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UV ROLLER UR55 
Envernizadora por rolos de transferência 

                                                                             

 
A envernizadora gráfica UV ROLLER UR55 é a 
máquina ideal para aplicação de verniz UV, 
sobre impressos produzidos produzidos em 
offset ou impressão digital, pode ser usada 
também para aplicar primer pré-impressão, 

e vernizes base água. 
 
Para os mais diversos substratos, aplica 
verniz ou primer sobre adesivos, papel e 
cartão, com ótima produtividade. 
Dispensa margem de pinças e aplica verniz 
com excelente resistência, brilho e 
acabamento. 
 

 
 

APLICAÇÕES GRÁFICAS: Aplica verniz UV 
sobre impressos digitais (laminação 
líquida:protege impressos digitais), enverniza 
impressos offset, além de aplicar verniz blister, 
base água e primer pré-impressão. 
 

A UV ROLLER é um equipamento robusto e 
extremamente confiável, de baixo custo 
operacional, com vida útil superior a 10 anos, 
um investimento que dá retorno garantido. 
 
Um produto com a qualidade IMAH, a UV 

ROLLER é fabricada com atenção aos detalhes e 
total comprometimento com a qualidade, 
durabilidade, inovação e excelência no design, 
características dos produtos IMAH.  
 

 

 



 

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

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
CONTROLES SIMPLES 

◊Painel de comando de botoeira, simples, robusto e 
prático. 

◊Velocidade de produção regulável no painel. 
 

ROLARIA 
◊4 rolos asseguram melhor controle na distribuição do 

verniz. 
◊Rolo aplicador com espessa camada de borracha, 

pode ser retificado várias vezes, o que assegura longa 
vida útil, livre da necessidade de substituição do rolo. 

◊Rolo de pressão cromado, assegura longa vida útil e 
excelente resistência ao desgaste. 

◊Mancais robustos com rolamentos de precisão. 

◊Rolo dosador com ajuste de camada 

◊Raspador oscilante automático, assegura que o verso 
da folha não seja contaminado de verniz. 

◊Fusos de ajuste independentes para ajuste de pressão 
dos rolos 

 
MESAS DE ENTRADA E SAÍDA 

◊Mesa de entrada destacável, facilita a limpeza e 
permite acoplamento do alimentador automático 

FEEDER quando disponível. 
◊Mesa de saída inclinada, larga as folhas diretamente 

sobre a esteira da curadora 
 

CHASSIS  
◊Estrutura robusta e rolos balanceados garantem a 

estabilidade mesmo em altas velocidades.   
◊ Projeto balanceado e ergonômico, que atende às reais 

necessidades do operador, com bancadas de altura 

adequada e comandos de fácil acesso. 
 

 
 

 

 
MANUTENÇÃO 

◊Projetada para longa vida útil livre de manutenção, 
apenas cuidados básicos, feitos pelo próprio operador, 

são recomendados. 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
◊Acionamentos com eficiência próxima de 98% 

asseguram o máximo de economia de energia que um 
equipamento desse tipo pode oferecer 

◊Menor consumo reduz a conta de luz, e aumenta 
lucros! 

 
SEGURANÇA 

◊Os sistemas de segurança da INDEX IN3D 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 UV ROLLER 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. 
                             

OPCIONAIS 

◊ Alimentador automático FEEDER 
◊ Empilhador automático STACKER 

◊ Curadora Termo UV 
◊ Módulo IR (infravermelho) para vernizes base água       

 ◊ Bomba e reservatório adicional                                                           

ESPECIFICAÇÕES 
_____________________________________________________________________ 
  

ESPECIFICAÇÃO Unid UR55 

Largura útil de passagem cm 55 

Camada de verniz aplicada g/cm2 3 a 9 

Gramatura mínima do papel g/m2 150 

Produtividade média FPH* 2000 

Potência instalada kW 0,85 

Alimentação bifásica A-V 6A/220V 

Dimensões externas (CxLxA) cm 90x100x130 

Peso aproximado kgf 129 

 
 
*A produtividade em folhas por hora é variável e depende do formato das folhas e da habilidade do operador..  

*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.  
*Visando aprimorar ainda mais os nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações sem prévio aviso. 
 

 
 


