
Equipamentos Gráficos S.A.

Grafopel - Equipamentos Gráficos, S.A. • Sede: E.N. 107, 4644 - Apart. 5023 - EC Freixieiro 4456-901 Perafita • Tel. 22 999 01 00 Fax 22 999 01 69
Filial: Av. dos Combatentes - Z. Ind. Abrunheira 2710-089 Sintra • Tel. 21 925 78 00 - Fax 21 925 78 00 • E-mail: mail@grafopel.pt • www.grafopel.pt

flashes

drupa

2 0 1 2

 FLEXIBILITY



2 3

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho de Administração da Grafopel

"Aqueles que pensam demasiado antes de dar o primeiro passo fi-
carão toda a vida sobre um só pé". Relativamente a este provérbio 
chinês, seria de certa forma injusto concluir que somos um país 
de pessoas indecisas, a assistir de braços cruzados a uma situação 
impensável, longe do mundo de promessas acenando o paraíso, 
cuja realidade provou o seu irrealismo. 
Na verdade, os caminhos abertos de facilidades que nos apon-
taram são agora demasiado estreitos e cada vez se está tornando 
mais difícil descobri-los e passá-los. Mas, também, nunca cir-
cunstâncias tão adversas tinham propiciado, como agora, mos-
trar verdadeiramente quem somos. Estigmatizados de incompe-
tentes, eis que chegou a altura de arrepiar caminho e lutar por 
uma identidade nacional que nos engrandeça, pois só reagindo 
com verdadeira fé é possível reconstruir os alicerces de uma pá-
tria, que políticos medíocres fizeram desmoronar. 
Contemporâneos e protagonistas do presente, é nossa obrigação, 
por escrúpulo de inteligência e de consciência, lutar pelo que já 
foi e poderá vir a ser de novo o nosso país, legando aos vindouros 
uma pátria com futuro.

Pese embora os problemas e desafios caracterizados pela pre-
sente situação económica, foi animador constatar na drupa, por 
um lado, o aparecimento de uma variada geração de novos pro-
dutos gráficos, para responder aos problemas e desafios de um 
mercado que opera a um nível cada vez mais elevado de com-
plexidade, e pelo outro, ver empresários, entre os quais muitos 
portugueses, que não se conformando ficar sentados a ver passar 
a crise, decidiram prosseguir nos seus objectivos, tomar decisões 
e arriscar, entre outras coisas, inovar nos processos e modelos 
de gestão, conscientes de que na nova economia, em qualquer 
área específica de actividade, o valor de uma empresa mede-se 
pela tecnologia que utiliza, a formação avançada das pessoas que 
trabalham com ela e grau de competitividade. Factores, que no 
seu conjunto, definem o comportamento organizacional de uma 
empresa, face às exigências do mercado.

“... A drupa demonstrou mais uma vez a sua importância 
como a maior feira do sector gráfico. Quanto à Heidelberg, 
as expectativas foram mais do que satisfeitas. O esforço de 
ter permanecido fiel aos seus projectos de desenvolvimento 
nos últimos anos, sendo que alguns não foram propriamente 
fáceis, foi recompensado. 
O nível de encomendas recebidas durante a drupa indica que 
a confiança na indústria está a voltar. O investimento con-
tinua a existir em várias partes do mundo. Recebemos cerca de 
2.000 encomendas de mais de 80 países, que incluem cerca de 
550 máquinas de impressão offset. O volume de encomendas 
na feira foi equivalente a cerca de metade da produção de 
corpos de impressão no ano fiscal 2011/2012.”

