by

SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

Profesjonalne
maszyny
myjące

DO ANILOKSÓW

DO POLIMEROWYCH PŁYT

DO CZĘŚCI MASZYN

QUICKER C
Myjka do matryc po druku
QUICKER C myje, płucze i suszy
płyty fotopolimerowe. Skutecznie
usuwa zabrudzenia z każdego
rodzaju farb. Budowa myjki pozwala
na bezpieczną pracę z każdym
rodzajem płyt.
Dostosowana jest do podłączenia automatycznego
podajnika płyt QUICKER AF lub pasa transportowego.
Prostota, wygoda obsługi, niskie koszty eksploatacji
oraz solidność wykonania, to cechy za które klienci
cenią urządzenia QUICKER serii C.

Bezkonkurencyjne
rozwiązania
Prowadzenie płyt
System prowadzenia płyt w urządzeniu jest
oparty na pasie transportowym oraz szeregu
zabezpieczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje,
że wszystkie wygięte płyty przejdą bezpiecznie
przez myjkę, zostaną dokładnie umyte
i wysuszone.

Sekwencyjna praca
Włączona maszyna cały czas jest w trybie
czuwania. W momencie położenia płyty na
czujniku, rozpoczyna się proces mycia. Automatyczne włączają / wyłączają się aktywne
sekcje: mycie wstępne / mycie zasadnicze /
płukanie / suszenie.

Pełna automatyzacja mycia
Synchronizacja z podajnikiem QUICKER AF18.
Myjka do płyt QUICKER C jest standardowo
wyposażona w złącze umożliwiające podłączenie automatycznego podajnika QUICKER AF.
Synchronizacja urządzeń pozwala oszczędzić
nawet do 90% czasu pracy operatora.

Ergonomiczna szuflada

Idealnie
czysta płyta,
sucha i gotowa do
ponownego użycia.

W wysuwanej bocznej szufladzie, znajduje
się miejsce na handlowe opakowania chemii,
które podłącza się bezpośrednio do maszyny.
Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba przelewać
detergentów do maszyny oraz zlewać zanieczyszczonych płynów.

Oszczędności to
nawet 30% mniejsze
zużycie wody, 40%
mniejsze detergentu.

Czujniki poziomu płynów

System filtracji

Do zasilania maszyny w płyny służy system
dozujący wyposażony w czujniki poziomu.
Zabezpieczają one urządzenie przed możliwością pracy bez zapewnienia odpowiedniego
poziomu płynów.

System filtracji detergentu i wody działa w oparciu o przemysłowe filtry. Proste, tanie, a zarazem
niezawodne rozwiązanie. Filtry wydłużają żywotność detergentu, jednocześnie zabezpieczając
pompy oraz zraszacze przed uszkodzeniem.

Obieg zamknięty

Bezpieczeństwo

Maszyna pracuje w obiegu zamkniętym, dzięki
czemu redukuje do minimum zużycie płynów
oraz ogranicza ilość koniecznych do podłączenia
mediów, jednocześnie obniżając koszty eksploatacji . Wystarczy podłączenie prądowe oraz
sprężonego powietrza, by cieszyć się niezawodną pracą urządzenia.

Maszyna wyposażona jest w przekaźnik bezpieczeństwa renomowanej firmy Schneider.
Gwarantuje to, iż wszystkie napędy poruszają
się w zaprogramowany sposób. Urządzenie
przed dostawą do klienta przechodzi ścieżkę
diagnostyczną wraz z badaniem rezystancji
izolacji i ciągłości przewodów.

Minimalizm sterowania

Skuteczne suszenie

Operator steruje tylko prędkością posuwu płyty
w zależności od stopnia jej zabrudzenia.

System dosuszania płyty fotopolimerowej
od strony wierzchniej i spodniej.

Stół podawczy z przymiarem

Pneumatyczne pompy

Stół podawczy z przodu urządzenia jest wykonany z blachy ryflowanej, na której wypalono
laserem minimalne i maksymalne wymiary
mytych płyt.

Wbudowane pneumatyczne pompy detergentu
i wody gwarantują bezawaryjne działanie myjki
z użyciem specjalistycznej chemii.

Przemysłowe komponenty

Bez podgrzewania detergentu

Urządzenie zbudowane jest z ogólnie dostępnych profesjonalnych , markowych podzespołów.
W razie awarii, wszystkie elementy automatyki
i elektryki, można łatwo kupić i wymienić.

