„Nie ma jednego,
optymalnego rozwiązania”

Nazwa „drukarz tkanin” mówi sama
za siebie i tłumaczy dokładnie czego
dotyczy ten zawód. Zupełnie inaczej
jest w przypadku osoby odpowiedzialnej za proces suszenia tekstyliów. Nie
ma nazwy zawodu określającej tą
funkcję mimo, że jest ona bardzo ważna. To przecież ostatni etap w produkcji druku na tekstyliach, stanowiący
jednocześnie o jego trwałości i jakości.
Dlatego też uznaliśmy za słuszne dokładnie przestudiować tą tematykę. W
aktualnym „Przeglądzie rynku T&P”
znajdą Państwo zatem niezbędne w
każdej drukarni urządzenia suszące
polskich i zagranicznych producentów.
A ich analizę poprzedzą wypowiedzi
ekspertów branżowych i producentów na temat istoty, różnic, technologii
i ogólnego znaczenia suszarek w procesie druku na tekstyliach.
T&P: Wszyscy wiemy, jak ogromną
rolę odgrywa w naszej branży ochrona
środowiska. Na co, Państwa zdaniem,
drukarze powinni zwracać szczególną
uwagę przy zakupie maszyny suszącej? I jakie rozwiązania w tej kwestii
czekają na nas w przyszłości?
„Nie ma jednego, optymalnego rozwiązania. Nieważne co wybierzemy:
suszarkę gazową czy elektryczną, w
efekcie końcowym liczy się eksploatacja. Ceny gazu, podobnie jak i energii
elektrycznej - wciąż rosną. Dlatego
przed zakupem urządzenia radzę się
dobrze zapoznać z jego właściwościami. Na rynku są na przykład urządzenia
gazowe, które wyposażone w mostek
IR zużywają tyle samo prądu co urzą-

dzenie elektryczne. W związku z tym,
że zużycie prądu w drukarniach tekstylnych (właśnie ze względu na stosowanie urządzeń suszących) jest ogromne,
pierwszeństwo moim zdaniem mają
urządzenia najtańsze w eksploatacji.
Stare urządzenia i przestarzałe techniki suszenia szybko mogą doprowadzić nas do ruiny finansowej. Dobra
suszarka powinna być przede wszystkim oszczędna energetycznie, charakteryzować się doskonałym obiegiem powietrza i jednocześnie bardzo dobrym
wyciszeniem. Istotnym jest również,
aby powietrze wylotowe przebiegało
pod urządzeniem. Poza tym, powinniśmy zwracać uwagę na tempo w jakim
urządzenie osiąga pożądaną temperaturę i jak, pod względem ekonomicznym,
urządzenie radzi sobie z postojem w
pracy.
Jest jeszcze innym, moim zdaniem,
równie ważny aspekt. Jak długo zakupiona przez nas maszyna będzie się
sprawdzała, dotrzymywała kroku i spełniała nasze (rosnące) wymagania? Na
początku pewnie wystarczy nam jedno,
małe urządzenie, ponieważ prawdopodobnie będziemy zaczynać od druku
ręcznego. Ale co zrobimy potem, tak
za dwa lub trzy lata? Czy powinniśmy
sprzedać suszarkę, a może oddać na
złomowisko? Niekoniecznie, są również inne, alternatywne rozwiązania.
My na przykład produkujemy suszarki
modułowe, które można dowolnie rozbudowywać. I tak urządzenie, które na
początku służyło nam do suszenia ręcznego nadruku farbami plastizolowymi,
później możemy rozbudować tak, aby
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suszyło również nadruki farbami wodnymi lub wykonane na maszynach automatycznych.”
Rainer Schnell, właściciel
firmy Schnell Industries
T&P: Czy nowe, ekologiczne farby sitodrukowe
mogą w przyszłości zmienić
proces suszenia? Jeśli tak,
jak bardzo?
„Dopóki nowe systemy
farb, również „cyfrowe systemy farb” będą utrwalane
termicznie lub polimeryzowane, niewiele może się
zmienić. Różnica między systemami farb polega bowiem
na różnym czasie utrwalania,
czyli różnym czasie przebiegu w urządzeniu suszącym.”

Klaus Wagner
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Thomas Mueller, właściciel Delta Systec, Mueller
Trockner
„Wymogi
nowoczesnego, ekologicznego systemu
suszenia muszą, podobnie
jak w przypadku farb, być
bardziej rygorystyczne. Nie
wystarczy już tylko zwykła
„skrzynka z kilkoma prętami
grzewczymi.”
Klaus Wagner, dyrektor
Hebbecker GmbH
T&P: Inwestując w wyposażenie drukarni na pierwszym miejscu najczęściej
stawiamy maszyny i farby, o
suszarkach raczej nie myślimy. W jakim stopniu proces
suszenia wpływa na jakość
druku?
„Dokładnie o tym samym
myślałem. Wszyscy wiemy,
że wykonywanie druku na
tekstyliach jest procesem złożonym i drukarz musi brać
pod uwagę wiele kwestii i
parametrów. Niemniej jednak urządzenie suszące jest
bardzo, bardzo ważne, bo
odpowiada za wytrzymałość
i jakość wykonanego nadruku, odporność na pranie,
światło i promienie UV oraz
wiele innych. Duże znaczenie mają także koszty eksploatacyjne danego urządzenia.
Rozsądny wybór pozwoli
w dużym stopniu zoptymalizować koszty. Właściwy
system wymaga jednak specjalistycznej i indywidualnej
porady, dokładnie dostoso36

