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Nowy standard w dziedzinie fleksograficznych wałków rastrowych

GEOMETRIA OTWARTYCH ESOWATYCH KANALIKÓW
Farba przepływa równomiernie i spokojnie na płytę.

SUPER TWARDA HYBRYDOWA CERAMIKA CR2O3-TIO2
Duża gęstość struktury , niska porowatość.

GRAWEROWANIE LASEREM O PROMIENIU CIAGŁYM
Daje gładkie, twarde i precyzyjne ścianki kanalików.

Sekret do uzyskania niespotykanej spójności druku leży w GTT
to nic innego jak rewolucja w fleksografiiZ A AWA N S O WA N E

Esowate kałamarzyki GTT redukują sprężanie mieszaniny farby i powietrza w czasie raklowania, co powoduje lepszą kontrolę 
transferu farby na płytę

Rewolucja

Rewolucja
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LEPSZY EFEKT DRUKU
Drukowanie mocniejszych apli z mniejszą skłonnością do marmurkowania i sita, ostrzejsze i drobniejsze teksty.
lepsze teksty w kontrze, drobniejsze i czyściejsze punkty rastrowe i przejścia tonalne, mniej przyrostu punktu.

LEPSZA POWTARZALNOŚĆ DRUKU
Zlecenie za zleceniem, rok za rokiem , GTT zapewnia przewidywalne i powtarzalne wyniki druku.

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ
Dzięki oszczędnościom w czasie i lepszej jakości druku GTT pozwala na uzyskanie lepszych wyników finansowych drukarni.

TYP ZLECENIA 
Combo

PODŁOŻE 
Folia

FARBA 
Spirytusowa

LINIATURA ANILOXA  
140 L/cm

POJEMNOŚĆ 
7,8 cm3m2 

GĘSTOŚĆ RASTRU NA PŁYCIE 
85 LPI  |  32 L/cm

UWAGI  
Widoczne przyrost punktu, 

marmurkowanie, efekt halo, 
ogólnie brzydki wygląd.

A N I LOX   K ĄT  6 0 °

TYP ZLECENIA 
Combo
PODŁOŻE 
Folia
FARBA 
Spirytusowa
WIEKOŚĆ GTT  
GTTFLEX “L”
GĘSTOŚĆ RASTRU NA PŁYCIE 
85 LPI  |  32 L/cm
UWAGI  
Precyzyjne odwzorowanie 
punktu, mocne kontry, 
mniej sita, efekt halo 
wyeliminowany

GTTFLEX
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R Z E C Z YW I S T Y  P R O O F

Głębokie kałamarzyki konwencjonalnych aniloxów ograniczają transfer farby , ponieważ 
obszar progów znacznie ogranicza powierzchnię farby , hamując jednocześnie możliwość 
odświeżenia ładunku farby .

Kanaliki GTT są o 30% płytsze niż kałamarzyki konwencjonalnych wałków rastrowych, zaś obszar 
na powierzchni wałka zajmowany przez nie jest zredukowany o 60%, co powoduje zwiększenie 
powierzchni , która transferuje farbę i jednocześnie służy uzupełnieniu jej ładunku.



Nowy standard w dziedzinie fleksograficznych wałków rastrowych

60° HEX HASCHUR CHANNELLOX 45° POSITIVE 45°LONGCELL
75° HEX

NOWATORSKA GEOMETRIA KAŁAMARZYKA   płytki profil  UltraCell.
BARDZO TWARDA HYBRYDOWA CERAMIKA   wysoka gęstość, niska porowatość.
INNOWACYJNY PROCES LASEROWY   wielo fazowe grawerowanie laserowe UltraMelt.
BARIERA ANTYKOROZYJNA  gruba nieprzepuszczalna warstwa ochronna.
KONTROLA JAKOŚCI   rygorystyczna weryfikacja  pojemności kałamarzyków każdego 
wałka za pomocą lasera interferometrycznego.

Konwencjonalne aniloxy. Niekonwencjonalna jakość.
Apex oferuje każdego rodzaju aniloxy o różnych grawerach.

Porównanie geometrii aniloxa pokazuje względną głębokość kałamarzyka.PRECYZJA DRUKU  
poprawione aple i drobne kreski oraz  możliwość druku procesowego.