Mycie odbywa się specjalistyczną chemią bez
konieczności jej podgrzewania. Skutkuje to
brakiem oparów, ograniczeniem parowania,
co znacząco wpływa na zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej i detergentu oraz zapewnia
zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy.

Minimalne wymagania
instalacyjne
Do instalacji i uruchomienia maszyny potrzebne
jest tylko przyłącze prądu i sprężonego
powietrza.

Specyfikacja techniczna
QUICKER C66

QUICKER C96

QUICKER C140

Szerokość
robocza [mm]

660

960

1400

Minimalna
długość płyty [mm]

200

200

200

Szer. 1200, wys. 1100,

Szer. 1500, wys. 1100,

Szer. 1900, wys. 1100,

dł. 2100

dł. 2550

dł. 4100

230 [V]; 50 [Hz]; 2,5 [kW]

230 [V]; 50 [Hz]; 2,5 [kW]

230 [V]; 50 [Hz]; 5 [kW]

Przyłącze powietrza 6 [bar]

Przyłącze powietrza 6 [bar]

Przyłącze powietrza 6 [bar]

Fi8 [mm]

Fi8 [mm]

Fi8 [mm]

Pojemność zbiornika
na płyn [l]

20

35

60

Pojemność zbiornika
na wodę [l]

20

15

40

Wymiary maszyny [mm]
Zasilanie
Wymagane dodatkowe
przyłącza

Wymiary otwartej
maszyny
QUICKER C66
QUICKER C96
QUICKER C140

Myjka
do płyt po
QR CODE
druku QUICKER C66
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zobacz online

jak to działa?

QUICKER AF18
Jedyny na rynku zastrzeżony patentem
automatyczny podajnik do płyt jest
odpowiedzią na oczekiwania drukarni
w zakresie automatyzacji procesów
produkcyjnych.

Podajnik do płyt
QUICKER AF18

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zobacz online

jak to działa?

Urządzenie jest kompatybilne z każdą myjką QUICKER
serii C. Specjalne złącze pozwala na podłączenie
podajnika do myjki w dowolnym momencie jej
użytkowania. Proste sterowanie urządzeń za pomocą
jednego potencjometru na podajniku, którym operator
dostosowuje prędkość mycia do stopnia zabrudzenia płyt.

Automatyczny podajnik AF18 eliminuje czasochłonne
wsuwanie matryc do myjki przez operatora. Nawet przy
ustawieniu najszybszej pracy myjki w średniej drukarni
może to trwać nawet kilka godzin dziennie.

Korzyści ze stosowania podajnika
Pełna automatyzacja procesu
Podajnik umożliwia załadunek jednorazowo do
18 matryc w formatach 660x600 mm, 960x600
mm oraz 1400x800 mm w zależności od wielkości myjki QUICKER C.

Jednorazowy
załadunek do 18 płyt

Oszczędność
do 90% czasu

Lepsze wykorzystanie zasobów
ludzkich
Automatyzacja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy operatora – skraca go
nawet o 90%, a zwrot z inwestycji liczony jest
w miesiącach, a nie latach.

Synchronizacja
z myjką do płyt

Profesjonalny serwis
producenta

QUICKER HP
Komorowa, ciśnieniowa myjka,
przeznaczona do automatycznego
czyszczenia części maszyn
drukujących. Urządzenie posiada
funkcję mycia, płukania i suszenia.
Zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesów mycia w drukarni
oraz redukcji kosztów związanych
z codzienną eksploatacją.

Maszyna QUICKER HP 90 jest doceniana przez
użytkowników za prostą obsługę, znakomitą
skuteczność mycia, ergonomiczną budowę przy
jednoczesnym zachowaniu wszelkich kwestii
bezpieczeństwa.

Bezkonkurencyjne
rozwiązania
Kosz stożkowy
Konstrukcja kosza pozwala na zamocowanie
do 6 dużych lub większej ilości mniejszych
elementów. Ich ułożenie na koszu zapewnia
dokładne mycie i brak pozostałości farby.
Do mocowania i stabilizacji części o nieregularnych kształtach służy zestaw specjalistycznych
gum mocujących. Na życzenie klienta kosz
może zostać przystosowany do indywidualnych
potrzeb.

Podgrzewanie wody
W celu zwiększenia efektywności płukania,
woda jest podgrzewana. Po procesie podgrzana
woda szybciej odparowuje, a umyte elementy
są wstępnie osuszone.

