
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megan 

Alphaplus 
Temizlik Sistemleri 

 

Geniş formatlı silindirlerde yüksek 

rekabetçi maliyetle üstün, güvenli ve 

tutarlı temizlik sağlar. 

 
 

 

Alphasonics’in Megan serisi ayaklı modelleri 

Alphasound araştırmalarındaki en son teknolojik 

avantajları bir araya getirir. PLC / Mantık kontrolü 

ile operatörler çeşitli temizleme seçeneklerine hızlı 

ve kolay bir şekilde erişebilir. Dahası, sistem her 

döngünün sonunda kendisini otomatik olarak en 

yumuşak ayara alır. 

Rekabetçi maliyetle üstün, güvenli 

temizlik sağlar. 

 
 
 

 

Ismarlama ultrasonik temizleme sistemlerinin 

Alphasonic serisinin bir parçası olan Alphaplus 

büyük silindir sistemleri, baskı endüstrisinde 

büyük, ağır veya özel aniloks ve gravür silindir 

temizliği standartlarını yükseltiyor. 

 
 Alphaplus makinelerimiz, oldukça rekabetçi bir 
maliyetle üstün, güvenli temizlik sağlar ve daha geniş 
bir flekso veya gravür ağındaki en zor silindir 
temizleme görevleriyle etkin bir şekilde başa çıkabilir. 
Alphaplus, çok çeşitli baskı makinelerine sahip 
şirketler için ideal temizlik sistemidir. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

*on systems with more than one generator 
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Özellikler/Faydalar 
Megan serisi olağanüstü özellikler sunar. İşte 

bunlardan sadece bazıları: 

• Ayaklı model 
• En yüksek tramlı silindirlerin güvenli ve hassas bir 

şekilde temizlenmesi için çift frekans 
• Kapalı rotasyon 
• Tank temizliği ve kimyasalların uzun ömürlü olması 

için otomatik pompa ve filtreleme sistemi  
• Düşük seviye kilitleme 

• Isı düşüşü kontrolü 
• Durulama tankı, püskürterek yıkama ve hizmet 

yönetimi bölmesi vardır  
• Tank uzunlukları 430mm ile 2300mm arasında 

• Standart tank genişlikleri 250mm & 350mm 
arasında 

• Standart olmayan genişlikler de mevcut 

• PLC/Mantık kontrol 

• LCD döngü / teşhis ekranı 

• Tek, Çift veya Dörtlü frekanslarda mevcuttur* 

• Aktif Kavitasyon 

Özellikler/Faydalar 
• 5 metreye kadar silindir yüz genişliği olan sistemler 

mevcut 

• Tek veya Çift Frekans 

• Birden fazla silindir kapasitesi mevcut 

• Programlama ve control için ileri düzey 

Alphasound  veya Betasound mantığı 

• Kişisel ihtiyaçlara gore özel olarak tasarlanmış 

• Ağır silindirler için uygun olarak üretilmiş 

• LCD döngü / teşhis ekranı 

• Tek, Çift veya Dörtlü frekanslarda mevcuttur 

• Aktif Kavitasyon 


