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Vážené dámy, vážení pánové, 

Jako regionální zástupce firmy Labtech Engineering pro ČR a SR bychom Vás rádi  

pozvali k návštěvě jejich stánku na K2013. Tento rok jsme zvětšili plochu stánku na 

200 m2 což nám umožňuje vystavit více našich strojů než v minulosti. 

Náš stánek najdete v prvním poschodí haly 7 tak jako na K2010. Detailní popis je na 

poslední stránce této pozvánky. 

Stroje, které na výstavě uvidíte: 

 

 

 

 

 

5 extruderů, 5-ti vrstvá koextruzní linka na vyfukování 

tubulárních fólií 
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Popis 5-ti vrstvé koextruzní linky 

Speciálně navržené konstrukce vytlačovacích 

strojů pro technologii vyfukování tubulárních fólií 

umožňuje umístit v jedné úrovni až 9 těchto strojů. 

Linka, kterou budeme vystavovat bude složena ze 

tří extruderů s průměrem 25 mm a dvou extruderů 

s průměrem 30 mm, všechny s poměrem 30 L/D a 

s pohonem s vektorovým řízením. 

 

 

Každý vytlačovací stroj je vybaven násypkou 

s vážící jednotkou a velkým dotykovým 

displejem umístěným na centrálním 

ovládacím panelu. Tento systém umožňuje 

jednoduše a přesně kontrolovat množství a 

tím tloušťku jednotlivých vrstev. Na 

ovládacím panelu tak můžete nastavit v % 

poměr tlouštěk jednotlivých vrstev nebo 

jejich váhový poměr z celkové hmotnosti.  

 

 

 

 

 

 

5-ti vrstvá vyfukovací hlava je kompletně 

navržena a vyrobena v naší nástrojárně, návrh 

spirálových rozvodů jednotlivých vrstev je vždy 

konzultován pro danou situaci a materiály s 

kanadským specialistou. Výstupní průměr u 

vystavované hlavy je 80 mm, světlost 1.5 mm 
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Duplexní vzduchový kroužek s vysokou chladící 

účinností je připojen k výkonnému ventilátoru s 

možností plynulé změny otáček. Součástí kroužku je i 

měření tlaku a teploty proudícího vzduchu.  

Věž s typovým označením LF600 Co-Ex má 
odtahovou dvojici s šířkou 600 mm, což umožňuje 
produkovat fólii s max. složenou šířkou 550 mm. 

 

Výšku věže lze motoricky 

nastavovat, vyfukovaný tubus je 

stabilizován 6. řadami teflono-

vých válečků, jejichž nastavo-

vání je velice jednoduché. 

Sklápěcí desky jsou složeny z 

válečků z karbonových vláken.  

V následné části věže je 

rozřezávací jednotka fólie, 

poháněný odtah tvořený dvojicí 

pogumovaných válečků a dvou-

stanicová navíječkou pro naví-

jení obou částí rozřezané fólie.  

Linka je vybavena 

tradičními digitální-

mi kontrolními nás-

troji, které jsou 

napojeny na cen-

trální mikroproce-

sor. S tímto systé-

mem lze ukládat veškerá data na externí PC. Celý systém včetně software byl 

vyvinut společností Labtech Engineering a nabízí tak nízko nákladovou alternativu k 

systému plně řízeném počítačem. 
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2 extrudery, 3-vrstvá koextruzní linka na vytlačování fólií 

a desek (Chill Roll) 

 

Zařízení umožňuje naklápět válce, takže může 

být použito buď ve vertikální pozici nebo i v 

horizontální 

Tato linka bude v provozu po celou dobu 

výstavy. Je vybavena dvěma jedno-šnekovými 

extrudery s evakuací s průměrem 25 mm, 30 L/D 

připojenými k feed blocku v konfiguraci A+B+A.  

 

Šířka vystavované vytla-

čovací hlavy bude 250 

mm. Typové označení chill 

roll jednotky je LCR350 

HD což je jedna z tzv. 