“...Tudo somado, a drupa 2012 mostrou uma maior disposição, 
um pouco por todo o mundo, em investir no sector gráfico. 
Juntamente com a Alemanha, os volumes de investimento dos 
mercados asiáticos, em especial Japão e China, mantiveram-se 
elevados e até apresentaram mesmo um crescimento signifi-
cativo. Os outros países desta região também evidenciaram 
níveis consideráveis de investimento em soluções Heidelberg. 
Os mercados emergentes da América do Sul, especialmente 
Brasil, também fecharam encomendas que estavam na calha 
no último trimestre. A evolução dos Estados Unidos também 
foi muito satisfatória, com um volume de encomendas que 
permitiu a sua  classificação em terceiro lugar entre os mer-
cados individuais. França, Rússia e Médio Oriente também re-
gistaram aumentos no volume de encomendas. A Alemanha 
e a China ficaram em primeiro e segundo lugar respectiva-
mente, entre os principais mercados, seguindo-se Estados 
Unidos, Médio Oriente, Reino Unido e Japão.”

" ... O desenvolvimento em países como os EUA e o Japão enche-
-nos particularmente de optimismo e supera as nossas expec-
tativas. Muitas gráficas utilizaram a drupa para renovar o seu 
parque de máquinas, de modo a serem capazes de atender às 
exigências dos mercados."

Comentários de Bernhard Schreier
Presidente da Heidelberg e Presidente da drupa 2012

Editorial drupa 2012
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Speedmaster SX 52/74/102

A partir da drupa 2012, a Heidelberg consegue ofe-
recer um portfólio variado que abrange o sector 
comercial, embalagem e rótulos. 
As áreas são divididas em três modelos: Speedmaster SM 
e Speedmaster CD, Speedmaster SX e Speedmaster CX, 
e os modelos Speedmaster XL.

No portfólio SM, as Speedmaster SM 52 e SM 74, de 
duas e quatro cores, são ideais para pequenas e mé-
dias gráficas comerciais, que procurem satisfazer as 
necessidades crescentes dos seus clientes. Esta gama 
de características oferece uma relação preço-desem-
penho ideal e abre caminho para o crescimento em 
impressão offset de elevada qualidade. 
Por sua vez, a tecnologia de sucesso da Speedmaster 
SM 102 oferece fiabilidade em termos de produção 
e segurança de investimento, graças à elevada qua-
lidade, confiabilidade estabelecida e excelente valor 
de retorno.

Com uma ampla gama de configurações desde 
unidade de verniz, retroverso, e muitos outros 
opcionais incluindo dispositivos de lavagem auto-
mática, eliminador de electricidade estática e ins-
trumentos de medição da cor, os novos modelos 
Speedmaster SX oferecem excelente qualidade 
de impressão, alta estabilidade na produção, ope-
ração intuitiva e ergonómica, e um alto nível de 
automatização. 

Além do novo design ergonómico, estes modelos  
também beneficiam da estação de controlo  
Prinect Press Center com sistema de orientação do 
operador Intellistart, que automaticamente deter-
mina e implementa a sequência ideal do processo 
de mudanças de trabalho. 

O novo software Color Assistence Pro assegura 
totalmente o controlo dos tinteiros, a auto-cali-
bração das zonas de tintagem, o ajuste automá-
tico e inteligente das curvas características. Isto 
significa que o ajustamento da cor é ainda mais 
preciso e reprodutível. 

A nova tecnologia na superfície das chapas anti-
-repinte dos cilindros impressores e cilindros de 
transferência – PerfectJacket Blue e TransferJacket 
Blue - garante uma vida útil muito mais longa e 
intervalos de lavagem mais espaçados, permitindo 
um aumento significativo da disponibilidade do 
equipamento.

Heidelberg apresentou a nova série Speedmaster SX 

A Heidelberg apresentou uma nova linha de produtos na drupa 2012, denominada Speedmaster SX. O líder 
do mercado mundial está, assim, a responder às novas condições de mercado na indústria gráfica, ofere-
cendo o mais amplo portfólio de produtos para impressão offset folha. Os novos modelos Speedmaster SX da  
Heidelberg combinam tecnologia de ponta da classe Speedmaster XL com a plataforma testada e comprovada 
da série Speedmaster SM. As novas série Speedmaster SX são:
• Speedmaster SX 52 – compreensiva automatização para elevada flexibilidade;
• Speedmaster SX 74 – aumento de produtividade através de inovação na transferência;
•  Speedmaster SX 102 – a máquina com retroverso de maior sucesso no mundo, disponível com  tecnologia XL, 

que permite atingir um novo nível de performance,  centra-se em primeiro lugar nas necessidades do 
segmento de impressão comercial e é principalmente direccionada para gráficas em mercados emergentes 
e clientes em países industrializados que estão em rota de crescimento e agora querem levar a sua produ-
tividade a um novo patamar.

