
A MEGASILK é uma impressora a vácuo de rodo dirigido, 
com basculamento traseiro, concebida para impressão 
manual de qualidade em médios e grandes formatos.

O basculamento do porta-matriz para trás, movimenta 
menos peso, é mais leve do que qualquer outro sistema, 
por isso a MEGASILK é a opção mais ágil para impressão 
em formatos de até 100x200cm.

A pressão do rodo pode ser regulada com excelente 
precisão, para a impressão de policromias com 
regularidade, sem variações da tonalidade final.
A MEGASILK é mais uma máquina com a robustez e a 
qualidade construtiva IMAH, que incorpora as melhores 
tecnologias na construção de máquinas.
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MEGASILK
IMPRESSORA DE RODO DIR IG IDO

PLANO DE IMPRESSÃO 

Tampo de alumínio com “alma de aço”, que garante a planicidade da 
superfície de impressão por toda vida útil do equipamento.
Exclusivo sistema de ajuste micrométrico IMAH, o único que funciona 
sem folgas e sem necessidade de travamento.

PORTA RODO

O porta-rodo possui regulagem dos ângulos de pressão e cobertura do 
rodo, trabalha guiado por rolamentos de precisão. O movimento é suave 
e silencioso.
A pressão do rodo é regulável em dois pontos, no estojo de pressão e 
na guia posterior, condição essencial para a impressão de policromias 
de qualidade 

PORTA-MATRIZ

Porta-matriz ajustável para diversos formatos de matrizes.
Fora-contato ajustável nos 4 cantos de apoio da tela
Mancais robustos, que asseguram a precisão de impressão.
Projeto balanceado e adequado às reais necessidades do operador. 

CHASSIS

Mais estável e robusto, o chassis é inteiramente soldado em aço 
estrutural, com tubos de grande secção transversal.
Pintura resistente a agentes mecânicos e químicos.

QUALIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os insumos utilizados na MEGASILK são todos de primeira linha, de 
qualidade reconhecida internacionalmente, 
Desde o projeto, todos os produtos IMAH seguem as recomendações 
de manufatura das normas DIN, que asseguram intercambiabilidade de 
peças, durabilidade e fácil reposição.
Garantia de 1ano 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.

OPCIONAIS

Pacote de opcionais para a impressão em vidro, sistema de colchão de 
ar e roletes auxiliares.

*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, 
e sua utilização depende do tipo, composição e dimensões dos substratos a imprimir. Disponha dos nossos consultores técnicos para uma avaliação completa da sua aplicação.

*Imagens da máquina montada com opcionais para impressão em vidro. *Opcionais, rodo e matriz são vendidos separadamente.

ESPECIFICAÇÃO

Área útil de impressão

Dimensões máximas externas da matriz

Formato máximo do substrato

Espessura máxima do substrato

Curso do ajuste micrométrico

Precisão de impressão

Altura do tampo ao piso

Dimensões externas da máquina(LxCxH)

Alimentação monofásica

Peso aproximado

BT100200V4

100x200

150x250

120x240

20

20

+-0,10

900

285x215x145

12A-110/220V

430

BT100140

100x140

150x190

120x180

20

20

+-0,10

900

225x215x145

12A-110/220V

328

BT 80120

80x120

130x170

100x160

20

20

+- 0,10

900

205x195x145

12A-110/220V

295
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