
BR622 / BR624
Impressora offset plana formato 62x45 cm

www.newsino.com.br

Características principais:

✦ sistema Rotary Type Stream Feeder, mecanismo de
transferência de papel por movimento basculante para baixo
e sistema foto-elétrico, que elimina irregularidade de papel,
asseguram a  alimentação suave, estável e preciso do papel
de 0.04 a 0.4 mm mesmo em alta velocidade;
✦ soprador de ar na régua dianteira alinha as folhas mesmo
quando estas estão onduladas;
✦ controle remoto de registo por sistema digital e acionamento
pneumático simplificam a operação;
✦ sistema de molha a álcool contínua Spirit off reproduz os
pontos da retícula com altíssima definição;
✦ 19 rolos de tinta (4 na chapa, de diâmetros diferentes)
oferecem excelente cobertura de tinta de forma estável;
✦ cilindro de diâmetro duplo permite impressão de cada 2
cores sem necessidade de troca de pinças, minimizando os
problemas de registro;
✦ engrenagens helicoidais de alta precisão endurecidas para
aumentar a durabilidade, estrutura base de ferro fundido e
componentes resistentes e confiáveis garantem uso
prolongado;
✦ imprime folhas formato cartão postal (10x15 cm);
✦ dimensões ultra compactas.

BR624

Compacta, versátil e de excelente qualidade, a série BR62x
é um dos lançamentos recentes da BEIREN. Possui recursos
modernos e dispositivos mecatrônicos de controle e
automação, sem alavancas e com interface homem-máquina
amigável. O controle remoto de registro por painel digital torna
o ajuste da máquina extremamente fácil, preciso e rápido.
Juntamente com a velocidade máxima de 12000 iph, oferece
produtividade em qualquer tiragem. O formato 620x450 mm
aumenta a gama de serviços cobertos e o sistema de molha
a álcool assegura a mais alta qualidade de impressão. É uma
solução ideal para upgrade em gráficas médias e pequenas,
visando o aumento da competividade através da melhoria de
qualidade e produtividade, e com investimento relativamente
pequeno.



New Sino, com sua experiência junto
aos fabricantes chineses, traz para o
país a série BR62x, de qualidade e
produtividade similares às melhores do
mundo, porém com custo de aquisição
e manutenção muito mais baixo.

Especificações BR622 BR624 

Cores 2 4 

Dim. máx. de papel (mm) 620x450 620x450 

Dim. mín. de papel (mm) 100x150 100x150 

Área máx. de impressão (mm) 610x440 610x440 

Margem de pinça (mm) 8-10 8-10 

Espessura de papel (mm) 0.04-0.4 0.04-0.4 

Veloc. máx. de impressão 12000 iph 12000 iph 

Medida da chapa (mm) 620x510x0.3 620x510x0.3 

Medida da blanqueta (mm)   

Altura da pilha de entrada (mm)   

Altura da pilha de saída (mm)   

Pot. do motor principal (kW) 5.5 11.0 

Pot. total (kW) 11.0 15.0 

Sistema de molha álcool álcool 

Total de rolos de tinta por unidade 19 (4 na chapa) 19 (4 na chapa)  

Total de rolos de água por unidade 4 (1 na chapa) 4 (1 na chapa)  

Dimensões (LxWxH) (cm) 268x224.5x176.5 420x224.5x176.5 

Peso da máquina (kg) 3500 7000 

Obs: dados baseados nas informações do fabricante e sujeitas a alteração sem aviso. 

BEIREN (Beiren Printing Machine System Supplier), de Beijing (Pequim), é o maior fabricante de impressora
offset da China. Fundada em 1952, é uma das empresas estratégicas e prioritárias do governo daquele país.
Especializada em impressoras de formato grande, impressoras rotativas e equipamentos de acabamento, após a
abertura econômica na década de 80, vem mantendo um ritmo de crescimento acima de dois dígitos nos últimos
20 anos. Empresa de base tecnológica, reúne pesquisa, desenvolvimento, produção e venda. Sua fábrica princi-
pal de impressora de folha plana tem 160 mil m2. Possui linha de produção baseada em CIMS (Computer Inte-
grated Manufacturing System) e dezenas de patentes. Obteve certificação ISO9000 em 1990. Seus produtos
atingiram padrões CE e GS e receberam vários prêmios de qualidade e inovação. Exporta para mais 20 países e
em 2003 seu faturamento ultrapassou USD 125 milhões. Por meio da série BR62x, BEIREN entrou no mercado
de formato médio com sucesso, que culminou com o lançamento, em 2004, da série N200, um novo marco da
tecnologia gráfica chinesa que gerou impacto grande na DRUPA devido a excelência de qualidade e produtividade.
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