
CURĂȚAREA CU LASER 
A CILINDRILOR ANILOX
De departe, cea mai bună metodă pentru
curățarea și întreținerea cilindrilor anilox.
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Sistemul de curățare cu laser a cilindrilor anilox 
este o noutate în domeniu și, de departe, cea mai 
bună metodă. Capacitatea de curățare și starea 
cilindrului anilox în urma procedurii sunt 
remarcabile.

Imprimarea continuă cauzează contaminarea celulelor Imprimarea continuă cauzează contaminarea celulelor 
cilindrului anilox și reducerea capacității de transfer de 
cerneala, iar calitatea imprimării are de suferit. 

Din acest motiv curățarea periodică și eficientă a cilindrilor 
anilox este o necesitate. Majoritatea metodelor de curățare 
deteriorează celulele de pe suprafața cilindrului, scurtându-i 
dramatic durata de viață. 

Sistemul de curățare cu laser are o eficiență incomparabilă, Sistemul de curățare cu laser are o eficiență incomparabilă, 
îndepărtând fără probleme orice tip de murdărie, iar 
reziduurile sunt practic inexistente. 

Diagnoza si analiza cilindrilor anilox

Serviciul de curățare vine la pachet cu un complex deosebit 
de important: diagnoza și analiza cilindrilor anilox. 

De asemenea, un serviciu care se face la fața locului, 
Anilox Management oferă o analiză profundă a stării Anilox Management oferă o analiză profundă a stării 
cilindrilor anilox. Verificarea volumetrică a aniloxilor este 
relevantă atât pentru validarea curățării cât și prognoza 
cheltuielilor și a performanțelor de imprimare, oferind 
posibilitatea selectării rapide a pachetului de cilindri anilox.
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Rezultate
&beneficii

Serviciul complet de curățare și diagnoză este potrivit pentru mașini de imprimat etichete, 
ambalaje flexibile, carton ondulat și evident echipamente offset.

Beneficiile serviciului sunt numeroase. Avem plăcerea să le trecem în revistă pe cele mai importante:

Durata de viață a cilindrilor anilox curățați cu laser crește seminficativ, ceea ce duce la 
optimizarea costurilor. Ciclurile de cumpărarea de cilindrii noi devin mai lungi.

Capacitatea de transfer a cilindrilor anilox este conservată perfect, ceea ce rezultă în 
menținerea calității de imprimare și, implicit, a păstrării clienților mulțumiți.

Serviciul Anilox Management vă oferă o imagine clară asupra stării de sănătate a cilindrilor anilox, 
prin diagnosticarea directă, pre și post curățare. Aceste date sunt arhivate de către noi și pot fi oricând 
accesate de către client.  

Tehnologia laser permite curățarea unui cilindru anilox standard (de 1500 mm lungime și 
150 mm diametru) în circa 60 minute, iar operațiunea se poate întreprinde la sediul dumneavoastră. 

Curățarea uscată elimină riscul coroziunii cilindrilor

Cilindrii anilox de mari dimensiuni pot fi curățați direct pe echipamentul de imprimare ceea ce 
elimină complet  riscurile asociate cu demontarea, manevrarea și montarea la loc, reducând enorm 
durata de nefuncționare a utilajelor.
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Rezultate
&beneficii

Serviciul complet de curățare și diagnoză este potrivit pentru mașini de imprimat etichete, 
ambalaje flexibile, carton ondulat și evident echipamente offset.

Curățarea cilindrilor anilox în aceeași zi, la sediul dumneavoastră

Compania noastră oferă un serviciu unic în acest moment: curățarea cilindrilor anilox 
într-un timp foarte scurt, chiar la sediul dumneavoastră. 

Anilox Management

AniCAM, dispozitivul care scanează suprafața cilindrilor anilox, generează 
un raport care acoperă:

Starea cilindrilor înainte de curățare, indicatorii rezultați fiind utilizați ca referință
Imagini microscopice înainte și după curățare, în care diferențele sunt vizibile
Valori măsurate: diametru celulă, adâncime celulă și, cel mai important, volumul 
celulei anilox

Curăţarea cu laser este o metodă ecologică
Lipsa deșeurilor reziduale face din curățarea cu laser a cilindrilor anilox 
o metodă prietenoasă cu mediul înconjurător
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Când o tehnologie nouă își face simițită prezența în piață se crează, inevitabil, o polemică asupra avantajelor 
și dezavantajelor aplicațiilor sale. Curățarea cilindrilor anilox cu laser introduce o clasă de performanță 
cu totul nouă.