POJEMNOŚĆ KAŁAMARZYKA   
większy transfer farby i szybsze opróżnianie kałamarzyka.

WYDAJNOŚĆ NAFARBIANIA  
dzięki niskiej porowatości ceramice i płytkiej geometrii  osiąga się bardziej kompletny 
i spójny transfer farby na płytę.

TRWAŁÓŚĆ  podniesiona odporność na zarysowania i korozję.

UltraCell+:
25% do 30%  mniejsza głębokość  
w porównaniu  do CO2 o tej samej 
objętości.

Co wyróżnia Apex ?
Historia konsekwentnego rozwoju.  Przez ponad 25 lat Apex International służył przemysłowi poligraficznemu 
dostarczając nowatorskich rozwiązań. Obecnie największy na świecie dostawca aniloxów , dzięki zaangażowaniu w rozwój 
nowatorskiej technologii i opracowanie najbardziej spójnego rozwiązania wałka dozującego na rynku, oferuje drukarniom 
flekosgraficznym niebywałe korzyści.
Partnerstwo przemysłowe.  Nasze produkty w znaczny sposób wpływają  na  doskonalenie ich produktów.
To jest powód dla którego najlepsi dostawcy w branży poligraficznej przy realizacji swoich kluczowych projektów i testów wybrali 
do współpracy Apex.
Wiedza  techniczna.  Inżynierowie i handlowcy z wieloletnim doświadczeniem w branży, nie tylko przyczyniają się do rozwoju 
naszych zaawansowanych technologicznie produktów, ale są również gotowi pokazać podczas pokazów i szkoleń jak zintegrować 
te rewolucyjne rozwiązania z procesami stosowanymi u was. W Apex myślimy globalnie działając lokalnie.
Zaangażowanie na rzecz badań I rozwoju.  Żadna inna firma produkująca aniloxy nie inwestuje  więcej kapitału w  
rozwój i postęp zaawansowanej technologii produkcji.  
Globalna obecność.  Dzięki  pięciu zakładom produkcyjnym na czterech kontynentach i biurom handlowym obsługującym 
80 krajów na całym świecie, Apex International ma doskonałą wiedzę na temat globalnych trendów w branży i rozwiązań 
technologicznych. I ta wiedza przekłada się na każdy produkt jaki wytwarzamy.
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Nadmierne zużycie rakla, 
krótka żywotność  płyty, 
chlapanie farby czy problemy 
ze spójnością apli ?
IDENTYFIKUJ  PRZYCZYNY  -  MINIMALIZUJ KOSZTY
Apex International  ustanowił  program (AAA) 
Program Oceny Aniloxów Apex, bezpłatny 
serwis mający na celu pomoc w rozwiązywaniu 
problemów, dzięki któremu  można uniknąć  
kosztów  zadruków próbnych. Apex zapewnia 
bezpłatną ocenę problemu u klienta uwzględniając 
możliwość  rozwiązania problemu opierając się na 
naszych globalnych zasobach technicznych. 
 
Odwiedź:
discover.apex-groupofcompanies.com/aaa,  aby 
zarejestrować się po twoją bezpłatną poradę.
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odwiedzając  www.apex-groupofcomanies.com/aaa  masz możliwość zaplanowania bezpłatnej wizyty i otrzymania porady.

AniloxyKONWENCJONALNE



Dlaczego podczas wyboru aniloxów myślimy przede wszystkim o Apex? 
Ponieważ : Apex jest ekspertem w sprawach aniloxów; Apex zapewnia doskonałą jakość i serwis, dla szybko rosnącej 

na całym świecie liczby klientów, Apex jest liderem w standardowej grawerce hexagonalnej (kąt 60˚) i pionierem w 
opatentowanej , rewolucyjnej technologii GTT; Także dlatego, że dzięki ogromnym postępom w technologii laserowej, 
ceramicznej i metalurgii, Apex umożliwia fleksografii sięgnięcie do najwyższej jakości; Poczynając od materiałów do 
procesów produkcyjnych Apex wyznacza standardy wykonania aniloxów. 

Na czym polega pełne zaangażowanie w jakość Apex? 
Apex bierze pełną  odpowiedzialność za wszystkie swoje produkty i usługi i gwarantuje zadowolenie klientom. 

