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Performance de topo não é para si um objectivo desportivo, mas sim a base para o seu sucesso.  
A família Speedmaster XL providencia máxima performance desde o formato 50x70 cm até ao 
120x162 cm. Na prática, representa um aumento de cerca de 20% em termos de produtividade líquida. A SOLUÇÃO PARA A SUA SALA DE IMPRESSÃO: 

A FAMÍLIA SPEEDMASTER XL
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Heidelberg Speedmaster 
XL 75-6+P3+LX 
(seis corpos de 
impressão, 
P3 - retroverso antes 
do 3º corpo 
L - Corpo de verniz
X - Saída Alongada

Uma nova categoria na impressão
A Speedmaster XL 75 permite ir ao encontro dos requisitos 
mais exigentes de cada cliente, uma vez que as máquinas  
da linha Speedmaster XL estão numa classe de perfor-
mance única: Peak Performance Class, a tecnologia que sa-
tisfaz a mais exigente procura em termos de qualidade, pro-
dutividade e flexibilidade. Desde o marginador até à saída, 
a Speedmaster XL 75 apresenta muitas inovações fora- 
-de-série. Ao ser a solução que estabelece um novo stan-
dard no meio-formato, irá permitir-lhe ter sucesso num 
mercado cada vez mais dinâmico e ferozmente compe-
titivo.

Características
• Preset Plus Feeder – Um marginador que pensa por si. 
Preparações rápidas e fiabilidade máxima para todos os 
materiais e formatos. Graças ao seu ajuste totalmente au-
tomático conseguirá ganhar até 4 min. adicionais de pro-
dução e ainda mais com suportes de impressão difíceis. 
Está apto para trabalhar a uma velocidade de impressão 
de 18.000 folhas/hora.• Tecnologia do corpo de impressão 
ponto por ponto – Color Fast Solution para conseguir um 
rápido ajuste da tintagem. Sistema de regulação da tem-
peratura do grupo tintador para obter uma tintagem mais  
constante. Mudança de chapas mais rápida com o Auto-

Heidelberg Speedmaster XL 75 - Tecnologia que entusiasma!
"Com a nova Heidelberg Speedmaster XL 75 posso tornar realidade 
todos os sonhos dos meus clientes!" M.R. - Artes Gráficas, Lda

"Com a aquisição da Speedmaster XL 75 demos um maior impulso ao nosso negócio 
pois melhoramos substancialmente a qualidade dos trabalhos produzidos 
e agilizamos a  sua elaboração." Greca - Artes Gráficas, Lda

"A Speedmaster XL 75 superou totalmente as nossas expectativas. 
Um autêntico puro sangue, 
que ultrapassa todos os obstáculos!" Armazém Papéis do Sado  

plate XL. Dispositivos de lavagem automáticos e simul-
tâneos • Transporte da folha – Condução da folha suave 
para alcançar uma qualidade de impressão máxima. 
Sistema AirTranfer com ajuste automático de ar. Dispo-
sitivo de inversão totalmente automático com Sistema 
AirTranfer variável. Chapas de condução de folhas com 
inovadora tecnologia Air Jet que proporcionam a con-
dução da folha sem contacto. TransferJacket e Perfect-
Jacket para obter a melhor qualidade de impressão.  
• Unidade de verniz e secadores – Resultados excelentes 
de envernizamento e secagem com altas velocidades de 
produção. Construção modular que facilita posiciona-

mento dos grupos de verniz e secagem. Controlo cen-
tral através do Prinect Press Center. Fácil mudança dos 
módulos de secagem. • Saída Preset Plus – Posiciona-
mento automático de todos os elementos de condução 
da folha. Manejo simples com o ecrã táctil e o jogwheel. 
Regulação automática da separação da folha para evitar 
marcas na produção. Travão de folhas dinâmico e sis-
tema de ar na saída que encurtam a preparação e con-
tribuem na formação de uma pilha com cantos exactos.  
• Prinect Press Center – Pré-ajuste da máquina com 
ajuda dos dados da pré-impressão permite reduzir enor-
memente o tempo de colocação em marcha. 

