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TEMPOS DE PRODUÇÃO RÁPIDOS 

E FIÁVEIS, COM QUALIDADE 

SUPERIOR JOGAM UM PAPEL 

IMPORTANTE E SÃO UM SALTO 

À FRENTE NA RENTABILIDADE 

DE UM INVESTIMENTO

Não investir em boas ferramentas de acabamento e optar por soluções 

aparentemente mais económicas pode arrrastar custos de produção 

muito caros. Só uma boa combinação de máquinas de alto rendimento, 

que acelerem os ciclos de acabamento, brindam produtividade total 

ao largo de todos os processos e impulsionam 

o crescimento dos resultados anuais.

Acabamento Postpress

A história da gráfica Jorge Fernandes  não 
começou pelos seus actuais proprietários, 
Fernando Marques e a esposa Ana, mas 
sim em 1890 pela mão do próprio Jorge 
Fernandes. Por ali estiveram mais duas 
gerações, filho e neto. Foi este último que 
vendeu a empresa a Fernando Marques, em 
sociedade com um amigo. 
Vinte e três anos depois, a Jorge Fer-
nandes orgulha-se de situar-se entre as 50  
melhores gráficas do país e reflecte a imagem 
de um progresso continuado: instalações 
próprias, equipamentos modernos de pré- 
- impressão, impressão e acabamento, colo-
cados em áreas bem definidas. 
Recentemente, acrescentou ao seu parque 
de máquinas uma encadernadora de capa 
mole Heidelberg Eurobind 1300 HM. 

Jorge Fernandes, Lda • Charneca da Caparica Eficiência e rapidez com Heidelberg Eurobind 1300 HM

Encadernadora de capa mole Heidelberg Eurobind 1300 HM

A Heidelberg Eurobind 1300 HM é o equipamento ideal para a produção de  
brochuras, com velocidade até 7.500 exemplares/hora. 
Modelos disponíveis: Eurobind 1300/1300 PUR .Com o inovador sistema de aplicação 
de cola PUR, a Eurobind é altamente produtiva e agrega valor.

António Maio e José Dias criaram a Invulgar 
em 1996, realizando  um sonho que acalen-
tavam há já uns anos. Com vastos conheci-
mentos na indústria gráfica  e oferecendo 
uma extensa panóplia de serviços gráficos, 
rapidamente consolidaram a sua posição no 
mercado.
Depois da aquisição de um CtP Heidelberg 
Suprasetter A74, de tecnologia líder, se-
guiu-se a compra de uma linha de acaba-
mento de revista Stitchmaster ST 100. 
O seu tamanho compacto faz com que seja 
necessário pouco espaço para a sua insta-
lação e a sua facilidade de manejo a “classe 
de entrada” no sector de acabamento de re-
vista, com uma gama de prestações até 9.000 
ciclos/hora, em formatos até ao A4.

Invulgar - Artes Gráficas, Lda  • Penafiel Heidelberg Stitchmaster ST 100 dinamiza o acabamento

Linha de acabamento de revista Heidelberg Stitchmaster ST 100

Os factores de êxito:
- grande produtividade na categoria de até 9.000 ciclos/h com uma fiabilidade produtiva 
elevada do princípio ao fim.
- tempos de preparação breves e, portanto, operações rentáveis em pequenas e médias tiragens
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Acabamento • Embalagem . Rótulos . Revistas e Livros

Neste número de Grafopel News fazemos uma pequena viagem pelo mundo do 
acabamento. 
Actualmente, praticamente todos os produtos gráficos impressos chegam às mãos 
do cliente acabados, utilizando os mais modernos equipamentos. 
Em todos os grupos de produtos e qualquer que seja a classe dos consumidores a 
que se destinam, os gráficos de todo o mundo primam, com enorme competência, 
a mais moderna tecnologia e uma extraordinária precisão, para que a revista, o 
livro, a embalagem, o rótulo ou o trabalho comercial provoque as emoções dese-
jadas no cliente e depois no consumidor final.
Os exemplos ilustram como um acabamento perfeito, ganha preponderância no 
resultado final de um trabalho gráfico.
A embalagem, quer seja de papel, cartolina ou cartão, é mais elucidativa para o 
consumidor do que a informação objectiva destinada à identificação do produto. 
Diante dos seus olhos abre-se todo o mundo que o produto simboliza – em formas, 
cores e imagens. 
Os rótulos são um óptimo exemplo para a influência que determinadas exigências 
têm na apresentação de artigos de marca. Na produção de rótulos é usada não só 
a forma de trabalho tradicional, orientada pela experiência, mas também a alta 
tecnologia consoante o tipo do produto. 

