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Flexó nyomógép
A Megrendelői igények széles skáláját kiszol-
gálva gyártunk egyszerűsített, gyártósorba épí-
tett, egyedi és központi ellennyomó hengeres
flexó nyomógépeket.

A központi ellennyomó hengeres flexó nyomógép
a csúcsminőségű nyomtatás alapfeltétele. Ro-
busztus vázra épül, 6, 8 nyomóművel, temperált
központi ellennyomó hengerrel, temperáló
berendezéssel, visszahűtő hengerrel. A kis hely-
igénynek és variálható kialakításnak köszön-
hetően könnyen elhelyezhető. Alapkivitelben
is tartalmazzák a minőségi és gazdaságos nyom-
tatáshoz szükséges összes felszerelést: 8 nyomó-
mű teflonozott rákelkamrával, központi ellen-
nyomó henger temperálva, oldalról cserélhető
forma és anilox sleeve, szervomotoros forma és
anilox hajtás, fokozatmentes nyomathosszállí-
tás, szervomotoros nyomóműállítás, nyomatfi-
gyelő rendszer motoros állítással, távfelügyeleti
rendszer szervizeléshez.

Kliséragasztó
A minőségi nyomtatás alapfeltétele a pontos kli-
séragasztás. Ezért fejlesztettük ki sleeve-es klisé-
ragasztó berendezésünket, ami kedvező áron, az
alapkialakításában is megfelel a magas követel-
ményi igényeknek.

Lamináló-tekercsvágó
Oldószermentes, tekercses laminálógépeink lan-
gyos ragasztókkal működnek, így lehetőség nyílik
a kis tételek gazdaságos és jó minőségű gyártásá-
ra és a korábban használatos, környezetre káros
oldószeres technológia kiváltására. A gép 6 m2

alapterületen elfér, telepítése egyszerű, és a mű-
ködtetéséhez csak elektromos és levegőcsatla-
kozásra van szükség. 

Az általunk kifejlesztett speciális laminálóhen-
ger lehetőséget biztosít a kis mennyiségű munkák
gazdaságos gyártására.

A ragasztóadagoló berendezés feladata a két-
komponensű ragasztó páramentes tárolása, elő-

melegítése, a két anyag összekeverése és a lami-
nálógépbe történő adagolás a beállított arány
szerint úgy, hogy a ragasztószint a hengerek kö-
zött a fogyás figyelembevételével állandó legyen.

A laminálógépek nem minden esetben használ-
hatók ki teljes műszakban, mivel nem minden
nyomtatott anyagot kell laminálni, és a nyom-
tatás egyébként is lassabb művelet. Laminálás
után viszont mindig szélezni kell az anyagot, il-
letve ha több pályát egymás mellett nyomtat-
tunk, akkor a tekercset szét is kell vágni. Ezért
tekercsvágó gépre feltétlenül szükségünk van.
Európában egyedülálló módon pengés tekercsvá-
gó egységet szélelszívóval is felszereltünk lami-
nálógépeinkre, így egy beruházásból két teljes ér-
tékű géphez juthatunk.

Több nyomdagép üzemeltetése esetén elő-
fordul, hogy a lamináló-tekercsvágó kapacitása
kevésnek bizonyul, ezért gyártunk különálló te-
kercsvágó gépet is, kedvező áron. A tekercsvág
gép kisebb vázszerkezetben tartalmazza az
összes vágáshoz szükséges funkciót, mint ami
a lamináló-tekercsvágóban is megtalálható.

Szerviz, karbantartás, alkatrészgyártás
és -felújítás
Gépeink gyors javításával és a flexós igények
maximális kielégítésével egy külön szervizcsa-
pat foglalkozik. Az általunk gyártott gépeknél
a jótállási idő alatt és utána a bejelentéstől szá-
mított 24 órán belül megkezdjük a javítást egész
Európában. A távfelügyelettel felszerelt gépek
esetén ez az idő 1 órára korlátozódik, és a táv-
felügyelethez telepített ingyenes internetes
telefonnal költségmentesen tudunk segítséget
nyújtani.

Az általunk gyártott gépek meghibásodott al-
katrészeit 85%-ban saját raktárunkból tudjuk
cserélni azonnal, vagy gyorsposta segítségével
24 órán belül.

Részletes műszaki információ a www.vargaflexo.hu
oldalon található.
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