
 Można dokonać czyszczenia kałamarzyków rastrowych i kanalików struktur 
otwartych z zastosowaniem chemicznego środka czyszczącego, co jest bardzo 
ważne , nawet przy bardzo wysokich liniaturach rastru jak 600 l/cm lub GTT XS, 
bez ryzyka uszkodzenia grawerki .

 Zaletą procesu jest jego szybkość. Na czyszczenie w Opticlean potrzebujemy 
jedynie 5 do 20 min .

 Bardzo dobry rezultat czyszczenia równomiernie na całej powierzchni wałka 
dozującego . Jest to skutkiem zastosowania dwóch wałków gumowych po których 
obtacza się wałek czyszczony , który za każdym obrotem wałów wtłacza środek 
czyszczący równomiernie na całej długości płaszcza wału w strukturę czyszczoną 
(kałamarzyki/kanaliki )

 Dzięki zastosowania dwóch nośnych wałków gumowych na których spoczywa 
wałek czyszczony można czyścić bez dodatkowych regulacji dowolny wałek 
rastrowy z maszyny A,B czy też C nie bacząc na jego średnice czy długość, o ile 
tylko nie przekraczają wartości nominalnych określonych dla tego urządzenia .

 Jeżeli długość maszyny jest wielokrotnie większa niż długość najmniejszego 
wałka rastrowego, w zakłądzie możliwe jest umieszczenie w maszynie kilku 
wałków tego samego typu jednocześnie i czyszczenie ich w jednym czasie.

 Czyszczony wałek opuszcza maszynę wysuszony , proces jest całkowicie 
automatyczny, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego przecierania za pomocą 
szmatek .

 Dzięki nowemu systemowi pneumatycznych zatyczek do tulei rastrowych, 
możliwe jest operowanie długimi tulejami rastrowymi przez jedną osobę . 

Zalety , walory, profity :
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Generalnie można stwierdzić :

 Opticlean daje najlepsze wyniki czyszczenia

 Opticlean najprawdopodobniej najszybszą maszyną czyszcząca na rynku

 Opticlean jest najłatwiejszy w obsłudze

 Opticlean umożliwia czyszczenie szerokiej palety wymiarowej wałów i tulei dozujących

 Opticlean wymaga jedynie jednej osoby do obsługi

 Opticlean jest dostępny w wielkościach umożliwiających czyszczenie wałów o długości 3,6 m i
masie do 1 t

 Opticlean jest urządzeniem niezawodnym i ma dobry stosunek ceny do wydajność i trwałości.

To jest najlepsza maszyna dla Ciebie !!!
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