serwis aniloxów, doradztwo, diagnostyka, regeneracja i dostawy wałów
rastrowych, gumowanie wałów, sleeve’s rastrowe i formatowe, noże raklowe i
komory raklowe, środki do zmywania farb flekso i czyszczenia aniloxów, usługi
czyszczenia , akcesoria, eliminacja ładunków elektrostatycznych, kontrola wstęgi ,
maszyny do druku i przetwórstwa papieru, tektury falistej i litej

www.barmey.eu

Przedstawiciel

Formularz zapytania cylindry rastrowe
A. Dane adresowe
1. Nazwa firmy i adres
2. NIP
3. Numer telefonu i adres email
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
B. Dane niezbędne do opisania korpusu.
1. Nazwa i typ maszyny : ……………………………………………….………………………*
2. Przemysł : opakowania elastyczne, tektura falista, wąska wstega, etykiety powlekanie, offset
lakierowanie ……………………………………………………………………. itd. */**
3. Czy jest to wałek czy tuleja ? wałek/tuleja *
4. Średnica płaszcza rastrowego Ø…..….. [mm] i jej tolerancja Ømax ……….[mm] / Ømin
……….[mm] (lub rysunek wału) .**
5. Długość całkowita wału łącznie z czopami (lub rysunek wału).
6. Długość płaszcza wału ……………………….. [mm] (lub rysunek wału).
7. Długość części grawerowanej płaszcza wału ……………………….. [mm] ( tj. poz.5 – 2x
szer. paska niegrawerowanego ).
8. Masa cylindra rastrowego netto ……………. [kg], brutto ………………… [kg]
C. Dane niezbędne do opisania grawerki.
1. Rodzaj siatki i kąt pochylenia: heksagonalna -H60, heksagonalna wydłużona – H75,
heksagonalna przepływowa – H30CLX, trihelikalna -TH30 lub TH45, pozytywowa PS45,
PS45 lub PS75, GTT
2. Liniatura w l/cm ( lpcm )***
3. Pojemność w cm3/m2 ( ccm ) ***
4. Wielkość dla GTT : XS,S,M,L,XL, C…………………………………………………....*/**
5. Zastosowanie : druk rastrowy, kreski linie, aple, podłoże białe, lakierowanie, powlekanie,
laminacja ……………………………………………………………………*/**
6. Rodzaj medium: farba rozpuszczalnikowa, farba wodna, farba UV, lakier rozpuszczalnikowy,
lakier dyspersyjny, lakier UV, laminat , ..………………………..*/**
7. Jeżeli wałek ma zastąpić zużyty istniejący to podać jego numer……………………..**
i dołączyć tzw. paszport aniloxa.
8. Dodatkowe informacje. Proszę podać wszelkie dalsze informacje, które mogą być istotne.
Uwagi : W przypadku wątpliwości co do posiadanych danych proszę skontaktować się z
naszym biurem. Zapytanie i zamówienie proszę wysłać na adres biuro@barmey.eu
* - niepotrzebne skreślić, **- puste pola uzupełnić, ***- nie dotyczy GTT
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