Jakość nie jest naszym celem, jest naszym wymogiem. Nasze zaangażowanie znajduje wyraz w naszych osiągnięciach: 
• Wielopunktowy laser interferometryczny 3D, zapewnia kontrolę jakości każdego aniloxa; 
• Wdrożenie rewolucyjnej technologii grawerowania z zastosowaniem pewnych i stabilnych urządzeń; 
• Doskonałej jakości metalurgia: ceramika, stal nierdzewna, nikiel i hybrydy; 
• Jedyny producent aniloxów , który opracowuje własne technologie produkcji dedykowanych korpusów tulei. 

Jak technologia grawerowania laserowego UltraCell może mi pomóc lepiej drukować? 
Kałamarzyki UltraCell+ są bardziej otwarte i o 30% płytsze niż kałamarzyki grawerowane laserem CO2 lub 

konwencjonalnym laserem YAG. Nasze innowacje to ceramika o bardzo niskiej porowatości w połączeniu z 
bezkonkurencyjną precyzją wykonania kałamarzyków UltraCell+. Dają one następujące korzyści:
DRUKOWNOŚĆ Wyższe liniatury druku bez straty gęstości optycznej koloru; bardziej dokładny i precyzyjny transfer farby z 
aniloxa do płyty – mniej zatkanych kałamarzyków; 
KRÓTSZE POSTOJE Szybszy i łatwiejszy transfer farby oraz mniejsze zużycie rakla; 
WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ Lepsza ochrona wałka przed agresywnymi środkami chemicznymi i zabrudzeniami.

Oto 5 kluczowych powodów pozwalających technologii UltraCell tworzyć lepsze 
aniloxy? 

Istnieje pięć krytycznych elementów każdego aniloxa UltraCell+, które pozytywnie odróżniają go od wszystkich 
innych na dzisiejszym wymagającym rynku : 
GEOMETRIA: Zaawansowana geometria kałamarzyka “płytki profil” , zapewnia lepszą bardziej spójną pracę na drukarce; 
SKŁAD: Składająca się wyłącznie z 99,9% CrO2, niezwilżalna ceramika o dużej gęstości i bardzo niskim napięciu 
powierzchniowym umożliwia doskonały transfer farby;
GRAWEROWANIE: Proces grawerowania laserowego Ultramelt® zapewnia bardzo niską porowatość (poniżej 1% po 
grawerowaniu); 
JAKOŚĆ Wielopunktowa kontrola zgodności specyfikacji wytworzonych kałamarzyków z zamówieniem; 
OCHRONA Znacznie lepsza ochrona antykorozyjna, która zabezpiecza przed skutkami używania agresywnych
środków czyszczących. 

Jakie korzyści mam dzisiaj a jakie jutro dzięki GTT? 
Drukuję więcej za mniej. Turbodoładuję swoje maszyny drukujące i osiągnę natychmiastowe korzyści. 

GTT przyćmiewa inne konwencjonalne grawerki w czterech głównych obszarach druku komercyjnego: 
STANDARYZACJA Zmniejszę zasoby aniloxów. Jak? Ponieważ jeden anilox GTT często wykonuje zadania dwóch lub kilku 
konwencjonalnych aniloxów; 
DRUKOWALNOŚĆ Niezależnie czy apla, linie lub siatki rastrowe GTT ogranicza występowanie cętkowania, perforacji, efektu 
„halo” czy przyrostu punktu zapewniając jednocześnie mocniejsze i spójniejsze aple, bardziej wyraziste czcionki i linie, 
rozszerzony gamut CMYK i symulacji Pantone®; 

PRZESTOJE: Jeśli planuję kolejną produkcję, mogę zostawić aniloxy na maszynie; do prac kombinowanych mogę stosować 
tylko jeden zespół farbowy; czeka mnie mniej czyszczenia aniloxów oraz skrócony czas przezbrojenia; 
RENTOWNOŚĆ: Chciałbyś drukować szybciej, używać mniej aniloxów do pracy, zużywać mniej farby, cieszyć się dłuższą 
żywotnością aniloxów? Sprawdź czy GTT pomoże ci przekroczyć te progi. 

