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Systémy barvového hospodáøství LINCOLN
pro ofsetové tiskárny



Barvové hospodáøství LINCOLN

Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší 
tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl. 
Dodáváme systémová øešení "na míru" pro Vaše konkrétní 
potøeby.
Odštìpný závod CEMATECH firmy Hennlich 
Industrietechnik, spol. s r. o. využívá ve své nabídce 
nejširší sortiment èerpadel a dlouholeté zkušenosti firmy 
LINCOLN s øešením systémù pro dopravu viskózních 
médií, jako jsou napø. barvy pro ofsetový archový a rotaèní 
tisk. Barva se pøi tom èerpá  z nádob, ve kterých je
dodávána výrobcem, pøímo do strojù bez další manipulace.

Takový systém má øadu výhod:

automatizace tiskárny

jednodušší skladování

výhodný nákup barev ve velkých nádobách

ménì zbytkové barvy ve vyprázdnìných nádobách

kontejnery se dají vyèistit a znovu plnit u výrobce

bezpeèný transport barev

uzavøený systém = žádné zneèištìní

zjednodušení údržby

šetøí místo 

Formou "na klíè" dodáváme:

barevné hospodáøství pro archový ofsetový tisk

zaøízení pro míchání barev a jejich dávkování

základní kontejnery

barevné hospodáøství pro rotaèní ofsetový tisk

operativní servis

údržbu vèetnì preventivních prohlídek

dodávky náhradních dílù

kontejnery pro barvy

Dále zajiš�ujeme:



Systémy pro dopravu barev sestávají z následujících 
prvkù:

Výdejní pult bývá umístìn buï pøímo u èerpadel, nebo 
poblíž tiskaøských strojù. Obsluhy jednotlivých tiskaøských 
strojù si zde samy èepují potøebné množství barvy. Výdejní 
pult je opatøen poloautomatickým, nebo ruèním ovládáním.

Výdejní pult

Rozvody jsou tvoøeny vysokotlakými hydraulickými
trubkami a hadicemi. Jejich rozmìry jsou voleny dle
konkrétního systému. Montáž rozvodù je rychlá a snadná. 

Rozvody

Kompatibilní modul pro øízení a kontrolu systému poskytuje 
nìkolik úrovní uživatelského komfortu. Jednou z funkcí je 
øízení a kontrola plnìní na barevnicích jednotlivých 
tiskaøských strojù. Pokud hladina barvy v barevnici klesne 
pod nastavenou min. hodnotu, nebo stoupne nad 
nastavenou max. hodnotu, je vydán signál do øídící 
jednotky. Na barevném displeji øídící jednotky je zobrazen 
stav hladin barev všech barevnic.
Pøístup k informacím o hladinì barev v barevnicích, 
spotøebì barev, popø. o chybách, je velice snadný.

Øízení a kontrola

Každá barva má svùj vlastní mìøiè spotøeby. Spotøeba
mùže být zobrazena na displeji øídící jednotky.

Vysokovýkonná èerpadla jsou sestavována 
z peumatických pohonù a èerpacích trubic do optimálních
sestav a jsou urèena buï:
- k èerpání ze sudù 50 kg, 200 kg, 300 kg (hranaté)
- k èerpání z výmìnných kontejnerù 500 kg, 1000 kg nebo
  jiných
- k èerpání ze základních (stacionárních) kontejnerù 800 l,
  1500 l, 3000 l

Èerpadla

Veškeré neèistoty v barvì jsou zachyceny filtrem 
(200 mikronù), který bývá umístìn pøímo za výtlak èerpadla. 

Filtrace
 

Mìøièe spotøeby barvy udávají kolik (a jaké) barvy 
spotøeboval který tiskaøský stroj. Mìøièe bývají umístìny na 
vedlejších rozvodech u jednotlivých tiskaøských strojù. 

Mìøení spotøeby barvy



Druhy plnìní

Ruèní plnìní

Obsluha vizuálnì zkontroluje 

barevnici a v pøípadì potøeby 

ji otevøením ruèního kulového 

kohoutu naplní

Poloautomatické plnìní

Obsluha vizuálnì zkontroluje 

barevnici a v pøípadì potøeby 

stisknutím tlaèítka otevøe plnicí 

ventil 

Automatické plnìní

Hladina barvy je hlídána 

prostøednictvím snímaèe, který pøi 

poklesu hladiny pod nastavenou 

hodnotu otevøe plnicí ventil



Èerpadla LINCOLN pro polygrafický prùmysl

Firma LINCOLN disponuje velkými  zkušenostmi 
v oblasti èerpacích systémù pro vysoce viskózní média, 
jako jsou napø. ofsetové tiskaøské barvy. K dispozici jsou 

Pøevodový pomìr 4 : 1

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, zvedaèe èerpadla, stírací 
desky, podstavcové desky, tlakovzdušné hadice 1,5 m, trubky na 
barvu a kulového kohoutu G 1 1/2". 

