SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

Profesjonalne urządzenia myjące

DO ANILOKSÓW

DO PŁYT FLEKSOGRAFICZNYCH

DO CZĘŚCI MASZYN

Manufactured by:

Mycie płyt ﬂeksograﬁcznych
Myjka do płyt po druku QUICKE C
Myjka do płyt po druku QUICKER to bardzo skuteczne urządzenie. Usuwa zabrudzenia z każdego rodzaju
farb wodnych, solwentowych i UV. Maszyna automatyzuje proces mycia, zwiększa produktywność
i wydajność czyszczenia matryc fotopolimerowych.
W krótkim czasie otrzymujemy idealnie czystą płytę, suchą i gotową do ponownego użycia. To gwarantuje
wysoką, powtarzalną jakość druku oraz skrócenie czasu realizacji zleceń.

Użytkownicy cenią sobie:

»
»
»

Bardzo cichą pracę urządzenia.

»
»

Idealną czystość i suchość matrycy.

»

Zdalne diagnozowanie ewentualnych awarii.

Łatwą obsługę.
Skuteczne zabezpieczenie matryc przed
wpadaniem do zbiornika maszyny.
Eko standard - urządzenie pracuje w obiegu
zamkniętym dla wody i chemii.

W ofercie urządzenia wg poniższej specyﬁkacji:
Typ maszyny

QUICKER C66

QUICKER C96

QUICKER C140

Szerokość
robocza [mm]

660

960

1400

Minimalna
długość płyty [mm]

200

200

200

SZ. 1200 x W. 1100 x DŁ. 2100

SZ. 1500 x W. 1100 x DŁ. 2100

SZ. 1900 x W. 1100 x DŁ. 2100

230V 50Hz

230V 50Hz

3x400V 50Hz

Przyłącze powietrza 6 bar

Przyłącze powietrza 6 bar

Przyłącze powietrza 6 bar

Pojemność zbiornika
na płyn [L]

20

20

60

Pojemność zbiornika
na wodę [L]

20

20

30

Wymiary maszyny [mm]
Zasilanie
Wymagane dodatkowe
przyłącza

Mycie aniloksów
Ultradźwiękowa myjka do aniloksów QUICKE U
Ultradźwiękowe myjki QUICKER do aniloksów i aniloks-sleeve są indywidualnie projektowane pod potrzeby
każdej drukarni. Działają skutecznie ze wszystkimi typami farb przy użyciu dedykowanej chemii.

Użytkownicy cenią sobie:

»
»
»
»
»
»

Krótki, w pełni zautomatyzowany i łagodny
proces czyszczenia.
Doskonale czyste i gotowe do użycia aniloksy
w ciągu około 30 minut.
Dwa zakresy częstotliwości.
Prostą instalację, łatwe sterowanie i obsługę.
Eko standard - układ zamknięty pozwala
na wielokrotne użycie roztworu i bardzo niskie
zużycie wody.
Bezpośredni wpływ na jakość i powtarzalność druku.

Fale ultradźwiękowe uruchamiają proces kawitacji (gwałtowna przemiana cieczy z fazy ciekłej
w fazę gazową), tworząc pęcherzyki gazu, których implozje (przeciwieństwo eksplozji)
w kontakcie z powierzchnią aniloksa uwalniają ciśnienie i temperaturę. Takie zjawisko wywoływane przez
myjkę skutecznie i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia ze wszystkich komórek rastrowych.

Przykładowa konﬁguracja maszyny:
QUICKER U50
Maksymalna długość
mytego aniloksa [mm]
Wymiary maszyny [mm]
Zasilanie
Wymagane dodatkowe
przyłącza

500

SZ. 850 x W. 1100 x DŁ. 680

230V 50Hz

Przyłącze powietrza 6 bar

Pojemność zbiornika
na płyn [L]

20

Pojemność zbiornika
na wodę [L]

20

Mycie części maszyn
Myjka do części maszyn drukujących QUICKE HP
Myjka komorowa, natryskowa o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji. Komora mycia i płukania znajduje się
na wysokości zapewniającej wygodną pracę przy obsłudze urządzenia.
Stalowe drzwi kwasoodporne z oknem pozwalają na obserwowanie procesu mycia. Wystarczy kilka obrotów
stożkowego kosza, a wszystkie myte elementy są idealnie czyste, wstępnie osuszone, bez pozostałości cieczy.

