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SHAPER 
Afiador de rodos 

 

                                                                             

 
 

 

O afiador de rodos SHAPER refaz com 

perfeição os rodos serigráficos, retificando 

com precisão a face que faz a impressão, 

deixando-os como novos. 

 

É um equipamento que gera grande 

economia pois permite que um rodo 

serigráfico possa ser reaproveitado até 10 

vezes mais. 

 

Reduz verticalmente o volume de compras 

de novas tiras de Poliuretano, em geral 

importadas e de alto custo. 

 

Por isso é uma máquina que se paga 

rapidamente, com a própria economia que ela 

gera. 

Aliando-se às boas práticas de uso de rodos, o 

afiador de rodos SHAPER é um grande aliado na 

redução de custos e na melhoria da qualidade 

de impressão. 
 

APLICAÇÕES: Retífica de rodos para serigrafia. 

 

Um produto com a qualidade IMAH, o SHAPER é 

fabricada com atenção aos detalhes e total 

comprometimento com a qualidade, 

durabilidade, inovação e excelência no design, 

características dos produtos IMAH.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
MODULAR 
◊Projeto modular, pode ser configurado de acordo com 
a necessidade: 
◊Manual: O translado do carro retificador é acionado 
pelo próprio operador 
◊Semi-automático: O translado do carro retificador é 
acionado por motoredutor 
◊Em ambos os casos o avanço da ferramenta é ajustado 
por fuso micrométrico para retirar o mínimo possível de 
material do rodo 
◊Bancada opcional para o afiador manual. 
◊Bandeja coletora do tipo gaveta, facilita a limpeza 
 
SIMPLICIDADE 
◊Não requer operador especializado, nem instalação 
técnica, qualquer pessoa pode obter ótimos resultados. 
 
PRENSOR 
◊O prensor foi desenhada para acomodar diversas 
espessuras e tipos de rodo, com seus suportes de 
madeira ou de alumínio. 
◊Ao mesmo tempo que fixa, planifica a tira de 
poliuretano, propiciando um corte perfeitamente 
retilíneo mesmo em rodos empenados. 
 
FERRAMENTAL 
◊O afiador de rodo SHAPER utiliza rebolo diamantado de 
longa vida útil, praticamente indestrutível, não se 
desgasta com o uso normal 
◊Produz uma face retificada limpa e lisa, sem rebarbas 
◊Perfil reto fornecido com o equipamento, outros perfis 
podem ser solicitados sob encomenta (abaulado, 
chanfrado, redondo, biselado, etc..) 

 
MANUTENÇÃO 
◊Projetado para longa vida útil livre de manutenção, 
apenas cuidados básicos, feitos pelo próprio operador, 
são recomendados. 
 

 
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 SHAPER 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 
◊ Bancada opcional 
◊ Ferramenta de perfis diversos, biselado, chanfrado, 
redondo, etc.. 
 

 
 

     
 
                                

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES 
_____________________________________________________________________ 

 

MODELO/ESPECIFICAÇÃO Unid SH55 
 

SH105 
 

SH120 

Comprimento máximo do rodo cm 55 105 120 

Potência instalada kW 0,75 0,75 0,75 

Alimentação monofásica V 110/220 110/220 110/220 

Dimensões externas (CxLxA) (com bancada) cm 55x85x130 55x135x130 55x150x130 

Peso aproximado kgf 62 75 87 

 
*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 de cada cliente, e dependem do estado de cada rodo no momento da afiação.  

*Opcionais podem influenciar na produtividade quando comparados à versão standard. Disponha dos nossos consultores técnicos para uma 

avaliação completa da sua aplicação. 

 
 


