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A Impressora flexográfica GEARFLEX foi projetada com tecnologia inovadora, 
para atender e satisfazer as necessidades de impressão do setor de emba-
lagens flexíveis que exige alta qualidade e setup rápido. Um equipamento 
robusto com tambor central refrigerado e metalizado, laterais de monobloco, 
janelas para troca rápida de camisas anilox e porta clichê e sistema gearless 
para montagem rápida do novo trabalho, otimizando  os tempos de troca de 
serviço e de impressão.  Uma impressora de alta precisão e com menor con-
sumo de energia. A melhor solução para empresas que precisam de produti-
vidade e baixo desperdiço, viabilizando pequenas, médias e grandes tiragens, 
tornando-as mais competitivas no mercado global.
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CHAPA DE AÇO MACIÇA

ASTM A36

REFRIGERADO / METALIZADO

0,008 MM

FREIO MOTOR com cont ro le S TO

A ar est abili zado a 35°C

350 m/m

PP, BOPP, PET, Laminados, P ape l , Rafia , ETC

600 / 1400 MM

Até 1300 MM

380V 

60 HZ

4,590 X 10,900 X 3,230M
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UNIDaDe De ImPReSSÃo

Estrutura:

• Construída em chapa de aço maciça ASTM A36, usina-
dos e m centro d e usinagem CNC, t odos o s grupos 
impressores possuem janelas laterais para rápido setup.

Grupos impressores: 

• Com mancais reforçados, que são precisos e sem folga;

• Mancais desenhados para uma abertura rápida, o que 
permite uma troca de serviço com maior agilidade;

•As estruturas dos portas clichês e dos anilox são monta-
das sobre guias lineares e fusos esféricos com pré carga;

•Ajuste de pressão de impressão motorizado;

• Janelas laterais para setup rápido;

• Sistema de troca rápida de camisas pela lateral.
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Tela ToUcHScReeN com coNTRole ceNTRal

PaINel elÉTRIcocoNTRole RemoTo

• Painel e létrico integrado à  e strutura, posicionado na 
parte superior da impressora.
• Componentes de primeira linha e tecnologia avançada.

equipe especializada
• Instalação e assistência técnica;
• Pós venda e peças de reposição;
• Acesso remoto por internet;
• Equipe de técnicos especializados.

https://www.youtube.com/channel/UCqKRkVs20HOu8-UYioayK_w
https://www.instagram.com/alfaflexo/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/alfaflexo
https://goo.gl/maps/qgQx2KPTiv1Nc5GH7

