
Dirigido a chefes e responsáveis de manutenção, 
chefes de setor e operadores com experiência.

5 a 7 de julho 2022 na Comexi Ctec Brasil 
Idioma português

Para confirmar a presença, por 
favor, Registre-se aqui.

Preço da inscrição: R$ 7.300 (*). 
O pagamento do valor total da 
inscrição deverá ser realizado 
antes do início da jornada. 
Lugares limitados.

(*) Inclui hotel, transporte local, material 
docente, almoço e jantar diária, somente 
para os dias de curso.  Impostos inclusos.

Curso prático de 
manutenção
"A base para uma produção eficiente é a ótima 
manutenção da máquina. Sem manutenção não há 
produção”

Manutenção para impressoras flexográficas

Pep Boix


https://forms.gle/Azu5nBMCoi6eCm2F8


Curso prático de manutenção
Programação

Terça Feira 5

 Quarta feira 6

09:00 - 09:15 Apresentação do curso.
09:15 - 10:00 Visita as instalações da Comexi.
10:00 - 10:30 Gestão de manutenção: recomendações e implementação (T) 
10:30 - 10:45 Pausa café
10:45 - 13:00 Elementos chave de máquina flexo: mecânicos e elétricos.(T) 
13:00 - 14:30 Almoço
14:30 - 15:45 Controle de tensão, ajustes balancín e células de carga. (P)
15:45 - 18:00 Posicionamento tinteiros. Tambor central: líquido refrigerante,  

manutenção de pressão. “0” posição de reposo e “offset” 
impressão.(P)

09:00 - 10:00 Sistema de entintagem. (T) 
10:00 - 11:00 Manutenção de bombas. (T) 
11:00 - 11:15 Pausa café
11:15 - 12:00 Manutenção de bombas. (P)
12:00 - 13:15 Preparação, nivelação e ajuste de facas. (P) 
13:15 - 14:30 Almoço
14:30 - 15:30 Sistema de secagem (T)
15:30 - 18:00 Sistema de secagem: Secagem entre cores e túnel. Revisão filtros.

Ajuste compensação do ar. Calibração LEL. (P)  

Quinta feira 7

09:00 - 10:00 Engenharia Elétrica. (T)
10:00 - 10:15 Pausa café
10:15 - 11:45 Interpretação de esquemas elétricos e identificação de 

componentes em máquina flexo. Comunicação máquina. (P)
11:45 - 13:30 Ajustes acoplamento porta clichês, substituição pins registro. (P) 
13:30 - 15:00 Almoço
15:00 - 17:00 Elementos chave: Pontos de lubrificação e tensão de correias.

Principais fatores de manutenção e ajuste em: Desbobinador e 
Rebobinador. (T/P) 

17:00 - 17:15 Encerramento do curso

(T) - Teoria
(P) - Prática
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