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OPIS PRODUKTU 

WAŁKI I TULEJE RASTROWE

TLS Anilox GmbH tworzy wysokiej jakości wały i tuleje rastrowe. Oferują swój produkt 
w zakresie od 50mm do 4500mm długości. Dodatkowo zapewniają bardzo szeroki wy-
bór grawerowania dla różnych prac. TLS posiada nowoczesne lasery, które gwarantują 
najwyższej jakości usługi grawerowania powierzchni ceramicznych. Zapewnia również 
wsparcie techniczne przy dopasowaniu odpowiedniego grawerowania do danej pracy.
TLS Anilox GmbH wciąż bada granice technologii grawerowania. Specjaliści TLS opra-
cowali dużą ilość spersonalizowanych grawerów, które wychodzą naprzeciw wymaga-
niom najnowszych trendów w druku flekso.

Korzyści:
•  Wysoka jakość apli.
•  Drobny komplet czcionek.
•  Odwrócony tekst.
•  Nieprzezroczysta biel.
•  Wysoki stopień reprodukcji.
•  Druk z minimalnym przyrostem punktu rastrowego.
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PODSTAWOWE TYPY GRAWEROWANIA

TeroMinTM

Standardowy, heksagonalny grawer przystosowany do druku fleksogra-
ficznego. Zapewnia ciągłość i powtarzalność wysokiej jakości druku.

TeroVisTM

Ten rodzaj grawerowania eliminuje problem „ink spittingu”. 30° kąt uło-
żenia kałamarzyków pozwala na idealny, stabilny i powtarzalny druk, na-
wet przy dużych prędkościach.

TeroLineTM

Te proste kreski zapewniają doskonały rezultat lakierowania w druku of-
fsetowym i w powlekaniu. Otwarta struktura kałamarzyka pozwala na 
optymalny transfer dużych pigmentów. Siatka tych kresek może wpły-
nąć na polepszenie przenoszenia lakieru.
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PODSTAWOWE TYPY GRAWEROWANIA

TeroMaxTM

Ten rodzaj grawerowania zapewnia stabilny i homogeniczny transfer 
przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej gęstości farby. Bardzo dobre 
rezultaty takiego grawerowania uzyskuję się przy kombinacji elemen-
tów liniowych.

WYTRZYMAŁE POWIERZCHNIE CERAMICZNE

Powłoki ceramiczne TLS Anilox GmbH zaliczają się do tych najbardziej wydajnych. Dzię-
ki rozległemu doświadczeniu i obszernej wiedzy na tym polu, ceramika jest wciąż ulep-
szana. Solidna i wytrzymała powierzchnia zapewnia wymagalną twardość i zwartość.

Produkcja mieści się na powierzchni 2,000 m2. Wszystkie etapy produkcji, w szczegól-
ności natryskiwanie powłoki, grawerowanie oraz wykończenie powierzchni wałków i 
tulei ulegają procesowi ciągłego ulepszania. Centrum powlekania stanowi innowacyj-
ne serce produkcji. Najbardziej nowoczesne technologie sterowania i możliwości mo-
nitorowania procesu sprawiają, że jest to jedno z najbardziej nowoczesnych ośrodków 
powlekania w Europie. Jego wymiary zamykają się w przedziale 13x5,5x4m. Proces 
czyszczenia aniloxów jest wyzwaniem dla każdej drukarni. Ultradźwięki oraz dostoso-
wanie ustawień procesu mycia do parametrów wałków i tulei oferują bardzo efektywny 
rezultat z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

PRODUKCJA
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JAKOŚĆ

Jakość jest najlepszym wyznacznikiem dla firmy TLS Anilox GmbH, a celem uzyskanie 
jak najlepszego produktu finalnego. Produkcja jest zakończona kontrolą wszystkich 
aspektów optycznych i mechanicznych. Proces zaś jest monitorowany przez najbardziej 
nowoczesny system pomiarowy. Dzięki czemu kontrolowany jest stan powlekanej po-
wierzchni, a specyfikacja grawerowania jest zachowana.

TeroLuxTM – Jest to nowa generacja powłok wałków i tulei do fleksodruku. Innowacyj-
na, metaliczna powierzchnia TeroLuxTM zapewnia jeszcze lepszą wytrzymałość. Pow-
lekanie odbywa się procesem HVOF i gwarantuje najwyższą zwartość materiału, dzięki 
czemu eliminuje problem porowatości powierzchni ceramicznych. Powierzchnia jest 
bardzo jednorodna i ma wysoką odporność na zużycie.

Korzyści
•  Idealna struktura kałamarzyków:
•  Strome krawędzie, płaskie dno.
•  Porowatość powierzchni zredukowana niemal do zera.
•  Doskonałe właściwości odprowadzania cieczy.
•  Świetna reprodukcja, nawet najmniejszych punktów rastrowych.

PRODUKCJA
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•  Opakowania giętkie
Wciąż rosną wymagania dla druku flekso, a uzyskiwana jakość musi być coraz lepsza 
przez co liniatury na płytach fotopolimerowych i wałkach są coraz wyższe. Nowocze-
sne formy drukowe wymagają jeszcze bardziej precyzyjnego transferu farby, na co TLS 
Anilox GmbH odpowiada spersonalizowanymi rozwiązaniami.
Druk etykiet - TLS Anilox GmbH oferuje wałki i tuleje rastrowe dostosowane do druku 
etykie. Opisany wcześniej grawer TeroVisTM redukuje problem „ink splitingu” przy dru-
ku farbami UV. Dodatkowo TLS Anilox GmbH zapewnia wysoką powtarzalność produk-
cji liniatur 600l/cm i wyższych z dobranymi pojemnościami.
•  Tektura falista
Wymagania na tym polu ostatnio niesamowicie wzrosły. TLS Anilox GmbH oferuje pro-
dukcję wałów rastrowych do szerokości 4,5m i specjalnie dopasowane grawerowanie 
dla liniatur do 460l/cm.
•  Powlekanie
Tylko specjalny typ graweru pozwala na określoną aplikację lakieru i primeru. Rozwią-
zaniem TLS Anilox GmbH jest grawerownie typu TeroLineTM lub TeroTopTM, dzięki któ-
remu jest możliwe osiągnięcie nanoszenia jeszcze wyższych objętości. Te grawery w 
znacznym stopniu przyczyniają się do uzyskania absolutnie równomiernej geometrii 
kałamarzyków, tworzących jednorodną powierzchnię.
•  Druk offsetowy
TLS Anilox GmbH pragnie chronić wysokiej jakości motywy drukowe sowich klientów. 
Dlatego oferuje określone specyfikacje grawerowania, które umożliwiają bardzo do-
kładną aplikację farb wodnych i UV. Dodatkowo proponują otwarte struktury grawe-
ru , specjalnie dedykowane do aplikacji z uzyskaniem efektów metalicznych, złotych i 
srebrnych.

ROZWIĄZANIA DLAKONKRETNYCH APLIKACJI


