcia.

ROBALIT 61®

Polietylen UHMW – stop ze środkiem smarującym

Zastosowanie:
Prędkość maszyny dochodząca do 600 m / min (2 000 stóp / min)

Optymalne 
właściwości ślizgowe

linia 
KLASYCZNA

linia 
PREMIUM

do skrajnych 
warunków

Informacje na temat polietylenu UHMW

Maks. prędkość 
maszyny

ø Współczynnik 
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakośc  
powierzchni

Wzrost 
skuteczności

niska → wysoka właściwe →  
kosztowne

niska → wysoka

ROBADUR-MUF do 600 m/min 0,18 Biały UHMW-PE

ROBALIT 61 do 600 m/min 0,16
Optymalne
właściwości
poślizgowe

ROBADUR do 600 m/min 0,17 Linia KLASYCZNA

ROBAGLAS do 800 m/min 0,18 Linia PREMIUM

ROBACER 800 m/min + 0,12 Do skrajnych
warunków 

Przetestowano na maszynie do symulacji Röchling LERIPA Papertech.
Parametry maszyny: 600 m / min (2 000 stóp / min), sekcja mokra z 15 % zawartością popiołu, 1,5 kN/m naprężenie odzieży
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• Doskonała wytrzymałość na szok termiczny 600 °C (1 110 °F)
• Dobra wytrzymałość na zużycie
• Doskonała jakość powierzchni
• Wysoka wytrzymałość na pęknięcia

• Ekonomiczny
• Ograniczone zastosowania

Odpowiednie do wszystkich prędkości maszyny

Röchling LERIPA Papertech oferuje 7 różnych klas ceramiki dobieranej w zależności od potrzeb.
Istotnymi czynnikami decydującymi o wyborze ceramiki są prędkość maszyny, źródło włókna (pierwotne czy 
wtórne), zawartość wypełniacza i popiołu, konstrukcja maszyny i podciśnienie.

Niniejsze elementy odwadniające posiadają konstrukcję kompozytową z materiałem ceramicznym wysokiej 
jakości na górze (do 8 mm lub 0,31 cali grubości użytkowej) i wzmocnioną podstawą z włókna szklanego, 
związanych spoiwem i mechanicznie zablokowanych.

Postępowanie z ceramiką różni się zasadniczo od czynności wykonywanych w przypadku elementów 
odwadniających z UHMW:
– Elementy odwadniające należy transportować stroną ceramiczną ku górze i równomiernie podparte
– Należy unikać wyginania listew lub okładzin
– Należy unikać skręcania kompozytu
– Elementów ceramicznych nie należy rzucać, uderzać młotkiem lub chodzić po nich

Elementy odwadniające 
wykonane z ceramiki

ROBACERAM®-L
Pełnowartościowa, lekka konstrukcja ceramiczna ALOX do  
ograniczonych zastosowań

Zastosowanie:
Maks. szybkość maszyny 800 m / min.
Maks. szerokość 6 m

• Tlenek aluminium wysokiej czystości (99,7 %)
• Odpowiednia twardość
• Odpowiednia wytrzymałość na zużycie
• Dobrze znane rozwiązanie od ponad 20 lat

ROBACERAM® ALOX
Wysokiej jakości ceramika o najlepszym stosunku ceny do jakości

Zastosowanie:
Do 800 m / min (2 600 stóp / min) – cała część mokra
Do 1200 m / min (4 000 stóp / min) – stół formujący do końca linii wodnej

ROBACERAM® SIN
Standardowa ceramika z azotku krzemu o strukturze igłowej i wysokiej 
jakości powierzchni

Zastosowanie:
Do 800 m / min (2 600 stóp / min) – dla GAP-formera
Do 1500 m / min (5 000 stóp / min) dla maszyn płaskositowych
Do wszystkich wymagających miejsc w nowoczesnych maszynach 
papierniczych (głównie za listwami grawitacyjnymi)

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
•  Unikalny system kompozytowy 

(mechaniczne blokowany)
• Kotwienie segmentów ceramicznych 

(brak efektu klawiszowania)
•  Zoptymalizowane klejenie

Ograniczone rozwiązanie 

w KORZYSTNEJ cenie

Linia
KLASYCZNA

• Wytrzymałość na szok termiczny 180 °C (360 °F)
• Lepsza wytrzymałość powierzchni na zużycie
• Mniejsze ziarno kryształu

ROBACERAM® ZTA
Niestandardowa ceramika przeznaczona dla układów o wyższej 
zawartości wypełniacza

Zastosowanie:
Do 800 m / min (2 600 stóp / min) – cała część mokra
Do 1200 m / min (4 000 stóp / min) – stół formujący do końca linii wodnej
Doskonale nadaje się na okładziny skrzynek ssących, elementy 
formujące, listwy grawiatacyjne i próżniowe dla maszyn produkujących 
papier o dużej zawartości wypełniacza.

ZASTOSOWANIA 
NIESTANDARDOWE

• Wytrzymałość na szok termiczny 200 °C (392 °F)
• Niska twardość
• Wysoka wytrzymałość na pęknięcia
• Niska chropowatość

ROBACERAM® ZIROX
Niestandardowy materiał ceramiczny dla części prasowej

Zastosowanie:
Do 800 m / min (2600 stóp / min) – część prasowa
Nie zalecany dla elementów formerów

WIĘKSZA 
WYTRZYMAŁOŚĆ

CERAMIKA WYSOKIEJ 
JAKOŚCI

Możliwe są dowolne 
kształty wymagane przez 

klienta
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• Odporność na szok termiczny 700 °C (1 290 °F)
• Redukcja ilości zużywanej energii napędowej 

(OSZCZĘDZACZ ENERGII)
• Dłuższa wytrzymałość materiałów
• Ekstremalnie gładka powierzchnia (zero porów)

• Doskonała wytrzymałość na ścieranie
• Dobre wykończenie powierzchni
• Spiekanie z fazy ciekłej
• Duża twardość

Zastosowanie:
Do 3 000 m / min (9 900 stóp / min) – dla wszystkich stresowych i 
krytycznych pozycji na maszynie papierniczej, a przede wszystkim do 
maszyn z dużym podciśnieniem i wysoką suchością.

Obliczenia: wykorzystana moc napędowa
w części mokrej
60% tej ilości zużywa się na styku
odzież / ceramika

Założenie (energia-koszty = 0,05 EUR/kWh)
330 dni roboczych przełoży się na 
oszczędności rzędu
120 kW x 24 h x 330 dni x 0,05 EUR/kWh

Założenie (energia-koszty = 0,05 EUR/kWh)
330 dni roboczych przełoży się na 
oszczędności rzędu
120 kW x 24 h x 330 dni x 0,05 EUR/kWh

Potencjał oszczędności w ciągu 5 lat
(średni minimalny okres żywotności)

Oszczędność energii
wynikająca ze stosowania ROBACERAM-PX zamiast ceramiki SiC

 
1 000 kW

600 kW

Siła tarcia = μ x Siła normalna

120 kW 

47 520 EUR
oszczędności w roku

237 600 EUR 

ROBACERAM®-PX
Całkowicie hybrydowy materiał ceramiczny o całkowicie zamkniętej 
powierzchni i najlepszych właściwościach mechanicznych, opracowany 
wyłącznie przez Röchling LERIPA Papertech

Przetestowano na maszynie do symulacji firmy Röchling LERIPA Papertech.
Parametry maszyny: 600 m / min (2 000 stóp / min), część mokra z 15 % zawartością popiołu, naprężenie odzieży 1,5 kN/m. 

Porównanie - współczynnik tarcia
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Porównanie produktów

0,114

Informacje na temat ceramiki:

Maks. prędkość 
maszyny

ø Współczynnik
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakośc 
powierzchni

Zwiększenie 
wydajności

niska → wysoka właściwe →
kosztowne

niska → wysoka

ROBACERAM-L Do 800 m/min 0,145 Dobre rozwiązanie
do ceny

ROBACERAM Alox Do 1 200 m/min 0,145 Linia KLASYCZNA

ROBACERAM ZTA Do 1 200 m/min 0,140 Zastosowania
niestandardowe

ROBACERAM Zirox Do 800 m/min 0,132 Zwiększona
wytrzymałość

ROBACERAM SIN Do 1 500 m/min 0,120 Ceramika wysokiej
jakości

ROBACERAM PSIC Do 3 000 m/min 0,125 Zdobywca nagród

ROBACERAM 
SL200B Do 3 000 m/min 0,114

Większa
wytrzymałość na
szok termiczny

ROBACERAM-PX Do 3 000 m/min 0,098
Linia PREMIUM
OSZCZĘDZACZ

ENERGII

ROBACERAM® PSIC
Spiekany z postaci płynnej najwyższej jakości węglik krzemu o 
doskonałej wytrzymałości na ścieranie.