Użytkownicy cenią sobie:

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Stożkowy kosz, który może być dopasowany, na etapie produkcji, do potrzeb każdego klienta. Kształt
kosza zapobiega pozostawaniu resztek płynów po myciu w kałamarzach drukowych.
Możliwość wykonania wszystkich operacji od frontu maszyny, przez co zajmuje mało miejsca na hali.
Ergonomiczne zawory obrotowe do spuszczania płynów z maszyny. Dopasowane do wysokości
standardowych pojemników z chemią.
Eko – standard rozumiany jako obieg zamknięty płynów.
Koszty eksploatacyjne ograniczające się do płynów i tanich filtrów flizelinowych.
Wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej.
Automatyczne programy ułatwiające obsługę.
Możliwość odprowadzenia oparów odciągiem.
Jedyny na rynku, tak łatwy w obsłudze system ciśnieniowego czyszczenia komory do części maszyn.

Przykładowa konﬁguracja maszyny:
QUICKER HP90
Maksymalny rozmiar
mytego elementu [mm]

280 x 700 x 140

Wymiary maszyny [mm]

SZ. 1400 x W. 2150 x DŁ. 1200

Zasilanie
Wymagane dodatkowe
przyłącza

3x400V 50Hz

Przyłącze powietrza 6 bar

Pojemność zbiornika
na płyn [L]

60

Pojemność zbiornika
na wodę [L]

60

Środki chemiczne
Nazwa

Opis produktu

QUICKER Cleaner UV Q-line

Płyn do mycia matryc po druku.
NIE REAGUJE Z METALAMI LEKKIMI.
Środek dedykowany do myjek QUICKER C.

QUICKER Cleaner UV

Płyn do mycia matryc po druku, dostępny w dwóch wersjach:
1. Do mycia maszynowego: NIE REAGUJE Z METALAMI LEKKIMI.
2. Do mycia ręcznego: Mocny koncentrat. MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI LEKKIMI.

QUICKER Spray-On Cleaner

Środek do przemywania matryc drukowych, wałków rastrowych
i innych części maszyn drukarskich zabrudzonych farbami fleksograficznymi.
Do stosowania w myciu maszynowym, w myjkach ciśnieniowych.
Dostępny także w poręcznym atomizerze.

QUICKER Cleaner SOLVENT

Preparat do usuwania farb rozpuszczalnikowych.
Do mycia maszynowego i ręcznego.

QUICKER Anilox NEUTRAL

Płyn do mycia aniloksów, neutralny dla części maszyn
z metali lekkich. Do używania w myjkach ultradźwiękowych.

QUICKER Anilox ULTRA

Koncentrat do usuwania resztek farb z wałków rastrowych.
Do używania w myjkach ultradźwiękowych.
MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI LEKKIMI

QUICKER Parts Cleaner

Koncentrat przeznaczony do myjek natryskowych serii HP.
Skutecznie usuwa pozostałości po farbach fleksograficznych.

QUICKER HP Protector

Do stosowania w maszynach QUICKER HP.
Preparat dodawany do wody w sekcji płukania.

Kategoria

Matryce

Aniloksy

Części

Zeskanuj kod i sprawdź szczegółową
charakterystykę środków
chemicznych QUICKER

TOP Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny
»
»

ELASTYCZNE PAKIETY SERWISOWE - TY decydujesz o poziomie wsparcia.

»
»
»
»

PLATFORMA SERWISOWA ONLINE - wersja desktopowa i aplikacja mobilna.

POMOC ZDALNA - Szybki telefoniczny kontakt z naszymi serwisantami
i konstruktorami w sytuacji awarii.
RABATY NA CZĘŚCI.
WIZYTA TECHNIKA.
DOSTAWA CZĘŚCI W 48h.

SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

www.quicker.com.pl

Print Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. Klonowa 2, 62-002 Suchy Las k/Poznania
tel/fax: +48 61 847 10 23, e-mail: biuro@printsystems.pl

Manufactured by:

SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

Wynajem maszyn
w abonamencie

Abonament to:
» Proste zasady.
» Stałe koszty.
» Po zakończeniu umowy wymiana
maszyny na nową.

» Wszystko w cenie:
» Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
» Dedykowana chemia i materiały eksploatacyjne.
» Maszyna zastępcza w przypadku awarii.

Ty decydujesz czy lepiej
korzystać, czy mieć.
www.quicker.com.pl

