
ROLBEKLEDING VOOR 
OFFSET- EN TYPEDRUK

Gestoeld op een jarenlange traditie, biedt Hannecard 
hoogwaardige producten en diensten voor de vellen-, 
rotatie- en continudruk. De mogelijkheid om dicht bij onze 
klanten te staan, rechtstreeks leverend van producent aan 
drukker, wordt hierbij hoog in het vaandel gedragen.
Naast een beproefd aanbod bekledingen voor inkt– en 
vochtrollen, worden ook voor de randtoepassingen 
gepaste oplossingen aangeboden.
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INKT- EN VOCHTWERK

DE HANNECARD MOGELIJKHEDENTECHNISCHE VEREISTEN

• Perfecte overdracht van inkt en vocht voor een 
foutloos drukwerk

• Stabiele vorm en afmetingen tijdens het drukken

• Lange levensduur

• Gemakkelijke nipregeling

• Betrouwbare oplossingen voor de randtoepassingen 
en conversie

Toepassing Kwaliteit Eigenschappen

Rollen voor  
het inktwerk :  
doseer-, 
overdraag en 
plaatraakrollen

MultiPrint-I 
Zwart, Rubber 
30-55 shore A

• Specifiek geschikt voor conventionele inkten

• Geschikt voor afwisselend gebruik van conventionele en UV-drogen-
de inkten

• Uitstekend spreidend vermogen voor optimale inkt over– en opdracht

• Goede weerstand tegen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen voor 
conventionele druk

Rollen voor  
het vochtwerk :  
doseer-, 
overdraag en 
plaatraakrollen

MultiPrint-M 
Zwart, Rubber 
25-50 shore A

• Geschikt voor alle vochtsystemen : met alcohol, alcoholarm, alcohol-
vrij, Alcolor...

Rollen voor  
het inktwerk

MultiPrint-SP 
Groen, Rubber 
35-55 shore A

• Specifiek geschikt voor uitsluitend gebruik van UV-drogende inkten

• Goede weerstand tegen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen voor 
UV-druk

Rollen voor  
het inktwerk : 
plaatraakrollen

MultiPrint-XP 
Zwart, Rubber 
45-55 shore A

• Specifiek geschikt in geval van hoge slijtage op de plaatraakrollen 
(zeer hoge lijnsnelheid)

• Specifiek geschikt voor droge offset bij het bedrukken van metaalver-
pakking en spuitbussen

• Specifiek geschikt voor etikettendruk

• Herbekleden van inkt– en vochtrollen voor vellenpersen, continu drukpersen, 
rotatie- en krantenrotatiedruk en voor smalbandpersen (bedrukken van metaalver-
pakking en etiketten)

• Bekledingen voor UV-drogende inkten

• Bekledingen geschikt voor alcholvrije en alcoholarme vochtsystemen

• Mechanisch nazicht, herstellen van lagerzittingen, (de)montage

• Aanbieden van nieuwe assen en rollen

• Herbekleden van rollen voor conversie en randtoepassingen : vernisrollen, rollen 
en wielen voor papiertransport, rollen voor het wikkelen, het versnijden, het vou-
wen ...

• Herbekleden van rollen voor typodruk

KWALITEITENOVERZICHTONZE VOORDELEN

• Alle mogelijkheden verpakt in een eenvoudig palet 
aan producten, bekledingen en diensten

• Hoge kwaliteit aan zeer competitieve prijzen, 
rechtstreeks van fabrikant aan drukker

• Beproefde rubberkwaliteiten gestoeld op jarenlange 
ervaring

• Eigen ontwikkeling, ondersteund door de drie 
laboratoria van de Hannecard Groep

• Hoogwaardige bekledingen voor alle randtoepassingen 
(vernissen, lamineren, wafelen, afwerken…)

• Korte leveringstermijnen

• Erkend leverancier van vele drukpersfabrikanten



VERWANTE DOCUMENTEN

• Brochure - ‘Get Rolling’

• Leaflet - ‘Vouwrollen ‘

• Leaflet - ‘Flexografie’ 

• Leaflet - ‘Rotogravure’

• Leaflet -  ‘Etiketten & Smalle Baan-druk’

• Leaflet - ‘Lamineren & Coaten’

Toepassing Kwaliteit Eigenschappen

Vernisrollen
MultiCoat-SB 
Groen, Rubber 
35-65 shore A

• Specifiek geschikt voor afwerkingsvernis op basis van polaire  
oplosmiddelen (MEK, alcoholen, acetaten)

• Zeer zuiver en homogeen

Tegendruk-
cilinders voor 
zeefdruk  
(etikettendruk)

LabelPress-S 
LabelPress-XP 
Zwart/Donkerblauw, 
Rubber 
70-95 shore A

• Kwaliteiten met uitzonderlijk hoge eigenschappen en dynamische 
stabiliteit tijdens het drukken

• Wordt gecombineerd met een speciale afwerking tot op 0,005 mm 
nauwkeurig

Splicer rollen

MicroGraf 
MicroGraf + 
Zwart, Rubber 
40 shore 00

• Bekledingen op basis van zachte schuimrubber

• Specifiek geschikt voor het splicen van papier– en foliebobijnen

Inktrollen voor 
flexo 
drukgroepen

FlexoGraf-SL 
FlexoGraf-SB 
Zwart, Rubber 
60-70 shore A

• Kwaliteiten geschikt voor inkten op water– of op solventbasis

• Hoge slijtvastheid

• Zeer zuivere, homogene bekledingen met uitstekende oppervlakte-
eigenschappen voor inktoverdracht

Rollen en wielen 
voor transport 
en tractie

Hannethane-XP 
Bruin, PU 
65-95 shore A

• Hoogwaardige polyurethaanbekledingen met bijzonder hoge 
slijtvastheid

Rollen en wielen 
voor transport 
en tractie

Hannethane-CR 
Bruin, PU 
25-90 shore A

• Speciale polyurethaanbekledingen met “blijvende ruwheid” voor 
verbeterde grip op de papierbaan

Composiet-
sleeves voor 
bedrukking en 
lamineren

EasySleeve 

• Het gerenomeerde en gepatenteerde concept van Hannecard is 
zowel mogelijk op cilindrische als op conische sleeves

• Met rubber beklede sleeves volgens Stork afmetingen voor flexo-
grafie

Rollen voor 
verlijmen en 
lamineren

MultiGraf-SL 
PressoGraf-SL 
PressoGraf-SB 
Grijs/Zwart, 
Rubber 
70-90 shore A

• Diverse kwaliteiten met hoog rendement voor verlijmen en  
lamineren (plastic en aluminium folie, papier)

Geen drukwerk is volmaakt zonder vernissen, lamineren, verlijmen, knippen, stansen, 
vouwen en inpakken.

Voor continu drukwerk zijn ook het splicen en transporteren van de papierbaan  
belangrijke processen, zeker wanneer er ook hoge snelheden bij te pas komen.

Een greep uit het Hannecard aanbod

BEKLEDINGEN VOOR RANDTOEPASSINGEN

MEER WETEN?

Indien u meer informatie wenst, gelieve contact 
op te nemen met uw Hannecard partner of bezoek 
onze website: www.hannecard.com