“těžké” řady, kde horní 

válec je přitláčen k 

pevnému střednímu válci hydraulicky. Všechny tři válce 

mají  průměr 145 mm a šířku 400 mm.  
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Nejmenší "Ultra Micro" vyfukovací linečka tubulárních 

fólií a linečka na plošné útvary (Chill Roll) na světě 

 

Následné zařízení je vybaveno 

noži na ořezávání okrajů  a 

také navíjením těchto okrajů. 

Vlastní navíjení je prováděno 

na pneumaticky rozpínací 

hřídel.  

 

 

Vytlačovací stroje jsou 

vybaveny dotykovými 8” 

LCD displeji, kde všechny 

nastavitelné i měřené 

parametry je možné vidět 

na hlavní obrazovce. 

Všechny data lze pak 

převést na externí PC pro následné zpracování.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše nové "Ultra Micro" jednošnekové vytlačovací stroje mohou být 

dávkovány standardní velikostí granulí / peletek  
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"Ultra Micro" vyfukovací linečka na 

tubulární fólie a linečka na ploché 

útvary (Chill Roll) bude vystavena 

na společném podstavci s jedním 

extruderkem, který lze jednoduše. 

připojit k jedné nebo druhé linečce.  

Vytlačovací stroj bude vystaven s 
plochou hlavou šíře 50 mm a 
kónickým šnekem s průměrem 18 
mm na začátku šneku a 8mm na 

výstupu. Výkon stejnosměrného 
pohonu s proměnnými otáčkami 
je 400W. 

Tyto úžasné miniaturní zařízení 
jsou skutečnou funkční replikou  
větších linek jak na vyfukování 
tubulární folií tak i na vytlačování 
plochých útvarů a mohou 
produkovat skutečnou a velmi 
kvalitní fólii pro ty aplikace, kde je 
velmi omezené množství směsi 
na testování, či velmi drahý 
materiál. Jsou také vhodné pro 
demonstrativní (výukové) účely 
univerzit nebo institutů pro jejich 
prostorovou i energetickou 
nenáročnost.  
U vyfukovací linečky lze například 

i výškově stavět věž pomocí 

ručního kola a pohybového 

šroubu. Kalibrační koš a skládací 

desky jsou také nastavitelné. Přitláčení a otevírání  válců 

odtahu, který je poháněn synchronním pohonem s 

možností regulace otáček, lze ručně provádět pomocí 

ručních šroubů a pružin. Součásti je i ventilátor pro vhánění 

vzduchu do chladícího kroužku.  

Linečka pro vytlačování plochých útvarů (chill roll) má 

plochou hlavu s možností stavění výstupní hubice pro 

vytlačování různých tlouštěk fólií. Tříválec je poháněn 

stejnosměrným motorem s možností plynulé regulace otáček a druhý stejnosměrný 

motor pohání navíjecí hřídel.  

Obě linečky mohou být samozřejmě připojeny ke svému vlastním vytlačovacímu 

zařízení. Na výstavě K2013 bude však jeden extruder společný pro obě linečky a 

bude v provozu vždy jen jedna z nich.  
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Dvoušnekový vytlačovací stroj  26 mm - 52 L/D 

se 2-mi bočními dávkovači, chladící vanou a granulátorem SideCut 

 

 

 

Tato granulační linka sestává z 26 mm dvoušnekového 

vytlačovacího stroje s délkou 52 L/D, ze dvou bočních 

dávkovačů a také ze tří gravimetrických dávkovačů - 

jeden dávkuje do hlavní násypky extruderu a dva do již 

zmíněných bočních dávkovačů. Tento dvoušnek bude 

vystaven ve verzi plně řízené počítačem. Dávkovací 

jednotky mají svůj 

velký dotykový ovláda-

cí displej.  

Tato nová verze našeho standardního 26 mm 

dvoušneku je vybavena novou převodovkou, kde 

cirkulaci oleje zajišťuje čerpadlo a stejně tak i 

cirkulaci chladícího oleje. Standardně je stroj vybaven pohonem s výkonem 15 kW a 

max. otáčkami 800 za min. Na přání lze však stroj osadit 

motorem s výkonem 22 kW a max. otáčkami 1200. 

