
Flexo Concepts je americký výrobce raklí s označením TruPointTM. Od roku 1988 
úspěšně dodává tiskárnám řešení pro zvýšení kvality tisku, snížení nákladů, 
omezení poškozování rastrových válců a zvýšení bezpečnosti.

Obecná specifikace:
Volba tloušťky, šířky a profilu rakle je dána konfigurací 
rastrového válce a tiskové barvy. Obecně platí, že pro vyšší 
lineaturu a nižší přenosy bude potřeba užší profil Micro-
TipTM (M8, M10, M15 a M25).
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Výhody: 
vysoká výdržnost vede k méně častým výměnám a tedy i ke kratšímu odstavení 

stroje
eliminuje poškození rastrového válce
bezpečná instalace a demontáž - výrazné snížení úrazů při manipulaci
rovnoměrné dávkování barvy
vysoká kvalita tisku

STÍRACÍ RAKLE - TruPointTM Orange

Rakle OrangeTM jsou navržené ze speciálně formulovaného 
polymeru, který vykazuje charakteristickou tuhost, pevnost a 
kluznost.

Tyto vlastnosti spolu s konstrukcí hrany umožňují přesný 
kontakt s rastrovým válcem a hladký přenos tiskové barvy na 
tiskovou desku.

OrangeTM poskytuje stabilní opotřebení bez štěpení nebo 
popraskání.

TĚSNICÍ RAKLE - TruPointTM Polyester

Tato těsnící rakle je navržena tak, aby nahradila ocelovou 
a snížila poškozování rastrového válce v rastrové komoře.

Materiál rakle PolyesterTM je vysoce odolný vůči chemikáliím 
a nabízí vysokou životnost rakle.

Rakle jsou standardně dodávány v metráži, je však možné objednat je již nařezané na 
přesnou délku.

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.
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Více informací také na www.flexoconcepts.com



Rakle jsou standardně dodávány v metráži, je však možné objednat je již nařezané na 
přesnou délku.

Výhody: 
vysoká výdržnost vede k méně častým výměnám a tedy i ke kratšímu odstavení 

stroje
eliminuje poškození rastrového válce
bezpečná instalace a demontáž - výrazné snížení úrazů při manipulaci
rovnoměrné dávkování barvy
vysoká kvalita tisku

Tato nejnovější rakle byla vyvinuta, aby vyplnila mezeru tam, 
kde UHMW ani ocelové rakle nejsou ideální, pro tiskárny, které 
tisknou středně vysokou grafiku. 
TruPoint Green je tuhá, odolná a zamezuje mechanickému 
ohýbání, čím přispívá k lepší tiskové kvalitě, během celé život-
nosti rakle.

STÍRACÍ RAKLE - TruPointTM Green

Polyethylenová stírací rakle vyvinutá pro zamezení poškozování aniloxových válců 
a pro delší životnost.

STÍRACÍ RAKLE - TruPointTM UHMW

RAKLE PRO VLNITOU LEPENKU

Obecná specifikace:
Volba tloušťky, šířky a profilu rakle je dána konfigurací 
rastrového válce a tiskové barvy. 
Standardní profily raklí jsou zkosení v úhlech 30° 
a 40° nebo rovný hrot. Pro tloušťky od 1 mm je možná 
i lamela - dle požadavku.

AZkosený hrot

Rovný hrot

Lamela (DACC)

STÍRACÍ RAKLE - TruPointTM DuraPoint

Rakle DuraPointTM jsou rakle nové generace pro vlnitou lepen-
ku. Jsou navržené ze speciálně formulovaného polymeru, který 
vykazuje charakteristickou tuhost, pevnost a kluznost.

DuraPointTM poskytuje stabilní opotřebení bez štěpení nebo 
popraskání.

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.
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