Lavadora de Anilox
Os limpadores de rolo anilox são totalmente automáticos e projetados para limpeza
profunda/restauração de rolos anilox, revestimentos ou cilindros de gravura de vários
tamanhos. Além disso, também são uma ótima ferramenta para a lavagem diária e
manutenção dos rolos.
O processo de limpeza rápido e suave deixa os rolos totalmente limpos
E prontos para uso imediato depois de apenas 10-20 minutos de limpeza.
Isso permite que seus rolos anilox estejam sempre limpos o tempo todo, garantindo
uma alta qualidade impressão constante e uma vida útil prolongada dos rolos anilox.
O rolo fica absolutamente limpo. Não há risco de desgaste ou cisalhamento no rolo –
Rápido e fácil de usar.
Além disso, também é possível equipar a unidade para que ela possa lavar cilindro de
rotogravuras com pesadas camadas de tintas nos eixos. Nesse caso a máquina terá
bombas e escovas maiores e bicos extras.
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Projetado para todos tipos de anilox
Lava camisas e cilindros
Lava, enxagua e seca
Toda fabricada em aço inox 304
Ciclo 100% automático
Tela de comando sensível ao toque

Lavagem rápida e eficiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Adicionar o rolo na máquina, fechar a tampa e apertar o
botão iniciar
O líquido é pulverizado enquanto o rolo gira
O líquido de limpeza retorna para o tanque
Água em alta pressão é aplicada ao rolo para retirar o líquido de
limpeza e a tinta
O rolo é seco com ar comprimido

Modelo

VWA 1000

VWA 1200

VWA 1400

Largura máxima do anilox

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Tensão de alimentação

220V

220V

220V

Potência instalada

4,0 Kw

4,0 Kw

4,0 Kw

Dimensões aproximada -mm

700x2000x1700

700x2200x1700

700x2400x1700

Peso

160Kg

190 Kg

220 Kg
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