Diana
Máquina de colar
e fechar caixas

Revistas e livros. Nestas áreas as máquinas de dobrar são imprescindíveis. Elas do-
bram e reparam os cadernos para posteriores operações de encadernação, sejam 
através de linhas de acabamento de revista, de livro colado ou de capa dura.
Todos estes produtos não escapam à tendência do mercado para a generalidade 
das curtas tiragens, sendo solução a compra de máquinas que permitam tempos 
de preparação e ajustes rápidos, maior capacidade de produção, facilidade de uti-
lização, flexibilidade de configuração, maior número de automatização e a possi-
bilidade de integração no serviço de workflow.
Em artes gráficas a impressão é indissociável do acabamento.
Pelo investimento módico de uma pequena dobradora até uma panóplia de equi-
pamentos que demandam muito dinheiro, a indústria gráfica tem à sua disposição 
desde os meios mais simples aos mais sofisticados para acabar em beleza todos os 
complexos trabalhos que saem das suas máquinas de imprimir.

Theisen & Bonitz Sprint
Linha de alcear folha
e coser revista

Dymatrix
máquina de
corte-e-vinco

Stitchmaster ST 450
Linha de acabamento
de revista

Kolbus BF 512
Linha de acabamento
de capa dura

Kama ProCut
Máquina de 
Corte-e-vinco
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Armindo Rebelo junto da nova máquina de plasticizar Autobond Mini 76 TH.

Tipografia Priscos, Lda • Braga Incorpora máquina de colar e fechar caixas dobráveis  

Petratto Metro 7�

António Gonçalves e alguns colaboradores junto da nova aquisição

Rebelo – Artes Gráficas, Lda. • Estarreja Autobond Mini T76 na vanguarda da plasticização

Desde a sua constituição em 1986, que a 
Litojesus tem realizado contínuos investi-
mentos apostando nas novas tecnologias, 
de forma a oferecer aos seus clientes um 
serviço de qualidade excelente. Depois da 
recente incorporação de um CtP Heidelberg 
Suprasetter A75, o mais avançado do mer-
cado em tecnologia Computer-to-Plate, se-
guiu-se a compra de uma máquina de dobrar 
Heidelberg Stahlfolder TH 56.
A nova geração de máquinas TH/KH oferece 
uma resposta aos requisitos que o mercado 
coloca actualmente às empresas do sector. A 
nova concepção da máquina proporciona so-
luções convincentes e avançadas, que giram 
em volta de três conceitos centrais: modula-
ridade, flexibilidade e automatização inteli-
gente. 

Litojesus - Artes Gráficas, Lda • Feijó Optimiza qualidade e produtividade com Stahlfolder TH �6

A nova geração de máquinas Stahlfolder TH/KH

Liderada por António Gonçalves e a esposa, 
Maria de Lurdes Martins, a Tipografia Priscos 
é uma empresa com uma filosofia empresarial 
que se baseia na qualidade e serviço ao cliente.
Recentemente instalou uma máquina de 
colar e fechar caixas dobráveis  Petratto 
Metro 78. Esta gama de equipamentos prima 
pelo design e pela sua modularidade, assim 
como pela qualidade do produto final e pro-
dutividade.
Ao adquirir a máquina base, é possível ir 
adaptando a sua configuração à medida das 
necessidade do cliente, uma vez que pode 
acoplar diferentes módulos, tais como: mar-
ginadores, secções de dobra, sistemas de 
volteio, etc.. Este conceito modular permite 
ao utilizador produzir uma vasta gama de 
produtos.

