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Werkingsprincipe - Working principle 

 
De expansie as is een pneumatisch uitzetbare as. De kern is vast, maar 
de bruikbare as diameter kan vergroot worden door uitzetbare nokken 
of linialen die door perslucht gestuurd worden. Op die manier is het 
mogelijk de as in normale toestand in een koker te brengen en  
vervolgens perslucht toe te dienen zodat de koker rond de as spant en 
meedraait om het materiaal op– of af te wikkelen. Om de as uit de 
koker te verwijderen volstaat het de lucht te laten ontsnappen en zo 
de nokken of linialen terug in te laten schuiven. 
 
The expansion shaft is a pneumatically expandable shaft. The core is 
fixed, but the usable shaft diameter can be increased by expanding 
cams or rulers that are controlled by compressed air. In this way it is 
possible to put the shaft in its normal position in a tube and then  
Then, compressed air is applied so that the sleeve tightens around the 
shaft and rotates to wind or unwind the material. To remove the shaft 
from the tube, simply let the air escape and allow the cams or rulers to 
retract. 

Inleiding - Introduction 
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Toepassingen - Applications 

 

Expansie assen werden oorspronkelijk uiteraard vooral in de textiel– 

en papierindustrie gebruikt. Het systeem kan perfect geïntegreerd 

worden in elk verpakkingsproces waarbij met rollen papier of folie 

wordt gewerkt. Ten opzichte van een systeem met conische stukken 

biedt een expansie as volgende voordelen:  

 
• Grote nauwkeurigheid 

• Tijdswinst 

• Geen manuele tussenkomst vereist 

• De rollen worden over de volledige breedte opgespannen 

 

Expanding shafts were, of course, originally used in the textile and 

paper industries. The system can be perfectly integrated in any 

packaging process involving rolls of paper or film. Compared to a  

system with conical pieces, an expanding shaft offers the following 

advantages:  

 

• High accuracy 

• Time saving 

• No manual intervention required 

• The rolls are clamped over the full width 
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1. Expansie assen met nokken - Expanding shaft with cams  

 
Bij dit type expansie as bevinden zich op regelmatige afstanden  
nokken, die door een centrale luchtslang kunnen uitschuiven. Het 
voordeel aan dit principe is dat de kracht een beperkte oppervlakte 
geconcentreerd wordt. Assen met nokken kunnen uitgevoerd worden 
met een lichaam in staal, aluminium of carbon. 
 
With this type of expansion shaft, there are regularly spaced cams  
cams that can be extended through a central air hose. The advantage 
of this principle is that the force is concentrated in a limited area. 
Shafts with cams can be manufactured with a steel, aluminium or  
carbon body. 
 
 
 

Verschillende types - Different types  



2. Expansie assen met linialen 

 
Bij dit type expansie as bevinden zich verschillende linialen die zich 
over heel de lengte van de as uitstrekken. Deze linialen kunnen zowel 
in rubber als in aluminium uitgevoerd worden. Elke liniaal wordt door 
een eigen smalle luchtslang bewogen. Het aantal linialen gaat, in  
functie van de toepassing, van 3 tot 20. Het voordeel aan dit principe is 
dat de kokers over hun volledige lengte vastgegrepen worden, hoe 
breed ze ook zijn. Voor toepassingen waarbij dezelfde as voor  
verschillende rolbreedtes gebruikt wordt is een as met linialen dus de 
ideale oplossing. Een bijkomend voordeel is de eenvoudige reparatie: 
de luchtslangen en linialen kunnen afzonderlijk vervangen worden.  
Assen met linialen kunnen uitgevoerd worden met een lichaam in staal 
of aluminium. De linialen zijn in aluminium of in rubber; aluminium 
heeft als voordeel dat het zich beter in kartonnen kokers ‘boort’.   
Het nadeel is dan weer dat er schilfertjes van de koker kunnen  
loskomen. Voor kokers in PVC raden wij in ieder geval rubberen linialen 
aan. Als enige fabrikant rusten wij onze MCI-assen uit met een  
beschermband boven en onder elke luchtslang, wat de duurzaamheid 
aanzienlijk verhoogt. 
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2. Expanding shafts with stripes 

