
ÖZELLİKLERİ

• Basılı filmden mürekkebi temizleyen bu
makine, başlangıç filmlerinizi tekrar ve 
tekrar kullanmanızı sağlar.

• Farklı film türlerini temizleyebilir.

• Her türlü su bazlı ve solvent bazlı 
mürekkepleri temizler.

• Mürekkepsiz geri dönüşüm.

• Dakikada 50-150 metreye kadar 
temizler.

• Kısa süre içinde yatırım getirisi.

• Her  baskı  tesisine  sığabilecek
sağlam ve kompakt bir makine.

• 7/24 temizleyebilecek şekilde dizayn 
edildi.

• Başlangıç filminde tasarruf ederek 
kendisini kanıtlar.

• Makine az bakım ile kullanıcı dostudur.

• Full servis bakım sözleşmeleri 
mevcuttur.

          TEK BOYUT MEVCUTTUR

          1300 MM GENİŞLİK 

Basılı filminizi temizleyin ve tekrar 
kullanın.

Aylar içinde yatırım getirisi.

Başlangıç filminizi ve firelerinizi 
yeniden kullanmanızı sağlayan 
sürdürülebilir çözüm

Firelerinizi azaltır ve böylece 
çevre dostudur.

Tüm film yüzeylerinden su bazlı ve 
solvent bazlı mürekkepleri temizler.

Global bakım ve destek.

* Patent pending

Baskılı filminizi dönüştürün ve yeniden kullanın. WWW.POLYMOUNT-INT.COM



Çığır Açan Basit Konsept                                NASIL ÇALIŞIR ?

Basit; Polymount Film Temizleyici basılı filminizi temizler
ve  bu  filmi  yeni  bir  baskı  işinde  kullanmanızı  sağlar.
Binlerce metrelik fire filmler yerine, filminizi tekrar tekrar
kullanmanıza izin veren bir makine geliştirdik.

Basılı yüzeylerinizi temizlemek, yeniden kullanmak 
istemeseniz de geri dönüştürmeyi tercih ettiğiniz için de 
faydalıdır. Mürekkebi olmayan temiz film, baskılı filme 
kıyasla daha yüksek bir yeniden satış değeri elde 
edecektir.

Bu makine şu ölçüye kadar filmleri temizler.

          1300 MM Genişlik 

Polymount International Aralık 2002’de kuruldu. 

Şirket felsefesi, flekso makinelerinin sarf 

malzemelerinden tasarruf etmelerini, daha verimli 

olmalarını ve baskı kalitesini optimize etmelerini 

sağşayan ürünler yaratmaktadır.

Polymoun otomatik klişe temizleme makinesi de 

üretmektedir. Polymount bu ürünlerle global pazar 

lideridir.

Polymount, Hollanda dışında çeşitli satış ofislerine, 

üretim tesislerine ve münhasır distribütörlere 

sahiptir.

Polymount Takip

Yine, çok basit; Basılı film bobini, özel olarak geliştirilen bir 
Polywash temizleme sıvısı ile doldurulmuş bir tanktan çoklu 
ilmeklerle yönlendirilir. Polywash'ı temiz tutmak ve mürekkepten 
arındırma yeteneğini korumak için bir geri dönüşüm ünitesi monte
edilmiştir. Son istasyon, temizlenen filmin patentli teknoloji ile 
kurutulduğu yerdir, sonuç, bir sonraki baskı için hazır olan bir 
temiz bobin ve kuru filmdir. Polymount Film Temizleyici dakikada 
50-150 metreye kadar basılı filmi temizleyebilir.

1300 mm genişlikte film temizleme

L 5850 mm x W 2200 mm x H 1300 mm
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