Zastosowanie:
Do około 3 000 m / min – dla wszystkich pozycji z dużym i bardzo
dużym obciążeniem na nowoczesnych maszynach papierniczych,
a przede wszystkim do miejsc z dużym podciśnieniem.

• Doskonała wytrzymałość na szok termiczny 600 °C (1 110 °F)
• Dobra wytrzymałość na zużycie
• Bardzo gładkie wykończenie powierzchni
• Pozwala zwiększyć żywotność odzieży

ROBACERAM® SL200B
Specjalny materiał ceramiczny z azotkiem krzemu o doskonałej 
gładkości powierzchni i większej twardości

Zastosowanie:
Do 3 000 m / min (9 900 stóp / min) – dla wszystkich stresowych i 
krytycznych pozycji na maszynie papierniczej, a przede wszystkim do 
miejsc z dużym podciśnieniem i wysokiej suchości.

większa wytrzymałość na 

szoki termiczne

ENERGOOSZCZĘDNA
Linia PREMIUM

ROBACERAM-
PX o najniższym 
współczynniku tarcia

ENERGIA

ZDOBYWCA 
NAGRÓD
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• Poprawiony kierunek profilu
• Minimalne obcinki brzegowe
• Brak strat włókna
• Brak styku z sitem
• Dostosowane do twojego wlewu

Duża wydajność odwodnienia
• Duża powierzchnia otwarcia – wzrost o 65 % 

Dłuższa żywotność filcu
• Filc nie jest zasysany do szczeliny
• Brak wydłużenia filcu (mniejsze naprężenia niż w  

przypadku konstrukcji "Z")

Ograniczenie energii do napędu
• Mniejsze zapotrzebowanie na próżnię
• Mniejsze zużycie powietrza
• Mniejsze tarcie dzięki odpowiedniemu podparciu

• Dłuższa żywotność
• Prosty montaż
• Krótki czas dostawy

Ceramiczne płytki z ALOX
Ograniczenie zużycia prowadnic biegu odzieży

ROBACERAM X-pierścień
Połącznie tworzywa sztucznego z elementami ceramiki specjalnie dla 
jednolitego profilu odwadniania. Specjalne haczyki zabezpieczające 
zapewniają doskonałe mocowanie ceramiki.

Gama produktów:
2 różne standardy wielkości
- 120 x 30 x 5 mm
- 127 x 30 x 5 mm
Inne wielkości i materiały na życzenie

Średnia wielkość 
kryształu [μm]

Twardość 
Vickera  
[N/mm2]

Wytrzymałość 
na wygięcia  

[N/mm2]

Przewodność 
cieplna  
[W/m°K]

Wytrzymałość 
na szok termi-

czny [°K]

Możliwa do 
osiągnięcia szorstkość 

- średnia [μm]

ROBACERAM
ALOX 6,5 16 000 379 36 150 0,3

ROBACERAM
ZTA 2,2 17 600 450 15 180 0,2

ROBACERAM
ZIROX 60 12 500 500 3 200 0,2

ROBACERAM
SIN

struktura 
igłowa 16 200 750 35 600 0,1

ROBACERAM
PSIC 1 22 000 540 60 400 0,12

ROBACERAM
SL-200B

struktura 
igłowa 18 400 750 21 600 0,1

ROBACERAM
PX

struktura 
igłowa 20 100 750 17 700 0,06

SIC
konkurencja 1 - 1,15 22 000 420 100 300 0,12 - 0,2

ROBALIT 61® Ograniczniki formatu
System kontroli wypływu do wlewów wszystkich producentów
oraz wszystkich obecnych typów papieru i masy.

FUNKCJONALNOŚĆ
Szczelność zapewniona jest dzięki uszczelnieniu wodnemu – brak kontaktu z sitem

KONSTRUKCJA
System jest całkowicie usuwany przed zmianą sita (wraz ze wspornikami). Zajmuje to tylko 5 minut. Regulacja 
kierunku poprzecznego maszyny możliwa dzięki elastycznym uchwytom.

Opcjonalnie: 
Konstrukcja zawiasowa: Cały system można wychylić poniżej poziomu sita w zaledwie kilku krokach. Nie są 
potrzebne żadne narzędzia.

dostępne 
od ręki

Opatentowane: Haczyki
zbezpieczające gwarantujące

odpowiednie zamocowanie

Kontrola brzegu sita

Ograniczniki formatu są indywidualnie dos-
tosowane do warunków roboczych maszyny; 
tylko dzięki temu zagwarantować można 
optymalną funkcjonalność.

Kontrola brzegu sita | 21

Różne

Zastosowanie:
Płaskie skrzynki ssące sita oraz ssawki w sekcji prasy.
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Zastosowane materiały:
• ROBASEAL-L
• ROBASEAL-A
• ROBASEAL-S

Systemy uszczelniające dla wałów ssących

Listwy uszczelniające i uszczelnienia boczne 
wykonane z polietylenu UHMW
Prędkości maszyny do 600 m / min (2 000 stóp / min)
Listwy uszczelniające z polietylenu UHMW (ROBALIT 61) zostały 
wprowadzone w 1961 roku i od tego czasu stale znajdują zastosowa-
nie w przemyśle papierniczym. W chwili obecnej dostępne są 4 różne 
jakości materiału, które przeznaczone są do różnorakich potrzeb 
Klientów. Niniejsze tworzywa sztuczne charakteryzują się głównie 
tym, że wykonywane są w drodze długiego procesu spiekania, 
posiadają wysoką masę cząsteczkową oraz dodatki, przystosowane 
do maszyny papierniczej. Wszystkie te cechy sprawiają, że listwy 
uszczelniające UHMW posiadają nadzwyczajnie długą żywotność i 
bardzo niski współczynnik tarcia.

Listwy uszczelniające i nasadki | 22
Wykonane z polietylenu UHMW lub gumy z 
domieszką grafitu dla rosnącego zapotrzebowa-
nia w zakresie nowoczesnych wałów ssących

Dętki listew uszczelniających  | 29
Aby zapewnić dokładne uniesienie listwy
uszczelniającej na wysokość roboczą

Uchwyt listwy uszczelniającej  | 27
Dla doskonałego ułożenia i sprawnego działania
listwy uszczelniającej

Systemy smarujące  | 28
Uchwyt listwy uszczelniającej ze 
zintegrowanym smarowaniem wodą 

Wszystkie części | 31
Z jednego źródła

Funkcja: Listwy uszczelniające odpowiadają za odpowiednią pracę
wałów ssących. Uszkodzenie listwy przekłada się na brak niezbędnego 
podciśnienia, a tym samym na awarię wału ssącego i w kosekwencji 
na zatrzymanie całej maszyny – nieplanowany i kosztowny postój. 
Zastosowanie nieodpowiedniego materiału będzie miało swój 
negatywny wpływ na działanie wału ssącego. Przykładowo obejmą: 
większe obciążenie napędu, przedwczesne zużycie płaszcza, szybsze 
zużycie listwy uszczelniającej, utrata lub ograniczenie poziomu 
podciśnienia, transfer ciepła z listw uszczelniających na płaszcz i 
powłokę. Z tego względu, rzeczą najistotniejszą jest zamontowanie 
sprawdzonego zestawu uszczelniającego (dętki dostawiające, 
akceptowalny materiał uszczelniający i odpowiedni system mocujący 
z FRP), aby wyeliminować możliwe problemy wiążące się z wałami 
ssącymi i uniknąć nieplanowanych postojów maszyny.

• Doskonałe właściwości w sytuacjach awaryjnych
• Oszczędność energii – mniejsze tarcie w porównaniu do 

materiałów termoplastycznych
• Listwy uszczelniające wytrzymałe na uszkodzenia i elastyczne

ROBASEAL-L (lekki) jest materiałem gumowym z domieszką grafitu na termoplastycznej podstawie. Duża
zawartość grafitu dopuszcza prace w sytuacjach awaryjnych, takich jak praca na sucho, bez uszkodzenia, do
którego może dojść w przypadku listw uszczelniających z UHMW. Dzięki kompozytowi gumowo-grafitowemu
unikamy stopienia powierzchni. Ta unikalna mieszanina to idealne połączenie pomiędzy tworzywem ztucznym a 
listwami uszczelniającym z gumo-grafitu, a ponadto umożliwia pracę z prędkością 800 m / min (2 600 stóp / min), 
tak jak z wysokiej jakości gumo-grafitowym materiałem uszczelniającym.

ROBASEAL®-L
Listwy uszczelniające zgrzewane termoplastycznie dla prędkości 800 m / min (2600 stóp / min).

