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• Para Tubetes de Papelão, PVC ou Alumínio de 03" (76,2 mm) e 06" (152,4 mm);
• Para trabalhar com bobinas inteiras ou multicortes;
• Aplicações Leves e Médias;
• Corpo do Eixo: Duralumínio Especial (Grau Aeronáutico);
• Elemento Expansivo: Poliuretano expansível de alta durabilidade com o exclusivo sistema antivazamento (tecnologia patenteada);
• Elementos de fixação: Réguas de Alumínio ou Borrachas Contínuas (patenteadas), permitem o agarre de tubetes de até 080mm (nos
eixos de 3") e tubetes de até 0155mm (nos eixos de 6");
• Possibilidade da instalação de escala* em milímetros ou polegadas e réguas metálicas* para auto-centragem.
*Opcionais 

TIPO LÂMINA 

• Para Tubetes de Papelão de 02" (50 mm) à 06" (152,4 mm);
• Para trabalhar com bobinas multicortes;
• Aplicações Leves e Médias;
• Corpo do Eixo: Alumínio ou Aço SAE 1020;
• Elemento Expansivo: Tubo interno de borracha de alta durabilidade;
• Elementos de fixação: Lâminas de Duralumínio (Grau Aeronautico).

EIXO TIPO DIFERENCIAL 

Os eixos pneumáticos diferenciais PRONATEC, foram projetados para o rebobinamento a médias e altas velocidades de materiais 
flexíveis com variação de espessura, em tubetes de diâmetro 3" e 6", permitindo o controle total da tensão de enrolamento, devido à 
capacidade de deslizamento monitorado de cada bobina cortada. 
Com o "efeito diferencial" reduz-se enormemente o tempo de "set-up" da rebobinadeira, além de obter-se bobinas acabadas com tensão 
ideal de enrolamento. Estes eixos são fabricados em aço, são cromados e retificados, e possuem elementos de fixação resistentes ao calor 
gerado durante o processo, que permitem o deslizamento contínuo das bobinas enroladas com diferentes tensões. 
O resultado são bobinas enroladas com alta qualidade, reduzindo-se ou eliminando-se a perda de material e a necessidade de repassar 
a bobina pela rebobinadora ou utilizar "doctor machines". O retorno do investimento pode ser alcançado muito rapidamente. 
Durante o processo de rebobinamento de múltiplos rolos, as diferenças na espessura do material causam bobinas desiguais de baixa 
qualidade. Ao contrário dos eixos diferenciais mecânicos, que só funcionam bem em materiais com pouquíssima variação de espessura, 
os eixos diferenciais pneumáticos fornecem tensões de rebobinamento precisas, autocompensantes entre as bobinas rebobinadas, 
especialmente para filmes plásticos, laminados e produtos revestidos com papel, filme, folhas de alumínio e non-wovens (TNT). As 
aplicações mais comuns incluem processos de conversão de embalagens flexíveis e auto-adesivos. Os eixos pneumáticos diferenciais 
PRONATEC são ideais para rebobinadeiras simplex, duplex, com rebobinamento central ou de superfície. 

Versátil - para larguras de corte a partir de 25,4 mm (1 "). 

TUBETES: 
Para um melhor desempenho na operação são necessarios 
tubetes de boa qualidade, com 076,2 mm/0152,4mm de 
diâmetro interno (:0,12 mm). 

Largura de bobina: ................................ De 450 mm a 2100 mm 
Faixa de tensão: ................................... 0,25 a 3 P.L.I. 
Injeção de ar: ...................................... manual ou automática 

PESO MÁXIMO DA BOBINA (EXEMPLOS): 
a-Largura da bobina 1500 mm (Eixo apoiado em dois mancais): 450
Kg (corpo em aço); 160 Kg (corpo em alumínio)
b-Largura da bobina 800 mm (Eixo em balanço): 405 Kg (corpo em
aço); 130 Kg (corpo em alumínio). 




