Seramik Anilox Valsler

Shanghai Auclean, 1995 yýlýnda kurulmuþtur. Oluklu mukavvaya uygulanan
flekso baskýlarý ile kaplama ve ofset baskýlarýnda yoðun olarak kullanýlan
lazer iþlemeli seramik anilox vals, doctor blade sistemi, anilox vals temizleme
sistemi ve diðer yardýmcý ekipmanlarý üretmektedir.
Auclean, sektöre birçok yeni ve geliþmiþ ürün sunmaktadýr. Son 14 yýl
içerisinde hýzla büyüyen Çin endüstrisinde lider üreticilerden biri haline
gelmiþtir.
Auclean, ürettiði makine ve malzemeleri tüm dünyada 40dan fazla ülkeye
ihraç etmektedir. ISO 9001:2000 prensiplerine göre tüm ürünler sýký þekilde
denetlenerek, kalite standartlarýna uygun üretilmekte ve teslim edilmektedir.
Kaliteli malzeme kullanýmý; yüksek baský kalitesi temin edilmesinin yanýnda,
kullanýcýsýna daha fazla üretkenlik ve karlýlýk saðlamaktadýr.
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SERAMÝK ANÝLOX (Lazer Ýþlemeli) VASLER
Auclean, lazer iþlemeli anilox vals üretimi sektöründe dünyanýn lider üreticileri arasýnda yer almaktadýr. Ýleri
teknoloji iþleme makineleri ve denenmiþ teknolojilerle üretim sayesinde tüm dünyaya yüksek kaliteli anilox vals hizmeti
verebilmektedir.

ALE Lazerli Vals Ýþleme Makinesi

Avantajlarý :
- Uniform tram þekli, hýzlý ve eþit mürekkep daðýlýmý.
- Kolay temizleme ve ideal tram þekli.
- Kesin hücre hacmi.
- Mümkün olan en yüksek teorik hücre hacmi.
- Uzun kullaným ömrü.
- Yüksek korozyon dayanýmý.
- Düþük TIR deðeri.
- Her bir vals için hacim raporu.

Hacim Ölçüm Ekipmaný

DOCTOR BLADE SÝSTEMÝ
Auclean, yüzlerde doctor blade sistemi kurmuþ ve bu konuda engin tecrübeye sahiptir. Doctor blade; flekso baský
ünitelerine ve kaplama & cilalama ünitelerine entegre olabilmektedir. Auclean, mevcut sistemin iyileþtirilmesi için de
hizmet vermektedir. Bu sistem, baský iþlemlerinde hýzýn arttýrýlmasýna yardýmcý olmakla birlikte, baský & kaplama
iþlemlerinde kaliteyi arttýrmakta ve solventlerin buharlaþma seviyesini düþürmektedir.

Avantajlarý :
- Mürekkep tüketiminde tasarruf.
- Üretim baþlangýç süresinin kýsalmasý.
- Daha yüksek hýzlarda çalýþma ve ihtiyaca göre dizayn imkaný.
- Mevcut makinenin daha kolay iyileþtirilmesi.
- Baský/kaplama kalitesindekiki istikrarýn geliþtirilmesi.
- Uçucu organik madde emisyonunun azaltýmý, daha istikrarlý pH ve vizkozite.
- Klasik kauçuk merdane yerine kullaným.
- Temizleme süresinin azalmasý.

KLÝÞE DEÐÝÞTÝRME SÝSTEMÝ
Özellikler :
- Yüksek çözünürlüðe sahip kamera, LCD TFT Ekran.
- Motor ile yukarý hareket ettirilebilen silindir yapý ile daha çok
çalýþma alaný ve kolay iþlem yapabilme.
- Doðrusal ray ile yerleþtirme hassaslýðýnýn saðlanmasý.
- Hareketli kliþe merdane desteði; paralel olarak ayarlanabilme özelliði.
- Ýsteðe baðlý dizayn.
- Güvenilir, daha fazla performans artýþý.

ANÝLOX VALS TEMÝZLEME SÝSTEMÝ
Týkanmýþ hücreler mürekkebin veya kaplama malzemesinin uygun þekilde transfer edilmesini önlemektedir.
Auclean müþterilerine çözüm sunmak amacýyla; baský ünitelerinde veya kaplama makinelerindeki anilox valslerin temizlenmesi için
QM serisi vals temizleme makinesini hizmete sunmuþtur.
Anlox valslerin parça deðiþimi ve temizlik için sökülmesi oldukça
zordur, bunun yanýnda vals deðiþimi ve yeniden montaj esnasýnda
seramik yüzeyin zarar görme riski mevcuttur.
QM serisi temizleme makinesinin kullanýlmasý ile anilox valslerin
sökülmesi gerekmemektedir.

Avantajlarý :
- Özel dizayn edilmiþ çabuk deðiþtirilebilen temizleme kafasý.
- Dayanýklý ve hafif raylý yapýsý ile temizleme pozisyonu için kolay yerleþim.
- Farklý ebatlardaki anilox valsler ve montaj konumlarý için farklý temizleme kafasý
konumu ve ray seçenekleri.
- Patentli teknoloji ( toz sprey ile temizleme dahil mükemmel temizleme sonuçlarý).
- PLC kontrollü temizleme iþlemi (kontrol panelinden ön ayarlama ile kolay kullaným).
- Özel AC temizleme tozu; iyi temizlemesinin yanýnda, çevre dostudur.
- Temizleme iþlemi esnasýnda düþük enerji tüketmektedir.
Otomatik atýk toz toplama sistemi mevcuttur.
- Portatif yapýlý dizayný sayesinde kolay ve güvenli taþýnabilmektedir.

TRAM KONTROL SÝSTEMÝ
Bu sistem, anilox ve gravür valslerin tram kontrolerinin yapýlmasý için dizayn edilmiþtir; tram þekli, aþýnmasý ve depolama
kapasitesi ölçülebilmektedir.
Özellikler :
- Yüksek hassasiyetli, aydýnlatma sistemine sahip
optik ve kombine edilmiþ lenslerle;
- Standart / 0.005 mm. artýþlý optik ölçüm.
- Standart büyütme oranlarý : 200X, 400X, 800X.
- Farklý büyütme seçenekleri mevcuttur.
Opsiyonlar :
- Tram derinliðinin ölçümü için mikro gösterge.
- Tram durumumun kaydý için dijital kamera.
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