Jakie są trzy najważniejsze innowacje w GTT 
Należy wziąć pod uwagę następujące trzy przełomowe własności GTT, aby w pełni docenić różnice pomiędzy 

konwencjonalnym aniloxem a tą nowatorską strukturą: 
GEOMETRIA GTT Opatentowany system esowatych otwartych kanalików, zastępuje zamknięte kałamarzyki zatrzymujące 
farbę, w zamian wykorzystuje efekt kinetyki hydraulicznej pozwalając farbie swobodnie płynąć i równomiernie transferować 
na płytę; 
CERAMIKA Nowa bardzo twarda hybrydowa powłoka ceramiczna wyróżnia się w przemyśle produkcji wałków rastrowych 
największą gęstością i najmniejszą porowatością. Dzięki temu uzyskuje się niebywały transfer farby na płytę przy 
zachowaniu niezwykle długiego okresu eksploatacji , odporności na uszkodzenia i łatwości w czyszczeniu; 
GRAWERKA Konwencjonalne grawerowanie siatki rastrowej metodą impulsową zastępuje grawerowanie laserem o stałym 
promieniu, znacznie zmniejszając nierówność, szorstkość i zniekształcenia struktury powłoki ceramicznej. Powstają gładkie, 
twarde i precyzyjne ścianki kanalików, które przyczyniają się do lepszego transferu farby i przedłużeniu żywotności aniloxa. 

Jak możesz się przekonać że GTT jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie? 
Po pierwsze musisz zadać sobie pytanie czy prace jakie wykonujesz i do jakich aspirujesz wymagają wysokiej jakości 

i precyzji określanej jako HD, powtarzalności przy długich nakładach oraz redukcji ilości sekcji drukowych, które możesz 
osiągnąć dzięki GTT.
Po drugie skontaktuj się z przedstawicielem Apex, który pomoże ci ustalić czy GTT spełni twoje oczekiwania. Jeśli korzyści 
wynikające z użytkowania GTT przekraczają twoje rzeczywiste potrzeby, Apex zaoferuje światowej klasy konwencjonalny 
anilox UltraCell lub UltraCell+. Apex jest pionierem w produkcji aniloxów z najlepszą grawerką uzyskaną dzięki laserowej 
technologii UltraMelt i super twardej ceramice. Niezależnie czy wybrałeś GTT czy UltraCell, możesz liczyć na jakość, 
niezawodność i precyzję produktów Apex.

Co to są wielkości GTT? Dlaczego jest ich tylko kilka
Teraz możesz przestać się martwić o liczbę możliwych liniatur i pojemności aniloxów używanych przez ciebie w 

produkcji. Od kiedy wielkości GTT obejmują zakres kilku konwencjonalnych aniloxów, większość drukarzy potrzebuje 
dwóch lub trzech wielkości GTT, aby wykonać wszystkie zadruki. Zamiast obliczania złożonych formuł doboru liniatury i 
pojemności, po prostu możesz rozpocząć druk analizując rodzaj pracy i wybierając odpowiednią wielkość GTT ustaloną 
na wzór rozmiaru odzieży. Na przykład, dla uzyskania ekstremalnego efektu pokrycia apli należy użyć „XL”, dla apli i przejść 
tonalnych użyj  „L”, dla winiet i druków średnio tonalnych najlepszy jest „M” albo „S”, a dla bardzo drobnych punktów lub linii 
używaj „XS”. To naprawdę proste. 

Czy GTT może pracować na mojej maszynie z moimi płytami i farbą. Co z HD flexo? 
W oparciu o 10.000 zainstalowanych na świecie wałków GTT pracujących w prawdziwie trudnych warunkach 

produkcyjnych, można stwierdzić, że przy uwzględnieniu szeregu różnych aspektów techniki fleksograficznej, rozwiązanie 
to działa na każdej maszynie z każdą farbą i płytą. Coraz częściej producenci maszyn drukarskich i drukarze zamawiają 
wałki GTT do swoich nowych maszyn z powodu ich wyższości i większej elastyczności zastosowania. Natomiast starym 
maszynom zastosowanie GTT daje drugą młodość. Faktem jest już, że producenci farb korzystają z możliwości drukowania 
mniejszą lepkością i mniejszą ilością farby generowaną przez GTT. Również we fleksografii najwyższej rozdzielczości tzw. 
HD Flexo - GTT jest idealnym rozwiązaniem . 
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Dziewięć tajemnic , które każdy profesjonalny fleksograf powinien wiedzieć o Apex.


