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Print Systems
Print Systems jest wiodącym dostawcą i integratorem technologii fleksograficznej i typograficznej. W 2019 roku
uruchomiliśmy własną produkcję urządzeniach peryferyjnych, które wspierają procesy druku. Tak powstała marka
QUICKER urządzeń myjących do płyt po druku, aniloksów i części maszyn. Ofertę myjek dopełnia dedykowana chemia,
która gwarantuje skuteczne mycie oraz długą, bezawaryjną pracę każdej maszyny.
Dzięki wodno-wymywanym płytom japońskiej marki TOYOBO, specjalistycznej wiedzy naszego zespołu
z zakresu druku flekso i typo oraz osiemnastoletniemu doświadczeniu jesteśmy wiarygodnym partnerem,
któremu zaufało już ponad 400 Klientów! Wysoki poziom satysfakcji klientów Print Systems wynika
z naszego zaangażowania, szerokiego portfolio oferowanych produktów oraz ponadstandardowej obsługi.

Co nas wyróżnia:
●

indywidualne podejście do potrzeb biznesowych

●

potwierdzona jakość i efektywność oferowanych rozwiązań

●

szerokie portfolio oferowanych produktów w kompleksowej ofercie 360

●

profesjonale wsparcie na każdym etapie współpracy

●

szybka reakcja i dostępność specjalistów 24/7/365

Jeden dostawca dla Twoich potrzeb biznesowych!
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Sprostaj kluczowym wyzwaniom branży opakowań. Wybierz
bezkompromisową jakość druku.
Postaw na partnerstwo, które sprawdzi się doskonale gdy liczy się:

Czas

Twoje pieniądze

Środowisko

Bezpieczeństwo

Nasza technologia pozwala na
skrócenie czasu przygotowania
płyt do 45 minut, automatyzację
i optymalizację procesów.

Niższe koszty, wyższa
produktywność, mniej
odpadów, dodruków,
reklamacji oraz
niepotrzebnych błędów.

Zero solwentu. Wystarczy
woda z dodatkiem łagodnego
detergentu. To mniejszy wpływ
na środowisko, lepsze warunki
pracy.

Jesteśmy zawsze dostępni,
diagnozujemy, doradzamy,
pomagamy, bez zbędnej zwłoki
reagujemy na Twoje potrzeby.
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Ponad 1000 wdrożeń technologii flexo-woda w Europie
TOYOBO jest wiodącym na świecie producentem płyt fotoplimerowych
dla fleksografii i typografii wymywanych wodą.
Wymywane wodą matryce TOYOBO są przeznaczone dla drukarni, które wymagają najwyższej jakości
druku, chcą pracować bez toksycznych rozpuszczalników, potrzebują możliwie najszybszego procesu
przygotowania płyt.
To dzięki unikatowemu materiałowi i strukturze płyt fleksograficznych TOYOBO, fenomenalnemu transferowi farby
towarzyszy niski przyrost punktu. Obróbka w wodzie i krótki czas szuszenia pozwalają na uzyskanie gotowych płyt w
45 minut. Płyty drukowe TOYOBO są oferowane zarówno dla drukarni fleksograficznych, jak i typograficznych w wersji
CTP oraz analogowej.

Porównanie parametrów obróbki
Parametry przyjęte dla obróbki płyty 1,14 mm na procesorze Q 70/ 40W-R10 Philips
Parametry

TOYOBO

Naświetlanie wsteczne

30 sekund

SOLWENT
45 sekund

Naświetlanie główne

5-7 minut

9-13 minut

Wymywanie

6 minut

8 minut

Suszenie

10 minut

180 minut

Doświetlanie UVA

6 minut

6 minut

Doświetlanie UVC

8 minut

8 minut

37 minut

3 godziny 20 minut

Szacunkowy czas obróbki jednej matrycy

Porównanie procesu mycia i suszenia
Czas obróbki płyty solwentowej trwa kilka godzin, gdyż podczas wymywania puchnie. Aby odparować solwent i wrócić
do pierwotnej grubości potrzebuje kilka godzin.

3,14

3,04

MYCIE

Grubość płyty

Płyta TOYOBO w procesie mycia nie puchnie. Na wymycie i całkowite wysuszenie potrzebuje około 16 min.

SOLVENT

SU

SZ

EN

IE

SUSZENIE

2,84

MYCIE

2,94

0,5h
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Efekt mostkowania pomiędzy rastrami

Na płycie TOYOBO
ten efekt
NIE WYSTĘPUJE

Efekt mostkowania pomiędzy rastrami, który często
występuje na płytach solwentowych brudzi druk oraz
spowalnia proces.

Głębokość rastrów
Tylko płyta TOYOBO pozwala na uzyskanie odpowiednio głębokich rastrów przy dobrej stabilności punktów.
Pozwala reprodukować stabilne, drobne punkty
z zachowaniem odpowiedniej głębokości płyty.
Efekt nabierania farby podczas druku nie występuje
w przypadku płyt TOYOBO

Aby nie tracić niskich wartości rastrów drukarnie podnoszą
grubość podstawy w płytach solwentowych. Niestety kosztem
zmniejszenia wysokości punków i zmniejszeniem przestrzeni
między punktami w rastrach. Efekt – płyta w druku nabiera
farby.
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Krawędziowanie
Krawędziowanie i niedodruki występują na płytach solwentowych.

Ten problem
NIE DOTYCZY
płyt TOYOBO

Powierzchnia płyty
Bardziej gładka powierzchnia płyty TOYOBO pozwala uzyskać lepszy transfer farby.

Reprodukcja drobnych punktów
Płyta TOYOBO daje możliwość reprodukcji
najdrobniejszych punktów rastrowych 18um.
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nawet

Aspekt ekologiczny
W procesie
obróbki płyt
TOYOBO
używa się wody.

W płytach solwentowych w procesie
obróbki płyty używa się szkodliwych dla
środowiska rozpuszczalników.

Wymogi instalacyjne
Maszyny do obróbki płyt TOYOBO wymagają tylko
i wyłącznie prądu, zasilania wodnego oraz odpływu do
kanalizacji.

Płyty solwentowe wymagają m.in: prądu, zbiorników
z rozpuszczalnikiem, specjalnych wyciągów, składowania i
utylizacji odpadów itd.

Wymywanie płyt
Wymywanie płyt TOYOBO w wodzie jest „czystym” procesem.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesorów do obróbki płyt wyposażonych w filtrację pracującą w obiegu zamkniętym proces
wymywania zyskuje na przyjazności użytkownikowi oraz zapewnia płynną i czystą pracę.

DOSKONAŁA KONTROLA JAKOŚCI

Plate-II-Print HD jest ręcznym urządzeniem umożliwiającym szybki i skuteczny
pomiar płyt, przedruków i negatywów.

ZALETY FLEXO PLATE-II-PRINT HD
f
f
f

f
f
f
f
f

doskonałe narzędzie do tworzenia
fingerprintu
generuje pełną krzywą przyrostu punktu
porównuje rozmiary punktów na
maskach, płycie i odbitce – wszystko
na jednym wykresie
działa także na płytach na podłożu
metalowym (typografia)
precyzja do 0.3%
pomiar punktów półtonowych:
24 – 240 lpi | 10 – 100 lpcm
obliczanie odchyłki i liniatury punktu
rastrowego
zapisuje obraz w celu archiwizacji lub
wysłania e-mailem do dalszej analizy

Z Flexo Plate-II-Print HD pomiar punktu
nigdy nie był tak łatwy i szybki.
Oszczędź na wartościowym czasie produkcji
sięgając do sedna problemów z drukiem za
pomocą jednego kliknięcia. Zobacz i zmierz
rozmiar punktu na płytach drukowych oraz
odbitkach. Skończ z wytykaniem palcami błędów
pomiędzy działem prepressu, produkcją płyt
oraz działem druku. Nigdy tak wiele możliwości
nie znajdowało się w jednym przenośnym i łatwym
w stosowaniu przyrządzie pomiarowym, które
pozwala rozwiązać wiele problemów z jakością
i efektywnością druku fleksograficznego.