Testes efectuados no terreno na nova geração Speedmaster SX impressionam clientes pela sua produtividade 
e disponibilidade.
"Após o sucesso retumbante da nova Speedmaster CX 102 - com mais de 1.000 unidades de impressão ven-
didas em apenas um ano - o passo lógico que se seguia era construir a nova geração SX, com soluções opti-
mizadas para cada requisito", refere Stephan Plenz, membro do Conselho de Administração, responsável por 
equipamentos Heidelberg.
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Speedmaster XL 106 
Suprasetter 

Produtividade e rentabilidade 

A apresentação da Speedmaster XL 106 – a nova líder da sua classe que veio substituir a Speedmaster XL 105 
apresentada na drupa 2004, estabelece marcas impressionantes em termos de velocidade de produção, esta-
bilidade de impressão e produtividade. 

Como sucessora lógica da Speedmaster XL 105, com mais de 1.200 unidades instaladas em todo o mundo. a 
Speedmaster XL 106 representa uma nova classe de desempenho para a impressão comercial, rótulos e emba-
lagens. Operando a velocidades até 18.000 folhas/hora em frente e em retroverso, atinge uma produtividade 
excepcional e processa uma ampla gama de substratos até 1,0 mm de espessura (em modo retroverso, até 
0,8 mm). 

Graças ao formato da folha maior, 75x106 cm, o formato máximo de impressão de 74x105 cm pode, agora, ser 
utilizado na sua totalidade, o que significa uma maior margem para o corte-e-vinco nos trabalhos de emba-
lagem e mais espaço por entrada para trabalhos web-to-print. A Speedmaster XL 106 alcança novas dimensões 
em termos de produtividade graças à operação extremamente simples e à interacção entre as funções pré-
definidas, tintagem, mudança simultânea de chapas com AutoPlate XL e o Prinect Inpress Control. Tudo isto 
faz com que esta máquina de impressão seja 20-30% mais produtiva que a Speedmaster XL 105. Dependendo 
da estrutura do trabalho, pode produzir, com facilidade, numa máquina de impressão Speedmaster XL 106 a 
8 cores, 60 a 80 milhões de folhas/ano e efectuar cerca de 90.000 a 100.000 mudanças de chapas/ano.

Disponível desde a drupa, a Heidelberg recebeu na feira um número significativo de mais de três dezenas 
de encomendas.

Tecnologia CtP

Computer-to-Plate (CtP) é a tecnologia líder mundial para aumentar a produ-
tividade e eficiência da sala impressão, desempenhando um papel decisivo na 
máquina. Com base na experiência adquirida com vários milhares de sistemas 
CtP instalados em todo o mundo, o Suprasetter ® é o equipamento ideal, que 
estabelece novos padrões em todas as classes de formato. Desde a solução de 
formato mais pequeno até ao grande formato, os mesmos princípios para o 
sucesso aplicam-se a cada modelo da gama Suprasetter: excelente qualidade, 
máxima disponibilidade, modularidade expansível e elevada flexibilidade, 
assim como  integração perfeita no fluxo de trabalho Prinect.

