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      Rakle plastikowe istnieją na rynku już od wielu lat. Wprowadzono je aby wyeliminować problemy jakie występują 
przy tradycyjnych listwach stalowych : 

✓ Zużycia wałków rastrowych 
✓ Szybie zużycie rakli 
✓ Częste skaleczenia ostrą krawędzią roboczą 
✓ Niska odporność na korozję 

Uzyskanie satysfakcji z zastosowania tych rakli zależy od prawidłowego doboru i instalacji. 
Firma Barmey oferuje renomowane rakle plastikowe produkcji amerykańskiej. 
 

 ORANGE 

Rakle z lamelką MicroTipTM wykonane są z tworzywa polimerowego nowej 
generacji. Przewyższają  konwencjonalne stalowe listwy raklowe w trwałości i dokładności 
dozowania, Zmniejszają ryzyko powstawania rys obwodowych na wałkach rastrowych, są bezpieczne 
dla obsługi. Jednocześnie są odporne na agresywne farby, w tym również UV. Dzięki niskiemu napięciu 
powierzchniowemu ograniczają spitting/chlapanie farb UV. Znajdują zastosowanie jako rakle robocze. 
 
Zastosowanie :  druk etykiet, druk opakowań elastycznych,  druk na tekturze falistej , druk kopert 
, torebek, worków, druk na papierach higienicznych ( tissue ) itd., druk cyfrowy -lakierowanie   
 
Grubości : 0,7; 1; 1,27; 1,6; 2 mm   Szerokość : maksimum 76 mm   Długość : maksimum 75 m        

Profil krawędzi :  lamelka MicroTip  M8, M10, M15, M25, ścięcie pod kątem 15o/30°/45°,  
  
 

GREEN 

Rakle wykonane z nowej generacji tworzywa, które dorównuje sprężystością raklom stalowym. Rakle 
można stosować do wyższych liniatur aniloxów niż tradycyjne rakle plastikowe. Zmniejszają 
ryzyko powstawania rys obwodowych na wałkach rastrowych, mają dużą żywotności , są bezpieczne 
dla obsługi. W komorach raklowych znajdują zastosowanie jako rakle robocze .  
 
Zastosowanie : druk fleksograficzny opakowań tekturowych, druk na papierze,  
zespoły klejące tissue, 
 
Grubości : 1,27; 1,6; 2 mm   Szerokość : maksimum 101 mm  Długość : maksimum 75 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 30°/45°, bez ścięcia 

  
 

DuraPoint 

 
Rakle wykonane  z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej. Podwyższona żywotność w stosunku 
do UHMW. Zmniejszają ryzyko powstawania rys obwodowych na wałkach rastrowych, mają dużą 
żywotności , są bezpieczne dla obsługi. W komorach raklowych stosować jako rakle robocze lub bez 
ścięcia o grubości 0,8 jako uszczelniające. 
 
Zastosowanie :  druk na tekturze falistej , druk kopert – torebek – worków, druk gazet flexo, 
powlekanie i laminacja 
 
Grubości : 0,8; 1; 1,25; 1,6; 1,8; 2; 2,3; 2,54 mm   Szerokość : maksimum 101 mm  Długość : 
maksimum 30 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 30°/45°, bez ścięcia 

 
 
 
 
 
 

https://www.flexoconcepts.com/orange-doctor-blade
https://www.flexoconcepts.com/green-doctor-blade
http://www.flexoconcepts.com/durapoint-doctor-blade
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UHMW 

Rakle wykonane z polietylenu o gęstej strukturze molekularnej. Zmniejszają ryzyko powstawania 
rys  obwodowych na wałkach rastrowych, mają dużą żywotności, są bezpieczne dla 
obsługi. W komorach raklowych stosować jako rakle robocze lub uszczelniające. 
 
Zastosowanie :  druk na tekturze falistej , druk kopert – torebek – worków, druk gazet flexo, 
powlekanie i laminacja 
 
Grubości : 0,8; 1; 1,25; 1,6; 1,8; 2; 2,3; 2,54; 3,2 mm  Szerokość : maksimum 101 mm    Długość : 
maksimum 30 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 30o/45°, bez ścięcia 

  
 
 

POLYESTER 

Rakle wykonane z poliestru o handlowej nazwie MylarTM , znajdują zastosowanie w  komorach 
raklowych jako uszczelniające . Celem zastosowania jest wydłużeniu żywotności rakla i wałka 
rastrowego oraz redukcja zjawiska powstawania rys obwodowych. 
 