Print Systems jest wyłącznym dystybutorem systemów
kontroli jakości dla fleksografii Troika.
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Płyty fleksograficzne CTP
Użycie płyty Cosmolight® pozwala na uzyskanie
niezwykle wysokiej jakości druku dzięki
płaskiemu punktowi, małemu przyrostowi
punktu i wysokiemu transferowi farby.
Płyty CTP TOYOBO Cosmolight® są certyfikowane przez
Esko na HD i Full HD i pozwalają uzyskać lepsze wyniki niż
płyty termiczne. Stanowią atrakcyjną pod względem czasu
przygotowania oraz jakości druku alternatywę dla płyt
wymywanych rozpuszczalnikami.
Poza doskonałą jakością druku, płyty Cosmolight® nie
wykorzystują w prepressie toksycznych rozpuszczalników
na bazie węglowodorów, czy agresywnej chemii myjącej,
takiej jak wodorotlenek sodu. Jedyną wymaganą „chemią”
w całym procesie przygotowalni jest detergent, podobny w
składzie do płynu do mycia naczyń.

Płyty TOYOBO Cosmolight® CTP
Płyty TOYOBO Cosmolight® CTP są rewolucyjnymi
cyfrowymi, wymywanymi wodą płytami do druku
fleksograficznego, które są odporne na farby wodne,
rozpuszczalnikowe i UV.
Płyty CTP TOYOBO Cosmolight® mogą być używane we
wszystkich naświetlarkach CTP i są dostępne w 3 wersjach:
QZ, QS, QH.

Proces obróbki płyty fleksograficznej
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Folia ochronna
(poliester)
Czarna maska
Światłoczuły
polimer
Warstwa przylepna
Podkład (folia poliestrowa)

Cosmolight®QZ
Stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie Cosmolight® QZ CTP jest najnowszym osiągnięciem
zespołu R&D TOYOBO w Japonii.
Płyty fotopolimerowe Cosmolight® QZ CTP zostały opracowane dla fleksograficznych drukarni wąsko-wstęgowych oraz szerokowstęgowych, które wymagają najwyższej możliwej jakości druku. Cosmolight® QZ CTP wyróżniają się na tle drogich w obróbce
płyt rozpuszczalnikowych pod względem jakości druku i trwałości, jednocześnie redukują do minimum czas obróbki oraz koszty
operacyjne drukarni.

Zalety Cosmolight® QZ CTP

Główne zastosowania Cosmolight® QZ CTP

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

płaski punkt
fenomenalny transfer farby
stabilne, małe półtony nawet podczas druku długich zleceń
pozwala na uzyskanie odwzorowania 1:1
jest odporna na wszystkie typy farb
budowa i napięcie powierzchniowe nie pozwala na odkładanie
się farby w druku, nabieranie farby czy mostkowanie
bardzo trwała przy długich nakładach

druk na kartonie
opakowania elastyczne
druk etykiet
druk etykiet odzieżowych

Cosmolight®QS
Ta płyta to standard wysokiej jakości druku fleksograficznego.
Zalety Cosmolight® QS CTP

Główne zastosowania Cosmolight® QS CTP

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

bardzo krótki czas obróbki
odporność na farby na bazie wody, rozpuszczalników
oraz farby UV
można używać w istniejących urządzeniach CTP
płaski punkt
stabilne małe półtony, nawet podczas druku długich zleceń
nie klei się
trwałość

druk etykiet
opakowania elastyczne
druk na kartonie
druk etykiet na kopertach

Cosmolight® QH CTP
Cosmolighta® QH jest twardszą płytą CTP.
QH jest dostępna w gubościach1.14mm i 1.7mm. Cosmolight® QH nadaje się dodruku na twardszych, bardziej gładkich podłożach,
jak folie i shrink sleevy. QH można także stosować jako alternatywę dla płyt typograficznych.

Zalety Cosmolight® QS CTP

Główne zastosowania Cosmolight® QS CTP

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

bardzo krótkie czasy obróbki
płaski punkt
odporna na farby na bazie wody, rozpuszczalników
oraz farby UV
bardzo stabilne małe półtony, nawet podczas druku
długich zleceń
trwała

druk folii
twardsze, bardziej gładkie podłoża
etykiety termokurczliwe - shrink sleeve
druk kodów kreskowych
druk etykiet

PrintSystems 2020/2021
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Specyfikacja płyt fleksograficznych cyfrowych
Typ

QS

Grubość (mm/inch)

QH

QZ

1.14/0.045

1.70/0.067

1.14/0.045

1.70/0.067

1.14/0.045

1.70/0.067

77°

71°

81°

76°

77°

71°

Twardość
Folia poliestrowa

0.125mm (0.005”)

Formaty (mm/inch)

635 X 762, 762 X 1016, 900 X 1 200 25”X30”, 30”X40”, 35.4”X47.2”

Odwzorowanie obrazu
Maksymalna liniatura
Minimalna wartość %
Minimalna średnica linii
Min. wolnostojący punkt

200 lpi
1 ~ 95%
0.03 mm (0.001”)
0.20 mm (0.008”)

200 lpi
1 ~ 95%
0.03 mm (0.001”)
0.10 mm (0.004”)

Płyty fleksograficzne Cosmolight® analogowe
Analogowe płyty Cosmolight® TOYOBO do stosowania z negatywem występują w różnych twardościach. Mogą być wykorzystywane
do druku elastycznych opakowań, etykiet, kopert i wielu innych. Płyty fleksograficzne Cosmolight® analogowe, w zależności od
rodzaju płyty, nadają się do drukowania za pomocą farb rozpuszczalnikowych, UV oraz wodnych.

Zalety płyt analogowych Cosmolight®

Główne zastosowania płyt analogowych Cosmolight®

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

wysoka zdolność reprodukcji
wysoka rozdzielczość
wysoka wytrzymałość
bardzo niski przyrost punktu
wyraźny druk w kontrze
doskonały transfer farby
płyta gotowa do druku w mniej niż 1 godzinę

elastyczne opakowania
drukowanie etykiet
torby papierowe i plastikowe
pojemniki na napoje
koperty
lakier / powłoka

Specyfikacja płyt fleksograficznych analogowych
NR

Typ

NS

NH

NEO

Grubość
(mm/inch)

1.14

1.70

2.54

2.84

1.14

1.70

2.54

2.84

1.14

1.70

2.54

2.84

1.14

1.70

2.54

2.84

(0.045”)

(0.067”)

(0.100”)

(0.100”)

(0.045”)

(0.067”)

(0.100”)

(0.100”)

(0.045”)

(0.067”)

(0.100”)

(0.100”)

(0.045”)

(0.067”)

(0.100”)

(0.100”)

Twardość

71°

60°

52°

50°

77°

71°

65°

64°

81°

76°

71°

70°

76°

68°

61°

60°

Folia
poliestrowa
Formaty
(mm/inch)

0.125mm (0.005”)

0.125mm/0.188mm
(0.005”/0.007’’)

0.125mm/0.188mm
(0.005”/0.007’’)

0.125mm/0.250mm
(0.005”/0.01”)

457X 610 (18”X24”)
610X 762 (24”X30”)
762X1016 (30”X40”)
1067X1524 (42”X60”)

457X 610 (18”X24”)
610X 762 (24”X30”)
762 X 1016 (30” X 40”)
1067X1524 (42”X60”)

457X 610 (18”X24”)
610X 762 (24”X30”)
762 X 1016 (30” X 40”)
1067 X 1524 (42” X 60”)

457X 610 (18”X24”)
610X 762 (24”X30”)
762 X 1016 (30” X 40”)
1067X1524 (42”X60”)

175 lpi
1~ 95%
0.03 mm (0.001”)

175 lpi
1~95%
0.03 mm (0.001”)

175 lpi
1~95%
0.03 mm (0.001”)

150 lpi
2~95%
0.05 mm (0.002”)

0.10 mm (0.004”)

0.10 mm (0.004”)

0.10 mm (0.004”)

0.15 mm (0.006”)

Odwzorowanie
obrazu
Max. liniatura
Min. wartość %
Min. średnica linii
Min. wolnostojący
punkt
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Proces wdrożenia technologii flexo-woda

AUDYT
Analiza potrzeb biznesowych, wykorzystywanych technologii, maszyn, urządzeń
oraz procesu produkcyjnego.

