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Zespoły klejowe Accora, specyfikacja techniczna 
Wał klejowy ze stali nierdzewnej Wał zbierający z powłoką ceramiczną 

• Nowe korpusy zgodne ze specyfikacjami procenta tekturnicy • Nowe korpusy zgodne ze specyfikacjami procenta tekturnicy

• Regeneracja - przywracanie średnicy nominalnej napawaniem AST • Regeneracja - przywracanie średnicy nominalnej napawaniem AST

• Grawerowanie mechaniczne w stali nierdzewnej • Wysoka odporność powierzchni na ścieranie (HV 1450-1550)

• Grawerki zarówno standardowe jak i pozytywowe 45° i 60° • Standardowo stosuje się antykorozyjna warstwa niklu

• Standardowa tolerancja TIR 20µ (maksymalnie do 1 Oµ) • Tolerancja T.I.R. maksymalnie 1 O µ
• Dożywotna gwarancja odporności na korozję

Rola jaką odgrywają wały klejowe Accora 

• Większa prędkość pracy • Powtarzalna jakość produkcji.

• Oszczędność kleju. • Wysokie tolerancje T.I.R. & O.O.

• Łatwiejsze czyszczenie. • Większa żywotność.

Pojemność struktury rastrowej walu klejowego staje się coraz 
bardziej istotna dla prawidłowego działania zespołu klejowego. 

Grawerki standardowe i nowatorskie 

Zastosowanie 
Standardowe grawerki dla falownico-sklejarek i sklejarek 

Nowatorskie grawerki dla falownico-sklejarek i sklejarek 

Najnowsze grawerki Apex: 

Wysokowydajne tekturnice (falownico-sklejarki) 

• Korozja i łuszczenie się chromu. • Wysokie zużycie skrobi.

• Rysy obwodowe. • Nierówny transfer kleju.

• Wyginanie, łódkowanie i pralka • Zie wiązanie warstw.

STANDARDOWY : POZYrYWOWY 
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45° & 60° 45° & 60° 

Zalecane specyfikacje 

10 L/cm z poj. 120 cm3/m2 kąt 45". 

15 L/cm z poj. 60 cm3/m2 kąt 45" . 

PRS (raster pozytywowy) 10 L/cm z poj. 70 cm3/m2 kąt 45" 

W przypadku niektórych typów maszyn Apex dostarcza zestawy wałów klejowych wraz z łożyskami, czopami, osiami: 

Zobacz więcej: 
www.apex-groupofcompanies.com oraz www.barmey.eu opex 
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Firmy na całym świecie kupują do swoich tekturnic 
zestawy wałów klejowych od Apex International 
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• Apex International jest największym na 
świecie producent walków rastrowych i 
dozujący

• Obsługa przemysłu poligraficznego 
(fleksografia, etykieta, tektura falista, 
offset, powlekanie)

• Prywatna firma (rodzinna)
• Siedziba glówna/R&D Hapert NL.

• Produkty są testowane i wdrażane przez 
wszystkich wiodących producentów maszyn

• Niezawodność, trwa/ość i precyzja to cechy 
charakterystyczne produktów Apex

• Wysoko zaangażowani w badania i rozwój oraz 
innowacje

• Liczne nagrody za jakość i innowacje oraz 
certyfikaty dostawców

• 5 zakładów produkcyjnych na 4 
kontynentach

• > 5000 klientów na całym świecie
• > 200 FTE na całym świecie
• 120 sprzedawców / kontaktów na całym 

świecie. Ktoś z Apex jest zawsze blisko, aby 
osobiście zająć się potrzebami klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Apex International ? 

• Od 25 lat zaopatruje przemysł tektury 
falistej w kompletne rozwiązania: 
zestawy walów klejowych, wały rastrowe, 
czyszczenie, audyty, konsultacje, 
edukacja, szkolenia,
(de) montaż, logistyka, magazynowanie.
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