
rotec® Eco Bridge
Adapter innovatív levegő ellátással

Magasabb termelékenység • Csökkentett zaj • Több öröm a munkában



A rotec® Eco Bridge a levegőmennyiség lényeges  
csökkentését is lehetővé teszi. Akár a standard adapterhez 
képest 90%-al kevesebb levegő is elégséges ahhoz hogy a 
sleeve-et egyszerűbben szerelhessük. Ez a szerelés során  
kevesebb, a levegőnyomás ingadozásából eredő nehézséget 
jelent. Ezáltal a rotec® Eco Bridge minden egyes  alkalmazása 
költségmegtakarítást jelent.

Jobb egészségügyi és munkahely biztonsági feltételek

Az új rendszer nem csupán jelentős költségmegtakarítást 
kínál, hanem a csökkentett levegőmennyiség eredményekép-
pen jóval kisebb zajterhelést. A rotec® Eco Bridge használata 
alig haladja meg a normál szobai zajszintet (<60 dB), szemben 
a standard adapter 85 dB zajával. Így rotec Eco Bridge adapter-
rel a munkavégzés sokkal kellemesebb és ami még fontosabb, 
jelentősen csökken a halláskárosodás veszélye.
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A levegőmennyiség 
csökkentése
A rotec® Eco Bridge a sleeve  
szereléshez mindössze 50-70  
l/min levegőmennyiséget igényel. 
Ez összehasonlítva a standard 
adapterekkel több mint 90%  
csökkenés.

100

90

80

70

60

50

40 

30
Standard
Adapter

rotec® Eco Bridge

Zug

Stadtverkehr

Raumlautstärke

Flüstern

≥ 85 dB

< 60 dB

dBA zajszint csökkentése
A rotec® Eco Bridge kevesebb 
mint 60 dB zajt okoz. Standard 
adapterekhez viszonyítva az  
emberi fül ezt 99%-al halkabbnak 
érzékeli.

A rotec Eco Bridge egy szabadalmi védettségre beterjesztett, egyedülálló termék, amely ugyanúgy alkalmas  

flexonyomógépben, mint montírpadon történő alkalmazásra. A rotec® Eco Bridge a préslevegő sleeve szereléshez 

való biztosításának teljesen újszerű útját mutatja be, miközben a hagyományos adapterekhez képest komoly 

előnyöket kínál.   

Attekintés

Alkalmazás Mid-web, Wide-web, előnyomás

Falvastagság 15,9 mm-től

Hossz 1700 mm-ig 
(további méretek érdeklődésre)

Specifikáció

Külső átmérő 101 - 295 mm
Külső átmérő tolerancia +/-0,02 mm
Egyenesfutási tolerancia (TIR = total indicated runout) < 0,025 mm
(mérve <0,005mm-nél kisebb toleranciájú fémhengeren)
Felületi hossztolerancia: DIN ISO 2768 T1 c szerint

Anyaga

Extrém tartós poliuretán fedőréteg (75 Sh D)
Innovatív, ellenálló poliuretán hab
Bevált rotec® belső konstrukció
Aluminum záró lemez - tartós védelemhez

Kezelés Alapvetően karc- és oldószer ellenálló
(helyes használat mellett - lásd rotec® kezelési tippek)

Levegő ellátó rendszer
Unifit – direkt kapcsolat a légtengelyből a rotec® Eco Bridge gyűrűbe
             standardban ≥ 10 mm kezelési oldalon 
             (termék nem tipikus kiáramló furatokhoz érdeklődésre)
Airo 

Lehetséges prémium felszereltség rotec® Ω-technológia – vezetőképes a belső alaptól egész felületig Standard 
illesztőhornyok / rögzítések vagy regisztergyűrűk széles skálája 

Működési mód

Innovatív megoldások mindenki számára.

Munkavégzés sleeve-el még soha nem volt ilyen egyszerű. 

Standard
Adapter Eco Bridge

• 4 - max. 8 levegő kiáramló furat a  
kezelési oldalon 

• Légpárna lassú kialakítása

• Megfelelő standard sleeve szerelés

• Az adapter hosszában további kisegítő levegő  
furatok szükségesek

• Teljes kerületet átölelő levegő áteresztő fémgyűrű  
kezelési oldalon

• Gyors, hatékonyabb légpárna

• Egyszerűbb, gyorsabb sleeve szerelés

• Nincs szükség az adapter hosszában további furatokra

A rotec® Eco Bridge egy kezelőoldali légáteresztő gyűrűvel rendelkező adapter, amely légpárnát alakít ki, amely a sleeve  
egyszerű és gyors szerelését teszi lehetővé. A sleeve szerelés megkönnyítése érdekében standard adapterek 4 - 8 levegő kiáramló  
furattal bírnak. Ezzel szemben a rotec® Eco Bridge az adapter teljes kerületét átölelő légpárnát állít elő. Ez garantálja a sleeve 
gyors, egyszerű és biztos  szerelését.

Költségmegtakarítás és magasabb termelékenység

A rotec® Eco Bridge kezelőoldalon lévő egyedülálló, légáteresztő fémgyűrűje a légtengely levegőjét hatékonyabban osztja el az 
adapter teljes kerületén.

Ez a sleeve lényegesen egyszerűbb és gyorsabb cseréjét biztosítja, mint ahagyományos adapterek, amelyek 4 - 8 db. levegő 
kiáramló furattal bírnak. A mai flexopiacon, ahol a beigazításra szánt idők rövidülnek, az átállások száma pedig nő, a  
rotec® Eco Bridge gépbeigazítási időket számottevően csökkenti, ezzel eredményezve nagyobb termelékenységet és jelentős 
költségmegtakarítást.

Made in Germany

– külső levegőellátás a rotec® Eco Bridge gyűrűhöz



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. 
Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group  
zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. 
Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten 
Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die 
hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen. Die mit ® bezeichneten 
Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch  
Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). 20
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