
SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

Automatyczny system inline  
mycia płyt fotopolimerowych  
QUICKER

by

Czysta i sucha płyta 
w 3 minuty

Proces inline  
bezpieczny dla 
matrycy

Skutecznie usuwa 
każdy rodzaj farby

Profesjonalny serwis 
producenta

Zestaw urządzeń:

• Podajnik płyt QUICKER AF

• Myjka QUICKER C66

• Odbiornik płyt QUICKER AR



QUICKER C66

Myjka do matryc po druku  
QUICKER C66 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, odbiornika AR lub pasa 
transportowego. 

Prostota, wygoda obsługi, niskie koszty eksploatacji 
oraz solidność wykonania, to cechy, za które klienci 
cenią urządzenia QUICKER serii C.

Maszyna dostępna  
w stałym abonamencie! 

Idealnie  
czysta płyta,  
sucha i gotowa do 
ponownego użycia.

Bezkonkurencyjne
rozwiązania

Pełna automatyzacja procesu 
mycia płyt 
Synchronizacja myjki z podajnikiem QUICKER 
AF i odbiornikiem QUICKER AR. Razem tworzą 
proces inline. Myjka do płyt QUICKER C jest 
standardowo wyposażona w złącza umożliwia-
jące podłączenie automatycznego podajnika 
AF i odbiornika AR. Czas załadunku i odbioru 
gotowych do ponownego użycia płyt w proce-
sie inline jest skrócony do zaledwie 3 minut.

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

Ergonomiczna szuflada 
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 zanie-
czyszczonych płynów. 

Więcej informacji:



System filtracji  
System filtracji detergentu i wody działa w opar-
ciu o przemysłowe filtry. Proste, tanie, a zarazem 
niezawodne rozwiązanie. Filtry wydłużają żywot-
ność detergentu, jednocześnie  zabezpieczając 
pompy oraz zraszacze przed uszkodzeniem.

Bezpieczeństwo 
Maszyna wyposażona jest w przekaźnik bez-
pieczeństwa renomowanych firm. Urządzenie 
przed dostawą do klienta przechodzi ścieżkę 
diagnostyczną wraz z badaniem rezystancji 
izolacji i ciągłości przewodów.

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

Obieg zamknięty  
Maszyna pracuje w obiegu zamkniętym, dzięki 
czemu redukuje do minimum zużycie płynów 
oraz ogranicza ilość koniecznych do podłącze-
nia mediów, jednocześnie obniżając  koszty 
eksploatacji. 

Minimalizm sterowania 
Operator steruje tylko prędkością posuwu 
płyty w zależności od stopnia jej zabrudzenia. 
Urządzenia AF i AR synchronizują swoją pracę 
z myjką.

Skuteczne suszenie 
System dosuszania płyty fotopolimerowej  
od strony wierzchniej i spodniej.

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

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

Przemysłowe komponenty 
Urządzenie zbudowane jest z ogólnie dostęp-
nych profesjonalnych, markowych podzespołów. 
W razie awarii, wszystkie elementy automatyki  
i elektryki można łatwo kupić i wymienić.

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

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

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



Specyfikacja techniczna

QUICKER C66

Maksymalna szerokość płyty 660

Minimalna długość płyty [mm] 200

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 1200 [mm] x 1150 [mm] x 1850 [mm]

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

Wymagane dodatkowe przyłącza Przyłącze powietrza 6 [bar] Fi8 [mm]

Pojemność zbiornika na płyny (detergent i woda)
20  [l]  

(zbiornik chemii QUICKER) 

Maksymalne wymiary (szer. x wys. x dł.) 
1800 [mm] x 1150 [mm]  

x 1850 [mm]

Waga 400 [kg]



QUICKER AF

QUICKER AR

Jedyny na rynku zastrzeżony patentem 
automatyczny podajnik do płyt jest 
odpowiedzią na oczekiwania drukarni  
w zakresie automatyzacji procesów 
produkcyjnych. 
Urządzenie jest kompatybilne z myjką QUICKER.  
Specjalne złącze pozwala na podłączenie podajnika  
do myjki w dowolnym momencie jej użytkowania. 
Urządzenie sterowane jest przez myjkę.