WYBÓR ROZWIĄZAŃ
Wybór technologii CtP.
Przygotowanie dedykowanych wariantów rozwiązań wg potrzeby klienta oraz
możliwości integracji istniejących maszyn i urządzeń.
Przygotowanie testowych płyt polimerowych oraz przedruk.
Wybór docelowego rozwiązania.

WDROŻENIE
Przygotowanie pomieszczenia według wytycznych i wymagań wdrożenia rozwiązania.
Instalacja i wdrożenie technologii.
Przedruki kalibracyjne.
Opracowanie profilu kolorystycznego.
Wybór parametrów obróbki dla różnych specyfikacji prac.
Szkolenie pracowników.
Przygotowanie pierwszej pracy produkcyjnej i odbiór techniczny rozwiązania.

WSPARCIE
Stała opieka dedykowanego doradcy technicznego, regularnie wizyty, konsultacje,
szkolenia, dostęp do bazy wiedzy, ewaluacja rozwiązań.

PrintSystems 2020/2021
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Płyty typograficzne CTP
TOYOBO jest pionierem w dziedzinie
wymywalnych płyt typograficznych.

wodno-

Zaletą stosowania płyt typograficznych Printight® CTP
wymywanych w wodzie jest szybszy proces obrazowania,
bez użycia negatywu. Dzięki temu uzyskuje się wysoce
spójną jakość płyty oraz skraca czas pracy personelu, a
także obniża koszty operacyjne niezbędne do obróbki płyty
typograficznej.
Naświetlarka CTP używa lasera do usuwania czarnej maski,
aby umożliwić światłu UV utwardzenie fotopolimeru.
Płyty typograficzne Printight® CTP można stosować we
wszystkich laserach CTP.

Rezultatem stosowania płyt Printinght jest wysoka jakość druku dzięki płaskiemu wierzchołkowi, niewielkiemu
przyrostowi punktów i wysokiemu transferowi farby.
Płyta typograficzna TOYOBO CTP Printight® QF ma podstawę z folii poliestrowej i jest dostępna w różnych
grubościach i twardościach. Główną zaletą, podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów
fotopolimerowych TOYOBO, jest to, że w procesie przygotowania nie używa się rozpuszczalników,
a wymywanie odbywa się za pomocą wody.
Płyta typograficzna TOYOBO CTP Printight® QM ma szereg specjalistycznych zastosowań. Printight® QM
ma metalową podstawę i jest dostępna w różnych w grubościach i twardościach. Zaletą stosowania płyt typograficznych
Printight® QM jest wysoka jakości detail - 175 LPI. Zastosowanie fotopolimerów poprawia elastyczność i obniża koszty
operacyjne.

Proces obróbki płyty typograficznej
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Zalety płyt typograficznych Printight® CTP

Zastosowanie płyt typograficznych Printight®

●
●
●
●
●
●

●

doskonała reprodukcja obrazu
lepsze odwzorowanie punktów, liter
płynna gradacja
doskonała elastyczność i łatwy montaż
wygładzona (mniej lepka) powierzchnia płyty
zwiększona wytrzymałość płyty w druku

nadruki: etykiet, kubeczków, puszek,
wiader, tubek, kapsli
● tampodruku
● wytłaczanie
● lakierowanie

Czas obróbki płyty skrócony do minimum
●
●
●
●

ekspozycja maski 1-3 min
wymywanie: 150 sekund
suszenie: 10 minut
utwardzanie niewiele więcej niż 3 minuty!

Specyfikacja płyt typograficznych cyfrowych
Grubość

Podkład

Twardość Shore D

Przegląd

40; 67; 55

0,49; 0,53

55

0,59; 0,65

0,95

55; 40; 25; 67

0,68; 0,74

0,73

55; 67

0,43; 0,47; 0,51; 0,54

67

0,53; 0,57

55; 67; 40

0,69; 0,65; 0,73

0,70
0,80

FOLIA

0,83

METAL

0,95

Płyty fleksograficzne Printight® analogowe
Asortyment zawiera ponad 200 rodzajów płyt, które potrafią zaspokoić potrzeby każdego klienta. Dostępne twardości to od
25° Shore D do nawet 80° Shore D. Płyty występują w standardowych formatach A-1, A-2, A-3, i A-4, 635×815, oraz wielu innych
indywidualnie dopasowywanych do potrzeb klientów.

Specyfikacja płyt typograficznych analogowych
Grubość

Podkład

0,43

Twardość Shore D
55; 67

0,55

55; 40

0,70

55; 40; 27; 25

0,80

55; 67

0,83
0,95

FOLIA

55
67; 55; 40; 27; 25

1,20

27; 25

1,52

40; 27; 25

1,70

25

2,00

25

0,43

67

0,73

55; 67

0,83

55; 67

0,95

67; 55; 40; 27; 25

1,00

METAL

27

1,20

27

1,52

67; 55; 40; 27; 25

1,70

25
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Laser CTP Amsky

Doskonała relacja jakości do ceny!
W pełni zautomatyzowany, łatwy w obsłudze, super nowoczesny laser CTP Amsky Aura wykorzystuje dynamiczny
autofocus oraz równoważnik obciążenia, aby zapewnić najwyższą jakości i stabilność produkcji płyt fleksograficznych
i typograficznych.
Nowo zaprojektowany system próżniowy do bębna zewnętrznego utrzymuje płytę polimerową na jego powierzchni,
bez konieczności nakładania taśmy mocującej na obszar poza płytą.
W skład zestawu wchodzi również oprogramowanie do aranżacji plików na płycie fleksograficznej,
do importowania zrastrowanych plików 1-bit TIFF z jakiegokolwiek RIP’a oraz ułożenia prac na płycie
i zdefiniowania kluczowych parametrów. Niskie koszty wymiany lasera!
AMSKY to wiele możliwości zawartych w standardzie i w bardzo konkurencyjnej cenie. Wysoka jakość, funkcjonalności
systemu CTP oraz doskonałe parametry techniczne spełnią wysokie oczekiwania Twojego biznesu.

Funkcjonalności Amsky Aura computer to plate:
●

predefiniowanie płyt

●

zarządzanie kolejką prac

●

układanie, impozycja plików 1bit TIFF

●

status postępu każdej z prac

●

przechowywanie informacji o każdej
realizowanej pracy

●

funkcje archiwizacji

●

przesyłanie prac do AURA

MODELE

400, 600 E, 600 S, M 600 E, M 600 S, 800E,
800S

PRĘDKOŚĆ
Model E -1,25 m2/h, Model S- 2,5 m2/h

FORMAT MAX.

17”x12”/430mm x 330mm
26”x17”/680mm x 430mm
25”x30”/635mm x 762mm

FORMAT MIN.
100mmx100mm

RODZAJ PŁYT

Cyfrowe Płyty flekso i typograficzne,
Film ablacyjny

ROZDZIELCZOŚĆ
4 000dpi

14
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Aura 400, M600, 600 i Aura 800 - specyfikacje techniczne
MODEL
Źródło światła
Prędkość
ekspozycji
Max. rozmiar
płyty