Pneumatický motor 2,5" - typ 82737 
Èerpací trubice - typ 82790 

Dopravované množství

Pøevodový pomìr

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

Spotøeba vzduchu

24 : 1
3195 cm  / cykl

40 cykl / min

7 bar

46 l / cykl

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, zvedaèe èerpadla, stírací 
desky, podstavcové desky, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na 
barvu 2 m a kulového kohoutu G 1 1/2". 

Pneumatický motor 6" s pneumatickou brzdou - typ 94806 
Èerpací trubice - typ 84985 

Dopravované množství
3147 cm  / cykl

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

40 cykl / min

7 bar

Spotøeba vzduchu 7 l / cykl

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, zvedaèe èerpadla, stírací 
desky, podstavcové desky, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na 
barvu 2 m a kulového kohoutu G 1 1/2". 

Pneumatický motor 4" s pneumatickou brzdou - typ 94804 
Èerpací trubice - typ 84985 

Dopravované množství

Pøevodový pomìr

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

Spotøeba vzduchu

12 : 1
3195 cm  / cykl

40 cykl / min

7 bar

32 l / cykl

Sestava LIP 6RA - pro kontejnery 300 kg

Dopravované množství

Pøevodový pomìr

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

Spotøeba vzduchu

24:1

3195 cm  / cykl

40 cykl / min

7 bar

46 l / cykl

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, zvedaèe èerpadla, stírací 
desky, podstavcové desky, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na 
barvu 2 m a kulového kohoutu G 1 1/2". 

Pneumatický motor 6" s pneumatickou brzdou - typ 94806 
Èerpací trubice - typ 84985 

Sestava LIP 2BA - pro sudy 200 kg (    571 mm)

24 : 1

èerpadla sudová i kontejnerová a je možno volit ze sedmi 
druhù pneumatických pohonù, nebo alternativnì z pohonù 
hydraulických. 
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Sestava LIP 4BA - pro sudy 200 kg (    571 mm)

Sestava LIP 6BA - pro sudy 200 kg (    571 mm)



Èerpadla LINCOLN pro polygrafický prùmysl

Pneumatický motor 10" s pneumatickou brzdou - typ 94810
Èerpací trubice - typ 84921 
 

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, sací hadice JS 75 s cisternovou 
spojkou, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na barvu 2 m, kulového 
kohoutu G 1 1/2", komplet namontováno na stojanu èerpadla. 

Pneumatický motor 6" s pneumatickou brzdou - typ 94806
Èerpací trubice - typ 84901 
 

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, sací hadice JS 75 s cisternovou 
spojkou, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na barvu 2 m, kulového 
kohoutu G 1 1/2", komplet namontováno na stojanu èerpadla. 

Sestava LIP 6CA - pro výmìnné kontejnery, základní
                               kontejnery a stacionární nádrže

Sestava LIP 8CA - pro výmìnné kontejnery, základní
                               kontejnery a stacionární nádrže

Sestava LIP 10CA - pro výmìnné kontejnery, základní
                               kontejnery a stacionární nádrže

Pneumatický motor 8" s pneumatickou brzdou - typ 94808
Èerpací trubice - typ 84900 
 

Vèetnì tlumièe hluku, regulátoru tlaku, sací hadice JS 75 s cisternovou 
spojkou, tlakovzdušné hadice 1,5 m, hadice na barvu 2 m, kulového 
kohoutu G 1 1/2", komplet namontováno na stojanu èerpadla. 
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Pøevodový pomìr 20 : 1

Dopravované množství 3721 cm  / cykl

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

40 cykl / min

7 bar

Spotøeba vzduchu 103 l / cykl

Pøevodový pomìr 25 : 1

Dopravované množství
3360 cm  / cykl

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

40 cykl / min

7 bar

Spotøeba vzduchu 75 l / cykl

Pøevodový pomìr 20 : 1

Dopravované množství
3278 cm  / cykl

Max. frekvence zdvihù

Max. tlak vzduchu

40 cykl / min

7 bar

Spotøeba vzduchu 46 l / cykl

ODŠTÌPNÝ ZÁVOD CEMATECH, HENNLICH s.r.o.

HENNLICH s.r.o.

CZ - 591 01 Žïár nad Sázavou, Libušínská 183, tel.: +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032, e-mail: cematech@hennlich.cz

CZ - 412 01 Litomìøice, Èeskolipská 9, tel.: + 420 416 711 111, fax: +420 416 711 999, http://www.hennlich.cz 

CEMATECH info BH-01