Pacote 18.000 folhas/hora inclui: 
• StaticStar Advanced
• Sensor de altura da pilha
• PowderStar AP500
• Travão dinâmico de folha

Prinect Inpress Control - mede e 
regula automaticamente a cor e 
o registo com a máquina em pro-
dução

Autoplate XL permite a mudança 
simultânea das chapas em todos os 
corpos de impressão.

Capacidade

Equipamento básico

+ pacote 18.000 folhas/hora

+ Prinect Inpress Control

+ AutoPlate XL

1 850 trabalhos/ano

2 100 trabalhos/ano

2 500 trabalhos/ano

2 650 trabalhos/ano

A máquina tomada como exemplo foi uma Speedmaster XL 75-5+L com equipamento Standard  
Pressupôs-se que se tratava de: 2 turnos de 8 horas respectivamente e uma tiragem média de 6.000 folhas,  
um trabalho corresponde a uma folha impressa na frente e no verso.  
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Heidelberg Speedmaster 
XL 105-5+L (máquina a 
5 cores com verniz)

A melhor solução para altas produtividades. A Peak Perfor-
mance Class da Speedmaster XL 105 permite ir ao encontro 
das necessidades mais prementes e exigentes dos clientes, 
porque a alta tecnologia das máquinas de impressão XL 
satisfaz o pedido mais refinado em termos de qualidade e 
produtividade máxima e flexibilidade. Desde o marginador 
até à saída, a Speedmaster XL 105, exactamente como a  
Speedmaster XL 75, está repleta de inovações.
A máquina que se adapta a todas as exigências.
Graças às numerosas possibilidades de configuração, a Speed-
master XL 105 pode ser adaptada às necessidades individuais 
de cada empresa: de quatro a dez cores, tudo é possível. Ao 
incorporar equipamento de verniz UV conseguirá ampliar as 
suas possibilidades. Um ou dois corpos de verniz possibilita 
a realização de trabalhos de elevada gama. E se pretender re-

alizar aplicações especiais dispõe da máquina Speedmaster  
XL 105 Duo ou com o módulo de estampagem a frio FoilStar.
Com as suas numerosas variantes de equipamentos e confi-
gurações, a Speedmaster XL satisfaz quase todas as necessi-
dades das gráficas industriais. Tanto na impressão de embala-
gens, como de rótulos ou produtos comerciais, esta máquina 
assenta nos máximos critérios em todos os segmentos.

Algumas características:
• O Prinect Inpress Control  mede e ajusta automaticamente 
o cor e o registo da cor com a máquina em andamento e a 
qualquer velocidade. A máquina tem incorporado no último 
corpo de impressão uma unidade de medição, que mede as 
cores da gama, as cores especiais e o registo da cor espectro-
fotometricamente na zona de controlo da impressão. Com 

o Prinect Inpress Control todo o processo de preparação 
é acelerado e a maculatura é reduzida. Ao não ser neces-
sária a remoção de folhas, a produtividade aumenta. Para 
além disso, o controlo automático da impressão  assegura 
uma maior estabilidade do entintado ao longo de toda a 
tiragem.
• Hycolor – Sistema de tinta e molha que proporciona 
uma impressão com a máxima qualidade. Graças ao 
sistema de controlo remoto Hycolor aos tinteiros, 
que são fáceis de limpar, ao pré-ajuste preciso da tin-
tagem, e a memorização da configuração do grupo 
tinta/molha, a preparação de um trabalho é reduzida 
em 2 minutos. 
Com a disposição da rolagem Hycolor conseguirá atingir 
com maior rapidez um equilíbrio tinta-água estável. Desta 
forma consegue-se que a folha esteja pronta em pouco 

tempo, o que permite uma redução do tempo de prepa-
ração. Todos os ajustes do grupo tinta/molha, do próximo 
trabalho, podem ser pré-seleccionados com o Prinet Press 
Center, mesmo estando a máquina em laboração.
• Grupo de verniz – O grupo de verniz da Speedmaster 
XL 105 dispõe de um sistema de câmara de raclete com 
prestações próprias de uma tecnologia flexográfica al-
tamente sofisticada. As vantagens que apresenta são a 
dosificação exacta do verniz combinada com uma regu-
lação perfeita até ao ponto mais sensível.
Em função do tipo de trabalho, o tempo de colocação em 
marcha do grupo de verniz reduz-se até um máximo de 
10 minutos por trabalho, graças à rápida mudança dos 
rolos de Anilox com o Sistema Multi Loader, ao sistema 
de aperto rápido dos cauchús e chapas fotopolímeras e 
o controlo remoto de todos os ajustes relevantes.