Zastosowanie:
Wszystkie maszyny o prędkości do 800 m / min  
(2 600 stóp / min). Uszczelnienia boczne i kształty 
specjalne o tej samej jakości

Listwy uszczelniające i uszczelnienia boczne 
wykonane z gumy z domieszką grafitu

Od 1994 roku Röchling LERIPA Papertech wprowadziła
nowe materiały uszczelniające do wałów ssących, które wyprzedzają
rosnące potrzeby w tym obszarze. Zaawansowana konstrukcja
testowego wału ssącego w naszym najnowocześniejszym
laboratorium badawczo-rozwojowym umożliwiła otrzymanie
najbardziej zaawansowanego i najskuteczniejszego
materiału uszczelniającego ROBASEAL A. VOITH 
Paper, jeden z największych na świecie producentów 
maszyn papierniczych, we wszystkich wałach ssących 
stosuje wyłącznie listwy uszczelniające ROBASEAL.

Specjalnie przygotowana mieszanka ROBASEAL 
stanowi podstawę wszystkich listew uszczelniających na 
bazie gumy z domieszką grafitu firmy LERIPA. ROBASEAL 
umożliwia doskonałą pracę na sucho i pracę awaryjną, jak również najdłuższą  
żywotność spośród wszystkich wałów ssących w całej rozpiętości ich prędkości.

Szczegóły na temat niniejszych materiałów na stronie 15.

Uszczelnienia 
boczne

Listwy 
uszczelniające

Przetestowano na maszynie do symulacji Röchling LERIPA Papertech.

Informacje na temat polietylenu UHMW

Maks. prędkość 
maszyny

ø Współczynnik
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakośc po-
wierzchni

Zwiększenie 
wydajnośc

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBADUR do 600 m/min 0,13 Zwycięzca ceny do
Wydajności

ROBADUR-MUF do 600 m/min 0,14 Optymalne zadania:
kolor biały

ROBALIT 61 do 600 m/min 0,12 Optymalne zadania:
Powierzchnia

ROBASEAL®-A
Materiał uszczelniający o doskonałych właściwościach w sytuacjach 
awaryjnych, zwiększający trwałość wałów ssących.

Zastosowanie:
Na wszystkie listwy i uszczelnienia boczne przy 
wszystkich prędkościach maszyny

• Zwiększona żywotność 
- Mniejsze zużycie 
- Odporność na wysoką temperaturę

• Niski współczynnik tarcia = niskie zużycie energii
• Brak pęknięć w wyniku pracy na sucho

Doskonały stosunek
jakości do ceny

ŚWIATOWY LIDER 
SPRZEDAŻY
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• Ograniczenie zużycia wody
• Mniejsze zapotrzebowanie na energię
• Dłuższa żywotność 

- Mniejsze tarcie 
- Mniejsze zużycie

• Pozwala zaoszczędzić energię lub wodę i przedłużyć  
cykle robocze

ROBASEAL®-A/-S/-L SeaLencer

Zastosowanie:
- Na listwy uszczelniające i uszczelnienia boczne  
 wałów ssących pracujące w warunkach dużych  
 obciążeń
- Mniejsze zużycie energii lub wody i dłuższe  
 cykle robocze

Zastosowanie:
- Każda maszyna papiernicza

Oszczędność energii
Współpraca VOITH Paper oraz Röchling LERIPA Papertech
Skuteczne rozwiązanie, pozwalające zmniejszyć energię tarcia i 
jednocześnie ograniczyć poziom hałasu wału ssącego (świst wału).

ROBASEAL-S to produkt najwyższej jakości przeznaczony na listwy 
uszczelniające i uszczelnienia boczne wałów ssących, które pracują w 
warunkach wysokich obciążeń. Dzięki połączeniu z olejem silikonowym 
odpornym na wysokie temperatury umożliwia znaczne ograniczenie 
zużycia wody i zachowanie takiej samej funkcjonalności i trwałości 
wałów jak poprzednio.

Rozwiązanie opatentowane przez VOITH Paper oraz Röchling LE-
RIPA Papertech pozwala na znaczące ograniczenie szumów ge-
nerowanych przez wał ssący dzięki delikatniejszej wentylacji wału. 
Zmniejszona powierzchnia tarcia ogranicza tarcie pomiędzy listwami 
uszczelniającymi a płaszczem wału. Tym sposobem wzrasta żywotność 
listwy uszczelniającej, a jednocześnie spada zapotrzebowanie na moc 
napędową.

Dwukrotnie dłuższa trwałość

Utrzymując te same parametry robocze (woda smarująca, nacisk, 
podciśnienie), żywotność materiału ROBASEAL-S może przekroczyć 
żywotność ROBASEAL A o 100 %.

Mniejsze zużycie wody
Wał ssący zużywa 10 metrów sześciennych (2 375 galonów) wody / 
metr długości na każde 24 godziny pracy, aby prawidłowo smarować 
listwy uszczelniające. Unikalny olej silikonowy wykorzystany w ROBA-
SEAL-S umożliwia ograniczenie zużycia wody smarującej o 30 % nadal 
utrzymując te same parametry i trwałość wałów.

Zużycie wody mniejsze o 30 % oznacza, że 30 % mniej wody wymaga
oczyszczenia, mniejsze ryzyko powtórnego nawilżenia wstęgi,
zapewniając taką samą żywotność i oszczędzając koszty produkcyjne!

Przykład: Zakładamy ograniczenie zużycia 
10 A energii napędowej na wał ssący

10 A x 400 Volt x 1,73 (napięcie trójfazowe)
x 0,85 (skuteczność) = 5,88 kW

5,88kW x 24 h x 330 dni
x 0,05 EUR / kWh =
2 328,48 EUR / oszczędności w ciągu roku

Zakładając 5 wałów na maszynę
= 2 328,48 EUR x 5 =
11 642,40 EUR / maszyna na rok

Potencjalne oszczędności
dzięki ograniczeniu tarcia

 
5,88 kW ograniczenie zużycia
energii na wał

2 328,48 EUR oszczędności w 
ciągu roku na jednym wale

11 642,40 EUR
rocznie każda maszyna

mieszanka materiałowa 
ROBASEAL-S

pośredni olej silikonowy

guma 

grafit

Strona lewa: konwencjonalna listwa uszczelniająca
z uwagi na szeroką powierzchnię tarcia
- duże zużycie materiału
- duże zapotrzebowanie na energię
- mniejsza trwałość
- duża siła podciśnienia

Strona prawa: SeaLencer
z uwagi na ograniczoną powierzchnię tarcia
- mniejsze tarcie
- krótszy czas docierania
- mniejsze zapotrzebowanie na energię

MOZLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia 
cierna w warunkach 

podciśnienia

ROBASEAL®-S
Doskonała jakość, przekładająca się na dwukrotnie dłuższą żywotność

• Mniejsze zużycie energii 
(90% ograniczenie powierzchni tarcia)

• Połowa ciśnienia akustycznego
• Mniejsze zużycie
• Najkrótszy z możliwych czas docierania

DWUKROTNIE 
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

2,5 l wody smarującej / dyszę na minutę
x 3 dysze / m x 5 metrów
x 5 wałów ssących = 187,5 l wody / min

56,25 l x 60 min x 24 h x 330 dni

Szacowane koszty dotyczące wody 
smarującej
0,40 EUR/m3 kanalizacja
0,40 EUR/m3 x 26 730 m3

Potencjał oszczędności
Potencjalne oszczędności dzięki ograniczeniu zużycia wody smarującej 
dla maszyny o szerokości 5 metrów (16,4 stóp)

oszczędność o 30 % oznacza
56,25 l/min

oszczędność 26 730 m3 na rok

10 692 EUR
oszczędności w ciągu roku

WODA

OGRANICZENIE 
SZUMÓW i ZUŻYCIA 
ENERGII

ENERGIA
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ROBASEAL®-A/-S Hybrid
Stosunek ceny do jakości listwy uszczelniającej zależy od zużycia, które 
średnio wynosi maks. 20 %. Z tego względu 80 % listwy uszczelniającej 
nie podlega ponownemu wykorzystaniu i przysparza dodatkowych kosztów 
związanych z usuwaniem odpadów.
Z tego względu produkujemy innowacyjną listwę uszczelniającą ROBASEAL, 
która składa się z materiału bazowego (=ROBADUR UHMW-PE) i materiału 
roboczego (ROBASEAL – guma z domieszką grafitu). W przyszłości, 
wymianie podlegać będzie wyłącznie materiał roboczy. Materiał bazowy 
ROBADUR można wykorzystywać kilkakrotnie.

ROBASEAL®-A/-S/-L Energy Saver Light
Rozwiązanie umożliwiające nieznaczne ograniczenie hałasu przy znacznym
ograniczeniu styku powierzchni od strony płaszcza. System ten pasuje do
obecnych rozwiązań uchwytów, nie wymaga żadnych przeróbek i zapewnia
korzyści związane z mniejszym zapotrzebowaniem na energię napędową 
dzięki mniejszej powierzchni tarcia w miejscu szerokiej listwy uszczelniającej.

