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ALTISSIMA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
Soluções rolo a rolo de 3 e 5 M. 
Com mais de 20 anos de experiência em máquinas a 
jato de tinta, mais de 15.000 instalações por todo 
mundo e mais de 80% de participação de mercado 
na China no seguimento de impressão industrial 
UV, a Beijing JHF technology Co. Ltda com sua 
moderna fábrica de 56.000 m2, localizada em 
Pequim, utiliza componentes de nível industrial 
originários da Alemanha, Holanda, Japão e outros 
países.

Esses equipamentos foram desenvolvidos para 
trabalhar 24 horas por dia, entregando a máxima 
qualidade, sem comprometer o nível de 
produtividade. 

As máquinas utilizam cabeças de impressão 
Kyocera de pontos variáveis, com tamanho de gota 
de 3,5 pl capacidade de impressão em resoluções 
de; 600 x 900; 600 x 1200; 600 x 1800  1200 x 1200. 

Usando alta precisão o trilho de guia linear 
silencioso resulta em um barulho mínimo, enquanto 
uso de quatro roletes de nível industrial com grande 
diâmetro garante movimentos precisos da mídia. 

Uma mesa de impressão refrigerada a agua otimiza 
o uso de uma vasta gama de mídias, incluindo as
mais finas, enquanto permite impressão contínua
em alta velocidade.

BEM VINDO A UM MUNDO DE CONFIABILIDADE, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE. 

H3370
Impressora UV de alta produção
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ESPECIFICAÇÕES

MODEL H3370

Cabeça de impressão Kyocera 6+1

Cores - Padrão C, M, Y, K, Lc, Lm, W

Rip Caldera

Área de impressão 3200 mm

Velocidade em m2/hr

Modo velocidade 600 x 900 dpi 120

Modo produção 600 X 1200 dpi 90

Modo fino 600 X 1800 dpi 60

Modo Fotografia 1200 X 1200 dpi 45

Material
Vidro, Madeira, Bambu, Telha cerâmica, folha de policarbonato, Placa de 
metal, Couro, Acrílico, Placa de PVC, Filme reflexivo, Lona, Cristal, Tapete, 

Mármore, Papelão ondulado, Banners, etc.

Ambiente de Produção 18-28 °C ; Umidade 40% - 80%

Espessura da mídia até 120 mm

Tamanho físico da máquina W x D x H (mm) 6000 x 1410 x 1865 

Peso (kg) 2170

Consumo de Energia 3-Estágio; 380V / 25KW




