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CARBON FIBRE ADAPTER 

ADAPTER dla optymalnego przenoszenia długości druku… 

... na podstawie dobrze sprawdzonej technologii POLYWEST, warstw i rur z wysokowydajnych włókien węglowych                                                                             

… światowy sukces w prawie wszystkich rodzajach maszyn fleksograficznych. 

WŁASNOŚCI PRODUKTU 

• Spełnienie wymagań względem drukowania zapewnia stabilna struktura, system wydrążeń i/lub tuby    

z wysokomodułowego włókna węglowego 

• Wszystkie rodzaje adapterów z wierzchnią warstwą z wysokojakościowego włókna węglowego gwarantują 

niskie zużycie robocze 

ZALETY ADAPTERÓW Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO: 

• Wysokie prędkości drukowania do 600m/min 

• Płynne charakterystyki drukowania dzięki tłumieniu drgań 

• Doskonała odporność na zmęczenie 

• Niska rozszerzalność cieplna 

• Przenoszenie dłuższych obwodów druków 

• Łatwiejsza obsługa dzięki zmniejszeniu wagi 

• Polepszenie wyników drukowania dzięki pozytywnym 

właściwościom materiału bazowego 

• Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych 

• Na życzenie z uchwytem pierścieniowym do 

demontażu adaptera 

• Zawory kulowe dostępne na życzenie 

TYPY ADAPTERÓW 

• Adapter standardowy: Stabilna struktura 

z funkcjonalną powierzchnią z włókna 

węglowego 

• CFA: struktura systemu komór drążonych 

w tubie z wysoce stabilnego włókna 

węglowego 

• HM-CFA: struktura systemu komór 

drążonych w tubie z wysokomodułowego 

stabilnego włókna węglowego 

• Adaptery na zamówienie:   

np. laserowy- lub montażowy 

na specjalne życzenie                                                                                                                                                                                                                                                          
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CARBON FIBRE ADAPTER 
OPIS PRODUKTU 

Właściwości  produktu Opis 

Produkt Adapter z włókna węglowego 

Technologia drukowania Fleksografia 

Zastosowanie Dostępny dla wszystkich dostępnych na rynku tulei raportowych i formowych 

Cylinder powietrzny / hydr. trzpień mocujący 

 - średnica adaptera 

 - szereg STORK 

 

60,595 mm do maks. 595,105 mm 

210 do 1890 

Wymiary 

- szerokość druku (długość adaptera) 

- długość druku (raport) 

- grubość ścianki 

 

Min. 300 mm do 2835 mm 

Do 1979 mm 

10 mm do 150 mm 

Konstrukcja Stabilna konstrukcja z plastiku wzmocnionego włóknem szklanym i plastiku 

wzmocnionego włóknem węglowym z tuby węglowej wysokomodułowej (jest 

zależna od grubości ścianki) 

Charakterystyczna konstrukcja adaptera spełnia wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa 

Zakończenia Oba zakończenia chronione pierścieniami lub kołnierzami aluminiowymi bądź ze 

stali kwasoodpornej (w zależności od grubości ścianki i zamówienia) 

Powierzchnia Wysokomodułowa o szczególnej wytrzymałości na rozciąganie i  z wysokim 

modułem sprężystości (moduł E (Younga)) dla nowoczesnych zastosowań 

przemysłowych 

Typ farby graficznej Wodorozcieńczalna, UV i rozpuszczalnikowa 

Zasilanie powietrzem i system kanalików Różny system zasilania: 

- poprzez cylinder powietrzny lub oddzielnym połączeniem 

- powietrzem prowadzonym poprzez wewnętrzny system kanalików 

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze Sprężone powietrze o p=6 do 8 barów (87 – 116 psi) w połączeniu z minimalnym 

przepływem powietrza V=12 l/s (0,4236 – 0,5649 stóp sześciennych/s) z dopływem 

o średnicy wewnętrznej min. 10 mm 

Blokowanie cylindra powietrznego Łącznik bagnetowy (zgodnie z rysunkiem) 

Opis techniczny 

- tolerancja zewnętrzna średnicy 

- waga 

 

- tolerancja długości wg DIN 

- tolerancja wymiarów liniowych i położenia 

- tolerancja kołowości 

 

- tworzywo 

 

 

- przewodność 

- czyszczenie powierzchni 

 

0 do + 0,015 mm 

Zastosowanie wysokomodułowej konstrukcji w połączeniu z systemem wydrążeń 

zapewnia wyraźne zmniejszenie wagi  

DIN ISO 2768 T1 m 

DIN ISO 2768-mk 

Maksymalnie 0,02 mm mierzone na cylindrze powietrznym o TIR (całkowity odczyt) 

= 0,005 mm  

Wysokomodułowy (plastik wzmacniany włóknem węglowym) o szczególnej 

wytrzymałości na rozciąganie i z wysokim modułem (moduł Younga) sprężystości dla 

nowoczesnych zastosowań przemysłowych 

CFA są zawsze przewodzące i spełniają wytyczne 94/97EG (ATEX 95) 

Odporny na dostępne w handlu środki czyszczące 

Odporność na temperaturę 0 do 50 °C przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem 

Bezpieczeństwo Ze względów bezpieczeństwa zmiany konstrukcyjne przeprowadzane tylko przez 

POLYWEST 

Przechowywanie / transport Stojąc, zabezpieczone przed przewróceniem  

Transport poziomo w drewnianych skrzyniach 

Ochrona przed mrozem i przegrzaniem 
 

 

 

Zmiany i błędy zastrzeżone. Wszystkie informacje w niniejszej broszurze bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu do czasu publikacji tej broszury. Nie stanowi ona żadnej prawnie wiążącej gwarancji odnośnie 

różnych składników naszych produktów lub przydatności do określonych zastosowań. Ze względu na wiele czynników wpływających na przetwarzanie i zastosowanie naszych produktów, użytkownik jest 

odpowiedzialny za testowanie i dostosowanie produktów. Za przestrzeganie wszystkich regulacji prawnych (w szczególności prawa własności intelektualnej) podczas używania naszych produktów, POLYWEST nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności. Nazwy produktów, które zostały oznaczone® są chronionymi znakami POLYWEST. 


