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UV ROLLER AUTO  
Linha aplicadora de verniz UV total automática 

 
                                                                             

 
 

A aplicadora de verniz UV ROLLER AUTO é 
uma solução completa para a aplicação de 
verniz UV total sobre os mais diversos 
substratos, com elevada produtividade. 
*Dispensa margem de pinças e aplica 
verniz com excelente resistência, brilho e 
acabamento. 
*Não requer operador offset, o que reduz 
custos com mão de obra. 
*Economiza verniz UV, pois aplica fina 
camada de 3 a 9 g/m2 contra 12g/m2 do 
processo serigráfico. Só com a economia de 
verniz, a máquina se paga. 
*Rolaria resistente ao verniz UV, não 
requer manutenção periódica como nos 
processos offset. 

*Set-up rápido e simples, com recursos 
para rodar substratos com gramatura desde 
90g/m2 até 600g/m2 
Montada modularmente pela união em linha 
do alimentador automático FEEDER, calandra 
UV ROLLER, curadora TERMO UV e 
empilhador automático STACKER, todas 
sincronizadas eletronicamente. 
Um produto com a qualidade IMAH: A UV 
ROLLER AUTO, é fabricada com atenção aos 
detalhes e total comprometimento com a 
qualidade, durabilidade, inovação e 
excelência no design, características dos 
produtos IMAH.  

 APLICAÇÕES: Capas de revista, embalagens, 
folders, folhetos, flyers, e toda gama de 
impressos comerciais offset.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
CONTROLES PRECISOS 
◊O Painel de comando com IHM touch screen, 
intuitivo e de fácil operação, permite configurar a 
máquina de acordo com a aplicação 
◊Pressão do rolo controlada por indicador analógico, 
assegura a repetibilidade absoluta e confiável dessa 
variável tão importante. 
◊Rodo flutuante, assegura pressão uniforme (camada 
de tinta com mesma expessura) em toda área impressa 
◊Velocidade de impressão e cobertura, controladas 
eletronicamente com indicação precisa da velocidade 
na IHM em mm/s 
 
CONTROLE DE PRODUÇÃO 
◊Centenas de relatórios de produção podem ser 
armazenados na IHM colorida, o usuário digita o número 
da Ordem de Serviço ou Produção (Alfanumérico) e os 
resultados são armazenados em memória com o mesmo 
código do ERP que gerou as OSs ou OPs. 
◊Atende com folga as necessidades de controle dos 
gerentes de produção e de produção e facilidade de 
set-up dos operadores. 
◊Ao final do lote a IHM apresenta dados como: Tempo 
de produção do lote, quantidade produzida, tempo de 
máquina parada e produtividade média em IPH*, que 
permitem o gerenciamento dos custos de produção. 
 
ECONOMIA OPERACIONAL 
◊O conjunto foi projetado para oferecer máxima 
economia de insumos e de mão de obra aplicada. 
◊Não requer operador OFFSET, um auxiliar de 
produção bem treinado pode operar a UV ROLLER com 
facilidade, reduzindo o custo de mão de obra (quando 
comparado com sistemas offset similares) 
◊Sendo uma máquina específica para verniz UV total, 
aplica fina camada com excelente brilho e resistêncoa ao 
desgaste, consumindo menos verniz do que a aplicação 
pelo processo serigráfico 
 
CHASSIS  
◊Estrutura robusta garante longa vida útil e ótimo 
valor de revenda.   
◊Filtro regulador, com purgador automático e 
lubrificador de ar já incorporados à máquina. 
 
CONSTRUÇÃO MODULAR 
◊A linha é composta por máquinas independentes, de 
modo a facilitar o set-up e a manutenção. 
 
MANUTENÇÃO 
◊Projetada para longa vida útil livre de manutenção, 
apenas cuidados básicos, feitos pelo próprio operador, 
são recomendados. 
◊Ao contrário da rolaria Offset, a rolaria da UV 
ROLLER é resistente e suporta por anos a fio as mais 
diversas formulações de verniz UV sem necessidade de 
recondicionamento frequente. 
◊As intervenções básicas de lubrificação e checagem  
periódicas, são lembradas rotineiramente por 
mensagens na IHM em intervalos programados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
◊Acionamentos com eficiência próxima de 98% 
asseguram o máximo de economia de energia que um 
equipamento desse tipo pode oferecer 
◊Em poucos anos, a economia de energia, se impõe 
como diferencial competitivo, o menor consumo reduz a 
conta de luz, e aumenta lucros! 
 
SEGURANÇA 
◊Os sistemas de segurança da UV ROLLER AUTO 
atendem às normas de segurança do trabalho, com 
dispositivos que protegem o operador contra acidentes 
de acordo com a NR-12. 
 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
◊Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 
materiais, nas condições constantes do nosso "termo de 
garantia". 
◊Os insumos utilizados na INDEX INB são de qualidade 
reconhecida internacionalmente, homologados pelas 
normas DIN e CE, asseguram intercambiabilidade, 
durabilidade e fácil reposição. 
◊ 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

+55 41 3557-6008   Rua Salgado Filho, 2440 - CEP 83.324-080  Pinhais - Paraná – Brasil   www.imah.com.br 

                               

ESPECIFICAÇÕES 
_____________________________________________________________________ 
  

MODELO/ESPECIFICAÇÃO Unid UR74 

Largura útil de mancha cm 74 
Produtividade máxima IPH 5000 
Gramatura do papel g/m2 De 90 à 600 
Vazão de ar requerida ft3/min 20 
Pressão de ar bar 6 
Produtividade máxima IPH 1000 
Pressão de trabalho bar 5 
Potência instalada kW 12 
Dimensões aproximadas (LxCxA) cm 850x130x160 
Alimentação bifásica A-V 10A/220V 
Dimensões externas sem bancada (CxLxA) cm 95x105x81 
Peso aproximado Kgf 225 

 
*A produtividade é variável e depende do formato da folha, gramatura e habilidade do operador..  
*Visando aprimorar ainda mais os nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações sem prévio aviso. 
*As máquinas IMAH são utilizadas para uma grande variedade de aplicações. As configurações da máquina são determinadas de acordo 
com os requisitos e condições específicas ou genéricas 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. 

 
 