Oba boční dávkovače jsou namontovány na praktických 
otočných ramenech, takže v případě, že není nutné dávkovat 
z boku se odpojí připojovací příruby, zaslepí vstupní otvory 
do komory hlavního šneku a dá se pokračovat bez bočních 

dávkovačů. 
Tak jako všechny naše 
dvoušneky, tak i dvoušnek, který 
budeme vystavovat na K2013, 
jsou vybaveny podélně děleným 
válcem. Tato konstrukce 
umožňuje poměrně jednoduše 
válec otevřít, zkontrolovat šneky a komoru a taktéž zjistit 
stav zpracování směsi podél šneků. 
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Stejně tak jako verze dvoušneku 16 a 20 mm, tak i tato 26 
mm verze má unikátní modulární systém složení barelu s 
možností výměny kterékoli z vložek jednotlivých modulů. 
Každý modul, ve kterém jsou vloženy topné patrony a jehož 
součástí jsou i vodní chladící kanály, má délku 4D a 
vzájemně jsou moduly spojeny šrouby. Jednotlivé moduly 
mají však navrženu délku tak, aby po stažení na sebe 

dosedaly vnitřní vložky, ale mezi moduly byla vzduchová 
mezera. Ta zaručuje, že se vzájemně teplotně tak neovlivňují 
sousední moduly, takže mohou být nastaveny a dosaženy 
rozdílné teploty jednotlivých modulů. 
Následným zařízením k tomuto dvoušneku je chladící vana s 
vakuovým sušením strun na konci vany, čerpadlem pro oběh 
vody a jednoduše nastavitelné válečky pro snadné vedení 
jednotlivých strun pod vodou. Posledním zařízením této linky je 
"Sidecut" granulátor, který umí sekat vše co zvládnou i nůžky. 
Tedy jak velmi měkké polymery, tak i velmi tvrdé plasty. 
Základem je kotouč s noži rotující kolmo k vytlačovaným 
strunám a dochází tak ke stříhání (krájení) jednotlivých strun na 
požadovanou délku. Na výstavě K bude tato linka v provozu 
s měkkým SBS materiálem. 

Dvoušnekový vytlačovací stroj  16 mm - 40 L/D  nově s 

válcem chlazeným vzduchem a bočním dávkovačem 
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Počítačem řízený filtr tester se zubovým čerpadlem a s 20 

mm jednošnekovým vytlačovacím strojem LE20-30/C 

 

 

Na K 2013 budeme 
také vystavovat posled-
ní verzi našeho Micro-
Scientific 16 mm ko-
rotujícího dvoušneku, 
který má nově vzdu-
chem chlazené jednot-
livé zóny válce. To 
umožňuje velmi přesné 
hlídání teploty jak při 
ohřevu tak i při 
chlazení.  

Součástí této nové verze dvoušneku bude i nový typ 
bočního dávkovače, který je dávkován vibrační 
dávkovací násypkou.  

Stejně tak jako náš standardní 16 mm dvoušnek je i 
tento válec tohoto dvoušneku složen z jednotlivých 
modulů délky 4D a podélně rozdělen pro možnost 
otevření komory v případě její kontroly, čištění apod. 
Výkon pohonu je 2.2 kW a stroj může být dodán s 
poměrem L/D až 60.  

 

  

 

  

 

 

Součástí vlasního tělesa (srdce) 

filtr testeru je zubové čerpadlo 

vyhřívané topnýma patronama. 

Zubové čerpadlo dodává 

3 cm3 / otáčku a je řízeno 

asynchronním motorem s mož-

ností plynulé regulace otáček. 

Programovatelný frekvenční mě-

nič řídí plynule rychlost jak 

zubového čerpadla, tak i  

vytlačovacího stroje.  
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Tlakový a teplotní snímač taveniny je umístěn do kanálu před vstupem do zubového 

čerpadla. Právě vstupní tlak před čerpadlem je řídící veličina pro řízení otáček šneku 

vytlačovacího stroje. Aby se tedy zajistil konstantní tlak před čerpadlem a tím i 

konstantní výtlak taveniny na výstupu, je zařízení vybaveno speciální řízením 

regulace otáček šneku.  