 
With this type of expanding shaft, there are several stripes which  
extend over the entire length of the shaft. These stripes can be made of 
rubber or aluminium. Each stripe is moved by its own narrow air tube. 
The number of stripes ranges from 3 to 20, depending on the  
application. The advantage of this principle is that the tubes are  
gripped over their entire length, no matter how wide they are. For  
applications where the same shaft is used for different roll widths, a 
shaft with stripes is thus the ideal solution. An additional advantage is 
the ease of repair: the air tubes and the stripes can be replaced  
separately.  Shafts with slide-bars can be supplied with a steel or  
aluminium body. The stripes are made of aluminium or rubber;  
aluminium has the advantage that it 'bores' better into cardboard  
tubes. The disadvantage is that flakes can come off the tube. For PVC 
cores, we recommend rubber stripes in any case. We are the only  
manufacturer to equip our MCI shafts with a protective band above 
and below each air tube, which significantly increases their durability. 
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3. Centrimax assen - Centrimax shafts 

 

Deze assen worden gebruikt bij toepassingen met hele zware rollen 

waarbij de centrering dikwijls moeilijk verloopt door het gewicht van 

de rol en een eventuele stilstand van de machine met een zware rol op 

de as. Daardoor zouden bij een normale as de bovenste linialen  

ingedrukt kunnen worden, waardoor de as niet meer gecentreerd is 

tegenover de rol. Bij een afwikkelingsproces met een hele zware as kan 

dit probleem ook voorkomen bij het inbrengen van de as doordat het 

gewicht van de as zelf de volledige expansie van de onderste  

linialen verhindert.   

 

These shafts are used in applications with very heavy rolls where  

centring is often difficult due to the weight of the roll and a possible 

standstill of the machine with a heavy roll on the shaft. With a normal 

shaft, the upper rulers could be pressed in and the shaft would no  

longer be centred in relation to the roll. In a winding process with a very 

heavy roller, this problem can also occur when the roller is inserted 

because the weight of the roller itself prevents the full expansion of the 

lower rulers.   
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4. Frictie assen - Broches de friction 

 

Frictieassen worden gebruikt bij toepassingen waar verschillende  

kleine rolletjes op één as liggen. Doordat de trekspanning van het  

materiaal (papier, folie) dikwijls niet volledig identiek is over de hele 

breedte van de moederrol kan het gebeuren dat versneden rollen niet 

op dezelfde lengte uitkomen. Daardoor is het soms nodig dat de rollen 

lichtjes kunnen doorslippen wanneer een zekere spanning, in te stellen 

door de gebruiker, bereikt wordt. De tandjes die de rollen blokkeren 

zijn over de hele breedte van de as verspreid waardoor de as geschikt 

is voor alle mogelijke rolbreedtes. We hebben ook een goedkope versie 

met een beperkt aantal tandjes die manueel axiaal gepositioneerd 

moeten worden in functie van de rolbreedte.  

 

Friction shafts are used in applications where several small rolls lie on 

one shaft. As the tensile stress of the material (paper, film) is often not 

completely identical across the width of the master roll, it can happen 

that cut rolls do not end up at the same length. It is therefore  

sometimes necessary for the rolls to slip slightly when a certain tension, 

set by the user, is reached. The teeth that block the rollers are spread 

across the entire width of the shaft, making it suitable for all possible 

roller widths. We also have a cheap version with a limited number of 

teeth that have to be manually positioned axially in function of the roll 

width.  
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5. Assen met dubbele expansie - Double-expansion shafts 

Wanneer kokers met binnendiameter 70mm en 76mm (3’’) door  

elkaar gebruikt worden kunnen wij assen aanbieden met dubbele  

expansie: de linialen of nokken schuiven dan 6mm uit, wat een  

diameter geeft die varieert van 68 mm (ontspannen) tot 80mm  

zonder gripverlies.  