wanej do potrzeb danej drukarni.”
Thomas Mueller, właściciel
Delta Systec, Mueller Trockner
„Uważam, że dokładnie
ten sposób myślenia ostatnio bardzo się zmienił. Dziś
największe znaczenie ma
dobór właściwego urządzenia. Naturalnie wszystko w
zależności od tego, na jakiej
maszynie i jakimi farbami
drukujemy. Ale nie uważam,
aby dzisiejszy Klient wybierał, bez zastanowienia, jakiekolwiek urządzenie suszące,
a już z pewnością nie najtańsze. Większość Klientów
interesuje się nowymi, ekonomicznymi energetycznie
technologiami i stosuje je w
swoich zakładach produkcyjnych.
Tylko poprawny proces suszenia może zapewnić nam
jakość druku. Zadrukowane
tekstylia, które nie zostały dostatecznie i właściwie
wysuszone nie posłużą nam
zbyt długo. Jeśli temperatura
i/lub czas suszenia nie były
optymalne, nadruk nie utrwali się dostatecznie i podczas
rozciągania tekstyliów w nadruku będą powstawały rysy
i załamania. Jest wiele sposobów uzyskania przez drukarza zadowalającego rezultatu, ale na końcu każdego z
nich stoi perfekcyjne suszenie. Poza tym, jeśli drukarz
chce długotrwale uzyskiwać

perfekcyjną jakość powinien
zapamiętać wszystkie parametry i ustawienia i być w
stanie, odtworzyć je w każdej dowolnej chwili. Szczególnie w przypadku druku
transferowego, w którym nawet małe odchylenia temperatury uniemożliwią produkcję transferu.
Dlatego właśnie jestem
zdania, że obojętnie na jakiej
maszynie drukujemy, jakimi
farbami i jaką technologią –
jednym z najważniejszych
etapów w procesie zdobienia
tekstyliów jest etap suszenia.”
Rainer Schnell, właściciel
firmy Schnell Industries
T&P: Jak zmieniały się
produkowane przez Państwa maszyny w ciągu
ostatnich trzech lat? Jakie
unowocześnienia już zostały wprowadzone a na jakie
jeszcze możemy liczyć?
„Jeśli chodzi o nas to intensywnie pracujemy nad
gazowymi systemami suszącymi i w lutym 2012, na targach TV TecStyle Visions w
Sztuttgarcie zaprezentujemy
naszą nową generację suszarek blue X. Całkowitą rewolucją tego urządzenia jest
możliwość bezpośredniego
transportu gazu ziemnego
lub płynnego w promienie
podczerwone. A to sprawia,
że urządzenie sprawdza się
w suszeniu nadruków farbami plastizolowymi. Naj-

ubieramy Twoją
reklamę

Thomas Müller

większą zaletą suszarki są
jednak jej niskie koszty eksploatacji i ekologiczność (w
porównaniu z urządzeniami
elektrycznymi).”
Thomas Mueller, właściciel
Delta Systec, Mueller Trockner
„Nowością Hebbecker jest
opcja pasywnej strefy grzewczej. Jej zaletą jest większa
moc przerobowa. Strefa aktywna (4.000 mm) odpowiedzialna jest za szybkie
odprowadzenie wilgoci, natomiast pasywna (1.700 mm) za
utrwalenie.
Hebbecker jest w ciągłym
dialogu z użytkownikami
i dostawcami farb tak, aby
optymalnie dostosować produkowane przez siebie urządzenia do potrzeb Klienta.”
Klaus Wagner, dyrektor
Hebbecker GmbH

„Jednym z naszych postępów technologicznych jest,
zapewniająca naszym Klientom pełną elastyczność, modułowa budowa urządzeń
suszących oraz, gwarantująca
niskie zużycie energii i pełne bezpieczeństwo podczas
pracy, obudowa urządzenia.
Innym, innowacyjnym rozwiązaniem wyróżniającym
nas na rynku jest regulowana
wentylacja w dolnej części
urządzenia.
Największym
postępem
gwarantującym
niesamowitą
oszczędność
energii jest jednak, zgłoszona do Urzędów Patentowych
na całym świecie, funkcja IQ
Stopp.
IQ Stopp samodzielnie
wykrywa przerwy w pracy urządzenia suszącego i
wprowadza je w stan Stand-by-Modus.
Temperatura
w komorze (podczas trybu stand-by) jest określana
przez użytkownika, w ten
sposób on sam decyduje, ile
energii chce zaoszczędzić i
tym samym, jak bardzo chce
chronić środowisko.
Jak każdy inny producent,
również my staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.
Dlatego intensywnie pracujemy nad kolejnymi, innowacjami technologicznymi. Ale
szczegóły zdradzę dopiero
w momencie, kiedy maszyny zostaną wprowadzone na
rynek.”
Rainer Schnell, właściciel
firmy Schnell Industries

www.promostars.com

RemaDays stoisko 1F17
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Przegląd rynku: Tunele suszące

Producent:

Adelco

Adelco

Adelco

Anatol Equipment Manufacturing

Nazwa/Seria:

IR Dryers

Drawer Dryers

Jet Force Conveyor Dryers

38“ Solutions Electric Dryer

Na rynku od:

2009

2009

2001

2003

Rodzaj suszenia.

