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NÓS PENSAMOS FÁCIL
Nós projetamos e construímos máquinas 
para proporcionar aos nossos clientes uma 
ótima rentabilidade nos seus negócios. 
Nossos equipamentos são de fácil   
operacionalidade, ótima produtividade e 
rápido set-up. Com serviços de manutenção  
extremamente simples.
Muito além de máquinas, construímos 
grandes parcerias!
Pense Fácil... Pense Etirama (Think Easy)

WE THINK EASY
We design and build machines to provide 
our customers great value for their business.
Our equipments are of easy operability, 
great productivity and fast set-up. With  
extremely simple maintenance services.
More than machines, we build  
great partnerships!
Think Easy... Think Etirama
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Etirama Factory

Etirama Technical Center (ETC)



ETIRAMA
A Etirama é a maior fabricante de impressoras flexográficas 
do hemisfério sul do planeta e exporta seus produtos para 
mais de 40 países. A empresa brasileira administrada pela 
família Schröter, de origem Alemã, possui mais de 50 anos de 
experiência no segmento de máquinas gráficas e 20 anos de 
experiência na fabricação de impressoras flexográficas mo-
dulares para o segmento específico de rótulos auto adesivos 
e filmes termo-encolhíveis.
Com diversas experiências em parcerias internacionais, a  
Etirama preserva um parque fabril nos mesmos conceitos 
das indústrias europeias, garantindo excelente qualidade 
em seus produtos e pontualidade com seus serviços  
e compromissos.

ETIRAMA
Etirama is the principal manufacturer of flexo printing presses 
in Southern hemisphere and exports its products to over 40 
countries worldwide. The Brazilian company managed by the 
Schröter family, of German origin, has more than 50 years of 
experience in the graphic machinery segment and 20 years of 
experience in the manufacture of modular flexo label presses 
for the specific segment of self-adhesive and shrink labels.
With different experiences in international alliances, Etirama 
maintains a manufacturing facility in the same concepts of 
the European industries, guaranteeing excellent quality in its 
products and punctuality with its services and commitments.





Max print width:
Largura máxima de impressão:

Max web width:
Largura de Substrato:

Max mechanical speed:
Velocidade máxima mecânica:

Max number of print stations:
Número máximo de conjuntos de impressão:

Applications:
Aplicações:

AMAZING 
LABEL PRESS

250mm/ 350mm
250mm/ 350mm

Máx. 260mm - Min. 150mm / Máx. 360mm - Min. 180mm
Máx. 260mm - Min. 150mm / Máx. 360mm - Min. 180mm

100 meters /minute
100 metros/minuto

Up to 12
Até 12 unidades

Self-adhesives, papers (Min. 30 microns) and light cartons (Max. 0.3mm)
Auto adesivos, papéis (Min. 30 micras) e cartões light (Max. 0,3mm)

DATA SHEET/ DADOS TÉCNICOS





DATA SHEET/ DADOS TÉCNICOS

Max print width:
Largura máxima de impressão:

Max web width:
Largura de Substrato:

Max mechanical speed:
Velocidade máxima mecânica:

Max number of print stations:
Número máximo de conjuntos de impressão:

Applications:
Aplicações:

350mm
350mm

Max. 360mm /  Min. 180mm
Máx. 360mm /  Min. 180mm

120 meters /minute
120 metros/minuto

Up to 12
Até 12 unidades

Self-adhesives, papers (Min. 30 microns),light cartons (Max. 0.3mm), film (min 20 microns) and shrink labels (min 35 microns)
Auto adesivos, papéis (Min. 30 micras), cartões light (Max. 0,3mm), filmes (min 20 micras) e filmes termoencolhíveis (Min. 35 micras)

FLEXIBILITY  
MULTI SUBSTRATES





EASY TO PRINT  
HIGH QUALITY LABELS 

Max print width:
Largura máxima de impressão:

Max web width:
Largura de Substrato:

Max mechanical speed:
Velocidade máxima mecânica:

Max number of print stations:
Número máximo de conjuntos de impressão:

Applications:
Aplicações:

250mm
250mm

Máx. 260mm - Min. 150mm 
Máx. 260mm - Min. 150mm 

100 meters /minute
100 metros/minuto

Up to 12
Até 12 unidades

Self-adhesives, papers (Min. 30 microns) and light cartons (Max. 0.3mm)
Auto adesivos, papéis (Min. 30 micras) e cartões light (Max. 0,3mm)

DATA SHEET/ DADOS TÉCNICOS





TECHNOLOGY  
AND PERFORMANCE

Max print width:
Largura máxima de impressão:

Max web width:
Largura de Substrato:

Max mechanical speed:
Velocidade máxima mecânica:

Max number of print stations:
Número máximo de conjuntos de impressão:

Applications:
Aplicações:

350mm
350mm

Máx. 360mm - Min. 180mm
Máx. 360mm - Min. 180mm

160 meters /minute
160 metros/minuto

Up to 12
Até 12 unidades

Self-adhesives, papers (Min. 30 microns) and light cartons (Max. 0.3mm)
Auto adesivos, papéis (Min. 30 micras) e cartões light (Max. 0,3mm)

DATA SHEET/ DADOS TÉCNICOS





Max web width:
Largura de Substrato:

Max mechanical speed:
Velocidade máxima mecânica:

Roll diameter (uwind):
Diâmetro de bobinas (enrolador):

Applications:
Aplicações:

Max. 360mm 
Máx. 360mm 

200 meters /minute
200 metros/minuto

1,00mm (39”)
1.000mm (39”)
 
Self-adhesives, papers (Min. 15microns) and light cartons (Max. 0.3mm)
Auto adesivos, papéis (Min. 15micras) e cartões light (Max. 0,3mm)

DATA SHEET/ DADOS TÉCNICOS

Smart
SERVO DRIVEN



www.etirama.com.br


