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OMICROM MN 
Impressora serigráfica de rodo dirigido 

                                                                             

 
A OMICROM MN é uma impressora 
serigráfica de rodo dirigido, com 
levantamento automático do cabeçote 

impressor. Específica para a impressão de 
grandes formatos em vidro e mdf, permite 
imprimir materiais rígidos com espessura de 
até 20mm 
O sistema de levantamento do cabeçote 
porta-matriz, mantém a tela sempre na 
posição horizontal, proporcionando melhor 

distribuição da tinta, tanto na cobertura 
quanto na impressão. 
O operador pode regular a pressão do rodo 
com excelente precisão, imprimindo 
policromias com regularidade, sem variações 
da tonalidade final. 

 

O uso de componentes e peças de qualidade 
premium, asseguram longa vida útil com 
mínima necessidade de manutenção. O 

resultado é uma máquina precisa, robusta e 
ágil, com menor custo operacional. 
Um produto de qualidade mundial: A OMICROM 
é fabricada com atenção aos detalhes e total 
comprometimento com a qualidade, 
durabilidade, inovação e excelência no design, 
características dos produtos IMAH.  

 
APLICAÇÕES: Impressão em vidro, mdf, 
chapas de aço, polionda, papelão, placas de 
PVC ou metal, chapas de alumínio, peças 
técnicas, são uma pequena seleção da grande 
variedade de materiais que se pode imprimir 

rápida e economicamente na OMICROM MN 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
MESA DE IMPRESSÀO 

◊ Tampo revestido com material plástico para evitar 
riscos no substrato à imprimir, possui rígida estrutura de 

aço que garante a planicidade da superfície de 
impressão por toda vida útil do equipamento. 

◊Abertura e fechamento do vácuo pelo pedal, auxilia no 
posicionamento de substratos de grandes formatos. 

◊Sistema “blow-back” de colchão de ar para facilitar o 
manuseio das peças. 

 

CABEÇOTE 
◊Levantamento eletromecânico de movimento 

harmônico, de elevada dinâmica, permite maior 
velocidade sem vibrações sobre a tela. 

◊Limitadores com sensores indutivos, sem contato 
mecânico, mais segurança e durabilidade 

◊Barra de segurança em todo o perímetro da máquina, 
protege o operador e está em conformidade com a 

norma nr-12 
 

BRAÇO IMPRESSOR 
◊O porta-rodo possui regulagem dos ângulos de pressão 

e cobertura do rodo, e trabalha sobre guias lineares de 
última geração. O movimento é suave preciso e 

silencioso. 
◊Rodo dirigido de grande empunhadura, mais 

ergonômico. 
◊A pressão do rodo é regulável no estojo de pressão, 

condição essencial para a impressão de quadricromias 
com qualidade.  

◊Rodo de alumínio incluso.  
 

PORTA-MATRIZ 
◊Porta-matriz ajustável para diversos formatos de 

matrizes. 
◊Fora-contato ajustável nos 4 cantos de apoio da tela, 

com escala indicadora de altura. 
 

 
CHASSIS  

◊Estrutura robusta garante longa vida útil e ótimo 
valor de revenda.   

 
 

 

 
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 

 

SEGURANÇA 
◊O sistema de segurança da OMICROM MN atende 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 OMICROM MN 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/ESPECIFICAÇÃO Unid 140300 200300 

Área útil de impressão cm 140x300 200X300 

Dimensões máximas da matriz (externas) cm 200x380 140x480 

Altura máxima de impressão mm 20 20 

Alimentação bifásica A-V 25A/220/380V 25A/220/380V 

Dimensões externas (CxLxA) cm 430X240X160 430x300x160 

Peso aproximado Kgf 1180 1400 
*A produtividade é variável e depende do formato do substrato 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. Acessórios opcionais podem influenciar na produtividade 

quando comparados à versão standard. Disponha dos nossos consultores técnicos para uma avaliação completa da sua aplicação. 
 


