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ORBITAL 
 

Impressora cilíndrica manual 
 
 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

A ORBITAL é uma impressora serigráfica 
para objetos cilíndricos e cônicos, e se 
adapta aos mais diversos tipos de peças. 
O quadro porta matriz e a base porta peças é 
guiado por rolamentos, oferecendo excelente 
precisão de impressão. 
Um conjunto de batentes móveis, oferece 
amplas possibilidades de regulagem para 
cada tipo de peça. 
Altura regulável para objetos de até 200mm 
de diâmetro. 

 
Um produto de qualidade: A ORBITAL é 
fabricada com atenção aos detalhes e total 
comprometimento com a qualidade, 
durabilidade, inovação e excelência no 
design, características dos produtos IMAH.  
 
Impressão cilíndrica de 
qualidade
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BASE PORTA PEÇAS 
Base inclinável, para impressão de objetos cônicos 
Rolamentos de apoio da peça, de movimento suave e 
preciso. 
Barras de apoio reguláveis, para diferentes diâmetros 
Batente lateral regulável 
Agulha de registro manual, para encaixe de cores 
 
CHASSIS 
Estrutura robusta, sem folgas, oferece melhor qualidade 
de impressão. 
 
PORTA-MATRIZ 
Porta matriz ajustável para diversos formatos de 
matrizes. 
Movimento guiado por rolamentos de precisão 
Contrapeso incorporado para facilitar o basculamento 
 
PORTA-RODO 
Porta-rodo tipo pinça, a troca do rodo é simples e 
prática. 
Regulável para acerto do ponto zenital da peça. 
Paralelismo com a peça e com a tela reguláveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
QUALIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Os produtos IMAH incorporam insumos de qualidade 
reconhecida internacionalmente, homologados pela 
norma CE.   
Desde o projeto, nossos produtos seguem as  
recomendações de manufatura das normas DIN, que 
asseguram intercambiabilidade de peças, durabilidade e 
fácil reposição. 
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 
materiais, nas condições constantes do nosso "termo de 
garantia" 
Assistência técnica direta da fábrica, acompanhada do 
melhor atendimento em serviços de apoio dos nossos 
consultores e técnicos, sempre à sua disposição com 
peças e serviços de qualidade. 
 
  

 

Especificação Unid OR20V3
Área útil de impressão cm 10x10
Dimensões máximas da matriz cm 20x25
Produtividade máxima* IPH* 900
Diâmetro máximo do objeto mm 200
Diâmetro mínimo do objeto mm 7
Conicidade máxima Graus 15º
Dimensões da máquina (CxLxH) cm 61x48x38
Peso aproximado kgf 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
*Visando aprimorar ainda mais os nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações sem prévio aviso. 
*A produtividade em impressos por hora é variável e depende da habilidade do operador, os valores indicados foram obtidos de 
depoimentos de clientes 
*As máquinas IMAH são utilizadas para uma grande  variedade de aplicações. As configurações da máquina são determinadas de acordo 
com os requisitos e condições de cada cliente, e dependem do tipo e composição dos substratos a imprimir. Por isso, o uso de substratos e 
tintas que diferem daqueles definidos na época da aquisição podem influenciar na performance da máquina. Acessórios opcionais podem 
influenciar na produtividade quando comparados à versão standard. Disponha dos nossos consultores técnicos para uma avaliação completa 
da sua aplicação. 
 
                                           