Druhý kombinovaný senzor tlaku a teploty taveniny je 

umístěn těsně před filtračním diskem za zubovým 

čerpadlem. Za pomocí vyhodnocovacího programu 

sytém zobrazí průběhy těchto veličin v rozsahu 

zpracování celé dávky daného materiálu. Filtr tester je 

připojen k našemu 20 mm jednošnekovému 

vytlačovacímu stroji, který umožňuje testování i velmi 

malých dávek. Jak filtrační hlava, tak i malý extruder 

lze velmi jednoduše vyčistit, takže změna jedné dávky 

za druhou je pak velmi rychlá.  

Součástí ovládacího panelu stroje je vysoce 

výkonný počítač s klávesnicí, takže je možné 

sledovat přímo při procesu jednotlivé parametry 

daného materiálu. Tyto parametry lze jak ukládat, 

tak odesílat na externí PC. Velký a přehledný 

dislej ukazuje v průběhu procesu aktuální tlak v 

reálném čase a po skončení i celkovou tlakovou 

ztrátu p. 

 

Každý den výstavy budou probíhat 

ukázky barvení směsí a kontrola kvality 

na tomto dvouválcovém zařízení, které 

je v našem sortimentu nejmenším tzv. 

"podlahovým" zařízením (menší jsou 

pak jen "stolní" verze. Je to 

nejpopulárnější velikost, se kterou jsme 

schopni kompletně zamíchat např. 

barevné pigmenty nebo aditiva do 

polymeru během pár minut z jejich 

pevné fáze do výsledné promíchané 

směsi.  

Hands Free plně automatický počítačem řízený laboratorní 
dvouválec s rolovacím zařízením 
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Počítačem řízený dvouválec pracuje plně automaticky v průběhu celého 

naprogramovaného cyklu. Jediné co je tedy potřeba je ručně mezi válce nasypat 

granule / prášek daného polymeru a po jeho roztavení přidat příslušná aditiva či 

barevný pigment a celý proces promíchání spustit. Rolovací zařízení bude taveninu 

obracet a promíchávat tak dlouho a tolika cyklech, jak je jen potřeba a automaticky 

zastaví na konci naprogramovaného posledního cyklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento laboratorní lis nemá žádnou hydrauliku, tlak je vyvozen pomocí kuličkového 

šroubu, který je poháněný asynchronním motorem. Tato plně elektrická verze je 

první svého druhu na světě, kde se používá elektrické řízení pro vyvolání tlaku a 

stejně tak i dotykový dislej pro zadávání, ale i vyhodnocování procesu včetně 

potřebných grafů. Max. tlak je 20 MT a rozměr desek je 200 x 200 mm. Forma je 

umístěna mezi dvě vyhřívané desky. Na začátku plně automatického cyklu je forma 

vystavena danému tlaku mezi vyhřívanými deskami, může být např. 

naprogramováno uvolnění tohoto tlaku s případných odsátím vzniklých par a 

opětovné stlačení. Po skončení tohoto cyklu (ohřev + tlak) jsou vyhřívané desky 

uvolněny, chladící desky se vloží mezi formu a vyhřívané desky. Lis opět formu 

sevře mezi chladící desky a začíná chladící proces. Jakmile i tento cyklus skončí, 

sevření se uvolní a forma se tak může vyjmout ze zařízení. Tlak je snímán na pístu a 

aktuálně v reálném čase zobrazován na displeji až do maximální hodnoty 200 kN. 

První na světě plně elektrický a plně automatický lis s 

elektronickým řízením chlazení lisovacích desek 
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Stolní Mini-mixer se zobrazovačem teploty, typ LMX1.5-VS 

 

 

 

   

Tato verze Mini Mixeru má velice moderní design a 

je umístěná na robustním rozvaděči s ovládacím 

panelem. Má velmi jednoduché ovládání a je ideální 

pro míchání suchých prášků jako farmaceutických, 

minerálních, plastových, pigmentů, plniv a přísad atd. 

