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SOFTCOAT ADAPTER 

Adapter SOFTCOAT  dla technologii tulei cienkościennych 

Adapter Softcoat firmy POLYWEST jest nośnikiem dla tulei cienkościennych stosowanych w procesie drukowania 

oraz dla form drukujących bez końca wszystkich producentów tulei cienkościennych (cienkich i klasycznych) 

Powierzchnie tulei cienkościennych mogą być wykonane z  polimerów, elastomerów, gumy, EPDM. 

WŁASNOŚCI PRODUKTU  

• powierzchnia adaptera Softcoat składa się z kompresyjnego materiału, który może być stosowany  

w różnych stopniach twardości. Adapter jest kolorowany od strony operatora: miękki / średni / twardy 

• różne twardości umożliwiają drukarzowi dostosowanie się do konkretnych wymagań drukowanego wzoru 

• bardziej miękka podbudowa dla delikatnych przejść tonalnych, twardsza podbudowa dla pełnych tonów, 

średnia dla kombinacji 

• przetestowany intensywnie w Centrum Technologicznym DFTA w Stuttgarcie przez firmę DuPont oraz 

zakwalifikowany w odniesieniu do charakterystyki i właściwości stopni twardości 

 

ZALETY ADAPTERÓW SOFTCOAT 

• duża prędkość drukowania do 600 m/min 

• cichy przebieg dzięki tłumieniu drgań 

• doskonała wytrzymałość na zmęczenie  

• przenoszenie większych zakresów drukowania 

• łatwiejsza obsługa dzięki znacznemu obniżeniu wagi 

• zmniejszenie kosztów inwestycyjnych 

• zawsze przewodząca zgodnie z dyrektywą ATEX 

 

DODATKI 

• linia montażowa 

• pierścień stopujący 
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SOFTCOAT ADAPTER 
OPIS PRODUKTU 

Właściwości  produktu Opis 
Produkt Adapter Softcoat (SCA) 

Technologia drukowania Fleksografia 

Zastosowanie Technologia tulei cienkościennych 

Cylinder powietrzny 
 - średnica adaptera 
 - szereg STORK 

 
60,595 mm do maks. 375,472 mm 
210 do 1200 

Wymiary 
- szerokość/długość adaptera 
- długość druku (raport) 
 
 
- grubość ścianki 

 
Min. 300 mm do 2.500 mm (w zależności od maszyny) 
300 do 1200 mm przy czym np. zewnętrzna Ø STORK 500 nadaje się 
do drukowania z „cienką” tuleją raportu 490 mm, a z tuleją „Classic” 
dla raportu 500 
4,7 mm do 150 mm 

Konstrukcja  Tuleja z włókna szklanego z lub bez międzywarstw z kompresyjną 
powierzchnią jako Bridge (4,7 do 32 mm), Uni (12,7 do 100 mm) albo 
Separat (17,5 do 150 mm). 
Charakterystyczna konstrukcja adaptera spełnia wymagania                
w zakresie bezpieczeństwa 

Strona czołowa Zaznaczona na: niebiesko dla miękkich, czerwono dla średnich lub 
zielono dla twardych 

Powierzchnia Ściśliwa (kompresyjna) w precyzyjnie wykonanych zakresach stopni 
twardości +/- 2 Shore A 

Typ farby graficznej Wodorozcieńczalna, UV i rozpuszczalnikowa 

Rozprowadzanie powietrza i kanały powietrzne Zasilanie poprzez: 
- cylinder powietrzny lub oddzielne przyłącze powietrza po stronie      
napędu 
- wymuszony przepływ powietrza przez system kanałów 
powietrznych i rurek w adapterze (Uni oraz Separat) 

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze Sprężone powietrze o p=6 do 8 barów i szybkości przepływu 
masowego powietrza V=12 l/s w stanie otwartym 

Blokowanie na cylindrze powietrznym Blokada bagnetowa na Bridge i Uni lub wycięcie na Separat 

Opis techniczny 
- waga 
- tolerancja długości wg DIN 
- tolerancja wymiarów liniowych i położenia 
- tolerancja kołowości 
- tworzywo 
 
- przewodność 
 
- czyszczenie powierzchni 

 
Podobnie jak tulei 
DIN ISO 2768 T1 m 
DIN ISO 2768-mk 
Max. 0,025 mm mierzona na cylindrze powietrznym 
Zintegrowanie warstwy z włókna szklanego od wewnątrz i różnych 
warstw poliuretanowych  
Adaptery wykazują wysoką przewodność elektryczną i są zgodne         
z dyrektywą 94/9/EG (ATEX 95) 
Odporny na dostępne w handlu środki czyszczące, czyszczenie 
szmatką 

Odporność na temperaturę 0 do 50 °C, ochrona przed mrozem przez cały czas stosowania 

Bezpieczeństwo Zmiany konstrukcyjne przeprowadzane tylko przez POLYWEST 

Przechowywanie / transport Adaptery należy przechowywać w pozycji pionowej i nie mogą być 
układane w stosie. Ochrona przed działaniem mrozu i przegrzaniem 

 

Zastrzega się możliwość błędów i zmian technicznych. Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy producenta w chwili publikacji niniejszego dokumentu. Ten dokument nie 

stanowi prawnie wiążącej gwarancji lub zapewnienia przydatności dla pewnych zastosowań różnych składników naszych produktów. Spowodowane jest to licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu jak 

np. traktowanie i użytkowanie naszych produktów. Testowanie i dopasowanie ciąży zatem na użytkowniku. POLYWEST nie zakłada odpowiedzialności za przestrzeganie ustawowych regulacji podczas 

użytkowania naszych produktów ( w szczególności praw autorskich i własności intelektualnej). Nazwy produktu oznaczone ® są chronione. 


