POWŁOKI WAŁKÓW DO DRUKU
OFFSETOWEGO I
TYPOGRAFICZNEGO WAŁKI
FARBOWE I ZWILŻAJĄCE
Firma Hannecard o wieloletniej tradycji, oferuje wysokiej
jakości produkty i usługi w zakresie druku arkuszowego,
rotacyjnego i ciągłego offsetowego. Kluczowym
elementem jest zdolność pozostawania blisko naszych
klientów, zapewniając dostawy bezpośrednio od
producenta do drukarni.
Oprócz sprawdzonego asortymentu powłok gumowych
do wałków farbowych i zwilżających, oferujemy również
odpowiednie rozwiązania do zastosowań pobocznych.
WYMAGANIA TECHNICZNE
• Idealny transfer farby i wilgoci dla bezbłędnego druku

NASZE ROZWIĄZANIA
•

• Długa żywotność użytkowa

Regeneracja wałków farbowych i nawilżających do druku arkuszowego, ciągłego,
rotacyjnego (gazetowego) i wąskowstęgowego (druk opakowań metalowych i
etykiet)

•

Powłoki wałków dla farb UV

• Łatwa kontrola uchwytu

•

Powłoki wałków odpowiednie dla bezalkoholowych i niskoalkoholowych systemów
nawilżających

•

Przeglądy mechaniczne, naprawa gniazd łożyskowych, demontaż/ montaż

•

Dostawa nowych rdzeni i wałków

•

Regeneracja wałków w celu przeróbki i do zastosowań pobocznych: wałki
lakiernicze, wałki i krążki do transportu papieru, wałki do nawijania, cięcia,
składania

•

Regeneracja wałków do druku typograficznego

• Stabilny kształt i geometria podczas drukowania

• Niezawodne rozwiązania dla aplikacji pobocznych i
konwersji

NASZE ZALETY
• Prosta i przejrzysta gama produktów i usług,
obejmująca wszystkie zastosowania
• Wysokiej jakości, ekonomiczne powłoki,
bezpośrednio od producenta do drukarni
• Niezawodne rozwiązania, oparte na 50-letnim
doświadczeniu

RZEGLĄD APLIKACJI
Aplikacja

Wałki farbowe:
wałki kanałowe,
transferowe i
kształtowe

Powłoka

MultiPrint-I
Czarny, Guma
30-55 shore A

• Własny rozwój wyrobów z gumy, wspierany przez 3
laboratoria Hannecard
• Wysokowydajne powłoki wałków do wszystkich
zastosowań pobocznych (lakierowanie,
laminowanie, wytłaczanie, przetwarzanie)

Wałki do
nawilżania:
wałki kanałowe,
transferowe i
kształtowe

MultiPrint-M
Czarny, Guma
25-50 shore A

Wałki farbowe

MultiPrint-SP
Zielony, Guma
35-55 shore A

• Krótki czas realizacji
• Uznany i sprawdzony dostawca renomowanych
przedsiębiorstw OEM i technologicznych

Wałki farbowe:
wałki kształtowe

MultiPrint-XP
Czarny, Guma
45-55 shore A

Charakterystyka
•

Szczególnie nadaje się do konwencjonalnych farb drukarskich

•

Nadaje się do naprzemiennego stosowania farb konwencjonalnych
i farb UV

•

Doskonałe właściwości rozprowadzania, zapewniające optymalne
przenoszenie i rozprowadzanie farby

•

Dobra odporność na rozpuszczalniki i środki czyszczące do druku
konwencjonalnego

•

Nadaje się do wszystkich systemów nawilżających: alkoholowe,
niskoalkoholowe, bezalkoholowe

•

Szczególnie nadaje się do farb UV

•

Dobra odporność na rozpuszczalniki i środki czyszczące do druku UV

•

Szczególnie przydatne w przypadku dużego ścierania w kontakcie z
cylindrem formowym (bardzo duża prędkość linii)

•

Nadaje się szczególnie do suchego offsetu przy drukowaniu na
opakowaniach metalowych i puszkach spreju

•

Szczególnie nadaje się do drukowania etykiet
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POWŁOKI DO ZASTOSOWAŃ POBOCZNYCH
Żaden druk nie będzie kompletny bez lakierowania, laminowania, klejenia, cięcia,
dziurkowania, składania i owijania.
Łączenie i transport wstęgi papieru są kluczowymi procesami dla ciągłego druku, tym
bardziej, jeśli procesy te zachodzą z dużą prędkością.

Wybrany asortyment Hannecard

DOKUMENTY POWIĄZANE

Aplikacja

Powłoka

Charakterystyka

MultiCoat-SB
Zielony, Guma
35-65 shore A

•

Wałki lakierujące

Szczególnie nadaje się do lakierów na bazie rozpuszczalników
polarnych (MEK, alkohole, octany)

•

Bardzo czysty i jednorodny

Wałki dociskowe
do sitodruku
rotacyjnego
(druk etykiet)

LabelPress-S
LabelPress-XP
Czarny/ciemnoniebieski, Guma
70-95 shore A

•

Jakość o wyjątkowo wysokiej charakterystyce i stabilności
dynamicznej podczas drukowania

•

W połączeniu ze specjalnym wykończeniem o dokładności do
0,005 mm

Wałek do klejarki

MicroGraf
MicroGraf +
Czarny, guma
40 shore 00

Wałki farbowe
dla zespołów
drukujących
metodą
fleksodruku

FlexoGraf-SL
FlexoGraf-SB
Czarny, guma
60-70 shore A

Rolki i wałki do
transportu i
prowadzenia

Hannethane-XP
Brązowy,
Poliuretan
65-95 shore A

Rolki i wałki do
transportu i
prowadzenia

Hannethane-CR
Brązowy,
Poliuretan
25-90 shore A

Kompozytowe
rękawy do
drukowania i
laminowania

• Broszura - “Get Rolling’
• Rozwiązania - ‘Wałki do falcerek’
• Rozwiązania - ‘Druk fleksograficzny’
• Rozwiązania - ‘Wklęsłodruk’
• Rozwiązania - ‘Druk etykiet i wąskich materiałów’
• Rozwiązania - ‘Laminowanie i powlekanie’

DALSZE INFORMACJE?
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się
z Doradcą Technicznym firmy Hannecard lub
odwiedź naszą stronę internetową pod adresem:
www.hannecard.pl

Rolki do klejenia i
laminowania

•

Pokrycie na bazie miękkiej gumy piankowej

•

Szczególnie nadaje się do łączenia rolek papieru i folii

•

- Właściwości odpowiednie dla farb wodnorozcieńczalnych
i rozpuszczalnikowych

•

Duża ścieralność

•

Bardzo czyste, jednorodne pokrycia o doskonałych właściwościach
powierzchniowych do transferu farby

•

Wysokiej jakości powłoka poliuretanowa o szczególnie wysokiej
odporności na ścieranie

•

Specjalne pokrycia poliuretanowe o “trwałej chropowatości” dla
lepszej przyczepności do wstęgi papieru

•

Znana i opatentowana koncepcja Hannecard dla rękawów
cylindrycznych i stożkowych

•

Rękawy powlekane gumą zgodnie z wymiarami Stork do druku
fleksograficznego

•

Różne jakości o wysokim współczynniku zwrotu dla klejenia
i laminowania (folia plastikowa i aluminiowa, papier)

EasySleeve

MultiGraf-SL
PressoGraf-SL
PressoGraf-SB
Szary/czarny,
Guma
70-90 shore A