Zastosowanie:
- Każda maszyna papiernicza

Zastosowanie:
- Wały ssące dowolnej maszyny papierniczej

Właściwości awaryjne w przypadku pracy na sucho

Test przeprowadzony na maszynie do symu-
lacji wałów ssących podczas pracy na sucho, 
prędkość 2 000 m / min (6 600 stóp / min), 
ciśnienie docisku 2,5 bar, 48 godzin

*Prędkość 800 m / min (2 600 stóp / min), 
ciśnienie obciążające 0,5 bar, 48 godzin

ROBASEAL-A

ROBASEAL-L*

ROBASEAL-S

Różne produkty gumowe z domieszką grafitu

Polietylen*
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ZAKRES 
KRYTYCZNEJ

TEMPERATURY!
Zniszczenie

koszulki wału
ssącego

piła ciągadło 
tandemowe

forma prasowania ciągłego

forma podgrze-
wana

element wykonawczy
kąpiel impregnacyjna

mata szklana

wały zbierające

Technika prasowania ciągłego
Najwyższa stabilność formy przy 
niskiej wadze i niskich kosztach

Uchwyt uszczelnienia z FRP
Röchling LERIPA Papertech zastąpił materiały z metali nieżelaznych 
i stali nierdzewnej, wykorzystywane do tej pory jako uchwyty listw 
uszczelniających, materiałem o nazwie handlowej ROBAGUIDE. 
Technologia ROBAGUIDE zapewnia wytrzymałość i odporność na 
substancje chemiczne niezbędne dla bezpiecznej pracy każdego 
wału ssącego, dzięki połączeniu włókna szklanego nasyconego 
estrem winylowym i konstrukcyjnej maty szklanej (obliczenia przy 
użyciu Metody Elementów Skończonych i w dziedzinie  
szkła zbrojonego).

• Mniejsze zużycie energii
• Ograniczenie hałasu
• Powierzchnia tarcia zmniejszona o 80 %
• Brak konieczności przebudowy

• Możliwość wymiany materiału 
roboczego = oszczędności

• Rozdzielenie wpływu temperatury  
(materiał bazowy i materiał roboczy)

• Delikatny dla dętek
• Łatwy w użyciu

Efektywne wykorzystanie
materiałów roboczych

Porównanie materiałów pod względem zużycia

zu
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elastyczne
Polietylen*

70 %
100 %

123 % 122 %

300 %

Porównanie produktów
Test przeprowadzony na maszynie do symulacji wałów ssących podczas pracy na sucho, prędkość 
2 000 m / min (6 600 stóp / min), ciśnienie obciążające 2,5 bar, 48 godzin

* Prędkość 800 m / min (2 600 stóp / min), ciśnienie obciążające 0,5 bar, 48 godzin

159 %
Doskonałe 
właściwości w 
przypadku awarii

Powierzchnia tarcia 
mniejsza o 80 % - w 
porównaniu do systemów 

konwencjonalnych
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• Dłuższa żywotność uszczelnienia z uwagi na  
mniejsze zużycie

• Mniej wody smarującej (ograniczenie kosztów)
• Ograniczone zasysanie listwy uszczelniającej do otworów 

wału ssącego
• Zrównoważona twardość z uwagi na doskonałe chłodzenie 

Uchwyt na listwę uszczelniającą ze 
zintegrowanym podawaniem środka smarującego

ROBAGUIDE™

Uchwyty na listwy uszczelniające wykonane z włókna 
szklanego i konstrukcyjnej maty szklanej nasyconych 
żywicą z estru winylowego.
Wielcy producenci maszyn oraz wiele firm serwisowych 
korzysta z ROBAGUIDE firmy Röchling LERIPA  
Papertech jako standardu dla nowych instalacji lub
jako zamienniki przy modernizacjach.

Zastosowanie:
Do stosowania ze wszystkimi listwami uszczelniającymi ROBASEAL

PRZEBUDOWA

Röchling LERIPA Papertech zapewnia różnego rodzaju standardowe kształty formowane
metodą przeciągania jak również uchwyty robione na życzenie do przebudowy 
istniejących wałów ssących. Istniejące uchwyty często wymagają czasu związanego
z wymianą w wyniku uszkodzeń chemicznych lub mechanicznych. Modernizacja z zas-
tosowaniem ROBAGUIDE zapewnia starszym wałom możliwość posiadania najnowszej 
technologii uchwytów do uszczelnień.

–  Brak korozji
–  Lekki materiał
–  Przebudowa na pojedynczy system unoszenia uszczelnienia

Zastosowanie:
We wszystkich wałach ssących w miejscu prasowania na mokro

Systemy smarujące

Dętki dociskowe

ROBATUBE dostarczany jest wraz z ROBASEAL A / S / L oraz 
ROBAGUIDE jako pełny pakiet stanowiący kompletny zestaw 
uszczelniający.
Bardzo sprężyste dętki oferują wysokie uniesienie przy niskim 
ciśnieniu. ROBATUBE-ES zapewnia niezrównaną wytrzymałość 
chemiczną i termiczną.

ROBATUBE™

Zastosowanie:
Wszystkie wały ssące w części prasowej maszyny papierniczej.
Maksymalna wytrzymałość termiczna wynosi 70 °C

Charakterystyka skoku ROBATUBE

Charakterystyka skoku w mm. przy 20°C Charakterystyka skoku w mm. przy 50°C

Średnica dętki [mm] Średnica dętki [mm]
16 19 22 26 29 16 19 22 26 29

0,5 1,53 0,94 1,94 1,23 2,90 1,60 1,46 2,31 2,48 4,81
1 2,58 1,72 2,94 2,46 4,34 3,29 3,24 4,07 5,22 7,81

1,5 3,32 2,77 3,74 3,56 6,08 5,05 4,81 5,64 7,89 11,11
2 4,18 3,54 4,66 5,10 7,28 6,88 6,64 7,64 10,59 14,57

2,5 5,07 4,36 5,46 6,22 8,71 9,16 8,27 9,95 12,58 18,62
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Uwaga! Charakterystyka skoku wyznaczona została dla uchwytu przy ciężarze netto listew 
uszczelniających

ROBATUBE- dętki 
dostępne są w 
następujących
wymiarach:

ROBATUBE
ø 

[mm] s [mm] materiał

9,5 1,6 PVC
16 1,3 EPDM
16 1,5 PVC
19 2,0 PVC
22 2,0 PVC
26 2,0 PVC
29 2,5 PVC

• Bezpieczeństwo w przypadku problemów z łożyskowaniem
• Odporny na substancje chemiczne, brak hydrolizy
• Lekki materiał
• Dostępne dla wszystkich wałów ssących

• Duże uniesienie przy niskim ciśnieniu
• Dobra odporność chemiczna

linia 
KLASYCZNA

Ograniczenie zużycia
wody smarującej o 50%
- dzięki kontrolowanemu 
podawaniu wody
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Guma z domieszką grafitu

Maks. prędkość 
maszyny

ø Współczynnik
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakość
powierzchni

Zwiększenie
wydajności

niska → wysoka właściwe →  
kosztowne

niska → wysoka

ROBASEAL-L2 do 800 m / min 0,165 Doskonały stosunek
ceny do jakości

ROBASEAL-A1 all 0,125 Światowy lider rynku

ROBASEAL-S1 all 0,11 Dwukrotnie większa
Żywotność

SeaLencer*1 all 0,125 Redukcja hałasu
i zużycia energii

Energy Saver Light*1 all 0,16 Mniejsza powierzchnia
Tarcia

Hybrid*1 all 0,16 Wydajne 
rozwiązanie

Przetestowany na maszynie Röchling LERIPA Papertech  
do symulacji walców ssących
12 000 m/min (4 000 stóp / min) z ciśnieniem 2,5 bar 
2 800 m/min (2 600 stóp / min) z ciśnieniem 0,5 bar.

* SeaLencer oraz Energy Saver Light można zaoferować 
w jakości ROBASEAL-A, ROBASEAL-S i ROBASEAL-L 
Wartości w tabeli dotyczą ROBASEAL-A

Pakiet uszczelniający z jednego źródła

Röchling LERIPA Papertech jest jedynym kompleksowym dostawcą 
wszystkich komponentów i materiałów wymaganych w systemach 
uszczelnień wałów ssących.
Listwy uszczelniające oraz wysokiej jakości dętki dociskowe i uchwyty
gwarantują skuteczne uszczelnienie strefy podciśnienia w wale ssącym.
Dostarczając kompletny system, cały proces zamawiania i magazynowania
jest łatwiejszy, a ponadto można zagwarantować bezawaryjne 
funkcjonowanie systemu uszczelniającego.
Od jednej części po kompletny pakiet – wszystko wykonane z najwyższej
jakości materiałów przy zachowaniu najkrótszego terminu dostaw.

ROBATUBE™-ES

Zastosowanie:
Dwukomponentowe dętki zapewniające najwyższą wytrzymałość 
termiczną i chemiczną.