400

M600E

M600S

600E

600S

800E

800S

16 kanałów

16 kanałów

32 kanały

16 kanałów

32 kanały

16 kanałów

32 kanały

1,25 m²/h

1,25 m²/h

2,5 m²/h

1,25 m²/h

2,5 m²/h

1,25 m²/h

2,5 m²/h

430 mm x 330 mm

680 mm x 430 mm

680 mm x 430 mm

635mm x 762mm lub mniejsze

płyty fleksograficzne
oraz typograficzne na
podłożu foliowym

płyta typograficzna
o metalowym podłożu

płyta cyfrowa fleksograficzna

cyfrowe płyty fotopolimerowe
fleksograficzne oraz typograficzne

Grubość płyty

0.14mm - 1.14mm

0.73 mm-0.95 mm

0.7 mm-2.84 mm

0,3 mm – 2,84 mm

Zastosowanie

-

puszki do napojów, opakowania
plastikowe, tuby

etykiety

etykiety

Format
danych

-

-

-

1 Bit TIFF

Rozdzielczość

4000 dpi

4000 dpi

4000 dpi

4000 dpi

Montaż płyty

Manualny

Manualny

Manualny

Manualnie na stole
z podciśnieniem

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

-

-

-

tak

Żywotność
lasera

>10000h

>10000 h

>10000 h

> 10000 h

Wymiary
urządzenia
L×W×H

830×630×1056 mm

1087×770×1000 mm

1087×770×1000 mm

1630 x 1170 x 965 mm

Waga
urządzenia

280 kg

400 kg

400 kg

800 kg

Mainframe 0.5KW
+Vacuum 1.5KW

220 V/50 Hz, 60 Hz Mainframe
1.5 KW+wilgotność 1.1 KW

220 V/50 Hz, 60 Hz Mainframe
1.5 KW

1x230V/50HZ, 60HZ/3KW

Temperatura: 18-30°C,
wilgotność:10%-80%

Temperatura 18-30 °C,
wilgotność 10-80%

Temperatura 18-30 °C,
wilgotność 10-80%

Temperatura 18-25 °C,
wilgotność ≤ 70 %,
nie kondensująca

Typ płyty

Interfejs
Sieć/Internet

Zasilanie
Środowisko
pracy

Pobierz bezpłatną aplikację FlexoPrint
Korzystaj z przydatnych w codziennej pracy
profesjonalnych kalkulatorów. Teraz masz wszystko
pod ręką w Twoim telefonie!

PrintSystems 2020/2021
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Własna przygotowalnia CTP to pełna elastyczność
i szybkość reagowania na rosnące oczekiwania
zleceniodawców.
Zainwestuj i zagwarantuj sukces biznesowy na lata!
Dla większości użytkowników technologii CTP kluczowym czynnikiem podjęcia decyzji o inwestycji była potrzeba
zwiększenia efektywności i rentowności.
Rosnące wymagania klientów końcowych w zakresie jakości druku oraz szybkości realizacji zleceń wymagają
optymalizacji procesów druku i wdrażania nowoczesnych, cyfrowych technologii. Inwestycja we własną przygotowalnię,
to zapewnienie wysokiej i konkurencyjnej pozycji na rynku w długiej perspektywie czasowej.

Korzyści

Oszczędność czasu

Zmniejszenie kosztów

Zwiększenie jakość druku

Przejście na technologię cyfrową CTP
redukuje czas związany ze zlecaniem
i oczekiwaniem na realizację usługi na
zewnątrz. Pozwala na szybką, powtarzaną
pracę oraz redukcję czasu przestojów.

Laser CTP eliminuje koszty
negatywów, zakupu usług w zewnętrznej
przygotowalni oraz zmniejsza koszty
pracy. Korzyścią jest mniej przestojów
maszyn drukarskich i ograniczenie strat
materiałowych.

Wysoki, przewidywalny i powtarzalny
standard druku staje się faktem. Dokładne
odwzorowanie punktów i eliminacja
błędów wynikających z uszkodzenia płyty
polimerowej lub negatywu wpływa znacząco
na poprawę jakości.

Automatyzacja procesu

100% kontroli

Szybkość i elastyczność

Własna przygotowalnia CTP eliminuje
Cały proces przygotowania płyt
Własna przygotowalnia CTP to pełna elastyczność i
ewentualne błędy człowieka. Pliki bezpośrednio z odbywa się w Twojej drukarni. Kontrolujesz
szybkość reagowania na stale rosnące
dostarczonego PDFa trafiają do lasera CTP,
pracę i jej efekty, zapewniając zachowanie
oczekiwania zleceniodawców. Umiejętność
a potem na płytę fotopolimerową.
najwyższej wymaganej jakości zleceń Twoich
sprostania ogromnej presji na terminy
Są automatycznie zapisywane, kolejkowane
klientów oraz bezpieczeństwo plików
realizacji prac, zwinność zmian produkcji dla
i archiwizowane, co ułatwia pracę i zapewnia
graficznychi przekazanych danych.
niskonakładowych zleceń oraz szybka eliminacji
pełne bezpieczeństwo danych.
błędów są teraz kluczem do zwiększenia
efektywności.

Jak zwiększyć korzyści wynikające z wdrożenia technologii CTP?
Doskonałe rezultaty daje połączenie technologii CTP z wodnowymywalnymi płytami polimerowymi TOYOBO.
Poza zwiększoną efektywnością procesu druku uzyskujesz doskonałą jakość z płaskich punktów takiej płyty i chronisz
środowisko eliminując całkowicie szkodliwe rozpuszczalniki.
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Dlaczego przygotowalnia wodna od Print Systems?
Nowa przygotowalnia wodna CtP – nowa jakość papierowej elegancji, Duni.
„Decyzję o podjęciu współpracy z Print Systems podjęliśmy na podstawie wnikliwej analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
O ostatecznym wyborze dostawcy zdecydowała dotychczasowa współpraca z firmą, oparta na profesjonalnym wsparciu
technicznym, zapewnienie szybkiego serwisu urządzeń na miejscu oraz modyfikacja RIP’a pod nasze wymagania i metody
pracy. Duże znaczenie miała też cena rozwiązania oraz warunki wdrożenia technologii. Bardzo cenne okazało się techniczne
wsparcie i doradztwo jakie otrzymaliśmy zarówno na etapie planowania, jak w trakcie przebudowy naszej przygotowalni.
Już teraz można podsumować rezultaty pracy nowej, wodnej przygotowalni CtP w Duni.
Twarde dane produkcyjne wskazują na skrócenie czasu przygotowania formy drukowej o ok. 40%. Każda płyta wychodzi
za pierwszym razem bez błędów, co zdecydowanie zmniejsza ilość odpadów. Inwestycja wpłynęła pozytywnie na zmianę
organizacji pracy naszej przygotowalni z pracy dwuzmianowej na jednozmianową. To generuje duże oszczędności kosztów
pracy. Operatorzy doceniają wyższy komfort obróbki matryc. Teraz jest im łatwiej kontrolować cały proces, który wymaga
mniej czynności manualnych.”

		
		

Paweł Leszczyk

Efficiency Manager, Duni. Grudzień 2018

Laser CTP do zadań specjalnych. Wysoka i powtarzalna jakość w pełni
kontrolowana przez KiMM.
„Decyzja o przejściu na technologię CtP była spowodowana poszukiwaniem rozwiązań, które uniezależnią naszą firmę od
zewnętrznych dostawców i pozwolą nam w pełni kontrolować proces produkcji naszych matryc polimerowych. W odpowiedzi
na potrzeby rynku, chcieliśmy maksymalnie skrócić czas realizacji zleceń, jednocześnie, nie tracąc nic a nawet osiągając
lepszą jakość produktów. Nie bez znaczenia była także możliwość wyeliminowania kosztów związanych z odbiorem klisz
analogowych. Przy wyborze urządzenia kierowaliśmy się również kwestiami ograniczenia wpływu procesu naświetlania
na środowisko oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla operatora. Oferta przedstawiona przez Print Systems
spełniała nasze oczekiwania. Relacja ceny do jakości urządzenia oraz dotychczasowe doświadczenia we współpracy
ostatecznie przesądziły o wyborze urządzenia i dostawcy.”

		
		

Maciej Mazek

właściciel firmy KiMM. Grudzień 2019

Wyższa efektywność, niezależność i rozwój w drukarni ROLFLEX. Kompleksowa
inwestycja we własną przygotowalnię wodną.
„Zaproponowany przez Print Systems pakiet – zarówno cena jak i sposób finansowania był idealnie dopasowany do naszych
możliwości i potrzeb. Analiza dostępnych na rynku konkurencyjnych urządzeń również potwierdziła ten wybór. Partnerskie
relacje oraz eksperckie wspar-cie, jakie oferuje Print Systems, okazały się kluczowe na tym etapie rozwoju firmy ROLFLEX.
Myślę, że ta współpraca zaowocowała przeniesieniem nas na kolejny poziom możliwości. Zalety nowego systemu można długo
wymieniać, ale przede wszystkim jest to skrócenie czasu przygotowania formy nawet o 75%, większa wydajność przygotowalni
oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Natomiast technologia CTP to przede wszystkim jakość.”