Kwarcowe promienniki podczerwieni

Szafa susząca Jet Air z dwoma lub
czteroma (do wyboru) automatycznymi
szufladami

Jet Air tunel suszący o wysokiej
prędkości, elektryczny lub gazowy
(do wyboru)

Ceramiczne promienniki 650 W

Proponowane zastosowanie:

Sitodruk i druk cyfrowy

Sitodruk i druk cyfrowy

Sitodruk, druk cyfrowy, transferowy,
zastosowanie przemysłowe

Sitodruk ręczny na maszynach do
T-Shirtów

Wymiary maszyny
(szer. x dł. x wys. w cm):

Dostępne różne wielkości

128 x 103 x 146 cm

Dostępne różne wielkości

335 x 143 x 109 cm

Szerokości pasa transmisyjnego
(w cm):

od 60 do 120 cm

60 cm

75 do 180 cm

96 cm

Maks.wysokość produktu przeznaczonego do suszenia (w cm):

10 cm

10 cm

10 cm

14 cm

Komora susząca (dł. x szer. w cm):

200 i 400 cm (dł.)

Brak danych

Od 200 do 2.000 cm (dł.)

182 cm (dł.)

Długość wlotu i wylotu suszarki
(w cm):

60 cm

Brak danych

Na życzenie Klienta

Po 76 cm

Waga maszyny (w kg):

W zależności od modelu maszyny

800 kg

Od 900 kg

320 kg

Zakres temperatur w °C:

Do 180°C

Do 180°C

180°C

0-220°C

Moc grzewcza (w kW):

W zależności od modelu maszyny

19

W zależności od modelu maszyny

15,6

Szybkość taśmy od ... do (w m/min):

0 do 9 m/min

Brak danych

0 do 9 m/min

0,6 - 5 m/min

Ilość powietrza doprowadzanego
(m³/h):

Brak danych

3.000

800 do 13. 000

0,8 - 5

Ilość powietrza obiegowego (m³/h):

Brak danych

60 do 80% (zmiennie)

60 do 80% (zmiennie)

8

Ilość powietrza odprowadzanego
(m³/h):

Brak danych

20 do 40% (zmiennie)

20 do 40% (zmiennie)

0,8 - 5

Wentylatory lub system chłodzenia
(ilość, rodzaj):

Potrójna izolacja

Potrójna izolacja

Potrójna izolacja

Brak systemu chłodzenia
i wentylatorów

Sterowanie:

Cyfrowa kontrola temperatury

Cyfrowa kontrola temperatury

Modułowa kontrola płomienia
gazowego

Kontrola temperatury i prędkości

Ilość modułów/ stref grzewczych:

1 Moduł (2 lub 4 metry dł.)

Brak danych

Na życzenie Klienta

1

Zużycie energii (kW/h):

W zależności od modelu maszyny

19 kW maks.

W zależności od modelu maszyny

8 kW/h

Napięcie zasilania i moc (V/Hz, kW):

380 V, 3 Fazy

380 V, 3 Fazy

W zależności od modelu maszyny

400 V, 3 Fazy, 50 Hz, 15,6 kW

Interwał konserwacji:

1 w roku

1 w roku

1 w roku

Co 6 miesięcy

Okres gwarancyjny:

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

2 lata

Serwis/Obsługa techniczna
Klientów:

SHC Austria,
www.shc-austria.a

SHC Austria,
www.shc-austria.a

SHC Austria,
www.shc-austria.a

Siebdruck Service Eickmeyer,
www.eickmeyer.com

Cena maszyny:

W zależności od modelu maszyny

9.000 Euro

W zależności od modelu maszyny

6.565 Euro

Inne właściwości:

Brak danych

Brak danych

Opcjonalnie: podczerwień i sekcja
chłodząca

Cyrkulacja powietrza zapewnia
lepsze suszenie T-Shirtów

Adres producenta lub wyłącznego
dystrybutora:

Adelco, Highview Hight Street, Bordon,
GU35 0AX, England

Adelco, Highview Hight Street, Bordon,
GU35 0AX, England

Adelco, Highview Hight Street, Bordon,
GU35 0AX, England

Anatol Equipment Manufacturing
Co/SPE S.p. z.o.o., ul. Rejonowa 10
17-100 Bielsk Podlaski

E-Mail:

mark@adelco.co.uk

mark@adelco.co.uk

mark@adelco.co.uk

sales@antol.com

Strona internetowa:

www.adelco.co.uk

www.adelco.co.uk

www.adelco.co.uk

www.anatol.com
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Delta Systec

Delta Systec

Delta Systec

Drucktech

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrum

M-Jet Gas Textil

M-Jet MegaShirt

M-Jet Gas Textil blue X

Tunel IR z kwarcowymi promiennikami (trzy warianty)

ESC-IR-Turbo Plus°/UV

1993

1989

2010

-

2002

Gorące powietrze podgrzewane
gazem, opcjonalnie sekcja IR, także
podgrzewanie elektryczne.