Charakterystyka skoku ROBATUBE ES

Charakterystyka skoku w mm. przy 20°C Charakterystyka skoku w mm. przy 50°C

Średnica dętki [mm] Średnica dętki [mm]
16 19 22 26 29 16 19 22 26 29

0,5 - 0,40 1,20 1,40 1,60 - 1,00 1,40 1,60 1,80
1 - 0,90 1,80 2,70 2,70 - 2,30 2,30 3,10 4,90

1,5 - 1,70 2,80 4,40 5,00 - 3,40 4,30 6,00 8,00ci
śn

ie
ni

e 
[b

ar
]

Uwaga! Charakterystyka skoku wyznaczona została dla uchwytu przy ciężarze netto listew 
uszczelniających.

ROBASEAL
Listwa uszczelniająca

ROBATUBE
Dętka dostawiająca

ROBAGUIDE
Uchwyt FRP

ROBASEAL
Uszczelnienie boczne

ROBATUBE-ES 
dętki dostępne są w 
następujących
wymiarach:

ROBATUBE-ES
ø 

[mm] s [mm] materiał

- - -
- - -
- - -

19 2,7 TPEV
22 2,7 TPEV
26 2,7 TPEV
29 2,9 TPEV

• Wysoka odpornośc na czynniki chemiczne
• Wysoka odporność na temperaturę
• Wysoki poziom bezpieczeństwa

SYSTEM LISTEW
USZCZELNIAJĄCYCH
• Listwa uszczelniająca
• Dętki dociskowe
• Uchwyt FRP
• System smarowania

linia 
PREMIUM

Jesteśmy KOMPLETNYM
DOSTAWCĄ systemów
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Skrobaki – część sitowa i prasowa  | 32
ROBADUR, ROBAGLAS, ROBALIT,
ROBADUR-MUF

Elementy uszczelaniące w suszarni | 34
ROBATEC Twinseal, ROBATEC Multiseal

Skrobaki
i elementy uszczelniające

Skrobaki w części mokrej

Funkcja: Aby utrzymać w czystości wały maszyny
papierniczej od:
osadów, cząstek lepkich, osadzania zanieczyszczeń, 
prawie wszystkie wały wyposażone są w skrobaki
do czyszczenia. Ten rodzaj czyszczenia można 
przeprowadzić wraz lub bez oscylujących
skrobaków. 

Röchling LERIPA Papertech skupia się na
skrobakach ROBADUR pracujących w części mokrej
maszyny papierniczej. ROBADUR to niezwykle
delikatny materiał dla powłok wałów, który
najlepiej dopasowuje się do powierzchni bez
konieczności oscylowania. Dzięki ekstremalnej
prostocie i jednolitemu materiałowi uzyskanemu
w drodze długiego spiekania, ROBADUR działa
najlepiej przy ograniczonym nacisku. Im bardziej miękki 
skrobak, tym mniejsze zużycie powierzchni płaszcza wału.

Zastosowanie:
–  w części mokrej maszyny papierniczej (wał czołowy, wał wyżymaka, 

wał pick-up, wszystkie wałki prowadzące)
–  część prasowa (wszystkie wałki filcowe i prowadzące, aż do  

1 000 m / min / 3 300 stóp / min)

ROBADUR®, ROBAGLAS®, ROBALIT 61®, ROBADUR®-MUF

Pomiaru dokonano na własnym stanowisku testowym Röchling LERIPA 
Papertech – powłoka poliuretanowa

Siła niezbędna do pokonania tarcia dynamicznego

5

4

3

2

1

0
ROBADUR PE 1000

barwiony
Żywica fenolowa

Porównanie produktów

SAPPI FINE PAPER Europe
„…z uwagi na brak oscylacji niniejszych skrobaków, 
ograniczyliśmy koszty związane z utrzymaniem (ciągłe 
naprawy i utraty oleju)…“

UPM-Kymmene Austria GmbH
„….skrobaki ROBADUR działają doskonale. Czas pra-
cy to 1 – 1,5 roku. Oscylatory zostały zdemontowane 
w obydwu miejscach…“

W. Hamburger GmbH
„… stosując skrobaki ROBADUR, oscylacja nie jest 
więcej potrzebna…“

Hamburger Rieger GmbH & CoKG
„…przejście na skrobaki umożliwiło nam wyłączenie 
34 silników oscylujących na 4 warstwach. Zdecydo-
wanie ułatwiło to czynności związane z konserwacją i 
przełożyło się na większe oszczędności…“

Opinie klientów:

Różnego rodzaju kształty odpowiednie dla wszystkich 
standardowych systemów uchwytów.

Skrobaki i deflektory

deflektory

• Brak oscylacji
• Optymalne czyszczenie wałów
• do 50 % mniejsza energia tarcia  

(w porównaniu ze standardowymi skrobakami)
• Najlepszy stosunek ceny do jakości

Siła niezbędna do pokonania tarcia statycznego

8

7

6

5

4

3
ROBADUR PE 1000

barwiony
Żywica fenolowa

Porównanie produktów
Pomiaru dokonano na własnym stanowisku testowym Röchling LERIPA 
Papertech – powłoka poliuretanowa

Skrobaki ROBADUR: 
Praca bez oscylacji  
niespotykany potencjał 
oszczędności w zakresie 

utrzymania i kosztów energii.

Maksymalna 
prędkość 
maszyny

ø Współczynnik
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakość 
powierzchni

Zwiększenie
wydajności

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBADUR Wszystkie 0,13 Zwycięzca ceny do
wydajności

ROBAGLAS Wszystkie 0,18
Zadanie optymalne:

odporność na
zużycie

ROBALIT 61 Wszystkie 0,12 Zadanie optymalne:
delikatne zgarnianie

ROBADUR-MUF Wszystkie 0,14 Produkt biały –  
brak stabilizacji UV

Informacje na temat skrobaków

Pomiar dokonany na własnym stanowisku testowym Röchling LERIPA Papertech– w stosunku do stali nierdzewnej

Si
ła

 [N
]

Si
ła

 [N
]
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• Lepsze odrywanie wstęgi papieru dzięki selektywnemu
• podciśnieniu
• Oszczędność energii dzięki niezmiennej pozycji 

uszczelniającej
• Dłuższa żywotność odzieży maszynowej
• Prosta wymiana uszczelek
• Brak konieczności przebudowy

Stabilizatory / Elementy uszczelniające w części suszącej

Funkcja: przy zwiększonym podciśnieniu, kwestią zasadniczą stała się stabilna i bez zagnieceń długość 
produkcji. Udoskonalone uszczelnienie umożliwia ograniczenie wyciągu, co przekłada się również na znaczące 
zmniejszenie częstotliwości zrywów wstęgi papieru. Tym samym umożliwiono zwiększenie prędkości. 

Konstrukcja ROBATEC-Twinseal oraz właściwości użytego materiału gwarantują doskonałe uszczelnienie strefy 
oderwania przy niezwykle delikatnym styku odzieży. 

Listwy uszczelniające ROBATEC do stabilizatorów wstęgi stanowią kwestię kluczową związaną z poprawą
wydajności procesu suszenia.

ROBATEC® Twinseal
Dzięki lepszemu uszczelnieniu w części zwalniania, moc ssącą można ograniczyć do 40 % zapewniając ten sam 
poziom podciśnienia. Wdrożenie można przeprowadzić dzięki prostemu i niedrogiemu montażowi w zakładzie.

Korzystając ze zwykłego systemu (45 kN 
wydajność znamionowa)
200 Pa podczas pracy z wydajnością 80 %
= zużycie energii 36,9 kW

Stosując ROBATEC Twinseal (45 kN wydajność 
znamionowa)
300 Pa podczas pracy z wydajnością 55 %
= zużycie energii 24,7 kW

Oszczędność energii na każdej dmuchawie
12,2 kW x 24 godziny 330 dni

96 624 x 0,05 EUR / kWh
Studium przypadku z Sappi Gratkorn / PM 11

Potencjał oszczędności energii
Dzięki zastosowaniu ROBATEC Twinseal jako elementu uszczelniającego

oszczędność 12,2 kW
przy wyższej próżni

oszczędność 96 624 kWh 
na każdy wentylator / rok

4 831,20 EUR
 za wentylator / za rok

!

!

!

IMPONUJĄCE OSZCZĘD-
NOŚCI ENERGII
dzięki doskonałemu
uszczelnieniu

MNIEJSZE ZUŻYCIE
ODZIEŻY dzięki
idealnemu kształtowi

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
dzięki poprawie
odrywania wstęgi

Lewa: stabilizatory 
konwencjonalne
Prawa: ROBATEC Twinseal

Stary system Nowy system

Zastosowanie:
Komory stabilizacyjne / stabilizatory w części suszącej

Maks. prędkość 
maszyny

Oszczędność 
energii

Uszczelnienie Zużycie sita

niska → wysoka niska → wysoka niska → wysoka

TwinSeal | MultiSeal w pełnym 
zakresie

listwa teflonowa w pełnym 
zakresie

uszczelnienie  
filcowe

w pełnym 
zakresie

FRP-materiał w pełnym 
zakresie

(materiał konkurenta)

(materiał konkurenta)

(materiał konkurenta)

Zastosowanie:
Skrzynki stabilizatora / stabilizatory w części suszącej

ROBATEC® Multiseal
Uszczelnienie teflonowe można w łatwy sposób
zastąpić uszczelnieniem ROBATEC Twinseal, które
zapewnia większą oszczędność energii. 
Optymalizacja właściwości fizycznych jest 
wystarczająca do tego, aby ograniczyć zużycie energii 
i zapewnić lepsze wykorzystanie stabilizatorów.