Fundada em 1983 por Armindo Re-
belo e pela esposa, Assunção Rebelo, a  
Rebelo – Artes Gráficas, Lda foi crescendo de 
forma sustentada, graças a uma política empre-
sarial que desde o início apostou na inovação, 
na alta tecnologia e na formação de uma boa 
equipa, para conquistar e fidelizar clientes.
Recentemente adquiriu mais uma máquina 
de encadernar de capa mole Heidelberg  
Eurobind 1300 HM e uma máquina de plasti-
ficar Autobond Mini 76 TH.
A Autobond Mini 76 TH é uma máquina 
de plasticizar sólida e robusta, de fácil 
operacionalidade e extremamente fiável. 
Equipada com marginador Heidelberg, 
permite processar uma vasta gama de 
materiais.

Domingos de Oliveira, um empresário gráfico 
com ideias claras e um estilo de gestão adap-
tado sempre à competitividade do mercado, 
com os filhos plenamente incorporados na 
empresa e umas extraordinárias instalações 
com 11.000 m2 de área, sendo que 6.000 m2 
são de área coberta, segue com a sua Gráfica 
Maiadouro, fundada por si em 1960, em con-
tinua trajectória ascendente. 
O bem fazer de Domingos Oliveira e da 
sua Maiadouro está baseado nos cons-
tantes investimento em tecnologia e efi-
cácia, que uma vez mais se vê reflectida 
na compra de uma nova linha de acaba-
mento de livro de capa dura Tecnograf 
modelo Tower Line.
Esta linha foi particularmente concebida 
para pequenas tiragens (200 a 300 cópias).

Linha de acabamento de livro de capa dura Tecnograf modelo Tower Line.

Gráfica Maiadouro, S.A • Maia Investe em linha de acabamento de livro de capa dura Tecnograf

Dobrar - Colar - Sobrepor - Vincar - Perfurar, etc. tudo numa só máquina. O con-
ceito modular da Metro 78/105 permite  combinações para 100 tipos de trabalhos 
diferentes: caixas e estojos, capas para CD, acoplamentos para cartões de crédito, 
mailings, capas para livros.

A Autobond Mini 76 existe em três configurações: a MIni 76 T (T=térmica), a Mini 76 
TH (T=térmica e H= marginador Heidelberg) e a MIni 76 TP (T=térmica e P=retroverso) 
que plasticiza em frente-e-verso numa única passagem e trabalha à velocidade má-
xima de 60 metros/min no formato máximo de 76x102 cm.

Programa de fabrico: linha automática para produção de livros com colas hotmelt 
e PUR; idem para produção de albúns e livros de grande formato; encapadoras de 
livros, empactadoras para livros de capa mole e capa dura, canteadoras para papel, 
cartão e materiais diversos, etc.

Com a geração de máquinas Heidelberg Stahlfolder TH/KH as empresas adquirem equi-
pamentos fiáveis, que aumentam a produtividade, optimizam a qualidade e ampliam as 
possibilidades de dobra. Graças às suas numerosas possibilidades opcionais de automati-
zação as Stahlfolder TH/KH ampliam a sua oferta de forma profissional.
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Máquina de plastificar Autobond Mini T 36

Várzea da Rainha – Impressores S.A. • Óbidos Investe significativamente na área do acabamento

A Várzea da Rainha Impressores SA é uma 
empresa de apoio à edição, com um novo 
conceito de produção Print on Demand 
(POD).
Esta empresa adquiriu recentemente uma 
guilhotina Polar 78 XS, que prima pela se-
gurança, grande facilidade de utilização, 
rápido ajuste e elevado rendimento; uma 
máquina de plastificar Autobond Mini T 36, 
para formatos desde o A4 até ao 36x52 cm., 
com  uma velocidade de até 30 metros por 
minuto e uma encadernadora de capa mole 
Eurobind 600 HM, uma máquina que per-
sonifica o acabamento simplificado, pois é 
a alternativa ideal  para, dentro desta gama 
de equipamentos, obter ganhos de custo na 
encadernação de capa mole.