Pełna automatyzacja mycia
Prawdziwym udogodnieniem jest oświetlenie
wnętrza komory mycia. Szczególnie przydatne
jest to podczas wkładania i wyjmowania
elementów.

Pedał obrotowy
Naciśnięcie pedału, wprawia kosz w lekki ruch
obrotowy. Ułatwia to pracę operatora, który
może skupić się wyłącznie na mocowaniu lub
wyciąganiu elementów z myjki.

Filtry
System filtracji, to umieszczone w szufladzie
dwa flizelinowe filtry. Osobny na detergent
i osobny na wodę. Proste, tanie a zarazem
niezawodne rozwiązanie.

Proste i intuicyjne
sterowanie za pomocą
elektronicznego panelu.

ALL IN FRONT

Bez podgrzewania detergentu

Kompaktowa i praktyczna obsługa urządzenia.
Wszystkie czynności związane ze sterowaniem
i obsługą procesu mycia, wymianą płynów, konserwacją odbywają się od frontu urządzenia.
Maszyna nie zajmuje dużo miejsca i może stać
np. w rogu hali.

Mycie odbywa się specjalistyczną chemią bez
konieczności jej podgrzewania. Skutkuje to
brakiem oparów, ograniczeniem parowania,
co znacząco wpływa na zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej i detergentu oraz zapewnia
zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy.

LIGHT ON FLOOR

Okno kontrolne

System sygnalizujący etapy pracy maszyny
różnokolorową wiązką światła widoczną na
posadzce.

Drzwi myjki są wyposażone w okno kontrolne,
przez które można obserwować proces czyszczenia elementów.

Przemysłowe komponenty

CLOSED CYCLE

Urządzenie QUICKER HP zbudowane jest
z ogólnie dostępnych podzespołów światowych
marek. W razie awarii, wszystkie elementy
automatyki i elektryki, z których zbudowana jest
maszyna, można łatwo kupić i wymienić.

Maszyna pracuje w obiegu zamkniętym, dzięki
czemu redukuje do minimum zużycie płynów
oraz ogranicza ilość koniecznych do podłączenia mediów, jednocześnie obniżając koszty
eksploatacji.

Obrotowe zawory spustowe

Spot Service

Pozwalają na łatwe opróżnianie zbiorników
wody i detergentu. Ich wysokość idealnie
odpowiada wysokości pojemników handlowych
na detergenty. Zamontowana wanna ociekowa
zapewnia czystość i chroni przez rozlaniem
płynu.

Wirtualna instrukcja obsługi jest dostępna
przez kod QR umieszczony na froncie obudowy
maszyny. Po zeskanowaniu telefonem przenosi
operatora do listy filmów instruktażowych
z zakresu obsługi operatorskiej i utrzymania
ruchu.

Bezpieczeństwo

Ergonomiczna szuflada

Maszyna wyposażona jest w przekaźnik bezpieczeństwa renomowanej firmy Schneider.
Zainstalowany standardowo przekaźnik faz
gwarantuje, że wszystkie napędy poruszają się
w zaprogramowany sposób. Urządzenie przed
dostawą do klienta przechodzi ścieżkę diagnostyczną wraz z badaniem rezystancji izolacji
i ciągłości przewodów.

Wysuwana szuflada służy do nalewania
płynów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, napełnianie
zbiorników jest wyjątkowo wygodne i bezpieczne.
Wlewy są zabezpieczone przed rozlaniem
płynów podczas nalewania. Szuflada jest
wyposażona we wskaźniki poziomu płynów,
które pozwalają na łatwą kontrolę ilości cieczy.

Minimalne wymagania
instalacyjne
Do instalacji i uruchomienia maszyny potrzebne
jest tylko przyłącze prądu i sprężonego powietrza.

Specyfikacja techniczna
Typ maszyny

QUICKER HP90

Maksymalny rozmiar mytego elementu [mm]

660 x 260 x 140

Wymiary maszyny [mm] szer. x wys. x dł.
* opcja z wentylatorem odciągowym

Zasilanie
Wymagane dodatkowe przyłącza

1400 x 2150 x 1200
* 1400 x 2350 x 1200

3x400 [V] AC; 50 [Hz]; 6,5 [kW]
Przyłącze powietrza 6 [bar] fi 8 [mm]

Pojemność zbiornika na płyn [l]

60

Pojemność zbiornika na wodę [l]

60

Wymiary otwartej maszyny

Myjka do części
maszyn drukujących
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
QUICKER HP
Zobacz online

jak to działa?