Gama produktów

Stabilizator Hi Run

Rozwiązanie Pro Realease plus
dostosowane do wymogów klienta 

Rozwiązanie Prime Run Cost-up
dostosowane do wymogów klienta 

Stabilizator podwójny Dynaseal
Pro Realease

• Ogromne oszczędności energii 
...dzięki doskonałemu uszczelnieniu strefy zwalniającej, moc 
ssącą można ograniczyć do 40 % zapewniając ten sam poziom 
podciśnienia.

• Najniższe koszty inwestycyjne  
- prosta i łatwa wymiana w zakładzie 
… z uwagi na kompatybilność z istniejącymi systemami

• Optymalne prowadzenie wstęgi – większa prędkość 
...możliwe dzięki poprawionemu zwalnianiu i większemu poziomowi 
podciśnienia.

• Większa trwałość materiału z uwagi na bezstykowe uszczelnienie 
...dzięki idealnemu kształtowi i odpowiednio dobranym 
właściwościom materiału ROBATEC Twinseal.

• Łatwa konserwacja i użytkowanie

PROBLEM ROZWIĄZANIE

ENERGIA

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII I ZABEZPI-
ECZENIE ODZIEŻY 
MASZYNOWEJ

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII I ZABEZPI-
ECZENIE ODZIEŻY 
MASZYNOWEJ

Informacje na temat elementów uszczelniających
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Łoża powlekające
ROBACOAT®-B
Łoża powlekające o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Zastosowanie:
Ograniczenie zużycia powłoki ściernej

• Zwiększenie sprawności systemu
• Ograniczenie zużycia energii
• Doskonałe spasowanie pręta i łoża
• Szybki i łatwy montaż pręta w łożu

Napędowe koła zębate

Gama produktów
Pierścienie: średnica maksymalna 2,5 m / maksymalna grubość 250 mm
Możliwy montaż na maszynie.

Segmenty: bez ograniczeń co do wymiarów
Specjalna technika łączenia pomiędzy segmentami gwarantuje 
połączenie bez luzów
- Wstępnie zmontowane na stalowym rdzeniu przez Leripa
- Konieczne przystosowanie do rdzenia ze staliwa

Materiały
Pierścienie: ROBATEC-A
Segmenty: ROBATEC-A (maks. 120°C)
i ROBADUR (maks. 80°C)

Wysoko obciążone przekładnie jako pierścienie lub segmenty dla kół 
napędowych, głównie w sekcji suszącej.

ROBATEC oder ROBADUR 
Napędowe koła zębate | 36
ROBATEC

tempera-
tura konstrukcja

ROBADUR 80° C segment, 
wałek zębaty

ROBATEC ~110° C
Segment, 

wałek zębaty, 
pierścień

Porównanie produktów

Elementy powlekające

Unikalny materiał ROBOCOAT został tak dostosowany, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania
dotyczące urządzeń powlekających i zaklejających, wraz z dodatkami zapewniającymi zmniejszenie tarcia.
 
Röchling LERIPA Papertech produkuje ROBACOAT począwszy od proszkowego surowca, aż do produktu 
końcowego. Stosujemy ponadto naszą szeroką wiedzę w zakresie procesów spiekania, frezowania CNC i 
końcowej kontroli jakości, aby sprostać ogromnym wymaganiom systemów, w których łoża i pręty dozujące 
doskonale współpracują.

Powlekarka

Funkcja: Podczas produkcji papieru lub w celu zwiększenia jego 
jakości stosuje się łoża i pręty dozujące. Obracający się metalowy
pręt (najczęściej chromowany, szlifowany i polerowany) 
zamontowany w materiale polietylenowym UHMW, odmierza 
określoną ilość nakładanego środka. Odbywa się to w drodze 
procesu bezpośredniego (środek podawany jest bezpośrednio  
na papier lub karton) lub pośredniego (środek podawany jest  
na walec powlekający i odciskany na papierze prasą NIP).  
Jako nakładany środek wykorzystywana jest skrobia (mieszanka
wody z klejem poprawiająca właściwości mechaniczne) lub 
pigmenty koloryzujące (aby poprawić jakość powierzchni). 
Pręty są gładkie, żłobkowane lub w sytuacjach nietypowych 
owinięte dodatkowo drutem. Średnica, moc obciążeniowa i profil 
determinują grubość powłoki.

Pręty dozujące  | 40
Pręty ze stali nierdzewnej utwardzone chromem 
lub powłoką Ceramiczną, a do specjalnych 
zastosowań powłoką z węglika wolframu dla 
dłuższej żywotności.

Sprzęgła i złącza  | 41
Sprzęgła i złącza ze stali nierdzewnej  
o wszelkich kształtach.

ROBACOAT-B to synonim obrobionego, 
wolnego od naprężeń, odpornego na zużycie 
łoża o bardzo dużym poślizgu, wykonanego z 
polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej.

Łoże pręta dozującego  | 37

• Doskonała trwałość mechaniczna
• Znakomita wytrzymałość termiczna 

- Maksymalna temperatura robocza ~110 °C 
- Materiał jest ustabilizowany termicznie

• Brak łamliwości 
- Dzięki kondycjonowaniu materiału jego  
  wytrzymałość wzrasta

• Specjalne dodatki ograniczają wyłamywanie zębów
• Bardzo odporny na zużycie

linia 
KLASYCZNA
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• Większa dostępność ruchowa
• Ogromne oszczędności kosztów w przypadku 

wymiany dętek zaciskowych
• Ograniczona ilość elementów eksploatacyjnych

Porównanie produktów: tarcie
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0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11
0,09
0,07
0,05

Konwencjonalne łoża 
dozujące PU

Konwencjonalne łoża 
dozujące PE

ROBACOAT-B ROBACOAT-PB

Porównanie produktów

0,21

0,15

0,07

0,12

Pomiar dokonany na własnym stanowisku testowym Röchling LERIPA Papertech – 
w porównaniu do stali nierdzewnej

Speedrod-M
Konstrukcja modułowa dla maksymalnego 
ograniczenia czasów przestoju elementów 
powlekających – opracowany wspólnie z VOITH Paper

Potencjalne oszczędności
Z uwagi na ograniczenie czasu przestojów 
dzięki zastosowaniu Speedrod-M

Parametry maszyny:
1 200 m / min, 90 g / m2, szerokość 5,5 m

Czas wymiany dętki na maszynie
~30 min: 0,594 t / min x 30 min x 400 EUR / t =

Czas wymiany Speedrod ~5 min:
0,594 t / min x 5 min x 400 EUR / t =

Oszczędność czasu podczas wymiany dętki to 25 min
0,594 t / min x 25 min x 400 EUR / t =

produkcja papieru
0,594 t/min

koszty przestoju z uwagi na wymianę dętki
7 128 EUR

koszty przestoju z uwagi na wymianę dętki
1 188 EUR

5 940 EUR 
za wymianę dętki

Zastosowanie:
Nie tylko do jednostek powlekających VOITH

• Mniejsze zapotrzebowanie na energię do 50 %
• Mniejsze zużycie do 50 %
• Zwiększenie dostępności systemu

ROBACOAT®-PB
Najwyższej jakości materiał o jeszcze mniejszym
współczynniki tarcia w porównaniu do linii produk-
tów klasycznych ROBACOAT B

Zastosowanie:
Ograniczenie zużycie powłoki ściernej

Produkt
PREMIUM

Potencjalne oszczędności (studium przypadku)
Stosowanie ROBACOAT PB jako łoża
Parametry maszyny:
1.800 m/min, 65g/m2, szerokość = 8,4m

Wymiana łoża zajmuje 15 min.
~ 0,983 t / min x 15 min x 400 EUR / t =

Czas działania: standardowe łoże
~ 21 dni: 5 900 EUR x 330 dni /21 dni =

Czas działania: łoże ROBATEC PB
~ 46 dni: 5 900 EUR x 330 dni / 46 dni =

92 714 EUR minus 42 326 EUR =

produkcja papieru
0,983 t na min

koszty przestoju z uwagi na 
wymianę łoża 5 900 EUR

koszty przestoju z uwagi na 
wymianę łoża 92 714 EUR / rok

koszty przestoju z uwagi na 
wymianę łoża 42 326 EUR / rok

50 388 EUR
jedno łoże na rok

Przykład klienta: Hiszpania, PM 10

SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ

Wysoka 
EFEKTYWNOŚĆ 
KOSZTOWA  
(system modułowy)

Niedostępny w Finlandii!

