PZ1740 / PZ1650
Impressora monocolor de formato médio

PZ1740

Certificação Internacional de qualidade

Impressora offset de folha plana e monocolor da série PZ é
usada para impressão de trabalhos de qualidade, de tiragens
curta e média e de formatos médio ou pequeno. Utiliza o
mecanismo de pinça de transferência giratória (Fig. 1) e a
tecnologia de cilindro com suporte de 3 pontos (Fig. 2), que
eliminam os problemas decorrentes da grande inércia e
vibração nos sistemas tradicionais. Estas tecnologias
melhoram a estabilidade da alimentação de papel, a precisão
do registro e prolonga a vida útil da máquina. Além disso,
facilita a manutenção e o ajuste da pressão.
Características principais:
✦ alimentação de papel pilha alta;
✦ sistema de controle foto-elétrico de posicionamento de
papel que elimina folha dupla, sem folha e erro de
alinhamento;
✦ cilindro de transferência rotativa que garante alimentação
suave e estável de papel e, precisão do registro mesmo em
alta velocidade;
✦ cilindros suportados por rolamentos tipo agulha de dupla
fila e alta precisão;
✦ utiliza mecanismo de acionamento e desacionamento de
impressão com modo de suporte flutuante de três pontos
que aumenta a confiabilidade e agiliza a operação.
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PZ1650

Especificações

PZ1650

PZ1740

1

1

Dim. máx. de papel (mm)

650x480

740x540

Dim. mín. de papel (mm)

273x393

282x393

Área máx. de impressão (mm)

645x464

725x520

8-10

8-10

Espessura de papel (g/m 2)

35-350

35-380

Veloc. máx. de impressão

9000 iph

10000 iph

Medida da chapa (mm)

650x550

740x615

682x565x1.9

770x625x1.9

Altura da pilha de entrada (mm)

900

900

Altura da pilha de saída (mm)

400

420

Pot. do motor principal (kW)

4.0

4.0

Pot. total (kW)

9.0

9.0

moleton

moleton

Total de rolos de tinta por unidade

20 (4 na chapa)

20 (4 na chapa)

Total de rolos de água por unidade

5 (2 na chapa)

5 (2 na chapa)

Dimensões (LxWxH) (cm)

235.2x171x180

267.9x230x195.9

4000

4800

Cores

Margem de pinça (mm)

Medida da blanqueta (mm)

Sistema de molha

Peso da máquina (kg)

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

SPPM (Shanghai Eletronic Group Printing & Packing Machinery Co. Ltd.) é a controladora da Shanghai Guanghua
Printing Machinery Co. Ltd. (GHPM), segundo maior fabricante de impressora offset da China e o maior do país na
categoria de impressoras de formato médio. Com crescimento de 50% ao ano nos últimos 5 anos, o faturamento
de GHPM atingiu USD 55 milhões em 2004. No mesmo ano, o faturamento da SPPM superou USD 200 milhões
e exportou para mais de 80 países USD 35 milhões, 35% dos quais para Europa e 20% para América do Norte.
Em 2001, SPPM assumiu o controle da Akiyama International, um dos mais tradicionais fabricantes de impressora
offset do Japão, numa estratégia ousada que resultou em saltos qualitativos tecnológicos e gerenciais. Reunindo
pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas, SPPM oferece uma grande variedade de soluções em impressão,
acabamento e embalagens: impressoras offset folha plana formatos 520, 650, 740 e 1020, impressora rotativa,
impressoras silk-screen, guilhotinas, corte-vinco, encadernadora e demais equipamentos para acabamento. Obteve
certificação ISO9001 e a maior parte dos seus produtos atingiu padrão CE.
New Sino, representante de
New Sino Com. Imp. Ltda.
SPPM no Brasil, traz para o país
Rua Glicério 768 Liberdade São Paulo SP
a família PZ de impressora de
Tel: xx11-3208-1974
folhas planas e demais
Fax: xx11-3277-7446
equipamentos de excelente
www.newsino.com.br
qualidade e de elevada relação
Shanghai Guanghua Printing Machinery Co. Ltd.
Representante:
custo benefício.