		

		

Tomasz Pastuszka

Dyrektor Zakładu ROLFLEX. Maj 2017
PrintSystems 2020/2021
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Maszyny do fotopolimerów
Urządzenia do obróbki płyt fleksograficznych i typograficznych to wielofunkcyjne maszyny typu
all-in-one. Zostały zaprojektowane tak, aby wykonywać najwyższej jakości formy drukowe z wodnych płyt
fotopolimerowych japońskiej marki TOYOBO. Dzięki innowacyjnym technologiom wykorzystanym w produkcji
tych urządzeń proces obróbki płyty jest szybki i czysty. Płyty charakteryzują się wysoką rozdzielczością
oraz doskonałym i wydajnym transferem farby.
FORMAT MAX.
660x810 mm, 920x1200 mm, 1060x1530 mm

WYCIĄGI
Ø100 mm i Ø40 mm

ŚRODOWISKO PRACY
15 – 30 st. C, wilgotność 40%-60%

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
16A 400 V AC (3 Ph/N/PE) 50/60 Hz- 7kW

WYMIARY
1250*1420*1150 mm

NAŚWIETLARKO-SUSZARKA ZE STOŁEM CHŁODZĄCYM EXPOSURE

Maszyny do obróbki płyt
typograficznych
FORMAT ROBOCZY

35x50 cm

50x70 cm

NAŚWIETLANIE UVA

inline 56 cm szer.
90x120 cm

opcja

WYMYWANIE
SUSZENIE
Przejdź do
wyszukiwarki
maszyn

DOŚWIETLANIE UVA
UTWARDZANIE UVC
FILTRACJA

Maszyny do obróbki płyt
fleksograficznych
FORMAT ROBOCZY

35x50 cm

50x70 cm

NAŚWIETLANIE UVA
WYMYWANIE
SUSZENIE
DOŚWIETLANIE UVA
UTWARDZANIE UVC
FILTRACJA
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opcja

64x78 cm

in line
90 cm szer.
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Pianki Biessse
Taśmy piankowe do montażu płyt fotopolimerowych włoskiej firmy Biessse to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą
o branży druku fleksograficznego. Zapewniają świetne przyleganie matrycy do cylindra w każdych warunkach. Sprawdzą się
w drukarniach opakowań giętkich i etykiet realizujących najbardziej wymagające zlecenia dla klientów końcowych.

Zalety pianek Biessse

Proste w montażu
Rożne kolory pianki dla łatwiejszej
identyfikacji. Wysoka spójność
wewnętrzna i podwójne
wzmocnienie dla łatwiejszego,
czystszego demontażu.

Skuteczny system
kompresji

Doskonałe wyniki
przyczepności

Zapobiega tworzeniu się
pęcherzyków

Unikalna formuła wysokiej
odporności. Szeroki wybór
kompresji i długotrwała, wysoka
powtarzalność w druku.

Mocna przyczepność
zapobiega odklejaniu się pianki i
płyty. Czysty demontaż
po druku - bez pozostałości.

Przeźroczysta, żeby łatwiej zauważyć
pęcherzyki. Specjalnie
zaprojektowana struktura umożliwia
ich eliminację.

Pianki Biesse występują w dwóch grubościach: 0,55mm i 0,38mm. Taśma o grubości 0,55mm posiada 5 stopni
kompresji: twarda, średnio twarda, średnia, średnio miękka i miękka. Taśma o grubości 0,38mm posiada 3 stopnie
kompresji: twarda, średnia i miękka. Pianki do montażu matryc fotopolimerowych Biessse posiadają również specjalny system
mikrokanalików odprowadzających powietrze, dzięki czemu podczas montażu nie tworzą się bąble uniemożliwiające precyzyjny
oraz stabilny druk.
Grubość 0,55 mm - produkt dostępny w 6 stopniach kompresji

BS MOUNT 20.100

Wysoka kompresja
Punkty, cienie, linie
i małe czcionki; Żółta

BS MOUNT 20.150

Średnio-wysoka kompresja
Druk kombinowany z przewagą punktów, cieni, linii
i małych czcionek; Czerwona

BS MOUNT 20.200

Średnia kompresja
Druk kombinowany
zrównoważony; Biała

BS MOUNT 20.250

Średnio-niska kompresja
Druk kombinowany z przewagą apli
i linii; Zielona

BS MOUNT 20.275

Niska kompresja
Druk apli;
Szara

BS MOUNT 20.300

Bardzo niska kompresja
Druk apli, intensywniejsze kolory;
Niebieska

Grubość 0,38 mm - produkt dostępny w 3 stopniach kompresji
BS MOUNT 15.150

Średnio-wysoka kompresja
Druk kombinacyjny z przewagą rastrów, cieni
i małych czcionek; Różowa

BS MOUNT 15.200

Średnia kompresja
Druk kombinacyjny zrównoważony;
Pomarańczowa

BS MOUNT 15.300

Bardzo niska kompresja
Druk apli;
Beżowy

20
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Mikroskopy Troika
Precyzyjne, specjalistyczne urządzenie pomiarowe PIIP HD
i mikroskopy 3D AniCAM brytyjskiej firmy Troika produkowane dla
branży poligraficznej umożliwiają wykonywanie pełnych pomiarów:
●

form drukowych fleksograficznych i typograficznych / suchy
offset, sleevów drukowych, elastomerów do druku

●

stanu zużycia aniloksów

●

przedruków

●

jakości dostarczanych przez producenta aniloksów

●

płyt CTP z maską

●

negatywów CTF

●

walców rotogravure’owych

Do każdego urządzenia można zainstalować dedykowane oprogramowanie tj. oprogramowanie do pomiaru
płyt i przedruków, oprogramowanie do kontroli stanu zużycia aniloxów w 3D, oprogramowanie do kontroli stanu
zużycia cylindrów rotogravure’owych w 3D, oprogramowanie do weryfikacji przyrostu punktów począwszy od
negatywu lub płyty CTP z maską po przez gotową wyprocesowaną płytę polimerową, kończąc na przedrukach.
Każda z aplikacji posiada indywidualne funkcje, co czyni z urządzeń Troiki wszechstronne narzędzie
do pełnej kontroli i analizy procesu przygotowania do druku dla każdej z dostępnych form druku. Mikroskopy
zapewniają pełną kontrolę nad wykonywanymi przedrukami oraz weryfikację większości pozostałych procesów
towarzyszących drukowi.

Opcje pomiaru
FLEXO

ANILOKS

Co mierzymy?

Co mierzymy?

Ligaturę
w (lpi/lpcm)

Średnią objętość
komórki

Procentowość
punktu (%)

Liniaturę komórek w lpi
lub lpcm

Analizę profilu punktu
(kształt, wysokość, kąty itp.)

Średnicę szczeliny komórek

Odległość
i średnicę
Kąt i odchyłki
kątów

Szerokość ścianki
komórek

GRAWIURA
Co mierzymy?
głębokość

pojemność

otwarcie

ścianka

kanał

kąt graw.

liniatura

kąt (opcja)

Głębokość
komórek
Kąt odchylenia
komórki

Podgląd w 3D
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Aniloksy
Aniloks to serce maszyny drukarskiej. Jest
odpowiedzialny jest za dostarczenie ściśle określonej
ilości farby na matryce drukarską.
W związku z tym jakość wałka rastrowego ma
kolosalny wpływ na jakość druku. Pojemność aniloksa
dopasowujemy do ilości farby jaką chcemy nałożyć na
materiał. W zależności od liniatury pracy dobieramy
również liniaturę aniloksa.
Specjaliści Print Systems dobierają parametry aniloksów
indywidualnie i odpowiednio do wymagań
jakościowych druku.
Nasz dostawca firma BAT Graphic jest niezawodnym
producentem wysokiej jakości i precyzji aniloxów dla
branży drukarskiej. Francuska firma jest głównym
dostawcą aniloksów dla wielu znanych, światowych
producentów maszyn drukarskich.
BAT Graphics świadczy również usługi regeneracji
aniloksów.