QUICKER U
Ultradźwiękowe myjki QUICKER
do aniloksów są indywidualnie
projektowane pod potrzeby
każdej drukarni. Działają skutecznie
ze wszystkimi typami farb przy
użyciu dedykowanej chemii.

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.

ULTRADZWIEKOWA MYJKA
DO ANILOKSÓW 2.0

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.

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

Ultradzwiękowa
myjka do
aniloksów 1.0
Indywidualnie zaprojektowana do potrzeb drukarni
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbiorniki myjące i płuczące
Łatwy w obsłudze panel sterowania
Przetworniki i generatory ultradźwiękowe
Regulacja podparcia wałka aniloksowego
Pokrywa
Mechaniczny obrót wałka
System filtracji
Podwójna częstotliwość pracy 50/100 kHzk

100% efektywności mycia
Łagodny i głęboki proces mycia pozostawia
rolki doskonale czyste i gotowe do ponownego
użycia za każdym razem.

Zdecydowanie mniej chemii
Zużywasz tylko 40% chemii, którą wykorzystujesz w procesie mycia ręcznego. Urządzenie
z wbudowanym układem obiegu środka czyszczącego pozwala na ponowne użycie roztworu.

Krótszy czas mycia
Pełen cykl mycia wynosi max. 25 minut.

Mniejsze zużycie wody
Do 80% mniejsze zużycie wody.

Ograniczenie do minimum
ryzyka
Proces mycia nie powoduje zużycia rolki aniloksowej. Zero szans na jej uszkodzenie, co zdarza
się często przy myciu ręcznym.

Mniejszy wpływ na środowisko
Mniej wody, mniej energii, chemii, niższe koszty
utylizacji.

Optymalne rozwiązanie
Maszyna na indywidualne zamówienie odpowiadająca potrzebom Twojej drukarni.

Łatwa w obsłudze
Prosta instalacja, bezawaryjne działanie, niezawodna i w pełni bezpieczna dla otoczenia.

Potwierdzona skuteczność
Regularny pomiar aniloksów urządzeniem Troika
AniCam wykazuje 100% skuteczność mycia. Masz
gwarancję wysokiej i powtarzalnej jakość druk

TOP Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny
»

ELASTYCZNE PAKIETY SERWISOWE - TY decydujesz o poziomie wsparcia.

»

POMOC ZDALNA - Szybki telefoniczny kontakt z naszymi serwisantami
i konstruktorami w sytuacji awarii.

»

PLATFORMA SERWISOWA ONLINE - wersja desktopowa i aplikacja mobilna.

»

RABATY NA CZĘŚCI.

»

WIZYTA TECHNIKA.

»

DOSTAWA CZĘŚCI W 48h.

Spot Service
Wirtualna instrukcja obsługi jest dostępna przez kod QR umieszczony na froncie obudowy maszyny.
Po zeskanowaniu telefonem przenosi operatora do listy filmów instruktażowych z zakresu obsługi operatorskiej
i utrzymania ruchu.

Środki do mycia części

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Katalog online

Linia specjalistycznych detergentów produkowanych na
podstawie opracowanej przez naszych ekspertów formuły,
która zapewnia doskonałe efekty mycia.
Środki są skuteczne w zmywaniu farb wodnych, rozpuszczalnikowych i UV. Dołożono
wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ chemii czyszczącej QUICKER na środowisko.

Kategoria

Nazwa

Opis produktu

QUICKER Cleaner UV Q-line

Płyn do mycia matryc po druku. Środek dedykowany do myjek
QUICKER C.

QUICKER Cleaner UV

Płyn do mycia matryc po druku, dostępny w dwóch wersjach:
• do mycia maszynowego:
• do mycia ręcznego: mocny koncentrat.

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 Parts Cleaner

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

QUICKER Spray-On Cleaner

Płyn do mycia części maszyn drukarskich zabrudzonych
farbami fleksograficznymi

QUICKER Anilox Neutral

NIE REAGUJE Z METALAMI LEKKIMI.
Stosowany w procesie mycia ręcznego i maszynowego
w myjkach ultradźwiękowych.

QUICKER Anilox Ultra

MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI LEKKIMI. Stosowany
w procesie mycia ręcznego i maszynowego w myjkach
ultradźwiękowych.

Płyty

Części

Aniloksy

www.quicker.com.pl

Print Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
62-090 Bytkowo, ul. Obornicka 1A
tel.: +48 61 847 10 23, e-mail: biuro@printsystems.pl