• Wyeliminowanie wycieków środka 
smarującego

• Kompensacja zużycia
• Zwiększona żywotność
• Unikanie smug

ROBACOAT®-PBA
Regulowany system dozujący dla zapewnienia
najwyższej jakości przy kompensacji zużycia

Zastosowanie:
Prasy zaklejające i powlekarki do 
materiałów o dużym stopniu ścieralności, 
w celu przedłużenia żywotności.

Opcje konstrukcyjne Regulowany 
produkt najwyższej 
jakości

Standard Speedrod-M
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PROFIL SINUSOWY WYKONANY NA PRĘCIE
W DRODZE POJEDYNCZEGO PROCESU
• Najlepsze możliwe zabezpieczenie pokryć 

wałów (brak krawędzi)
• Zapewnia maksymalną powtarzalność
• Profil sinusowy ogranicza odłupywanie się  

powłoki chromowej lub ceramicznej
• Ochrona łoża powlekającego

W przypadku jednostek powlekających wyposażonych w układy prętów dozujących, Röchling LERIPA Papertech 
oferuje również pełny pakiet łóż, prętów dozujących oraz różnych rodzajów części i złączy napędowych. GH 
Beschichtungstechnik jest naszym wyłącznym partnerem w zakresie produkcji prętów dozujących. Najlepsze 
wartości obydwu firm zostały połączone, aby utworzyć doskonały pakiet o najwyższej jakości.

Podstawowym materiałem wykorzystywanym na pręty dozujące jest 
wysokostopowa stal nierdzewna; przed nałożeniem powłoki (chromu, 
ceramiki, specjalnej) na gładki pręt, jest on analizowany pod kątem 
całkowitego braku wad.

W przypadku prętów żłobkowanych GH Beschichtungstechnik tworzy 
specjalny profil przy pomocy narzędzi profilowych. Profil wykonywany jest na 
drodze pojedynczego, zabezpieczongo, prowadzonego na zimno etapu.

Przed zapakowaniem, każdy pręt poddawany jest ostatecznej kontroli jakości.

rura bez 
szwu

38,0035,00

Standardowe średnice

Pręty powlekające

gładkie żłobkowane zwój drutu

pręt chromowany YES YES YES

pręt pokryty 
ceramiką YES YES YES

Specjalnie 
powlekany YES - -

Zakres dostawy

Długość produkcji:
do 14 000 mm

Informacje na temat pręta dozującego

Maksymalna 
prędkość 
maszyny

ø Współczynnik
tarcia [μ]

Żywotność Inwestycje Jakość
Powierzchni

Zwiększenie
wydajności

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

ROBACOAT-B w pełnym 
zakresie 0,12 Linia KLASYCZNA

ROBACOAT-PB w pełnym 
zakresie 0,07 Produkt premium

ROBACOAT-PBA w pełnym 
zakresie 0,12 Regulowany

produkt premium

SPEEDROD-M w pełnym 
zakresie 0,12/0,07 Wysoka efektywność

kosztowa

Sprzęgła i złączki

Pręty dozujące z różnymi 
napędami bezpośrednimi

Sześciokątna złączka i sprzęgło napędowe 

Do zastosowań specjalnych tam, gdzie powłoki ceramiczne ulegają 
szybkiemu zużyciu.
Dostępne wyłącznie w pakiecie z łożem LERIPA.

Trwałość od 4 do 16 tygodni
Szybkość maszyny 1 300 mpm
Długość pręta = 9 550 mm
Średnica = 24 mm

Trwałość od 1 do 4 tygodni
Szybkość maszyny 1 300 mpm
Długość pręta = 7 370 mm
Średnica = 25 mm

Gładkie pręty z powłoką z węglika wolframu

Referencja 1 - PM 11 Referencja 2 - PM 1

Specjalne właściwości 
prętów żłobkowanych

Krzywizna sinusowa  
ROBACOAT Profil konwencjonalny

Skrobaki i złącza brzegowe

Porównanie z konkurencją

- UNIKALNA 
METODA PRODUKCJI

Unikalny 
PAKIET 
ROZWIĄZAŃ

Informacje na temat prętów dozujących

Maks. grubość 
powleczenia

Maks. 
chropowatość [Ra]

Żywotność Inwestycje Jakość
Powierzchni

Wzrost 
skuteczności

gładkie
żłobkowane

niska → wysoka właściwe → 
kosztowne

niska → wysoka

chrom 50 µm 25 µm 0,2 Zwycięzca ceny do
wydajności

ceramika 50 µm 25 µm 0,3 Zadanie optymalne:
trwałość

węglik 
wolframu 50 µm Niemo-

żliwe 0,2 Zadanie optymalne:
trwałość

Do skrajnych 
warunków

!

naprężenie krawędzi!

wał pełny

20,0018,0015,0013,6512,7012,0010,009,75 30,0025,0024,00

pomiary we własnej maszynie symulacyjnej Röchling LERIPA Papertech w porównaniu do stali nierdzewnej
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• Ulepszona wydajność maszyny papierniczej
• Do 40% dłuższa żywotność odzieży maszynowej 
• Przejęcie ryzyka podczas instalacji i demontażu
• Optymalizacja formowania
• Optymalizacja poprzecznego profilu wilgotności
• Zmniejszenie mocy napędowej
• Zwiększenie suchej zawartości 

Mobilny serwis szlifowania & zespół naprawczy

ROBASERV | 42
Mobilne naprawy i zespół serwisowy

ROBASERV®

Koncepcja dotycząca analizy
i optymalizacji całej maszyny
papierniczej pod względem części 
eksploatacyjnych

Korzyści dla Klientów:

Kontrola powierzchni Ustawianie laserowe Szlifowanie na łożu płaskim - 
naczepa samochodu ciężarowego

Główne zadanie:
• Grupa serwisowa ds. konserwacji, napraw i kontroli prewencyjnej ceramicznych elementów 

odwadniających
• Kontrola efektywności maszyny papierniczej
• Kontrola elementów odwadniających (kontrola zużycia, oględziny, kontrola dotykowa, kontrola 

pęknięć dzięki UV, pomiar chropowatości powierzchni)
• Raportowanie

Pomiar zużycia
Monitorowanie i dokumentowanie powiększania się zużycia.
     
Oględziny
Oględziny elementów ceramicznych przeprowadzone przez specjalistę.     

Kontrola dotykowa
Kontrola elementów odwadniających pod kątem uszkodzenia  
(krawędzie i powierzchnie).
     
Kontrola pęknięć dzięki UV
Kontrola pęknięć włosowatych przy pomocy światła UV.

Pomiar chropowatości powierzchni przy pomocy specjalnego urządzenia pomiarowego.
Pomiar chropowatości powierzchni roboczej.
     
Raport
Dokumentowanie wszystkich zrealizowanych prac, raport na temat statusu i zalecenia, tam 
gdzie to konieczne (status rzeczywisty, zalecenia, lista środków).

Przejęcie ryzyka
Podczas montażu i demontażu (60 do 70% uszkodzeń listw wynika z
niewłaściwego postępowania podczas montażu i demontażu).
     
Kontrola zapasów części
Dostępne zapasy części i zalecenia dotyczące optymalnego stanu magazynowego.

Kontrola

ZADANIA – szczegółowo

SCC

Ręczna optymalizacja krawędzi
Dla geometrii krawędzi natarcia i polerowania ostrych pęknięć i wad miejscowych.
     
Szlifowanie kształtów geometrycznych
Szlifierka precyzyjna CNC. Optymalizacja przekroju listwy.
     
Ponowne szlifowanie
Materiały ceramiczne zamontowane na skrzyni.
     
Wymiana segmentu
Wymiana uszkodzonego segmentu ceramicznego i szlifowanie.
     
Wyrównywanie i kontrola stalowych skrzyń
Korekcja ugięcia skrzynek stalowych
     
Pomiar laserowy
Poziomowanie elementów odwadniających lub całei części sitowej –  
zarówno w poprzek jak i wzdłuż z dokładnością 0,01 mm/m.
     
Raport
Dokumentowanie wszystkich zrealizowanych prac, raport na temat statusu i 
zalecenia tam, gdzie to konieczne (status rzeczywisty, zalecenia, lista środków).
    
SCC
Nasi pracownicy przeszli najlepsze możliwe szkolenie i otrzymali certyfikat SCC.

Serwis

Logistyka

„... to, co szczególnie zaskakuje, 

to profesjonalna i wydajna praca 

maszyn jak również dokładna doku-

mentacja”
(Kierownik produkcji)

Dobrze przeszkolony 
personel posiadający 
certyfikat SCC!