Curățarea cu laser a cilindrilor anilox marchează un moment important în domeniul serviciilor din industria 
tipografică și transformă ireversibil noțiunea întreținerii cilindrilor anilox.

OP Consulting este singura companie din România 
care oferă serviciul de curățare a cilindrilor anilox 
cu tehnologia lasercu tehnologia laser
Am depus eforturi substanțiale pentru a veni în sprijinul tipografiilor din România cu un
serviciu complet și rapid, menit să transforme cheltuielile neplăcute de ieri în profiturile 
de mâine.

Fără curățare, capacitatea de
transfer a cilidrului anilox scade 
rapid(luni)
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Curățarea clasică poate asigura
un maximum de 75% din capacitatea
de transfer ințială

Curățarea cu laser readuce cilindrul
anilox la starea inițială de fiecare 
dată

100%

50%

15%

70%
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Curățarea cu pulbere
Elimină până la 75% din reziduuri

Curățarea cu laser
Elimină reziduurile 100%

A B A B

În timp ce curățarea cu laser elimină 
complet reziduurile de cerneală de pe 
suprafața cilindrului anilox, curățarea 
cu pulbere, clasică, reușește să elimine 
doar până la 75%. Granulele din 
pulbere nu ajung până la fundul 
celulei anilox.

Un cilindru curățat imperfect Un cilindru curățat imperfect 
ține mașina mai mult timp 
offline, dearece fiecare ton 
PANTONE trebuie recalibrat. 
Timpul pierdut se traduce în 
capital irosit.

Scenariu
Tipar carton ambalaje
Venit/oră mașină - 100 EUR
Timp necesar recalibrare - 10 min.

5 comenzi / zi / mașină
  la 2 trebuie recalibrate 2 culori
    la una trebuie recalibrate 3 culori
  la una trebuie recalibrată o culoare
 

pierdute pentru
recalibrare pe zi
(1 oră, 20 min.)

Rezultate
 

80 min.
pierdute pentru
recalibrare pe an
(operare 5 zile/săpt.)

 346 ore

pierduți în decurs de 12 luni
+ materie primă

34600 EUR}
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Curățarea cu laser

Laserul elimină cu succes toate reziduurile din 
celule. Cilindri sunt conservați perfect.

Metoda este prietenoasă cu mediul înconjurător, 
reziduurile rezultate find o pulbere foarte fină.

Durata de viață a unui cilindru anilox curățat cu Durata de viață a unui cilindru anilox curățat cu 
laser este de 4-5 ani, poate chiar mai mult, în 
funcție de gradul de utilizare în tipografia 

respectivă.

Tehnologia cu eficiență 100% a curățări conduce la 
o setare rapidă și facilă a culorilor aducând, de 
asemenea, beneficii majore în relația cu clienții. 

Curățarea prin pulverizare

Metoda de curățare prin pulverizare este 
invazivă atât prin atacul mecanic al pulberii 
asupra celulelor cât și prin corodarea bazei 
metalice a aniloxului(la metoda ce folosește 
amestec de pulbere și apă).

Metoda afectează serios mediul înconjurător Metoda afectează serios mediul înconjurător 
datorită gradului de răspândire a pulberii în 
atmosferă, dar afecteaza și funcționarea 
utilajului de tipar prin pătrunderea pulberii în 
mecanismele acestuia. 

Imposibilitatea de curățare cu eficiență 100% Imposibilitatea de curățare cu eficiență 100% 
duce în continuare la pierdere de timp în setarea 
culorilor cu implicații negative în productivitatea 
operației de imprimare, respectiv relația cu 
clientul.
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Contact
Calea 13 Septembrie 55-57, Apt. 43, sector 5

050712 București, România
GPS: 44.424697, 26.083688

Telefon: +4 021 411 9952
Fax: +4 021 410 1886

Office: office@opconsulting.roOffice: office@opconsulting.ro
Vânzări: opsales@opconsulting.ro
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