
Série HG52
Impressora offset modular formato 52x36 cm

www.newsino.com.br

Impressora de folha plana, modular de 1 a 4 cores, linha
industrial, robusta e de grande durabilidade, destina-se a
serviços pesados e de alta qualidade. O modelo básico,
HG52A, é monocolor com 4 rolos de tinta na chapa. O modelo
topo da série, HG452BH, é uma impressora de 4 cores com
molha a álcool, acionamento pneumático, saída pilha alta,
mesa de operação (console) com controle remoto do registro
das chapas e de  entintamento.

Características principais:

✦ sistema de transferência por pinças oscilantes e cabeçote
de alimentação rotativo com 2 chupetas para levantar o papel
e avançar  a folha, garantem o fornecimento unifome e estável
por escama para toda a espessura de papel especificada;

✦ cilindros com guias mantêm rotação suave e pressão
constante entre a chapa e a blanqueta, assegurando uma
excelente reprodução de pontos e chapados;

✦ projeto estrutural de impressoras de maior porte, sistema
de lubrificação central elétrico e os rolamentos dos cilindros
tipo agulha de dupla fila de alta precisão garantem
funcionamento perfeito durante anos.

HG52A

HG252A / HG252B
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HG452B



HGPM (Weifang HuaGuang Precision  Machinery Co. Ltd.) é o maior fabricante de máquinas gráficas rápidas da
China. Possui mais de 800 funcionários, dos quais 30% são da área técnica. Estabeleceu um sistema confiável
de garantia de qualidade, pela certificação do ISO9001 e certificação CE dos produtos. A sua capacidade de
produção atual é de 2000 impressoras por ano. Grande sucesso de venda dentro e fora da China, sua rede de
revenda e assistência técnica cobre diversos países, tais como: Rússia, Inglaterra, México, Grécia, Irã, Paquistão,
Singapura, Malásia e África do Sul.

HG452BH

New Sino, com sua experiência
junto aos fabricantes chineses,
traz para o  Brasil a série HG52,
de excelente qualidade, relação
custo benefício e adequada ao
mercado gráfico brasileiro e,
representa HGPM no país.
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Rua Glicério 768 Liberdade  São Paulo SP
Tel: xx11-3208-1974
Fax: xx11-3277-7446
www.newsino.com.br

Representante:

Especificações HG52A HG252A HG252B HG452B HG452BH 

Cores 1 2 2 4 4 

Dim. máx. de papel (mm) 520x360  520x360 520x360 520x360 520x360 

Dim. mín. de papel (mm) 260x190  260x190 260x190 260x190 260x190 

Área máx. de impressão (mm) 505x340  505x340 505x340 505x340 505x340 

Margem de pinça (mm) 8-10  8-10 8-10 8-10 8-10 

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

Veloc. máx. de impressão 8000 iph 8000 iph 8000 iph 8000 iph 8000 iph 

Medida da chapa (mm) 510x400x0.15 510x400x0.15 510x400x0.15 510x400x0.15 510x400x0.15 

Medida da blanqueta (mm) 515x450x1.95 515x450x1.95 515x450x1.95 515x450x1.95 515x450x1.95 

Altura da pilha de entrada (mm) 400 400 400 400 400 

Altura da pilha de saída (mm) 400  400 400 400  

Pot. do motor principal (kW)      

Pot. total (kW) 4.0 6.5 6.5 10.0 10.0 

Sistema de molha moleton moleton álcool álcool álcool 

Total de rolos de tinta / unidade 15 (4 na chapa) 15 (4 na chapa) 15 (4 na chapa) 15 (4 na chapa) 15 (4 na chapa) 

Total de rolos de água/ unidade 6 (2 na chapa) 6 (2 na chapa) 5 (1 na chapa) 5 (1 na chapa) 5 (1 na chapa) 

Dimensões (LxWxH) (cm) 154x147x156 237x147x156 237x147x156 404x147x156 404x147x156 

Peso da máquina (kg) 2000 3800 3800 7400 7400 

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

Recursos HG52A HG252A HG252B HG452B HG452BH 

Colocação rápida de chapa X X X X X 

Molha convencional (moleton) X X    

Acionamento pneumático de rolos de água    X X 

Controle remoto de registro   X X  

Lubrificação central elétrica X X X X X 

Molha a álcool   X X X 

Mesa de operação   X X X 

Controle remoto de entintamento     X 

Saída pilha alta     X 


