
Swed/Cut® Tlačová rakľa®

VODÍTKO PRE VÝBER VÝROBKU

Výrobok Výrobok Rozmery Tlačový Oblasť 
séria / názov popis postup použitia

Polyester s Šírka : FLEXOTLAČ V prvom rade použitie v systémoch 

100 integrovanou 20.0 mm - 60.0 mm široké materiály komorových rakiel. Pri rôznych apliká-

EsterFlexTM I rakľou Hrúbka : úzke materiály ciách môže jej použitie zredukovať 

0.35 mm - 0.50 mm poškodenie aniloxových valcov.

Uhlíková oceľ vysokej Šírka : FLEXOTLAČ Pre precízne stieranie aniloxových a

300 hustoty so zjemnenou 7.0 mm - 80.0 mm HĹBKOTLAČ rastrových valcov, ako aj hĺbkotlačo-

MicroFlexTM I mikroštruktúrou Hrúbka : vých valcov pri aplikácii rozpúšťadlo-

0.076 mm - 0.38 mm vých a vodou riediteľných tlačových 

farieb.

Nerezová oceľová rakľa Šírka : FLEXOTLAČ Pre prípady, kedy sa treba obávať 

400 s vysokou odolnosťou 10.0 mm - 60.0 mm HĹBKOTLAČ korózie spôsobenej pH - hodnota

MicroNoxTM I proti korózii Hrúbka : prostredia. 

0.076 mm - 0.38 mm

Nerezová oceľová rakľa Šírka : FLEXOTLAČ Pre dlhú životnosť s prídavnou antiko-

500 s vysokou odolnosťou 10.0 mm - 60.0 mm HĹBKOTLAČ róznou ochranou. 

MicroNoxTM II proti korózii a Hrúbka : 

dlhou životnosťou 0.10 mm - 0.20 mm

Uhlíková oceľ vysokej Šírka : FLEXOTLAČ Ultrajemná mikroštruktúra umožňuje

600 hustoty s ultrajemnou 10.0 mm - 70.0 mm HĹBKOTLAČ jemné stieranie s malým trením pri mini-

MicroFlexTM II mikroštruktúrou Hrúbka : málnom opotrebení. Minimalizuje výskyt

0.15 mm - 0.20 mm menších a menej škodlivých častíc. 

Veľmi dlhá životnosť. 

Rakľa z mikroštruktúrnej Šírka : FLEXOTLAČ Extrémne stabilná čepeľ umožňuje

700 uhlíkovej ocele s veľmi 10.0 mm - 70.0 mm HĹBKOTLAČ prvotriedne dlhodobé stieranie, bez

MicroKoteTM I dobrými pracovnými Hrúbka : výskytu rakľových pásov alebo tvorby

vlastnosťami 0.15 mm - 0.38 mm otrepov.

Rakľa z mikroštruktúrnej Šírka : FLEXOTLAČ Extrémne stabilná čepeľ umožňuje

800 nerezovej ocele s veľmi 10.0 mm - 60.0 mm HĹBKOTLAČ prvotriedne dlhodobé stieranie, bez

MicroKoteTM II dobrými pracovnými Hrúbka : výskytu rakľových pásov alebo tvorby

vlastnosťami 0.15 mm - 0.20 mm otrepov. Pre dlhú životnosť s prídavnou

antikoróznou ochranou.

VODÍTKO PRE VÝBER ČEPELE

Čepeľ Čepeľ Indikácia Tlačový Oblasť
séria / názov popis čepele postup použitia

FLEXOTLAČ Potravinárske obaly.
10 10°  -  30° (fólie / papier / lamináty)
zošikmená čepeľ

  2°  -  10°
FLEXOTLAČ Tlač obalov.

25 Leštená a HĹBKOTLAČ (papier)
zaoblená čepeľ zaoblená čepeľ

Na špičke konvenčná FLEXOTLAČ Tlač obalov, ilustračná tlač a 
50 lamela od hrúbky 0.05 HĹBKOTLAČ potravinárske obaly.
lamelová čepeľ mm. Vysokopevné la- (fólie / papier / lamináty / textílie)
stupňová čepeľ Vyrobené podľa zadania mely alebo iné špeciál-

zákazníka. ne prevedenia.
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