Produtividade

Speedmaster SM 102 
com marginador e saída 
Preset

Speedmaster XL 105 
com dispositivo 
de frente-e-verso

Speedmaster XL 105 
com dispositivo 
frente-e-verso*

A Speedmaster XL 105 com dispositivo retroverso demonstra na prática que cumpre as expectativas depositadas nele em relação ao incremento de produtividade. 
Os clientes que utilizaram a Speedmaster XL 105 com retroverso constataram um aumento de produtivida de cerca de 40%.
*Com as inovações Prinect Inpress Control e Autoplate XL pode-se conseguir um incremento adicional de 20%.

2000 2008 2012

160%

140%

100%

Heidelberg Speedmaster XL 105 - Tecnologia que inspira 
"Para uma empresa de grandes produções com exigências de qualidade máxima, a 
Speedmaster XL 105 reúne todos os requisitos." Graphicsleader Packaging

"Com a Speedmaster XL 105 abrimos caminho iniciando um novo capítulo na tec-
nologia da impressão!" Costa & Valério, Lda

"A Speedmaster XL confirmou e até superou as nossas expectativas, justificando a 
nossa escolha com a qualidade e fiabilidade a que a Heidelberg nos tem habituado 
desde as Minervas e Cilíndricas, máquinas com que lidámos durante a nossa apren-
dizagem nos Salesianos." Textype - Artes Gráficas, Lda
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Heidelberg Speedmaster XL 145/162 – Peak Performance 
Class em outra dimensão
"O seu elevado nível de automatização permite 10 aprovações de clientes num tur-
no de 8 horas, pois oferece os mesmo tempos de preparação e de arranque que nos 
formatos 50x70 cm e 70x100 cm ." SB Grafic, França

Heidelberg Logistics – desde soluções individuais a soluções 
completas que agilizam todo o processo produtivo

Tecnologia de ponta em grande formato
No desenvolvimento da Speedmaster XL145 e da 
Speedmaster XL162 foi tida em linha de conta o 
elevado padrão de produtividade e qualidade da  
linha XL nesta nova categoria de formato. As 
ideias inovadoras foram combinadas com uma 
tecnologia inteligente, o que permitiu alcançar 

uma eficácia e uma fiabilidade de topo. Ergo-
nomia e controlos perfeitos, tempos de ar-
ranque mínimos, elevada disponibilidade da 
máquina e excelente qualidade de impressão: 
dão resposta a todos os requisitos de exigência 
dos clientes.
Concebida à medida das necessidades de cada 
empresa, tanto a Speedmaster XL 145 como 
a Speedmaster XL 162 podem, por exemplo,  

Heidelberg Speedmaster 
XL 162-6+LX (6 cores, 
corpo de verniz e saída 
alongada)

O sistema Heidelberg Logistics foi concebido 
para permitir a  total automatização do fluxo de 
trabalho nas gráficas, e consiste sobretudo num  
Autopile - sistema modular de transporte de pi-
lhas em carril, e Non-Stop - sistema de mudança 
automática da pilha do marginador e da saída. Por 
sua vez, a elevação da máquina em 525 mm ou  
875 mm pode permitir uma redução considerável 
no número de mudanças de pilhas.
As vantagens do sistema Heidelberg Logistics são:

• Aumento da média liquida de produtividade graças 
à redução de mudanças de pilhas assim como menos 
paragens na produção devido à mudança automática 
das paletes
• Optimização do fluxo de trabalho
• Maior flexibilidade dos operadores – que ficavam 
de certa forma "presos" no marginador e na saída 
dependendo da produção da máquina, podem 
agora realizar outras operações nesta máquina de 
impressão.