Podczerwień średnio i długofalowa

Promienniki gazowe IR

Podczerwień

Standard: IR 25 W/cm, UV 120 W/cm,
Obieg 20 KW

Druk bezpośredni na tekstyliach, druk
cyfrowy i transferowy

Druk bezpośredni na tekstyliach przy
użyciu farb plastizolowych

Druk cyfrowy i bezpośredni druk na tekstyliach przy użyciu farb plastizolowych
i wodnych

-

Folie, papiery transferowe, sitodruk
graficzny i przemysłowy

225 x 600 x 145, przy 180 cm

95 x 450 x 125, przy 750 cm

115 x 400 x 125 (model 750)

-

Na zapytanie

100 - 200 cm

60 - 175 cm

75 - 150 cm

-

Od 80 - 180 Standard

8 - 12 cm, w zależności od modelu
maszyny

8 - 15 cm, w zależności od modelu
maszyny

8 - 15 cm, w zależności od modelu
maszyny

ok. 15 cm

5 cm

L =330 cm , B = w zależności od
modelu maszyny

L = do 200 cm , B = w zależności od
modelu maszyny

L = do 200 cm , B = w zależności od
modelu maszyny

300 x 90 cm; 100 x 50 cm;
200 x 70 cm

Budowa modułowa,
długość standardowa 200

100-120 cm, Wylot: 100-150 cm w
zależności od modelu maszyny

50, 75, 100, 125 do wyboru

75, 100, 125 do wyboru

-

Na życzenie Klienta

Ok. 2.100 kg

Ok. 350 kg przy 750 cm

450 kg

-

W zależności od modelu maszyny na zapytanie

Gorące powietrze do 200°C
(ogrzewane gazem)

Do 350°C (temperatura powierzchni
ogrzewanej)

Do 450°C (temperatura powierzchni
ogrzewanej)

200°C

Maks. 120 lub 160°C (Standard)

Gaz ok. 50 kW, Elektr. ok. 5 kW

Elektr. 4,5-35 kW w zależności od
modelu maszyny

8-35 kW (gazowe źródło energii)

-

Od 45 kW, w zależności od modelu
maszyny

0,5 - 5 m/min

0,5 - 5 m/min

0,5 - 5 m/min

-

0 - 40 m/min

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

-

W zależności od stawianych zadań

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

-

W zależności od stawianych zadań

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

-

W zależności od stawianych zadań

Opcjonalnie: sekcje chłodzące

Opcjonalnie: sekcje chłodzące

Opcjonalnie: sekcje chłodzące

-

Chłodzenie obiegowe
(opcja zintegrowany agregat)

SPS z ekranem

Elektroniczny regulator PID

Sterowanie SPS z regulatorem PID

-

Standard Omron SPS ze sterowaniem
PID, Siemens S7 (opcja)

Możliwość konfiguracji

Możliwość konfiguracji

Możliwość konfiguracji

2

Moduły w zależności od stawianych
zadań

W zależności od modelu maszyny i
zastosowania

W zależności od modelu maszyny

W zależności od modelu maszyny

5, 10 lub 15 kW

Od kW 45 w zależności od modelu
maszyny

230/400 V, 50 Hz, 3-15 kW

230/400 V, 50 Hz, 5-40 kW

230/400 V, 50 Hz, kW w zależności od
modelu maszyny

400 V

400 V, 50 Hz,w zależności od modelu

3-6 miesięcy, w zależności od modelu
maszyny

6-12 miesięcy w zależności od modelu
maszyny

3-6 miesięcy w zależności od maszyny

-

Brak danych

2 lata

2 lata

2 lata

-

24 miesiące, (nie obejmuje
promienników)

Delta Systec

Delta Systec

Delta Systec

-

ESC

12.900 do 26.500 Euro

Na zapytanie

Na zapytanie

-

Na zapytanie

Dziesięcioletnie doświadczenie,
indywidualne rozwiązania

Dziesięcioletnie doświadczenie, indywidualne rozwiązania, Made in Germany

Promienniki gazowe blue X, zredukowane wydzielanie CO², zredukowane
spaliny

-

Możliwość produkcji w dowolnej konfiguracji, w zależności od stawianych
zadań

Delta Systec, Benzstraße 2,
D-74360 Ilsfeld

Delta Systec, Benzstraße 2,
D-74360 Ilsfeld

Delta Systec, Benzstraße 2,
D-74360 Ilsfeld

IVM SignTEX GmbH,
Rudolf-Diesel-Straße 37,
D-48157 Münster

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrumGmbH & CO. KG, Heldmanstr.
30, D-32108 Bad Salzuflen

mail@delta-systec.com

mail@delta-systec.com

mail@delta-systec.com

post@ivm-signtex.de

info@esc-online.de

www.delta-systec.com

www.delta-systec.com

www.delta-systec.com

www.ivm-signtex.de

www.esc-online.de
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Przegląd rynku: Tunele suszące

Producent:

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrum

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrum

GTB Trocknungsanlagen

GTB Trocknungsanlagen

Nazwa/Seria:

ESC-IR-Turbo Plus°/UV

ESC-Perfection Trockner

Gas Textil Trockner

Kobra

Na rynku od:

2006

2000

1997

1997

Rodzaj suszenia

Standard: IR 25 W/cm, UV 120 W/cm,
Obieg od 20 KW

Do wyboru: podczerwień lub obieg

Gorące powietrze/obieg + promienniki
IR. Podgrzewanie elektryczne/ gazowe

Podczerwień z powietrzem odlotowym

Proponowane zastosowanie:

Folie, papiery transferowe, sitodruk
graficzny i przemysłowy

W zależności od rodzaju maszyny:
rozczynniki dyspersyjne, farby
plastizolowe a także inne substraty

Suszenie i utrwalanie tekstyliów
i części technicznych

Suszenie i utrwalanie tekstyliów
i części technicznych

Wymiary maszyny
(szer. x dł. x wys. w cm):

Na zapytanie

Na zapytanie

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Szerokości pasa transmisyjnego
(w cm):

Do formatu 70 x 90 cm

Od 60 cm

Od 100 do 200 cm, pozostałe na
zapytanie

50, 75, 100, 125, 150, 180 cm,
pozostałe na zapytanie

Maks.wysokość produktu
przeznaczonego do suszenia (w
cm):

Trockner 4 cm, Wicket 1 cm

Od 4 cm

14 cm

Bezstopniowe ustawienie
od 4 do 26 cm

Komora susząca (dł. x szer. w cm):

Budowa modułowa, długość
standardowa 200

Budowa modułowa, długość
standardowa 200

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Długość wlotu i wylotu suszarki
(w cm):

Na życzenie Klienta

Na życzenie Klienta

120-150 cm a także na życzenie
Klienta

W zależności od konfiguracji

Waga maszyny (w kg):

W zależności od modelu maszyny na zapytanie

W zależności od modelu maszyny na zapytanie

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Zakres temperatur w °C:

Maks. 120 lub 160°C

Obieg do 100°C, IR do 200°C

Do 200°C, podgrzewane gazem

Bezstopniowe ustawienie do 400°C

Moc grzewcza (w kW):

Od 45 kW, w zależności od modelu
maszyny

Od 12 kW, w zależności od modelu
maszyny

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Szybkość taśmy od ... do (w m/min):

0 - 20 m/min

0 - 20 m/min

0,3 do 10 m/min

Bezstopniowe ustawienie od 0,3 do
10 m/min

Ilość powietrza doprowadzanego
(m³/h):

W zależności od stawianych zadań

Od 2.000, w zależności od modelu

-

-

Ilość powietrza obiegowego (m³/h):

W zależności od stawianych zadań

Od 3.000, w zależności od modelu

W zależności od konfiguracji

-

Ilość powietrza odprowadzanego
(m³/h):

W zależności od stawianych zadań

Od 2.400, w zależności od modelu

-

W zależności od konfiguracji

Wentylatory lub system chłodzenia
(ilość, rodzaj):

Chłodzenie obiegowe
(opcja zintegrowany agregat)

Chłodzenie obiegowe
(opcja zintegrowany agregat)

Na życzenie Klienta

Na życzenie Klienta

Sterowanie:

Standard Omron SPS ze sterowaniem
PID, Siemens S7 (opcja)

Standard Omron SPS ze sterowaniem
PID, Siemens S7 (opcja)

SPS + Bedientableau abnehmbar

SPS

Ilość modułów/ stref grzewczych:

Moduły w zależności od stawianych
zadań

Moduły w zależności od stawianych
zadań

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Zużycie energii (kW/h):

Od kW 45 w zależności od modelu
maszyny

Od kW 14 w zależności od modelu
maszyny

W zależności od konfiguracji

W zależności od konfiguracji

Napięcie zasilania i moc (V/Hz, kW):

400 V, 50 Hz,w zależności od modelu
maszyny

400 V, 50 Hz, w zależności od modelu
maszyny

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

Interwał konserwacji:

Brak danych

Brak danych

1 w roku

1 w roku

Okres gwarancyjny:

24 miesiące, (nie obejmuje
promienników)

24 miesiące, (nie obejmuje
promienników)

2 lata

2 lata

Serwis/Obsługa techniczna
Klientów:

ESC

ESC

GTB Trocknungsanlagen

GTB Trocknungsanlagen

Cena maszyny:

Na zapytanie

Na zapytanie

Od 20.000 Euro, w zależności od
konfiguracji

Od 5.500 Euro, w zależności od
konfiguracji

Inne właściwości:

Możliwość produkcji w dowolnej
konfiguracji, w zależności od
stawianych zadań

Możliwość produkcji modułowej w
dowolnej konfiguracji, w zależności
od stawianych zadań

Zdejmowany pulpit sterowniczy,
ogrzewanie obiegowe gazowe 200°C,
promienniki IR 400°C

Urządzenie na kółkach,
regulowana wysokość, izolowane
ścianki zewnętrzne

Adres producenta lub wyłącznego
dystrybutora:

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrumGmbH & CO. KG, Heldmanstr.
30, D-32108 Bad Salzuflen

ESC Europa-SiebdruckmaschinenCentrumGmbH & CO. KG, Heldmanstr.
30, D-32108 Bad Salzuflen

GTB Trocknungsanlagen, Raiffeisenstr.
11, D-71711 Murr

GTB Trocknungsanlagen,
Raiffeisenstr. 11, D-71711 Murr

E-Mail:

info@esc-online.de

info@esc-online.de

mail@gtb-trockner.de

mail@gtb-trockner.de

Strona internetowa:

www.esc-online.de

www.esc-online.de

www.gtb-trockner.de

www.gtb-trockner.de
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GTB Trocknungsanlagen