Maksymalne bezpieczeństwo podczas prac oraz ochrona zdro-
wia i środowiska
- Jedyna austriacka firma serwisowa posiadająca 
 certyfikat SCC*

Najwyższa jakość
- certyfikat ISO 9001

Najlepsza technologia
- intensywna współpraca ze szkołami papierniczymi
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• Stały poziom podciśnienia
• Stabilna kontrola zakresu niskiego i wysokiego podciśnienia 

(dokładność 0,001 bar).
• Do utrzymania pozycji nie jest wymagane sprężone  

powietrzne
• Potencjał oszczędności do 500 EUR / rocznie  

oraz na zaworach, w porównaniu do  
systemów tradycyjnych

• Większa wydajność odwadniania
• Większa aktywność papieru
• Większa prękość maszyny
• Określenie rzeczywistej wydajności poszczególnych  

elementów

ROBATUNE

Korzyści

ROBATUNE™ oferuje
• Analizę rzeczywistej sytuacji dzięki pomiarom na miejscu.
• Sugestie optymalizacyjne (wymiana poszczególnych skrzyń,  

reorganizacja lub uzupełnienie elementów odwadniających)
• Elektronicznie sterowane zawory podciśnieniowe
• Pomoc projektowa podczas modyfikacji
• Analiza sytuacji po przeprowadzeniu modyfikacji

ROBATUNE łączy w sobie różne obszary, poza obliczeniami / pomiarami dotyczącymi odwadniania lub  
większej aktywności wstęgi papieru, oferuje również systemy podciśnieniowe i stalowe skrzynki odwadniające. 
W dzisiejszych czasach elastyczność maszyny papierniczej jest znacznie ważniejsza. Wzajemne współdziałanie 
naszych usług zapewnia doskonałe dopasowanie do Państwa potrzeb.

Propozycje dotyczące poprawy parametrów w zakresie odwadniania możemy wdrażać w naszej lub Państwa
siedzibie. Projekt techniczny odwadniania wraz z istotnymi informacjami wykonywany jest w naszej siedzibie, 
a są to: stężenie, ilość wody na element, .... Podstawą projektową jest obecny stan maszny lub informacje 
dodatkowe zapewnione przez klienta.

Zespół LERIPA może również przeprowadzić pomiar stężenia na miejscu, tak aby upewnić się, że krytyczne
parametry takie jak aktualna wydajność odwadniania skrzynki są prawidłowe. Przede wszystkim, poprawa
odwadniania polega na kontrolowanym wzroście wydajnośći odwadniania w części mokrej, na przykład po to, 
aby zwiększyć suchość przed częścią prasową lub zwiększyć prędkość maszyny.

Nasze zalecenia nie ograniczają się jedynie do wydajności odwadniania, ale również dotyczą istotnej poprawy 
aktywności, a tym samym jakości papieru.

Dostrajamy część mokrą pomiędzy pierwszą skrzynką grawitacyjną, a pierwszą płaską podciśnieniową/top 
formerem/ połączeniem warstw, która jest szczególnie wrażliwa na formowanie. W zależności od rodzaju 
maszyny, prędkości i jakości papieru, zalecamy różne czynności zwiększające aktywność. Istotnym wskazaniem 
każdej rekomendacji jest zaprojektowanie jak najbardziej wszechstronnej strefy, wyposażając maszynę do 
różnorodnych wymagań.

Optymalizacje nie ograniczają się do elementów odwadniających, ponieważ system próżniowy również
można dostosować do nowych wymogów. Jedną z istotnych części stanowi elektronicznie sterowany zawór
podciśnieniowy, który indywidualnie steruje zakresem niskiego i wysokiego podciśnienia, a przez to, dzięki
optymalnie zapewnionym warunkom podciśnienia, pozytywnie wpływa na jakość papieru / wydajność 
odwadniania. Zawory można podłączyć bezpośrednio do DCS lub w razie potrzeby, można nimi sterować na 
osobnych panelach.

Ustawianie wysokości: 
Dzięki nowym listwom formującym, których
wysokość jest płynnie regulowana, aktywność
można dopasować optymalnie do każdych
warunków pracy. Wysokość impulsu
dodatniego, który odpowiada za poprawę
formowania, zmienia się wraz z wysokością
zakresu regulacji.

Regulacja kąta:
Dzięki nowym listwom, których kąt jest
płynnie regulowany, wydajność
odwadniania można odpowiednio dopasować
do każdych warunków pracy. Dzięki temu,
zmiany gramatury czy prędkości można
przeprowadzić bez żadnych modyfikacji,
w bardzo krótkim czasie, bez obniżenia
jakości produktu.

łączy w sobie różne obszary, poza obliczeniami /
pomiarami dotyczącymi odwadniania lub większej 
aktywności wstęgi papieru, oferuje również systemy 
podciśnieniowe i stalowe skrzynki odwadniające. 
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Zwiększenie AKTYWNOŚCI WSTĘGI PAPIERU
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• prasa typu Twin
• prasa myjąca
• stół grawitacyjny
• filtr chemiczny
• filtr szczelinowy
• filtr tarczowy
• zagęszczarka tarczowa
• wyłożenie przenośników śrubowych

Sprzęt dodatkowy

Poza standardowymi częściami eksploatacyjnymi do maszyn papierni-
czych, oferujemy szeroką gamę części eksploatacyjnych z polietylenu 
UHMW do innego rodzaju maszyn.

Części z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości znajdują zastosowa-
nie również w poniższych urządzeniach:

ROBADUR: linia KLASYCZNA
ROBAGLAS: linia PREMIUM
ROBALIT61: optymalne właściwości ślizgowe
ROBACER: warunki ekstremalne

Niniejsze tworzywa sztuczne charakteryzują się głównie tym, 
że wykonywane są w drodze długotrwałego procesu spie-
kania, stosując materiały o dużej masie cząsteczkowej oraz 
dodatki, które są przeznaczone dla danej maszyny. Niniejsze 
korzyści zapewniają wyjątkowo długą żywotność tworzyw 
sztucznych i niski współczynnik tarcia. 

Więcej informacji na temat materiałów można znaleźć na 
stronie 15

Wszystkie części eksploatacyjne do urządzeń dodat-
kowych produkowane są według poniższej jakości:

Więcej informacji można 

uzyskać na życzenie

Elementy eksploatacyjne z tworzywa 
sztucznego ROBADUR, ROBAGLAS, 
ROBALIT 61, ROBACER

Sprzęt dodatkowy | 47

Uchwyty T-bar FRP

Röchling LERIPA Papertech na profile
T-bar stosuje polimer FRP-VE (wzmocnione 
włóknem szklanym polimer na bazie 
winyloestrowej żywicy). Zwiększona 
stabilność wszystkich elementów z  FRP 
uzyskana jest dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości włókna szklanego w postaci 
prasowanej (do 75 % włókna szklanego!).

Röchling LERIPA Papertech stosuje tego
typu uchwyty jako standardowy element
do wszystkich maszyn papierniczych
pracujących do prędkości 1 200 m / min
(4 000 stóp / min) dla VOITH Paper oraz
Valmet Paper.

Możliwa jest każda konstrukcja, ale oferu-
jemy następujące standardowe rozwiąnia 
LERIPA:
- 25 x 10
- 25 x 16
- 30 x 12
- 37 x 12
- 37 x 16

Konstrukcje stalowa

Różne rodzaje konstrukcji:

ROBASTEEL™
Stabilna konstrukcja

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, gatunki 316L, 1.4404 / 1.4571 wg. DIN 17440 

Wszystkie konstrukcje ze stali nierdzewnej zaprojektowane zostały na podstawie analizy elementów 
skończonych, aby wykluczyć ewentualne skręcenia i zapewnić stabilność. Niniejsze konstrukcje 
wyposażyć można w następujące produkty Röchling LERIPA Papertech:

- Ceramika ROBACERAM
- ROBADUR UHMW
- ROBAGLAS UHMW

Stół formujący
Skrzynka grawitacyjna
Skrzynka formująca
Skrzynka podciśnieniowa

Skrzynka ssąca mokra 
Skrzynka ssąca sucha
Skrzynka typu Duovac box
Skrzynka typu Trivac box

Separator niskiego podciśnienia
Separator wysokiego podciśnienia
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Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co KG
Röchlingstraße 1, 4151 Oepping, Austria
Tel.: +43 (0) 7289 4611-0 Fax: +43 (0) 7289 4611-9900
www.leripa.com, e-mail: robaproducts@leripa.com

Röchling LERIPA Papertech LLC
710 Ford Street, Kimberly, WI 54136, USA
Tel.: +1 (920) 954-9154
e-mail: leripa.papertech@leripa.com

Röchling Machined Components (Kunshan) Co., Ltd.
No. 238, Chenfeng Road Kunshan City
Jiangsu Province 215300, China
Tel.: +86 (512) 55132 181
e-mail: kunshan@leripa.com

www.leripa.com
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