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W naszej ofercie znajdują się produkty
wiodącego szwedzkiego producenta rakli
komorowych marki PrimeBlade mających
zastosowanie w druku fleksograficznym i
rotograwiurze.

 

Dostępne profile noży PrimeBlade
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Profil klinowy stosowany w
rotograwiurze, druku flekso i
powlekaniu

Dostępne w zakresie 2⁰-30⁰

Profile 25

Profil promieniowy stosowany w
rotograwiurze i druku flekso

Polerowana krawędź o doskonałej
szczelności

Obustronnie zaokrąglona krawędź

Idealnie sprawdzają się przy
mocno abrazyjnej farbie białej,
wolniej się zużywając

Profile 50

Profil najczęściej stosowany w
rotograwiurze, druku flekso i w
offsecie

Stały obszar styku podczas pracy

Niższe tarcie i zużycie

Standardowe wymiary
Rotograwiura 1,3/0,07
mm (0,05/0,0027”)

Fleksografia 1,3/0,10 mm
(0,05/0,0039”)

Może być produkowany zgodnie z



większością wymagań klienta

Dostępne rodzaje noży

PrimeBlade® 100 – Polymers

Tworzywo sztuczne

Stosowane głównie w branży
fleksograficznej listwy polimerowe. Bardzo
popularne ostrze zabezpieczające w
systemach komorowych.

PrimeBlade® 300 – Carbon
Steel

Stal węglowa

Standardowa stal węglowa używana przez
drukarnie na całym świecie. W
przeciwieństwie do wielu dostępnych na
rynku niskiej jakości stali węglowych, seria
300 posiada bardzo dużą gęstość
mikrostruktury.

PrimeBlade® 400 – Stainless
Steel

Stal nierdzewna

Seria 400 to dobry wybór, gdy problem
stanowi korozja. Posiada dużą odporność na
utlenianie. Wysoka gęstość stali chroni
przed zanieczyszczeniem systemu
farbowego, a hartowanie zwiększa
żywotność i zmniejsza ścieralność noża.
Dobrze sprawdza się przy farbach na bazie
wody.



PrimeBlade® 500 – Refined
Stainless Steel

Wysokiej jakości stal
nierdzewna

Używane, gdy wymagana jest dłuższa
żywotność noża. Hartowana stal
nierdzewna jest poddawana obróbce
cieplnej aby osiągnąć nasze wysokie
standardy jakościowe. Posiada dużą
gęstość i wysoce oczyszczoną
mikrostrukturę. Znakomicie chroni przed
korozją gdy stosowane są farby na bazie
wody.

PrimeBlade® 600 – Refined
Carbon Steel

Wysokiej jakości stal węglowa

PrimeBlade 600 posiada dwa razy większą
gęstość stali w stosunku do serii 300.
Drobniejsze cząstki, powodują mniejsze
komplikacje w drukowaniu i wydłużają
żywotność ostrza. Charakteryzuje się
również wysoką jakością w porównaniu do
innych noży ze stali węglowej.

PrimeBlade® 700 – Ceramic
Coated

Powlekane ceramicznie

Seria 700 to powlekana ceramicznie
rakla, opracowana przez połączenie
unikalnego szlifowania powierzchni i
specjalnej technologii obróbki



powierzchni. Poprawia to odporność na
zużycie w porównaniu do istniejących
powlekanych produktów.  Może stanowić
alternatywę dla użytkowników ostrzy
PrimeBlade 900 Nano I, szczególnie dla
maszyn rotograwiurowych.

PrimeBlade® 800 – Micro
Alloyed Tool Steel

Mikrostopowa stal narzędziowa

Specjalna stal narzędziowa o zwiększonej
twardości i plastyczności, zwiększająca
odporność na zużycie i trwałość noża.
Polecana przy stosowaniu farb wysoce
abrazyjnych i lakierach.

NOWOŚĆ!

PrimeBlade® 900 – NANO I

Nanotechnologia

Nowe rewolucyjne opatentowane stalowe
ostrza poddane obróbce metalurgicznej.
PrimeBlade jest jedynym dostawcą tych
ekskluzywnych i nieporównywalnych ostrzy.
Opracowaliśmy je wspólnie z naszymi
partnerami w technologii Nano, ponieważ
drukarnie poszukiwały rozwiązania, które
zwiększyłoby produktywność, jakość druku i
skróciło czas przestojów z powodu braku
trwałości ostrzy. Najnowsza technologia
Nano została wykorzystana do optymalizacji
właściwości i wydajności stali.

Ostrze przetrwa wszelkie nie ceramiczne



ostrze dostępne na rynku. Tarcie w
kierunku cylindra lub wałka rastrowego jest
zmniejszone o około 40-60%.

Jakość druku jest znacznie większa.
Powlekanie nie ma szkodliwego wpływu na
środowisko, tak jak jest w przypadku
powłok ceramicznych i niklowych.

Zalety PrimeBlade 900 Nano:

Dłuższa odporność na zużycie

Idealne do farb ściernych, np.
takich jak biała

Mniejsza regulacja komory
raklowej

Rozpada się na znacznie mniejsze
cząsteczki

Zmniejszenie tarcia o 40-60% na
cylindrze

Maksymalna jakość druku

Brak cząsteczek ceramicznych

Mniej cząstek przylegających do
ostrza
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