Romanik

Romanik

Romanik

Schnell Industries

Elektro Textil Trockner

KN-IR-70220U

UVT-60

KN-IR-70200U

Rutcure Master 9 UV Kombi

1997

2007

2010

2011

2010

Gorące powietrze, podczerwień, UV,
chłodzenie: modułowa budowa

Promienniki ceramiczne

Lampa UV

Grzałki IR + gorące powietrze

UV 1 x 3.000 W; Podczerwień obieg
promienniki 12 x 750 Watt

Suszenie i utrwalanie tekstyliów i
części technicznych

Farby sitodrukowe, transfery

Farby UV, lakiery UV

Farby sitodrukowe, transfery

Druk UV-, bezpośredni druk na tekstyliach, druk transferowy i cyfrowy

W zależności od konfiguracji

350 x 105 x 115

170 x 120 x 102

350 x 110 x 180

100 x 290 x 128 cm

Od 80 do 200 cm, pozostałe na
zapytanie

70

60

70

IR 70 cm; UV 52 cm

5 cm

13

5

25

17 cm

W zależności od konfiguracji

220 x 70

46 x 60

200 x 70

130 x 80 cm

50 i 120 cm a także na życzenie
Klienta

70 / 40

55 x 50

70/40

Po 85 cm

W zależności od konfiguracji

300

190

425

290 kg (maszynę można przesuwać
na kółkach)

Do 200°C

0 ÷ 250

x

0 ÷ 250

50 - 200°C

W zależności od konfiguracji

12

4,5

19,5

9 (IR) lub 3,5 (UV)

0,5 do 20 m/min

0,73 ÷ 6,6

1 ÷ 8,5

0,73 ÷ 6,6

Bezstopniowe ustawienie

W zależności od konfiguracji

-

-

-

Do 330 (bezstopniowe ustawienie)

W zależności od konfiguracji

-

-

-

Do 330 (bezstopniowe ustawienie)

W zależności od konfiguracji

-

-

-

Do 330 (bezstopniowe ustawienie)

W zależności od konfiguracji

2 wentylatory

2 wentylatory

2 wentylatory

Mostek z 5 wentylatorami (opcjonalnie)

SPS

Elektroniczne

Elektroniczne

Elektroniczne

Fuzzy Logic, opatentowany czujnik laserowy IQ Stopp (Start-Stopp-System)

W zależności od konfiguracji

48

2

2

1 Moduł, 2 strefy (Main/Flash)

W zależności od konfiguracji

4,6 kW

4,5 kW

8 kW

4,8 kW przy 160°C; 3,5 kW przy UV

400 V, 50 Hz, pozostałe na zapytanie

3 x 230 VAC

3 x 230 VAC

3 x 230 VAC

380 V, 50 Hz, 9 kW

1 w roku

-

-

-

Czyszczenie co pół roku

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

1 rok (możliwość przedłużania)

GTB Trocknungsanlagen

-

-

-

Schnell Industries (w całej Europie)

W zależności od konfiguracji

-

-

-

11.400 Euro

Modułowa budowa, zdejmowany pulpit
sterowniczy

-

-

-

IQ Stopp, Mostek chłodzący, mostek
UV, Digital Beltspeed (opcjonalnie),
budowa modułowa

GTB Trocknungsanlagen, Raiffeisenstr.
11, D-71711 Murr

ROMANIK Andrzej Romanik
ul. Przemysłowa 10
84-240 Reda

ROMANIK Andrzej Romanik
ul. Przemysłowa 10
84-240 Reda

-

Schnell Industries, Dorfstraße 18,
D-16833 Fehrbellin OT Dechtow

mail@gtb-trockner.de

sklep@romanik.pl

sklep@romanik.pl

sklep@romanik.pl

info@schnell-industries.com

www.gtb-trockner.de

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.schnell-industries.com
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Przegląd rynku: Tunele suszące

Producent:

Schnell Industries

Schnell Industries

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH

Nazwa/Seria:

Rutcure Master 22 AirPlus

Rutcure Master 9twin

IR 700/3

MultiDry 700/3S

Na rynku od:

2007

2006

1995

2011

Rodzaj suszenia

Podczerwień obieg promienniki 27 x
750 Watt

Podczerwień obieg promienniki 22 x
750 Watt

Podczerwień

Podczerwień, UV- oraz suszenie
ciepłym powietrzem

Proponowane zastosowanie:

Bezpośredni druk na tekstyliach, druk
transferowy i cyfrowy

Bezpośredni druk na tekstyliach, druk
transferowy i cyfrowy

Druk na tekstyliach, szkle, druk
transferowy

Zakres prawie bez ograniczeń!