Kolejny krok w kierunku pełnej 
automatyzacji procesu mycia 
płyt. Odbiornik QUICKER AR jest 
zsynchronizowany z myjką.

Odbiera z myjki umytą i wysuszoną płytę następnie układa 
na wysuwanym stole. 25 płyt umieszczonych do mycia 
w podajniku AF trafia po pełnym procesie mycia na stół 
odbiorczy. 

Specjalne złącze pozwala na podłączenie podajnika do 
myjki w dowolnym momencie jej użytkowania. Urządzenie 
sterowane jest przez myjkę.

Automatyczny podajnik matryc  
do myjek serii C

Automatyczny odbiornik  
płyt do myjek serii C

Jednorazowy załadunek do 25 płyt.
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» AUTOMATYZACJA - nawet 90 % oszczędności czasu pracy operatora pozwala na lepsze wykorzystanie  
zasobów ludzkich

» KOSZTY AUTOMATYCZNEGO PROCESU MYCIA stanowią jedynie 33% kosztów mycia ręcznego

» OSZCZĘDNOŚĆ SPECJALISTYCZNEJ CHEMII – myjka pracuje w obiegu zamkniętym

» MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU – w procesie płyny nie są podgrzewane 

» PROCES BEZPIECZNY DLA OPERATORA – bez oparów, bez kosztownych instalacji 

» OGRANICZENIE DO MINIMUM możliwości uszkodzenia płyty podczas mycia

» MNIEJ PRZESTOJÓW PRODUKCJI

» Stosowanie regularnych procedur mycia wydłuża ŻYWOTNOŚĆ FOTOPOLIMERÓW.

QUICKER Inline - korzyści pełnej automatyzacji  
mycia płyt fotopolimerowych:

Czas mycia 25 płyt  
w myjce C66

ok. 22 min

Cały proces mycia 
25 płyt 350 x 400 mm

ok. 25 min

+ =
Czas załadunku 25 płyt  

do podajnika AF

ok. 3 min

1 minuta = 1 umyta płyta
Przykład dla 25 płyt o wymiarach ok. 350x400mm



Środki do mycia płyt

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. Unikalne 
receptury stworzone tak, aby zminimalizować wpływ chemii czyszczącej QUICKER na 
środowisko.

Wg. badania produktowego przeprowadzonego wśród naszych Klientów w 2022 roku: 96% respondentów poleciłoby 
chemię QUICKER innym drukarniom. Użytkownicy chemii QUICKER wysoko oceniają jej skuteczność oraz 
bezpieczeństwo dla środowiska i operatora. Możliwość testowania i fachowa pomoc w doborze odpowiedniego 
detergentu jest dodatkowym atutem wysoko ocenianym przez naszych Klientów.

Katalog online

Nazwa Opis produktu

QUICKER Cleaner UV Płyn do mycia matryc po druku. Stosowany do mycia maszynowego i ręcznego.

QUICKER Cleaner UV 
Q-Line

Płyn do mycia matryc po druku.
MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI LEKKIMI.
Stosowany do mycia maszynowego i ręcznego.

QUICKER Cleaner 
SOLVENT 

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

QUICKER Elastomer 
Wash

Płyn z przeznaczeniem do wymywania pozostałości po grawerowaniu mycia 
elastomerowych form drukowych.
MOŻE REAGOWAĆ Z METALAMI LEKKIMI.
Stosowany w procesie mycia maszynowego.



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.
 »  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.

Kasety podajnika 
pojemność  

do 25 matryc

Szczotka obrotowa 
sekcja mycia wstępnego

Szczotki płaskie 
sekcja mycia głównego

Sekcja płukania

Sekcja suszenia

Chwytak płyt Stół odbiorczy

Mechanizm  
wykrywania  
i podawania  

matryc do myjki

QUICKER AF QUICKER C66 QUICKER AR
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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