A produtividade do CtP pode ser ajustada, de forma precisa, à produtividade de 
qualquer gráfica, oferecendo total flexibilidade para níveis de maior rendimento. 
Com o carregador de chapa Auto/Dual (ACL/DCL), ou o carregador de chapa múl-
tiplo (MCL) pode implementar uma produção de chapas totalmente automática. 
Todas as Suprasetter podem ser equipadas com sistemas de perfuração de 
chapas interno para maior precisão de registo. 
É possível a integração no fluxo de trabalho Prinect e a utilização de métodos 
de imagiação.
O opcional para impressão lenticular pode abrir portas para novos clientes.
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Speedmaster XL 145/162Speedmaster XL 75 Anicolor

Alta Performance no formato VLF 

As Speedmaster XL 145/162 oferecem uma vasta gama de configurações e uma variedade 
de opcionais de logística, equipamento UV totalmente integrável e tecnologia duplo corpo 
de verniz para acabamento de superfícies de elevada qualidade, que complementam al-
gumas das suas muitas outras possibilidades. Para assegurar alta performance no modo 
retroverso, as Speedmaster XL 145/162 são equipadas com sistema de retroverso de triplo 
tambor, altamente bem sucedido e totalmente automático, e com pontas de pinças duplas 
na saída, especialmente interessante para gráficos editores e comerciais.

Pioneira na impressão ecológica, a Heidelberg desenvolve soluções para eliminar ou re-
duzir o dióxido de carbono – CO2 – processar as emissões e reduzir os desperdícios. 
Consequentemente, a tecnologia das Speedmaster XL 145/162 estabelece padrões mais do 
que apenas produtividade. A sua elevada eficiência energética e de recursos torna estas 
máquinas as mais amigas do ambiente na sua classe de formato. O dispositivo de medição 
pode ser utilizado para monitorizar a eficiência energética a cada 1000 folhas produzidas 
e apresenta essa informação nos painéis do Prinect Press Center. Isto permite ao operador 
trabalhar com o equipamento com valores de eficiência energética excepcionais. Os pe-
riféricos sistemas Star estão perfeitamente coordenados com a máquina de impressão. 
Estes são altamente eficientes e concebidos para reduzir os gastos de energia e recursos. 
Reduzir ou eliminar na totalidade o uso do álcool ao equipar as máquinas com opcionais 
especiais é outra importante contribuição para assegurar uma produção gráfica amiga 
do ambiente. Isto resulta em processos de impressão que permitem operações amigas do 
ambiente a baixo custo.

Speedmaster XL 75 com unidade de tintagem Anicolor

A Heidelberg apresentou pela primeira vez, a nível mundial, a Speedmaster XL 75 com 
Anicolor na drupa 2012. A tecnologia Anicolor, apresentada no formato 35x50 cm,  tem 
vindo a gozar de sucesso no mercado desde 2006. Mais de 1.000 corpos de impressão 
foram instalados em todo o mundo, sendo que esta inovação foi, agora, estendida ao 
formato 50 x 70 cm. 
Quando comparada com uma máquina de impressão com unidade de tintagem conven-
cional, os benefícios do Anicolor podem ser resumidos como "90-50-50", que significa 
que a tecnologia Anicolor resulta em menos 50% de desperdício de papel, tempos de 
preparação 50% mais curtos e uma produtividade 50% maior. 
Graças a uma tintagem extremamente rápida e estável, as folhas OK são muitas vezes 
obtidos após apenas 10 folhas, o que faz com que a Speedmaster XL 75 Anicolor seja 
uma opção particularmente boa para clientes que buscam atingir uma produção com 
eficiência de custos em tiragens pequenas e muito curtas,  no formato 50 x 70 cm, e para 
aplicações de impressão comercial e de embalagens. Também é ideal para aplicações web-
to-print com planos que exigem padronização simples e alta qualidade.
A máquina será inicialmente oferecida como máquina de impressão em modo frente 
até seis unidades de impressão - com ou sem unidade de verniz e com uma velocidade 
de impressão até 15.000 folhas por hora - e estará disponível a partir do final de 2013. 
Máquinas de impressão com modo retroverso e outras configurações estarão disponíveis 
posteriormente. 
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Linoprint

Tecnologia Digital 

Com a cooperação estabelecida entre Heidelberg e Ricoh para a área da impressão digital, a Heidelberg 
passou a comercializar os sistemas de impressão digital sob o nome Heidelberg Linoprint C901 e  
Heidelberg Linoprint C751. Na drupa, os produtos da série Heidelberg Linoprint C foram apresen-
tados com o novo Prinect Digital Print Manager. 