Wymiary maszyny
(szer. x dł. x wys. w cm):

130 x 570 x 128 cm

100 x 430 x 128 cm

90 x 300 x 120 cm

120 x 400 x 160 cm

Szerokości pasa transmisyjnego
(w cm):

105 i 150 cm

70, 105, 150 cm

70, 100, 125 cm

70 cm, pozostałe szerokości na
zapytanie

Maks.wysokość produktu przeznaczonego do suszenia (w cm):

17 cm

17 cm

10 cm, opcjonalnie także wyżej

10 cm

Komora susząca (dł. x szer. w cm):

380 x 115 cm

260 x 80 cm

200 x 90 cm

200 x 90 cm

Długość wlotu i wylotu suszarki
(w cm):

Wlot: 85 cm; wylot: 120 cm

Po 85 cm

Wlot: 70 cm; Wylot: 30 cm

Wlot: 50 cm; Wylot: 30 cm

Waga maszyny (w kg):

540 kg (maszynę można przesuwać
na kółkach)

320 kg (maszynę można przesuwać
na kółkach)

300 kg

500 kg

Zakres temperatur w °C:

50 - 200°C

50 - 200°C

0 - 180°C

0 - 180°C

Moc grzewcza (w kW):

22

18

8

15

Szybkość taśmy od ... do (w m/min):

Bezstopniowe ustawienie

Bezstopniowe ustawienie

0 - 10 m/min

0 - 10 m/min

Ilość powietrza doprowadzanego
(m³/h):

Do 990 (bezstopniowe ustawienie)

Do 660 (bezstopniowe ustawienie)

-

-

Ilość powietrza obiegowego (m³/h):

Do 990 (bezstopniowe ustawienie)

Do 660 (bezstopniowe ustawienie)

-

-

Ilość powietrza odprowadzanego
(m³/h):

Do 990 (bezstopniowe ustawienie)

Do 660 (bezstopniowe ustawienie)

0 - 800

0 - 800

Wentylatory lub system chłodzenia
(ilość, rodzaj):

Mostek z 5 wentylatorami (opcjonalnie)

Mostek z 5 wentylatorami (opcjonalnie)

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Sterowanie:

Fuzzy Logic, opatentowany czujnik laserowy IQ Stopp (Start-Stopp-System)

Fuzzy Logic, opatentowany czujnik laserowy IQ Stopp (Start-Stopp-System)

-

-

Ilość modułów/ stref grzewczych:

3 Moduły, 2 strefy (Main/Flash)

2 Moduły, 2 strefy (Main/Flash)

1 do 3

1 do 3

Zużycie energii (kW/h):

16,2 przy 160°C obieg

6,9 przy 160°C obieg

Ok. 4 kW, w zależności od
użytkowania

Ok. 8 kW, w zależności od
użytkowania bez UV

Napięcie zasilania i moc (V/Hz, kW):

380 V, 50 Hz, 22 kW

380 V, 50 Hz, 18 kW

400 V, 50 Hz, 8 kW

400 V, 50 Hz, 16 kW, bez mostka UV

Interwał konserwacji:

Czyszczenie co pół roku

Czyszczenie co pół roku

1 w roku

1 w roku

Okres gwarancyjny:

1 rok (możliwość przedłużania)

1 rok (możliwość przedłużania)

1 rok

1 rok

Serwis/Obsługa techniczna
Klientów:

Schnell Industries (w całej Europie)

Schnell Industries (w całej Europie)

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH

Cena maszyny:

Brak danych

Brak danych

7.000 do 16.000 Euro

Na zapytanie

Inne właściwości:

IQ Stopp, Mostek chłodzący, mostek
UV, Digital Beltspeed (opcjonalnie),
budowa modułowa

IQ Stopp, Mostek chłodzący, mostek
UV, Digital Beltspeed (opcjonalnie),
budowa modułowa

-

MultiDry 700/3S to nunel suszący
z jednostką IR, dmuchawą ciepłego
powietrza i nakładanym mostkiem UV

Adres producenta lub wyłącznego
dystrybutora:

Schnell Industries, Dorfstraße 18,
D-16833 Fehrbellin OT Dechtow

Schnell Industries, Dorfstraße 18,
D-16833 Fehrbellin OT Dechtow

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH,
Daimlerstr. 28-32, D-32257 Bünde

Siebdruck-Service Eickmeyer GmbH,
Daimlerstr. 28-32, D-32257 Bünde

E-Mail:

info@schnell-industries.com

info@schnell-industries.com

info@eickmeyer.com

info@eickmeyer.com

Strona internetowa:

www.schnell-industries.com

www.schnell-industries.com

www.eickmeyer.com

www.eickmeyer.com
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MÜ

Tesoma GmbH

Tesoma GmbH

Drylight

Sprint

2011

2005

Możliwość kombinacji: gorące powietrze/
podczerwień, chłodzenie UV, chłodzenie
pasywne/aktywne

Możliwość kombinacji: gorące powietrze/
podczerwień, podczerwień

Tekstylia, zastosowania graficzne/przemysłowe
i techniczne, flock

Tekstylia, farby plastizolowe, ograniczony wybór
farb wodnych, produkty techniczne

Od 180 x 410 x 140 cm

160 x 400 x 200 cm

90 do 270 cm

110 cm

12 cm

8 - 25 cm (bezstopniowe ustawienie)

200 x 90 cm (min.)