When using 70mm and 76mm (3'') inner diameter tubes interchange-

ably, we can offer shafts with double expansion: the stripes or cams 

then extend 6mm, giving a diameter varying from 68mm (relaxed) to 

80mm without loss of grip.  

6. Ultralichte versies - Ultralight versions  

Op wens van de klant bieden wij assen aan die volledig in alumini-

um uitgevoerd zijn. Daarnaast hebben wij ook assen in carbon.  

On customer request, we offer shafts made entirely of aluminium. 

We also have carbon shafts.  
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7. Dynamisch gebalanceerde assen - Dynamically balanced shafts 

Voor hoge draaisnelheden (PAPIERINDUSTRIE >2.000 meter/min) 

worden de assen dynamisch gebalanceerd.  

For high rotational speeds (PAPER INDUSTRY >2,000 metres/min), 

the shafts are dynamically balanced.  

8. Assen met schalen - Shafts with scales 

Wanneer de kokers gemakkelijk vervormd worden bij normale   

assen.        

When the tubes are easily deformed in normal shafts.     

 

9. Mechanische assen - Mechanical shafts 

 

Wanneer er geen perslucht voorzien is of bij extreem hoge        

koppels. 

 

When compressed air is not available or at extremely high torques. 
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10. Spanmoffen - Clamping sleeves 

Adapters om over een as te schuiven - Adapters to slide over a shaft  

Deze spanmoffen kunnen over een volle as of een expansie as  

geschoven worden. Ze zijn verkrijgbaar met een lichaam in rubber of 

als holle expansie as met nokken of linialen. Ze worden veel gebruikt 

om assen van 70mm of 3’’ te gebruiken voor rollen van 6’’.  

These clamping sleeves can be slid over a solid shaft or an expanding 

shaft. They are available with a rubber body or as a hollow expanding 

shaft with keys or stripes. They are widely used to fit 70mm or 3'' 

shafts to 6'' rolls. 
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Expansie assen met één zijde aan de machine bevestigd -Expanding 

shafts attached to the machine on one side  

 

Deze assen worden veelvuldig gebruikt op verpakkingsmachines en in 

de Etikettenindustrie.  

Een andere toepassing is het plaatsen van 2 spanmoffen op de  

zijkanten van de machine ter vervanging van een expansie as.  

Onze spanmoffen zijn in alle maten verkrijgbaar (1’’ tot 6’’ en alles 

ertussen). Wij bieden ook mechanische adapters aan voor onze  

spanmoffen. Wij leveren ook mechanische spankoppen. 

 

These shafts are frequently used on packaging machines and in the 

labelling industry. Another application is to place 2 clamping sleeves 

on the sides of the machine to replace an expanding shaft.  

Our clamping sleeves are available in all sizes (1'' to 6'' and  

everything in between). We also offer mechanical adapters for our 

clamping sleeves. We also supply mechanical clamping heads. 
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Klaplagers  
 

Afhankelijk van het type machine is het nodig om de expansie assen 
met behulp van klaplagers te monteren. Dit kan met een motor  
gemonteerd worden om de as aan te drijven of met een rem om het 
af te remmen. 

Een klaplager biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van 
een systeem waarbij de assen manueel ‘vergrendeld’ worden: 

− De assen zijn perfect vergrendeld (geen speling) 

− Tijdswinst voor de werknemers 

− Eenvoudige montage van rem of van aandrijving 

− Veiligheid: het is niet meer mogelijk om te ‘vergeten’ om de as 
te vergrendelen 

Deze zijn te verkrijgen in verschillende uitvoeringen: met of zonder 
aandrijfas, met rem, op voet of met flens, met vierkante of  
driehoekige astappen. 
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Safety Chuck 
 
Depending on the type of machine, it is necessary to mount the  
expanding shafts with the aid of swing bearings. This can be mounted 
with a motor to drive the shaft or with a brake to slow it down. 