Zastosowanie :  systemy z komorami raklowymi, druk opakowań elastycznychi tekturowych, wieże 
lakierujące na maszynach offsetowych 
 
Grubości : 0,19; 0,37;0,5 mm   Szerokość : maksimum 76,2 mm Długość : maksimum 100 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 15 °, bez ścięcia 
  
 

KEON 

Rakla najwyższej klasy zaprojektowane dla  najbardziej wymagających i precyzyjnych aplikacji 
dozujących na rynku. Rakla jest sztywna i sprężysta, trwała i wysoce odporna na ciepło, ścieranie i 
chemikalia oraz media zawierające cząstki ścierne. 
 
Zastosowanie :  druk opakowań elastycznych, powlekanie i zastosowania specjalne 
 
Grubości : 0,8 mm   Szerokość : maksimum 40 mm  Długość : maksimum 30 mb 
 
Profil krawędzi :  lamelka MicroTip  M8, M10, M15, ścięcie pod kątem 15o/22°/30° 

  
  
 

PLASTEEL 

Rakle wykonane z tworzywa ACETAL, ekstremalnie mocnego i jednego z najsztywniejszych tworzyw 
termoplastycznych stosowanych w przemyśle. Wyróżnia się ono też odpornością na czynniki 
chemiczne. Rakle zmniejszają ryzyko powstawania rys obwodowych na wałkach rastrowych, mają dużą 
żywotności, są bezpieczne dla obsługi.  
 
Zastosowanie :  laminacja i powlekanie, druk koloru białego 
 
Grubości : 0,5; 0,8;1;1,25 mm   Szerokość : maksimum 88,9 mm Długość : maksimum 75 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 15°/22°, bez ścięcia 
  

 
 
 
 

http://www.flexoconcepts.com/uhmw-doctor-blade
http://www.flexoconcepts.com/polyester-containment-blade
http://www.flexoconcepts.com/keon-doctor-blade
http://www.flexoconcepts.com/plasteel-doctor-blade
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ProFlex 

Rakle wykonane z materiału bazującego na acetalu  z dodatkami podnoszącymi sztywność, wydłużenie 
żywotności ostrza i wytrzymałość na działanie agresywnych farb . Z dodatkiem teflonu dla poprawy 
smarności. W komorach raklowych stosować jako rakle robocze. 
 
Zastosowanie : druk fleksograficzny, wieże lakierujące na maszynach offsetowych, powlekanie 
 
Grubości : 0,64;0,9;1 mm   Szerokość : maksimum 63,5 mm   Długość : maksimum 60 mb 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem  15°  
  
  

  

UltraFlex 

Rakle wykonane z kompozytu zawierającego włókno szklane o szczególnie drobnym włóknie, które 
podnosi sztywność i wydłuża żywotność ostrza . W komorach raklowych stosować jako rakle robocze. 
 
Zastosowanie : wieże lakierujące na maszynach offsetowych 
 
Grubości : 0,37; 0,5 mm   Szerokość : 12,7- 63,5 mm 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 10o/15o/22° 
  
  

Graphix 

Rakle wykonane ze specjalnego kompozytu włókna szklanego z grafitem , których celem jest 
wydłużenie żywotności ostrza i wytrzymałość na działanie agresywnych farb. 
 
Zastosowanie :   druk opakowań elastycznych, druk na tekturze falistej , druk gazet flexo 
 
Grubości : 0,5; 0,71 mm   Szerokość : 12,7- 63,5 mm 
 
Profil krawędzi :  ścięcie pod kątem 10o/15o/22° 
  
  

Uwaga ! 

 
Listwy raklowe z tworzywa sztucznego będą pracować długo pod warunkiem , że dokonamy ich właściwego 
ustawienia ( docisk, kąt ) . Trzymaj się ściśle instrukcji montażu. 

 

http://www.flexoconcepts.com/proflex-doctor-blade