210 x 120 cm

Wlot: 120 cm; Wylot: 90 cm

Wlot: 90 cm; Wylot: 100 cm

W zależności od konfiguracji

650 kg

Do 200 °C

Do 200 °C

W zależności od rodzaju użytkowania/konfiguracji

26 lub 36

0,5 do 50 m/min

0,5 do 10 m/min (bezstopniowo)

W zależności od zastosowania

660

W zależności od zastosowania

1.600

W zależności od zastosowania

660

Moduły chłodzące z mostkami chłodzącymi

Mostek chłodzący (opcjonalnie)

Basic control lub SPS Mitsubishi / Siemens

Basic control

Zmienna

1

W zależności od zastosowania

16 - 22

400/230 V, 50 lub 60 Hz

400/230 V, 50 Hz, 27-39 kW

1 w roku

1 w roku

1 rok

1 rok

DAAB

DAAB

Od 16.500 Euro

8.950 do 13.000 Euro

Modułowa budowa, możliwość konfiguracji na
specjalne życzenie, odzyskiwanie ciepła

Maszyna na kółkach

DAAB, ul. Więzienna 21c/11
Wrocław 50-118

DAAB, ul. Więzienna 21c/11
Wrocław 50-118

daab@daab.pl

daab@daab.pl

www.sitodruk-maszyny.com

www.sitodruk-maszyny.com

MÜ

Świeżość,
która
inspiruje!

Dane medialne dostępne pod adresem
www.tp-textil.net/service/index.php
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Przegląd rynku: Tunele suszące

Producent:

Tesoma GmbH

Vastex International Inc.

Vastex International Inc.

Vastex International Inc.

Nazwa/Seria:

Compact

EconoRed 2

BigRed V30

EconoRed 1

Na rynku od:

2005

1985

2009

1985

Rodzaj suszenia

Możliwość kombinacji: gorące powietrze/podczerwień, gorące powietrze

Podczerwień - obieg (opcjonalnie)

Podczerwień - obieg (opcjonalnie)

Podczerwień - obieg (opcjonalnie)

Proponowane zastosowanie:

Tekstylia, plastizole, farby wodne

Farby plastozolowe i wodne

Farby plastozolowe i wodne

Farby plastozolowe i wodne

Wymiary maszyny
(szer. x dł. x wys. w cm):

175-235 x 500 x 200 cm

124 x 221 x 135 cm

130 x 267 x 145,5 cm

109 x 168 x 117 cm

Szerokości pasa transmisyjnego
(w cm):

120, 150, 180 cm

76 i 137 cm

76 und 137cm

76 und 137 cm

Maks.wysokość produktu przeznaczonego do suszenia (w cm):

14 cm

5 - 17,7 cm (nastawialny)

5 - 17,7 cm (nastawialny)

5 - 17,7 cm (nastawialny)

Komora susząca (dł. x szer. w cm):

300 x 120/150/180 cm

91 x 88 cm

137 x 88 cm

51 x 88 cm

Długość wlotu i wylotu suszarki
(w cm):

Po 100 cm

65 cm

65 cm

58,5 cm

Waga maszyny (w kg):

1.650 - 1.850 kg

85 kg

110 kg

65 kg

Zakres temperatur w °C:

Do 200 °C

0 - 482°C

0 - 482°C

0 - 427°C

Moc grzewcza (w kW):

42 do 45

6

9

3,5

Szybkość taśmy od ... do (w m/min):

1 do 10 m/min (bezstopniowo)

0 - 4,9 m/min

0 - 4,9 m/min

0 - 3,6 m/min

Ilość powietrza doprowadzanego
(m³/h):

1.100

-

-

-

Ilość powietrza obiegowego (m³/h):

3.600 - 5.400

492

764

340

Ilość powietrza odprowadzanego
(m³/h):

1.100

-

-

-

Wentylatory lub system chłodzenia
(ilość, rodzaj):

Mostek chłodzący (opcjonalnie)

1

1

1

Sterowanie:

SPS

Digital - Analog

Digital - Analog

Digital - Analog

Ilość modułów/ stref grzewczych:

1

2

3

1

Zużycie energii (kW/h):

W zależności od ogrzewania
(elektr. lub gazowe)

Po 3 kW/h

Po 3 kW/h

3,5 kW/h

Napięcie zasilania i moc (V/Hz, kW):

400/230 V, 50 Hz, 40-69 kW

240 V, 28 A

240 V, 42 A

240 V, 16 A

Interwał konserwacji:

1 w roku

-

-

-

Okres gwarancyjny:

1 rok

3 lata, Heater 10 lat

3 lata, Heater 10 lat

3 lata, Heater 10 lat

Serwis/Obsługa techniczna
Klientów:

DAAB

Siebdruck Service Welle GmbH

Siebdruck Service Welle GmbH

Siebdruck Service Welle GmbH

Cena maszyny:

Od 19.900 Euro

7.125 Euro

9.862,50 Euro

4.488 Euro, z obiegiem 5.050 Euro

Inne właściwości:

Opcja ogrzewania gazowego

-

-

-

Adres producenta lub wyłącznego
dystrybutora:

DAAB, ul. Więzienna 21c/11
Wrocław 50-118

Siebdruck Service Welle GmbH,
Am Wiesenbach 6, D-77704
Oberkrich-Zusenhofen

Siebdruck Service Welle GmbH,
Am Wiesenbach 6, D-77704
Oberkrich-Zusenhofen

Siebdruck Service Welle GmbH,
Am Wiesenbach 6, D-77704
Oberkrich-Zusenhofen

E-Mail:

daab@daab.pl

dschiebel@welle-oberkirch.de

dschiebel@welle-oberkirch.de

dschiebel@welle-oberkirch.de

Strona internetowa:

www.sitodruk-maszyny.com

www.siebdruck-welle.de

www.siebdruck-welle.de

www.siebdruck-welle.de
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