A swing bearing offers a number of significant advantages over a  
system in which the shafts are 'locked' manually: 

− The shafts are perfectly locked (no play) 

− Saving time for workers 

− Easy mounting of brake or drive 

− Safety: it is no longer possible to "forget" to lock the shafts 

They are available in various designs: with or without drive shaft, 
with brake, on foot or with flange, with square or triangular shaft 
journals. 
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Waarom kiezen voor onze assen? 
 

1. Kwaliteit  

Doorheen de jaren hebben onze assen in de verschillende  

toepassingsgebieden hun kwaliteit ruimschoots aangetoond.  

Onze assen zijn enerzijds uiterst precies en dus sterk ingeburgerd in de  

drukkerijwereld (tot het bedrukken van geneesmiddelenbijsluiters 

toe). Anderzijds kunnen we hele hoge gewichten aan waardoor we in 

de papier – en textielindustrie ook heel wat klanten hebben.  

Wij kunnen zoals hoger vermeld hele lichte versies aanbieden, wat 

naar manipulatie toe een groot voordeel betekent.  Onze assen  

worden ook altijd op maat gemaakt in functie van uw specifieke  

toepassing. Wij bieden u dus niet “het product uit onze catalogus dat 

het best bij uw toepassing aansluit” aan.  Op die manier zijn wij ook 

zeker dat we altijd een ruime marge hebben boven de zwaarste 

werkingsomstandigheden van uw as.  
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Why choose our shafts? 

1. Quality 

Throughout the years, our shafts have amply demonstrated their  

quality in the various fields of application. On the one hand, our shafts 

are extremely precise and therefore firmly established in the printing 

world (up to and including the printing of medicine leaflets). On the 

other hand, we can handle very high weights, which is why we have 

many customers in the paper and textile industry.  As mentioned above, 

we can offer very light versions, which is a great advantage when it 

comes to manipulation.  Our shafts are always made to measure for 

your specific application. We therefore do not offer you "the product 

from our catalogue that best fits your application".  In this way, we can 

also be sure that we always have a wide margin over the heaviest  

operating conditions of your shaft.  
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2. Snelle en correcte service - Fast and correct service  

Bij ons krijgt u altijd op korte termijn een duidelijke offerte met een 

vaste levertermijn.  Wij beschikken ook over een eigen hersteldienst 

die uw assen in ons atelier of bij u ter plaatse herstelt. Wij leveren ook 

alle wisselstukken afzonderlijk.  

 

With us, you will always receive a clear offer at short notice with a fixed 

delivery date.  We also have our own repair service that can repair your 

shafts in our workshop or at your premises. We also supply all spare 

parts separately.  

 

 

3. Prijs - Price 

Onze ervaring leert ons dat onze prijzen – gezien de geboden kwaliteit 

ook heel gunstig zijn.  Kiezen voor assen met dubbele  expansie kan 

voor de klant ook een grote besparing betekenen.  

Our experience shows that our prices - given the quality offered - are 

also very favourable. Opting for shafts with double expansion can also 

mean great savings for the customer.  

.  
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4. Hersteldienst - Repair service  

Wij hebben een eigen constructie- en onderhoudsatelier: CM  

Engineering. Dat biedt voor de klant het grote voordeel dat wij naast de 

assen allen ook de bijhorende klaplagers, remmen, aandrijvingen  

enzovoort kunnen leveren. Wij kunnen ook tafels, rekken,  

transportbanden enzovoort maken en herstellen. Een bijkomend  

voordeel is dat wij ook assen van andere merken herstellen. Wij hebben 

steeds alle onderdelen van onze eigen assen in stock voor assen van  

andere merken hebben wij de meeste onderdelen in stock. Wij kunnen 

7 dagen op 7 uw assen herstellen.   

We have our own construction and maintenance department:  

CM Engineering. This offers the customer the great advantage that, in 

addition to the shafts, we can also supply the associated safety chucks, 

brakes, drives and so on. We can also make and repair tables, racks,  

conveyor belts and so on. An additional advantage is that we also repair 

shafts of other brands. We always have all the parts of our own shafts in 

stock for shafts of other brands.  We can repair your axles 7 days a 

week.   
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