
 

 

 
UV VARNISH MACHINE SPECIFICATION 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHỦ DẦU BÓNG UV - HTL-GY350-1C   
 

        
 

（MODEL） HTL-GY350-1C 

Machine Power(KW) 
Công suất máy (KW) 

3KW 

UV Power(KW) 
Công suất UV (KW) 

4 KW 

Anilox Spec 
Thông số kỹ thuật  trục Anilox 

300 Line 
300 chuyền 

Speed Max(M/min) 
Tốc độ tối đa (M/phút) 

40 

PrintingSize(MM) 
Kích thước khổ in (mm) 

350 

Machine Size(MM) 
Kích thước máy (mm) 

1300*1600*2100 

Machine weight(KG) 
Trọng lượng máy (Kg) 

    800 

 
 

SELLER:  VIET THANH VIETNAM CO., LTD. 
CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH  VIỆT NAM 

 TAX CODE: 0105171475 ; TEL: 0243 875 1872 
 Hanoi Office Add:  No.404; 17-2 Building, Sai Dong New Urban 

Area, Long Bien Dist., Hanoi City, Vietnam 
 E-mail: nguyentrang021083@gmail.com; Hotline: 0983126918 
  

 
 



 
 
GY350 varnish machine is a multi-functional combined machine, which can be used for UV varnish, 
optional UV laser transfer, UV coating film and other functions. Separate processing after printing, 
save paper cost and improve production efficiency. This machine is equipped with an automatic 
correction system, touch screen and PLC control the whole machine and UV, simple operation, UV can 
automatically adjust the power of the machine speed, when the machine stops, the anilox roller will be 
automatically separated and continue to run to ensure that the varnish will not block the anilox roller . 
It is an all-in-one machine that perfectly embodies the post-press process of the label printing industry. 
 
Máy phủ UV GY350 chuyên dùng để phủ dầu bóng UV, cũng có thể dùng để nhuộm mầu nền, hoặc phủ 
keo UV. Ngoài ra, có lựa chọn khác như thêm cụm ép màng máy có thể dùng để ép nhũ lạnh toàn 
phần.  
 
Là máy xử lý sau in tiết kiệm nguyên liệu, giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất. Máy này sản xuất 
theo nguyên lý của in Flexo, sử dụng trục Aniox đảm bảo dầu bóng được đồng đều, ngoài ra máy còn 
được thiết kế dàn chạy liệu lên cao, tăng chất lượng và độ láng bóng của mực in. Máy được trang bị 
hệ thống chỉnh liệu tự động đảm bảo dải nguyên liệu chạy trên một đường thẳng, nâng cao chất 
lượng phủ bóng , màn hình điều khiển cảm ứng và hệ thống điều khiển PLC.  Hệ thống sấy khô 
thông minh, sấy bằng UV và có thể tăng công suất tia UV tự động phù hợp với tốc độ chạy máy.  Khi 
dừng máy, trục Anilox sẽ tách độc lập và chạy liên tục đảm bảo tránh tụ, tắc mực tại các mắt trục.   
 
 
Với thiết kế ưu việt chuyên biệt dành riêng cho chức năng phủ bóng UV nên máy thao tác đơn giản, kết 
cấu gọn nhẹ, không chiếm diện tích nhưng vẫn đảm bảo tốt chức năng phủ bóng hơn hẳn các thiết kế 
khác.  
 
 
 
MAIN CONFIGURATION/ CẤU HÌNH CHÍNH: 
 

Main Electrical configuration/ Cấu hình điện chính Brand/ Thương hiệu 

Touch Screen/ Màn hình cảm ứng Willen 

PLC Haotian 

Correction device / Thiết bị chỉnh liệu  Aibo 

Tension controller/ Bộ điều khiển lực căng Aibo 

Electronic UV/ UV Điện tử Jia Li 

Frequency converter/ Bộ chuyển đổi tần số Delta 

 
 
 