Oficinas S. José • Braga Heidelberg Stahlfolder KH 7� ao serviço dos clientes

A Oficina de S. José  é uma instituição fun-
dada há mais de 120 anos, vocacionada para  
acolher crianças em situação de risco, procurando 
tanto quanto possível dar-lhes uma formação 
adequada para que estas possam enfrentar com 
outra confiança e vigor os desafios da vida real. 
Uma das formações que podem obter é em 
artes gráficas, contando para isso com um 
conjunto de 11 corpos de impressão Heidel-
berg, uma guilhotina Polar, uma máquina de 
alçar e, de aquisição recente, uma máquina 
de dobrar Heidelberg Stahlfolder KH 78.
Na nova geração de máquinas de dobrar 
Stahlfolder TH/KH foi tido em conta mini-
mizar cada um dos diferentes passos de tra-
balho do processos de preparação que são ne-
cessários para pôr a máquina em marcha.  

Máquina de dobrar Heidelberg Stahlder KH 78

Encadernadora de capa mole Heidelberg Eurobind 600 HM

Lusoimpress - Artes Gráficas, Lda • V.N. Gaia Dinamiza acabamento com Eurobind 600 HM

Renato Ribeiro e Rui Maia fundaram a  
Lusoimpress em 2002. Dotados de uma 
equipa profissional e experiente realizam 
todo o tipo de trabalhos comerciais desde 
folhetos, revistas, livros, economato, sacos 
de papel, embalagens e outros. 
Recentemente, incorporaram no seu parque de 
máquinas uma Heidelberg Eurobind 600 HM. 
As encadernadoras Eurobind de capa mole da 
Heidelberg garantem um acabamento perfeito, 
rápido e flexível de tiragens curtas impressas 
em offset ou em digital. Esta linha de equipa-
mentos caracteriza-se pelo seu funcionamento 
e manejo simples, e pelos tempos breves de pre-
paração. A encadernação de cola de alto nível 
pode aplicar-se também a impressos em offset 
de formato pequeno como os catálogos publici-
tários ou os folhetos de produtos elaborados. 

Linha automática de acabamento de revista Heidelberg Stitchmaster ST 100

Programa de fabrico: 
-série MiniT: Digital 36, 52, 76 
-série CT: 105 (filme térmico e água)
-série Mini TH: 52, 74, 76,105(marginador 

Heidelberg)
-série Compact:  74 TH, 105 TH (marginador 
Heidelberg)
-série E: 76 (encapsuladora, filme térmico)

Os efeitos no processo produtivo: elevada precisão na preparação da lombada com uma 
poderosa ferramenta, recentemente desenvolvida, que prepara o produto para a apli-
cação da cola. A elevada automatização da Eurobind 600 reduz a um mínimo os tempos 
de preparação aquando das mudanças de formato .

Algumas das funcionalidades da geração TH/KH destinadas a minimizar os tempos de prepa-
ração são, por exemplo, as mesas Airstream (mesas de cintas sem bolas) com um único ele-
mento de regulação e possibilidade de armazenamento de dados de ajuste no caso de trabalhos 
repetidos, ajuste motorizados dos rolos de dobra e as novas bolsas de dobra motorizadas. 

O êxito da Stitchmaster ST 100 reside no seu grande rendimento, na fiabilidade da sua disponi-
bilidade, na rapidez operativa e no facto de não requerer processos de preparação complexos e 
demorados, na flexibilidade no seu uso diário e sobretudo na qualidade que oferece de princípio 
ao fim.

Serafim Silva e o filho, Henrique Silva, podem 
ser definidos como "escultores" de obras grá-
ficas, porque a maior parte dos trabalhos que 
executam na sua empresa excedem em muito 
os requisitos que normalmente se associam a 
tudo que é concebido artisticamente.
Os seus investimentos são pensados e repen-
sados com o mesmo rigor e exigência como 
iniciam e acabam cada trabalho. A sua opção 
por mais um equipamento Heidelberg - uma 
linha automática de acabamento de revista
Stitchmaster ST 100 - certifica a sua con-
fiança na marca e em nós. Os equipamentos 
Heidelberg são construídos com a tecno-
logia mais evoluída, que assegura a máxima 
fiabilidade nas operações do dia-a-dia. Razão 
da forte presença da Heidelberg no mercado 
gráfico mundial.

Sersilito Empresa Gráfica, Lda• Maia Opta por mais um equipamento Heidelberg