ser equipadas com versões diferentes de Heidelberg 
Logistics, equipamento UV ou tecnologia com duplo 
corpo de verniz para acabamento de superfícies de 
elevada qualidade. Para trabalhos comerciais e pu-
blicitários, a Heidelberg oferece, agora, o sistema 
de retroverso de três tambores totalmente automá-
tico assim como a saída Preset Plus com o sistema 

de duas barras de pinças para o modo retroverso.
As máquinas de impressão Speedmaster no for-
mato VLF vão, virtualmente, ao encontro de 
tudo o que é exigível de uma gráfica industrial.
Quer seja na produção de trabalhos de em-
balagem, livros ou até mesmo comerciais – a  
Speedmaster XL 145 e XL 162 estabelecem novos 
standards em todos os segmentos de mercado – 
hoje e no futuro.
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StaticStarCutStar
FoilStar

CombiStar

ScrollStar

InkStar/InkStar Direct 

CoatingStar

DryStar

DryStar UV

CleanStar

PowderStar

AirStar

Sistemas Star da Heidelberg •  A interacção perfeita. Tempos 
de preparação curtos, produtividade máxima e elevada qua-
lidade de impressão são as premissas que decidem o êxito 
de uma impressão. Para se conseguir, todos os componentes 
de uma máquina de impressão têm que estar perfeitamen-
te harmonizados. Por isso, a Heidelberg fornece máquinas e 
periféricos com o mesmo desenvolvimento.

CutStar - As vantagens da bobine no 
offset folha-a-folha Graças aos preços 
mais económicos do papel em bobine 
e às longitudes variavéis do corte, po-
derá reduzir os custos em suportes de 
impressão.

StaticStar - Correcta marcha da folha 
com suportes de impressão exigentes. 
Com o StaticStar Compact e o StaticStar 
Advanced terá disponível um equipa-
mento de alta gama para eliminar a 
electricidade estática no marginador e 
na saída. CombiStar e InkStar - Os “Star” cor-

rectos para o corpo impressor. O sistema 
de regulação da temperatura do grupo 
tintador CombiStar proporciona as con-
dições constantes de impressão e densi-
dade da tinta que permitem aumentar a 
velocidade de produção e reduzir a ma-
culatura.  
Para encher automaticamente os tin-
teiros, utiliza-se o InkStar, sistema de ali-
mentação da tinta de alta eficácia. O facto 
dos cartuchos poderem ser esvaziados até 
ao fim faz reduzir desperdícios e reduz os 
custos de consumo de tinta.

Apresentação de todos 
os dispositivos Star 
que podem ser incorporados 
numa máquina de impressão, 
consoante a sua configuração.

CoatingStar - Mudança rápida do verniz 
e maior qualidade final. As unidades 
de admissão e circulação CoatingStar e  
CoatingStar Compact aceleram significa-
tivamente e simplificam as mudanças de 
verniz sejam de dispersão ou de UV.

DryStar UV - Secagem fiável mesmo 
com impressão UV. As máquinas de im-
pressão Heidelberg estão preparadas 
para poderem acoplar sem ferramentas, 
em cada corpo, um secador intermédio 
DryStar UV e assim secar a tinta de ime-
diato. 

DryStar - Conceito de secagem optima-
mente sincronizado.  Com o DryStar 
Ink, o DryStar Combination e o DryStar 
Coating, a Heidelberg oferece os sis-
temas perfeitos para a secagem da tinta 
e verniz. Os módulos bem dimensio-
nados e equipados com secador de infra-
-vermelho para aplicação de ar quente 
e ar de circulação proporcionam uma 
secagem fiável de todas as aplicações, 
desde os vernizes de protecção até aos 
de alto brilho.

FoilStar - Acabamento de estampagem a 
frio para conseguir um toque brilhante. 
O módulo de estampagem a frio FoilStar 
permite realizar um grande variadade de 
acabamentos em rótulos, embalagens e 
produtos comerciais de alta gama com 
efeitos metálicos brilhantes que incre-
mentam fortemente o valor dos pro-
dutos.

