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Specjalista w dziedzinie walców 
 
Firma TRANS-WEST oferuje usługi firm niemieckich w zakresie produkcji i regeneracji walców 
 

 

Główny program produkcyjny:  
 

• walce kalandrowe, mieszające, zgniatające 
• walce do prasowania, wygładzania, nanoszenia 
• walce grzania, chłodzenia, suszarnicze 
• walce kruszące, mielące, wyciskające 
• walce do płatkowania, rafinowania 
• walce do impregnowania, uszlachetniania, laminowania 
• płaszcze walców 
• rolki prowadzące, transportowe 
• lekkie walce typu “koliber” (CFRP) 
• cylindry połyskowe, chłodnicze 
• konstrukcje spawane, łączone, składane 
• walce pełne, drążone, z otworem centralnym 
• nurniki, tłoki, czopy i wiele innych… 

 
 
Materiały wykorzystywane przy produkcji: 
 

• żeliwo szare, stopowe, sferoidalne, utwardzone 
• Żeliwo wysoce odporne na ścieranie TCBR-Marathon 
• stal kuta, konstrukcyjna, nierdzewna 
• odlewy kokilowe 
• odkuwki, metale kolorowe 
• tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami 
• oraz wiele innych + kombinacje materiałów 

 
Stosowane typy pokrycia podczas produkcji i regeneracji: 
 

• chrom, nikiel i ich kombinacje 
• guma, poliuretan i inne pokrycia z tworzyw sztucznych 
• metale i ich stopy, miedź, ceramika 
• powierzchnie matowe, rowkowane, nieprzywierające 
• powłoki chroniące przed ścieraniem, antyadhezyjne 
• pokrycia nanoszone metodą natrysku termicznego 
• oraz wiele innych + zamówienia niestandardowe 
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Usługi znajdujące się w ofercie firmy: 
 

• nowe pokrycia 
• szlifowanie, także na gorąco 
• naprawa lub wymiana czopów, łożysk 
• przeróbka układów grzewczych 
• uszczelnianie walców 
• czyszczenie kanałów grzewczych i chłodzących 
• wyważanie 
• doradztwo techniczne 

 
 
Maksymalne parametry produkowanych walców 
 

• maksymalna długość całkowita – około 7’200 mm 
• maksymalna średnica – około 1’500 mm 
• maksymalna waga – około 24 tony 
• maksymalna długość rdzenia – około 5’900 mm 

 

 

Maksymalne parametry walców, które mogą być poddane usłudze szlifowania: 
 

• wymiarach do 2’500 mm w średnicy 
• długości całkowitej do 15’000 mm 
• łącznej wadze 70 ton 

 
 

 
 

 
 

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM ASORTYMENTEM 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: 

www.transwest.pl 
ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA: 

biuro@transwest.pl 
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