Lampy UV i IR
Lampy UV firmy LampTech są najwyższej jakości
zamiennikami oryginalnych lamp.
Mają zastosowanie w takich dziedzinach jak:
●

offset

●

druk na ceramice

●

sitodruk

●

szkle

●

flekso

●

●

druk typograficzny

do sterylizacji powietrza i
wody

●

druk na metalach

●

●

druk powłok
drewnianych

do drukowania na płytach
kompaktowych

●

utwardzania UV kleju

●

plastikowych

Lampy, można zamówić z domieszką rtęci, galu, indu, żelaza i ich kombinacji. Nasze lampy UV są objęte gwarancją do
1,500 godzin.
LampTech produkuje pojedyncze i podwójne promienniki dla drukarek Heidelberg, Roland, KBA, Komori, Akyama,
Mitsubishi, Sakurai itd. Posiadamy lampy pracujące w systemach takich jak Eltosch, Grafix, Piller, Herberts, Jac De Vries,
Moss, XRLM, Ryobi, Romayor itp.
Możemy dostarczyć pełną gamę zamiennych lamp dla maszyn Heidelberg, w tym Piller, Drystar, jak również szybkie
emitery fal średnich.
Gwarantujemy 5000 godzin pracy dla emiterów fal bliskich i średnich oraz 20000 godzin pracy na emitery fal
średnich.
22
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Rakle
Rakla pozwala kontrolować ilość farby, która znajduje się na cylindrze drukowym. Zbiera z powierzchni cylindra
nadmiar farby, podczas gdy cylinder obraca się w trakcie jej nakładania.
Rakle BLADE MASTER zostały wyprodukowane przy użyciu najwyższej jakości materiałów i przy użyciu
najnowocześniejszego procesu technologicznego.
Rakle BLADE MASTER charakteryzują się:

Rakle BLADE MASTER dają następujące korzyści:

●

dokładną prostoliniowością

●

długi czas pracy i produkcji bez przestojów

●

bardzo jednorodną mikro strukturą bez
niejednolitości lub szkodliwych wtrąceń

●

bezpieczne drukowanie bez uszkodzenia
cylindrów

●

dużą odpornością na zużycie

●

●

twardością i dużą wytrzymałością na rozciąganie

wymagany mały docisk rakli, dzięki dokładnej
prostoliniowości

●

precyzyjnym wykończeniem krawędzi

●

zmniejszone zużycie cylindra

PRODUKT

STAL WĘGLOWA

PRODUKT

Szerokość ostrza

Grubość ostrza

Szerokość ostrza

STAL NIERDZEWNA
Grubość ostrza

10

0,15

0,20

0,25

35

-

0,20

20

0,15

0,20

-

40

0,15

-

-

25

0,15

0,20

-

45

-

0,20

0,25

30

0,15

0,20

-

50

0,15

0,20

-

32

0,15

0,20

-

55

-

0,20

-

35

0,15

0,20

-

60

0,15

-

-

40

0,15

0,20

0,25

45

0,15

-

-

50

0,15

0,20

-

55

0,15

-

-

PRODUKT

60

0,15

0,20

0,25

Szerokość ostrza

-

35

70

-

0,20

-

NIEBIESKA STAL WĘGLOWA
Grubość ostrza
-

0,20
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Prostota, użyteczność i ekodesign
Taki cel przyświecał pomysłodawcom i konstruktorom maszyn peryferyjnych dla fleksografii, których
produkcję uruchomił Print Systems. Marka QUICKER oferuje urządzenia myjące do płyt po druku i części
maszyn. Mycie odbywa się przy użyciu specjalistycznej chemii, która dopełnia kompleksową ofertę
nowoczesnych, innowacyjnych i w pełni zautomatyzowanych urządzeń.

„Uruchomienie własnej produkcji to była trudna
i ważna decyzja, którą rozważaliśmy już od kilku lat.
Po dotychczasowych doświadczeniach jako dystrybutor
dopiero teraz jesteśmy w stanie każdą maszynę dopasować
do potrzeb odbiorcy. Daje to dużą przewagę konkurencyjną.
Jesteśmy odpowiedzialni za cały proces od wykreowania
funkcjonalności maszyny, poprzez wyprodukowanie,
po profesjonalny serwis urządzeń. Wymaga to większego
zaangażowania naszych zasobów ale z ogromną korzyścią
dla klienta końcowego. Na tym nam najbardziej zależy.
Postawiliśmy na prostotę, użyteczność i ekologię. Wybraliśmy
sprawdzone przemysłowe rozwiązania. Chcieliśmy też nadać
maszynom atrakcyjny wygląd i wyeliminować najbardziej
powszechne niedoskonałości tego typu urządzeń. Chcieliśmy
aby nasze urządzenia były trwałe, wytrzymałe
i przyjazne użytkownikom. Dzisiaj z perspektywy czasu jestem
pewien, że się to udało.”
Dariusz Szymendera, Prezes Print Systems

Urządzenia są produkowane z myślą o potrzebach dużych drukarni fleksograficznych wąsko i szeroko wstęgowych,
a ofertę urządzeń dopełnia dedykowana chemia QUICKER, która doskonale sprawdza się w tych urządzeniach,
gwarantuje skuteczne mycie oraz długą, bezawaryjną pracę każdej maszyny. Print Systems oferuje również dogodne
formy finansowania. Od tradycyjnego zakupu maszyny po wynajem długoterminowy gdzie jedynym kosztem drukarni
jest stały, miesięczny abonament.

24
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Mycie płyt fleskograficznych

Smart cleaning solutions 4Flexo

Myjka do płyt po druku QUICKER C
Myjka do płyt po druku QUICKER to bardzo skuteczne
urządzenie do mycia płyt fleksograficznych z każdego rodzaju
farb wodnych, solwentowych i UV.
Użytkownicy cenią sobie:
●

bardzo cichą pracę urządzenia

●

łatwą obsługę

●

skuteczne zabezpieczenia matryc przed wpadaniem
do zbiornika.

●

idealną czystość i suchość matrycy

●

eko standard - urządzenie pracuje w obiegu zamkniętym
dla wody i chemii

●

zdalne diagnozowanie ewentualnych awarii

M
ab aszy
on
n
am a w
en
cie

Maszyna automatyzuje proces mycia, zwiększa produktywność i wydajność czyszczenia matryc fotopolimerowych.
W krótkim czasie, zaledwie kilku minut, otrzymujemy idealnie czystą płytę, suchą i gotową do ponownego użycia.
To gwarantuje wysoką, powtarzalną jakość druku oraz skrócenie czasu realizacji zleceń.

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

Zasilanie

230V 50Hz lub 400V 50Hz

400V 50Hz

400V 50Hz

Wymagane dodatkowe przyłącza

Przyłącze powietrza 6 bar

Przyłącze powietrza 6 bar

Przyłącze powietrza 6 bar

Pojemność zbiornika na płyn [L]

25

25

60

Pojemność zbiornika na wodę [L]

25

25

30

Wymiary maszyny [mm]
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Mycie aniloksów

Smart cleaning solutions 4Flexo

Ultradźwiękowa myjka do aniloksów QUICKER U
Ultradźwiękowe myjki QUICKER do aniloksów i aniloks-sleeve są indywidualnie projektowane pod potrzeby każdej
drukarni. Myjki QUICKER do aniloksów i aniloks-przy użyciu dedykowanej chemii.
Użytkownicy cenią sobie:
●

krótki, w pełni zautomatyzowany i łagodny proces czyszczenia

●

doskonale czyste i gotowe do użycia aniloksy
w ciągu 25 minut

●

dwa zakresy częstotliwości 50 kHz i 100 kHz

●

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

500

SZ. 850 x W. 1000 x DŁ. 590

230V 50Hz

Pojemność zbiornika na płyn [L]

25

Pojemność zbiornika na wodę [L]