PowderStar - O menos pó possível, 
apenas a quantidade certa. O PowerStar 
foi concebido para garantir, na saída, a 
pilha perfeita com folhas dispostas cor-
rectamente, assim como para minimizar 
a quantidade de pó utilizada. Como re-
sultado pode permitir uma redução de 
consumo entre 30 a 50% 
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Prinect: A solução completa • A mudança constante é o motor da 
indústria gráfica. O sistema modular Prinect torna realidade as 
exigências das empresas gráficas quanto à redução dos tempos de 
preparação, o arranque e passagem, o incremento da qualidade e 
a melhoria substancial dos ciclos de trabalho. Prinect é mais que 
a soma das suas partes. Prinect ajuda a superar novos desafios.

Consola Prinect Press Center com Wallscreen

Só mediante uma eficaz sinergia de todos os componentes do processo de produção é possível seguir mantendo 
no futuro a rentabilidade e competitividade.

O Prinect é o fluxo de trabalho de uma grá-
fica e o caminho para a produção integrada. 
Com esta ferramenta consegue interligar o 
processo de produção com o de gestão num 
único fluxo de trabalho, o que permite opti-
mizar processos e obter maior eficiência de 
custos na empresa.
Gestão activa do processo de impressão ba-
seado em dados armazenados
O objectivo de cada gráfica é produzir tra-
balhos impressos o mais rápido possível, 
com a máxima eficiência de custos e com 
os mais elevados padrões de qualidade. A 
produção eficaz e rentável inicia-se quando 
um trabalho é recebido, custeado, depois 
entrando pela pré-impressão, seguindo para 
a impressão e por fim para o acabamento e 
facturação.  A única forma de tomar deci-
sões baseada em dados fiáveis e processos 
de gestão é dispondo de informação actua-
lizada ao minuto sobre como cada trabalho 
está em termos de processamento. 
Os trabalhos podem ser planeados com 
prazos de entrega mais apertados, para além 

de se conseguir monitorizar de uma forma 
mais rápida a qualidade e custos, mesmo 
quando alterações imprevistas necessitam 
de ser realizadas.
Máxima automatização e controlo directo
Com o Prinect poderá automatizar e ace-
lerar todos os processos realizados manual-
mente assim como reduzir a possibilidade 
de ocorrência de erros, libertando-o de ta-
refas rotineiras e mantendo sempre o con-
trolo completo de modo a realizar ajustes se 
for necessário. 
Os pré-ajustes da tintagem na pré-impressão 
encurtam a preparação e reduzem a macu-
latura.
Preparar a máquina com rapidez constitui 
hoje em dia uma premissa básica para 
produzir com rentabilidade. Com o Pri-
nect poderá interligar a sala de impressão 
com a pré-impressão, pois poderá dispor 
directamente na máquina de impressão os 
dados de pré-ajuste da tinta e utilizá-los 
para ajustar automaticamente as zonas 
de tintagem. Para além disso, com Prinect 

Press Center poderá obter uma imagem 
pré-visualizada do pedido permitindo iden-
tificá-lo sem problemas e seleccioná-lo com 
segurança. 
Outra das vantagens é que, durante a pro-
dução de um dado trabalho poderá pro-
gramar o trabalho seguinte no Prinect 
Press Center, o que se traduzirá num in-
cremento significativo em termos de pro-
dutividade.
Transparência de custos facilita a gestão e 
cálculos
O Prinect permite-lhe organizar de forma 
eficiente todo o processo produtivo, dispo-
nibilizando-lhe em qualquer altura infor-
mações sobre o estado de um determinado 
trabalho, o que lhe permitirá tomar decisões 
rápidas e coerentes e em caso de necessidade 
de realizar alterações. 
Os dados de produção momentâneos são re-
gistados de forma centralizada e estão dispo-
níveis em tempo real para os diversos tipos 
de cálculos, desde a planificação de recursos 
e gestão da gráfica.