Plynulé řízení otáček zajišťuje programovatelný 

frekvenční měnič s velkým kroutícím momentem při 

rozběhu pohonu. Rychlost otáčení míchadla je 

možné regulovat na digitální zobrazovači. Rozsah 

otáček je 0 - 5.000 / min. 

Všechny mini-mixery mají nádobu pro míchání, 

míchadlo a víko s centrálním uzávěrem z nerezu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka - linka na medicínské hadičky postavená pod licencí firmy 

YVROUD, Francie 

Postaveno na 

základě vysoce 

technologického 

know how firmy 

Yvroud, Francie 
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Nedávno jsme získali oficiální souhlas k využívání licence od francouzké firmy 

Yvroud, která má dlouholetou zkušenost s návrhem a dodávkou vytlačovacích linek 

na medicínské hadičky. Díky tomu jsme nyní schopni doplnit náš sortiment strojů a 

zařízení o vysoce profesionální řešení linky na medicínské hadičky, která zahrnuje 

nejnovější technologické trendy. Bohužel je tato linka stále ještě ve výrobě, takže 

nemůžeme nyní ukázat obrázek celé linky,ale na výstavě K ji určitě uvidíte v reálu. 

Nicméně bude tato linka velice podobná jako na obrázku na předcházející stránce. 

Linka bude sestavena z následujících zařízení: 

25 mm, 30 L/D jedno-

šnekový vytlačovací 

stroj. Tento extruder 

odpovídá našemu stan-

dardnímu typu, ale ve 

verzi odpovídající medi-

cínským standardům. 

Vytlačovací stroj je 

vybaven zubovým čerpadlem (1.3 cm3 / otáčku),  

které zajistí velice rovnoměrný výtok taveniny při 

vytlačování trubičky s vnějším průměrem 2,55 mm 

se dvěma dutinkami (viz další 

strana) s velice úzkým 

tolerančním polem. 

Následným zařízením je 

evakuovaná chladící vana s 

kalibrační patronou.  

Odtahové zařízení, které je zde zobrazeno je vybaveno 

rotační sekačkou, které umí sekat jakoukoli délky až do 

2 m. Jednotka má dotykový dislej pro nastavení 

rychlosti odtahování, délky hadičky apod. Je také 

vybavena jednotkou Zumbach pro kontrolu průměru, 

ukládání této hodnoty a systémem pro regulaci otáček 

vytlačovacího stroje na základě naměřené odchylky od 

požadovaného průměru.  
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Linka bude na K2013 neustále v provozu a bude vyrábět 

medicínskou hadičku průměru 2,55 mm z PU se dvěma dutinkami 

- viz obrázek vpravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po useknutí bude hadička dopravena k balení výše zobrazeným dopravníkem  

 

Doufáme, že si najdete čas k návštěvě našeho stánku na letošní 

výstavě  K 2013.  Rádi Vám osobně ukáže a popíšeme všechny 

naše vystavené zařízení, ale také zařízení, které máme ve svém 

portfóliu, ale nemáme vystavené. 

V případě, že se veletrhu nezúčastníte, rádi Vám zašleme jak 

katalogy našich zařízení, tak i konkrétní nabídku na Váš konkrétní 

požadavek. 

 

Těšíme se na Vaši  

návštěvu na K2013 
 

 

Na další stránce najde plánek, jak najít náš stánek :-) 

Doufáme, že Vám to pomůže nás lepe najít. 

 

 



Rádi Vás 

uvidíme na 

 

 

HALA 7, patro 1 

STÁNEK 71C37 

 

strana 15 z 15 
 

 

Mapa, kde najdete stánek Labtech Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve dnech 17. - 20.10.2013 i s naší účastí Jan Král, COMPUPLAST s.r.o. 

Labtech Engineering Co., Ltd. 

Bangpoo Industrial Estate, 818 Moo 4, Soi 14B, 
Sukhumvit Road, Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand 

Tel.: 66-2-709 6959, Fax: 66-2-710 6488 and 89, 
Email: labtech@ksc.th.com   Website: www.labtechengineering.com 
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