25

26
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Mycie części maszyn

Smart cleaning solutions 4Flexo

Ciśnieniowa myjka QUICKER HP
Nowoczesna, super wydajna ciśnieniowa komorowa myjka do części maszyn. Wystarczy jeden obrót kosza
stożkowego, a wszystkie elementy wstawione do mycia są idealnie czyste i wstępnie osuszone, bez pozostałości
cieczy.
Długość kałamarzy lub innych części może być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej drukarni.
Maszyna jednorazowo czyści do 6 elementów.
Użytkownicy cenią sobie:
●

bardzo łatwy dostęp do płynów i filtrów

●

możliwość wykonania wszystkich operacji od frontu, przez to maszyna zajmuje mało miejsca
i może stać w rogu hali

●

automatyczne programy ułatwiające obsługę

●

zbiornik na chemię oraz osobny na wodę jest z możliwością podgrzewania, przez co po umyciu
woda szybko odparowuje

●

eko standard - obieg zamknięty. Bezpieczne i zdrowe czyszczenie oraz środowisko pracy

●

koszty eksploatacyjne ograniczające się do płynów i tanich filtrów flizelinowych

●

konstrukcję zabezpieczoną antykorozyjnie - większość elementów jest wykonana ze stali nierdzewnej

●

odciąg oparów

Przykładowa konfiguracja maszyny:

QUICKER HP66
Maksymalna rozmiar
mytego elementu [mm]

SZ. 660 x W. 280 x DŁ. 140

Wymiary maszyny [mm]

SZ. 1400 x W. 1850
x DŁ. 1200

Zasilanie

400V 50Hz

Wymagane dodatkowe przyłącza

Przyłącze powietrza 6 bar

Pojemność zbiornika na płyn [L]

60

Pojemność zbiornika na wodę [L]

60

PrintSystems 2020/2021

27

wecare.printsystems.pl

Serwis urządzeń QUICKER
Najwyższy poziom obsługi serwisowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
komunikacji, wysokich standardów i bogatego know-how. Zasługujesz na więcej!

Pomoc zdalna

Rabaty na części i wizyty technika

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

Udzielamy rabatów na części i wizyty technika
od cennika widocznego w na platformie cyfrowej
na koncie klienta.

Platforma serwisowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikacja desktopowa i mobilna
Potwierdzanie statusów powiadomieniami
Możliwość przesyłania plików video i graficznych
Szybki sposób zgłaszania usterek
Dostęp do bazy wiedzy: pytań i odpowiedzi
Video z tutorialami z obsługi maszyny i jej konserwacji
Video tutoriale z wymiany części eksploatacyjnych
Pełna specyfikacja zarejestrowanego urządzenia.
Dostęp do bazy części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych.

Wizyta technika
W przypadku gdy pomoc zdalna nie pomogła, a wizyta
technika jest niezbędna dla szybkiego uruchomienia
maszyny, technik pojawi się w ciągu 48 h.

Dostawa części w 48h
W sytuacji gdy jest niezbędna wymiana
podzespołów w celu uruchomienia maszyny.
Nasz dział logistyki wyśle je kurierem z gwarancją
dostawy w ciągu 48h.

Pomoc zdalna + okulary AR
•
•
•
•
•

Nasz dział serwisowy ma widok w czasie rzeczywistym pola widzenia inżyniera z działu wsparcia technicznego klienta.
Umożliwia prowadzenie wideokonferencji pomiędzy pracownikami utrzymania ruchu, a naszym działem serwisowym.
Zdalny ekspert naszego serwisu może użyć czerwonego wskaźnika do pomocy i prowadzenia pracowników
utrzymania ruchu w trakcie naprawy.
Dział serwisowy może edytować stop-klatkę połączenia wideo, wymieniać noatki z inżynierem utrzymania ruchu klienta.
Dział serwisu może również udostępniać swój ekran inżynierom utrzymania ruchu klienta.

Pełna kontrola i przejrzystość kosztów w elastycznych pakietach serwisowych.
TY decydujesz o poziomie wsparcia!
Oferujemy wygodne pakiety serwisowe obejmujące przeglądy okresowe, naprawę i rabaty na części zamienne
w jednej stałej cenie, które ułatwią kontrolę kosztów i zapewnią komfort. W ramach pakietu otrzymujesz profesjonalne
wsparcie doświadczonych techników, wymianę części eksploatacyjnych oraz bardzo konkurencyjne ceny oryginalnych
części zamiennych. Pakiety obejmują cały okres eksploatacji maszyny. W praktyce odciążają naszych klinetów
i pozwalają im skoncentrować się na kluczowej działaności biznesowej.

Typ maszyny
Pomoc zdalna
Korzyści z platformy cyfrowej
Rabaty na części i wizyty technika
Wizyta technika w ciągu 48h w przypadku
niepowodzenia zdalnej pomocy
Dostawa krytycznych dla działania urządzenia
części w 48h
Pomoc zdalna + okulary AR
Zastępcza maszyna w przypadku braku

usunięcia 2020/2021
awarii
28możliwości
PrintSystems
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Specjalistyczna chemia
Środki do mycia i zabezpieczania matryc fotopolimerowych, części maszyn oraz aniloksów, to specjalistyczne detergenty
produkowane na podstawie opracowanej przez naszych ekspertów formuły, która zapewnia doskonałe efekty mycia.
Środki myjące do płyt fotopolimerowych są bezpieczne dla środowiska oraz dla elementów maszyn, w których są stosowane.
Przeznaczone zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego. Skutecznie usuwają farby rozpuszczalnikowe, wodne oraz
farby UV.

Chemia do mycia matryc i aniloksów

QUICKER Cleaner UV

QUICKER Cleaner Q-line

Płyn do mycia matryc po druku.
NIE REAGUJE Z METALAMI
LEKKIMI. Stosowany do mycia
maszynowego i ręcznego.

Płyn do mycia matryc po druku.
MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI
LEKKIMI. Środek dedykowany
do myjek QUICKER.

Zbiornik: 10L

Zbiornik: 10L

QUICKER Cleaner UV - Ręczne

QUICKER Anilox ULTRA

Płyn do mycia matryc po druku.
NIE REAGUJE Z METALAMI
LEKKIMI. Wyłącznie do mycia
ręcznego.

Płyn do mycia aniloksów,
do stosowania w myjkach
ulradźwiękowych.

Zbiornik: 10L
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Zbiornik: 20L

QUICKER Cleaner SOLVENT

QUICKER Anilox NEUTRAL

Płyn do mycia matryc
po druku farbami solwentowymi.
Stosowany w procesie mycia
ręcznego i maszynowego.

Płyn do mycia aniloksów,
do stosowania w myjkach
ulradźwiękowych. Nie reaguje z
metalami lekkimi.

Zbiornik: 20L

Zbiornik: 20L
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QUICKER Spray-On Cleaner

QUICKER Spray-On Cleaner

Płyn do mycia matryc drukowych,
wałków rastrowych i innych części
maszyn drukarskich zabrudzonych
farbami fleksograficznymi.

Środek do przemywania matryc
drukowych w trakcie druku.
Pojemniki 1 L z atomizerem.

Zbiornik: 20L

Chemia do przygotowania roztworu wymywającego w procesorach

Quicker Wash PRO
Proszek do sporządzania
kąpieli. Działa zmiękczająco
w roztworach wymywających
i myjących.
Opakowanie: 3kg

Quicker Wash PLUS

Quicker Wash KONCENTRA

EKOLOGICZNY płyn do
sporządzania kąpieli.

SILNIE ZASADOWY płyn do sporządzania kąpieli.

Zbiornik: 10L

Zbiornik: 10L

Specjalistyczne preparaty

Quicker MAGIC

Quicker Anti Spume

Quicker Absorb Gel

Preparat zbijający pianę.

