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FEEDER CRT 
Alimentador automático de folhas para cartonagem                                                           

 

 
 
 

O alimentador de folhas FEEDER CRT foi 
desenvolvido especificamente para 
cartonagens onde a robustez e a 
confiabilidade em longos ciclos de trabalho 
são fundamentais. Para ser acoplado na 
entrada da calandra UV ROLLER CRT, 
substitui com vantagens a alimentação 
manual, principalmente na produção de 
grandes tiragens.  
 
Separa e alimenta as folhas mediante 
correias de tração e agulha separadora. As 
folhas podem ser colocadas diretamente 
sobre as correias entre os marginadores 
reguláveis. 
 
Réguas e guias reguláveis permite ajuste 
para diversas gramaturas e formatos de 
papel. 

Acoplada à calandra UV ROLLER com um 
simples contato elétrico, o FEEDER CRT 
torna-se escravo da UV ROLLER, se a UV 
ROLLER parar, o FEEDER CRT também para 
de alimentar folhas. 
 
Comandos simples facilitam a operação e o 
set-up, o que facilita também a produção de 
lotes pequenos.  
 
Um produto com a qualidade IMAH: O 
FEEDER CRT é fabricado 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 
_____________________________________________________________________________ 
 
PAINEL DE COMANDO 
◊Painel de comando de botoeira, simples de usar.  
◊Porta com chave geral de cadeado, conforme 
requisitos de segurança da NR-12 
 
ROLARIA 
◊Rolos maciços de aço, extremamente robustos para 
suportar regimes contínuos de trabalho. 
◊Velocidade controlada com indicação no painel de 
comando. 
◊Mancais robustos com rolamentos de precisão. 
 
SEPARAÇÃO DE FOLHAS 
◊Separação por agulhas com ajuste micrométrico de 
espessura, oferecem excelente precisão no ajuste 
◊Opcional sistema de vácuo nas  
 
CHASSIS  
◊Estrutura robusta em chapa de aço estrutural, garante 
a estabilidade mesmo em altas velocidades.   
◊Pés niveladores reguláveis. 
 
GRADE DE ALIMENTAÇÃO 
◊Grade com inclinação e comprimento reguláveis, para 
ajuste do tamanho de folha 
◊Roletes ajustáveis facilitam o transporte das folhas. 
◊Marginadores laterais reguláveis. 
 

 
ESTEIRA DE SAÍDA 
◊Esteiras da mesa de saída com esticadores 
independentes. 
◊Guias superiores asseguram a transferência do 
alimentador para a calandra. 
◊Mesa de saída com inclinação regulável para melhor 
ajuste da linha. 
 
SEGURANÇA  E ERGONOMIA 
◊Os sistemas de segurança do alimentador FEEDER CRT 
atendem às normas de segurança do trabalho, com 
dispositivos que protegem o operador contra acidentes. 
◊ Projeto balanceado e ergonômico, que atende às reais 
necessidades do operador, com bancadas de altura 
adequada e comandos de fácil acesso. 
 
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 FEEDER CRT 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.                                                                  

 
 
ESPECIFICAÇÕES 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Modelo Unid        CRT75 CRT105 CRT150 

Largura máxima da folha cm 75 105 150 
Produtividade máxima   IPH 3500 3500 3500 
Gramatura do papel g/m2 190-600 190-600 190-600 
Vazão de ar requerida (compressor) ft3/min 15 15 15 
Pressão de trabalho bar 6 6 6 
Potência instalada  kW 1,20 1,20 1,20 
Alimentação trifásica  A-V 8A/220V 8A/220V 8A/220V 
Dimensões externas (CxLxA)  cm 210X140X130 210x170x130 210x220x130 
Peso aproximado Kgf 390 530 615 
 
 
*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. 


