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NOŻE RAKLOWE DO POWLEKANIA 
I LAMINACJI

Specjalnie zaprojektowane do tego typu 
aplikacji, rakle Esterlam najnowszej 
generacji, wyznaczają nowe standardy w 
dzisiejszej branży flekso.

Wykorzystując ostatnie osiągnięcia zaawansowanej 
technologii polimerów specjaliści Esterlam stworzyli 
innowacyjne rakle, które zapewniają lepszą spójność i 
większą kontrolę nad wagą powłok od początku do 
końca produkcji. Kontrola zaś oznacza mniejsze straty 
materiałowe, zwiększoną produkcję i polepszoną 
produktywność. 

Precyzja projektu wraz ze specjalną charakterystyką 
samosmarującą przekłada się na zwiększoną żywotność 
noży, a jednocześnie na znaczną redukcję zużycia i 
zniszczeń powłok ceramicznych. W wielu przypadkach 
oznacza to nawet dwukrotnie dłuższą żywotność 
wałków w porównaniu do ścieralnej stali. Wpływ na to 
ma nie tylko budowa i zastosowane materiały ale rów-
nież fakt, że rakle z tworzywa nie wymagają równie 
dużego docisku co rakle stalowe, dzięki czemu cały 
proces jest mniej inwazyjny w struktury zarówno rakli 
jak i powierzchnie wałka. Efekt jest taki, że uzyskuje się 
oszczędności w dwóch strefach i dodatkowo tworzy się 
bezpieczną przestrzeń dla operatorów maszyn.

Rakle z tworzywa są dopasowane do każdego rodzaju 
aplikacji, nawet tych najbardziej specjalistycznych i z 
sukcesem pracują na wszystkich głównych typach 
maszyn: Kroenert, Bachofen & Meier and Polytype. 
Korzyści z używania rakli Esterlam potwierdzają zaś 
tacy producenci jak: Rexam, 3M, Dupont, Avery, Glat-
felter i wielu innych.

„We’ve been using Esterlam for at least 10 years. Their 
Doctor Blades are exactly what we need in our packaging 
area. It does the job exactly and we’ve never had a 
problem. We would most definitely recommend them.” 

             Cath Mottram, Glatfelter

BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI

Rakle z tworzyw sztucznych wykonywa-
ne są z wytrzymałych, trudnościeralnych 
materiałów na bazie poliestru czy polie-
tylenu. Przez wyeliminowanie z procesu 
produkcji łatwo ścieralnej stali, włókien szklanych i 
listew ceramicznych, eliminujemy znaczące powody 
rysowania i wycierania wałków. 

Dwuosiowy sposób rozciągania materiałów poliestro-
wych podczas produkcji tworzy znacznie silniejszą 
strukturę. Dzięki temu noże raklowe pozostają nawet 
bardziej stabilne na każdym etapie krzywej temperatu-
rowej, dzięki czemu oferują dużo wyższą temperaturę 
pracy. Te same charakterystyki wpływają również na 
odporność materiału na chemię i gorącą wodę, dzięki 
czemu zabezpieczają przed zmiękczaniem i wykrzy-
wianiem wytłaczanych, różnorodnych polimerów. 
Rakle polietylenowe wykorzystywane do prac teksto-
wych i pełnych tonów osiągają zaś fenomenalną żywot-
ność. Ich atutem jest osiąganie idealnej równowagi 
między żywotnością i akceptowalną jakością zadruku.
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JAK LISTWY RAKLOWE ESTERLAM MOGĄ POMÓC TOBIE?

•   Redukując koszty, dzięki większej żywotności ostrza.
•   Zwiększając wydajność dzięki rzadszym zmianom ostrzy i wydłużeniu 
czasu produkcyjnego.
•   Faktycznie eliminując wzrost niszczenia wałka przez ostrza stalowe, kompozytowe i 
częściowo pokrywane ceramiką. 
•   Zmniejszając ryzyko powstawania rys obwodowych i wydłużając tym samym żywot-
ność aniloxów i potrzebę kosztownych regeneracji.
•   Zmniejszając przyrost punktu rastrowego w porównaniu do użytkowania rakli stalo-
wych, co potwierdza niezależne projekt FQC przeprowadzony przez FTA z USA.
•   Znacznie zmniejszając problemy z „pluciem” farbą, również przy farbach UV i powle-
kaniu.
•   Wydłużając żywotność noża przy bardziej agresywnych farbach wodnych i powleka-
niu.
•   Poprawiając bezpieczeństwo operatorów maszyn drukujących.
•   Zapewniając stałe wsparcie techniczne.

DLACZEGO RAKLE ESTERLAM SĄ 
LEPSZE OD POZOSTAŁYCH?

Esterlam postrzegany jest jako świato-
wy lider w technologii rakli z tworzyw 
sztucznych. Oferowane produkty 
różnią się od pozostałych „plastikowych” ostrzy uzysku-
jąc znaczne różnice w wydajności. 

Ostrza Esterlam produkowane są z materiałów, które 
nadają im wytrzymałość, a także charakterystykę sprę-
żystości niemniejszą niż stal, bez narażania na niebez-
pieczeństwo i łatwe ścieranie. Esterlam oferuje rakle w 
dwóch seriach.

Seria E
Ważnym benefitem rakli z serii E jest pamięć „spręży-
nowa”. Poliester jest wysoce skrystalizowany. Podczas 
procesu tworzenia materiał jest poddawany bardzo 
wysokim temperaturom, następnie jest rozciągany z 
niezwykłą siłą po czym nagle ochładzany. Razem z 
unikalną strukturą laminatu proces ten daje tym nożom 
raklowym świetną „pamięć sprężynową”. Dzięki tej cha-
rakterystyce otrzymujemy optymalny kontakt noża z 
wałkiem rastrowym i w konsekwencji prawidłowe i stałe 
dozowanie farby na całej powierzchni styku.

Seria P
Noże raklowe Esterlam z serii P wytyczają światowe 
standardy na rynku fleksograficznym już przez wiele 
lat. Wykorzystanie ostatnich osiągnięć w technologii 
polimerów pozwala serii P na zaoferowanie wielu bene-
fitów, w tym wydłużenie żywotności noży i zmniejsze-
nie zużycia wałka. Zaprojektowano je tak, aby dawać 
idealny nacisk noża na wałek i równomierne pokrycie 
na całej długości wałka farby. Wykorzystanie wysokiej 
jakości materiałów, które zawierają specjalne smary 
powoduje, że rakle z serii P są kompatybilne zarówno z 
wałkami ceramicznymi jaki chromowymi.
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