Preparat do żelowania roztworu powstałego
po wymywaniu płyt wodnych, fleksograficznych

Zbiornik: 300ml

Preparat zabezpieczający
powierzchnię matryc drukowych,
zmniejszający napięcie
powierzchniowe, zmniejszający
transfer farby z matrycy, zapobiegający
obsychaniu farby na powierzchniach
niedrukujących, zapobiegający
wysyschaniu
matryc w trakcie archiwizacji.
Zbiornik: 600ml

Pojemnik: 10kg
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Technologia SILVERO pozwala na produkcję wysokiej jakości opakowań
elastycznych z folii metalizowanej na potrzeby sektora FMCG. Indywidualnie
projektowane opakowania z zastosowaniem metalicznych kolorów i
transparentnych elementów graficznych spełniają wysokie wymagania
segmentu premium.

GŁĘBIA KOLORU

OBIEKTY METALIZOWANE
W OBRĘBIE “OKIENKA”

Zadruk na folii metalizowanej
pozwala na uzyskanie głębi koloru
przy zachowaniu efektu metalizacji.

Technologia SILVERO pozwala na bardzo
dokładne i miejscowe umieszczenie
elementów uszlachetniających, również
w obrębie tzw: okienka.

POKAZANIE ZAWARTOŚCI

EKSPOZYCJA ZNAKÓW

Zastosowanie okienka pozwala
na efektowne pokazanie
walorów samego produktu.

Produkty marki Silvero umożliwiają
zastosowanie prawdziwych odcieni złota
i srebra, dzięki czemu możemy pokazać
na opakowaniu Twoje nagrody, wyróżnić
logotyp lub inny element grafiki.

CO WYRÓŻNIA TECHNOLOGIĘ SILVERO?

JAKOŚĆ

DOBRA CENA

NISKIE NAKŁADY

Technologia SILVERO pozwala
na uzyskanie doskonale
metalicznych elementów
graficznych charakterystycznych
dla produktów premium.

Przygotowanie do produkcji
w technologii SILVERO jest
znacznie tańsze niż w innych
technologiach, które pozwalają
na uzyskanie podobnego efektu.

Dzięki możliwości
uruchomienia produkcji przy
niskich nakładach możesz
wprowadzać wiele wzorów
opakowań bez ponoszenia
wysokich kosztów.
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NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI KREACJI

BEZPIECZNE
OPAKOWANIE

W technologii SILVERO
jedynym, co ogranicza kreację
opakowania, jest wyobraźnia.

Opakowanie wykonane
w technologii SILVERO
spełnia najwyższe standardy
bezpieczeństwa, zwłaszcza
jeżeli chodzi o produkty
spożywcze.

POSZUKUJESZ MOŻLIWOŚCI POSZERZENIA OFERTY,
A TYM SAMYM DODATKOWYCH PRZYCHODÓW?

•
•
•
•

Jesteś otwarty na innowacje?
Chcesz być trendy i kilka kroków przed konkurencją?
Masz pełną świadomość dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta
końcowego i rynku?
Chcesz wyróżnić się na tle konkurencji? Wzmocnić wizerunek drukarni
poprzez oferowanie nowych możliwości druku opakowań klasy premium?

Demetalizacja to możliwość poszerzenia Twojej aktualnej oferty bez
dodatkowych kosztów.
Oferujemy knowhow, pełne wsparcie techniczne, materiały marketingowe,
szkolenia dla działów handlowych i produkcji oraz pewne zyski.
Zostań naszym partnerem!
Więcej informacji na: www.silvero.com.pl
Dowiedz się więcej telefonicznie: +48 61 847 10 23

SILVERO - MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
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Usługi
Etykiety termokurczliwe shrink sleeve – konwerting
Oferujemy:
●

obróbkę wszystkich materiałów termokurczliwych: PVC, PETG, OPS, PLA, Hybrydy

●

klejenie wstęgi w rękaw aby uzyskać Layflat (gotowy shrink sleev) od 30 mm do 260mm

●

inspekcję sklejonego rękawa pod kątem poprawności sklejenia

●

ciecie rękawów termokurczliwych na użytki

●

nawijanie oscylacyjne rękawów

●

pełen zakres perforacji wertykalnej, horyzontalnej, w kształcie litery „K” oraz „T”

Studio DTP
Studio DTP oferuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania i przygotowania plików graficznych
pod druk fleksograficzny. Obróbką projektów zajmują się wyspecjalizowani graficy z wieloletnim
doświadczeniem dysponując najnowocześniejszym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem ESKO.
Zrealizujemy najbardziej wymagający projekt pod technologię flekso.
Działamy w branży fleksograficznej od ponad 18 lat, dysponujemy praktyczną wiedzą na temat przygotowania
projektów, plików graficznych pod druk fleksograficzny oraz obróbki matryc fotopolimerowych. Daje to nam
możliwość kompleksowego prowadzenia i kontroli projektu od fazy koncepcyjnej po wydruk.
Zakres usług:
●

kreacja opakowania/etykiety - projektowanie

●

profilowanie kolorystyczne

●

profilowanie maszyn i podłoży do druku

●

adaptacja pod druk

●

wykonanie montaży

●

przygotowanie proofów GMG odwzorowujących
druk flekso

●

akceptacja pliku przez Klienta

●

przygotowanie matryc drukowych

Pracujemy na oprogramowaniu czołowych dostawców jak: ESKO, Digiprint, X-Rite, GMG Color, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop.
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Wsparcie
Podczas naszej współpracy musimy mieć pewność, że:
●

zostało wdrożone właściwe rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom

●

zaimplementowane standardy jakości pozwalają zaspokoić rosnące oczekiwania Twoich klientów
końcowych poprzez:
●

zmniejszenie punktów rastrowych

●

zwiększenie transferu farby na podłoże

●

zapewnienie wysokiego poziomu spójności druku i jego powtarzalności

●

osiągnięte oszczędności w procesie obróbki płyt oraz optymalizacji produkcji poprawią Twoją produktywność
i wyeliminują zbędne przedruki

●

zastosowane rozwiązania pozwolą skutecznie zredukować odpady, ograniczyć wpływ produkcji na
środowisko oraz zmniejszyć koszty

Ty możesz być pewny, że:
●

nasza
współpraca
jest
oparta
oraz profesjonalnym know-how

●

serwis i eksperci są dostępni 24/7/365

●

szybka reakcja jest gwarantowana 24h

na

bogatym

doświadczeniu

naszych

specjalistów
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Gdzie działamy?

Estonia
Łotwa
Litwa

Polska
Republika Czeska

Słowacja
Węgry

Słowenia

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina
Włochy

Serbia
Czarnogóra

Wizyty techniczne
Orientacyjny podział czasu wizyty technicznej na produkcji

Satysfakcja
Współpraca z nami, to ciągłe podnoszenie jakości

3560

ilość wizyt technicznych
w ciągu roku
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5h 45m
średni czas trwania
wizyty technicznej

Twoje notatki

Cyfrowy mikroskop przenośny VT300 PLUS
Przyjazny interfejs

Kamera

Odtwarzanie Nagrywanie

Album

Dysk USB

Kamera PC

Ustawienia

Informacje

Funkcjonalnene przyciski

VT300 Plus
•

2,7-calowy kolorowy ekran TFT LCD 320 * 240 pikseli

•

Obiektyw i CMOS Sensor: 2M pikseli

•

Powiększenie: 1 / ∞x, optyczne 10x (zoom cyfrowy ~ 55x)
i optyczne 30x (zoom cyfrowy ~ 155x)

•

Rozdzielczość zdjęcia: 1600 * 1200 pikseli, plik JPG

•

Rozdzielczość wideo: 640 * 480 Plik MOV

•

Rozmiar: 121 (L) x56 (W) x 21 (T) mm

•

4 GB wbudowanej pamięci flash

Grubość
26 mm
Przezroczysta zasłona

Lekka i kompaktowa konstrukcja z prostą podziałką na wyświetlaczu.
Nieduży i łatwy do przenoszenia. Wystający obiektyw z łatwością lokalizuje
małe obiekty i pozwala na regulację ostrości.
Cyfrowy mikroskop VT300 Plus umożliwia obserwację w czasie
rzeczywistym i zapisywanie obrazów i filmów. To sprawia, że Twoja
praca jest bardziej wydajna. Idealnie sprawdza się w poligrafii.
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