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MIXER 
Misturador de tintas 

 
                                                                             

       
 
 
O misturador de tintas MIXER é um 
equipamento essencial para a preparação 
dos mais diversos tipos de tinta, 
principalmente pastas base água ou acrílica. 
Fácil de operar, com placa de castanhas 
auto-centrantes, não é necessária nenhuma 
ferramenta para fixar a lata de tinta no seu 
suporte. 
 
Máquina compacta, ocupa pouco espaço e 
consome pouca energia, um equipamento 
robusto e confiável de retorno garantido. 

 
Um produto com a qualidade IMAH, o 
misturador MIXER é fabricado com atenção aos 
detalhes e total comprometimento com a 
qualidade, durabilidade, inovação e excelência 
no design, características dos produtos IMAH.  
 
APLICAÇÕES: Preparação de tintas e pastas, 
padronização de viscosidade, mistura para 
cores especiais 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
SIMPLES OPERAÇÃO 
◊O Painel de comando simples e fácil de operar 
 
PLACA AUTOCENTRANTE 
◊ Placa de fixação das latas com castanhas auto-
centrantes, e trava manual, nenhuma ferramenta é 
necessária para colocar e retirar as latas. 
◊Pressão do rodo ajustável por manoplas que após 
travadas, não se movem, mantendo constante a pressão 
de impressão para todo o lote. 
 
CHASSIS 
◊Estrutura robusta garante longa vida útil e ótimo 
valor de revenda.   
 
ACIONAMENTO 
◊Conjunto acionado por motoredutor industrial, de 
longa vida útil e baixo consumo de energia. 
◊Rolamentos de precisão asseguram funcionamento 
balanceado e sem folgas 
 
PÁS MISTURADORAS 
◊Fornecida com 2 pás em aço galvanizado, uma para 
latas de 900ml (1/4 de galão) e 3,6L (Galão) e outra 
para baldes de 20L 
◊Podem facilmente retiradas para limpeza 
 
MANUTENÇÃO 
◊Projetada para longa vida útil livre de manutenção, 
apenas cuidados básicos de limpeza, 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 
◊Carenagem de proteção, impede o movimento do 
misturador se estiver aberta. 
◊Sensores de porta homologados e em conformidade 
com a NR-12 
◊Em conformidade com a norma NR-12 de segurança 
no trabalho, o misturador MIXER não oferece risco ao 
operador. 
 
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 no MIXER 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 MTV1 

Diâmetro máximo do recipiente mm 300 
Diâmetro mínimo do recipiente mm 160 
Peso máximo do recipiente kg 35 
Potência instalada kW 0,15 
Alimentação bifásica A-V 5A/220V 
Dimensões externas (CxLxA) cm 58x68x80 
Peso aproximado Kgf 91 

 
*A produtividade é variável e depende da 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. 

 
 