Mesmo sem integração num fluxo de trabalho completo, esta solução providencia aos utilizadores 
um fluxo de trabalho de impressão digital transparente e altamente eficiente, com uma vasta gama 
de funções, como gestão de dados variáveis, sistemas de acabamento digital em linha e fluxos de 
trabalhos orientados para os documentos. 

A possibilidade de integrar com os fluxos de trabalho Prinect, permite fluxos de trabalhos híbridos 
entre a impressão offset e a impressão digital, que são únicas na indústria. Desta forma, os utiliza-
dores têm acesso a todas as funções do fluxo de trabalho Prinect, como planeamento de trabalhos, 
custeamento, gestão da cor, gestão end-to-end e controlo da produção, desde a pré-impressão e im-
pressão até ao acabamento.

Ao adquirir o especialista em impressão digital CSAT 
no Verão do ano passado, a Heidelberg poderá no fu-
turo oferecer a esta empresa os sistemas inkjet para 
impressão digital de rótulos, blister packs e filmes 
sob o nome Heidelberg Linoprint L. A Heidelberg 
Linoprint L é um sistema drop-on-demand para a 
produção económica de tiragens pequenas e médias 
de rótulo, filmes e aplicações com conteúdo vari-
ável. Desta forma, os gráficos poderão ter acesso a 
uma solução que permite aplicações pioneiras, tais 
como rótulos inteligentes, impressão de segurança 
e rótulos rastreáveis.

“A Heidelberg utilizou a drupa como plataforma de 
lançamento para apresentar a integração total de 
todas as soluções de impressão digital para tiragens 
curtas e variáveis para os sectores da publicidade 
e embalagem no seu portfólio de produto. Assim, 
os clientes podem beneficiar da forte interligação 
entre a impressão offset e a digital, que as gráficas 
podem utilizar para maximizar ainda mais a sua 
competitividade. No futuro, o nome Heidelberg 
Linoprint representará a totalidade do portfólio 
de impressão digital da Heidelberg,” diz Stephan 
Plenz, membro do conselho de Administração res-
ponsável pelos equipamentos Heidelberg.
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Varimatrix 82 CS – A nova máquina de corte-e-vinco para o meio formato 

Esta novidade apresentada na drupa, veio alargar o portfólio de autoplatinas da 
Heidelberg. Com uma velocidade de produção de 8.000 folhas/hora e elevada força 
de corte, a Varimatrix 82 CS, com um formato máximo de folha de 605x815 mm é o 
complemento perfeito da Speedmaster XL 75.
O principal motivo que levou à construção desta máquina, foi aumentar o portfólio 
das autoplatinas com uma unidade mais económica, que satisfizesse as necessidades 
dos clientes do formato médio, com a mesma qualidade de topo dos modelos maiores. 

A autoplatina da série Dymatrix, também apresentada na feira, é o equipamento de 
alta gama de elevada produtividade, ideal para grandes produções e aplicações flexí-
veis – em particular para produtos sofisticados e com qualidade de topo, como em-
balagens para produtos cosméticos e alimentares, que precisam de ser produzidos de 
forma precisa, para satisfazer os mais elevados requisitos de qualidade.

A gama de máquinas de corte-e-vinco (autoplatinas) da Heidelberg contempla: 

• Varimatrix 82 CS  • Dymatrix 106 Pro
• Varimatrix 105 C  • Dymatrix 113 Pro
• Varimatrix 105 CS  • Dymatrix 145
• Varmatrix 105 CSF

A tecnologia que lhe permite produzir produtos sofisticados

Actualmente, o que os clientes procuram são produtos com um padrão de quali-
dade superior em cartolinas flexíveis, designs complexos e superfícies de acaba-
mento sofisticadas.
As máquinas de colar e fechar caixas Diana manuseiam trabalhos desde os mais 
simples aos mais exigentes, processando cartolinas com gramagem entre 200 a 900 
gsm e micro N, F, E e B.

O comprimento das Diana X80 e Diana X115 asseguram processamentos rápidos 
e excelente produtividade. O comprimento absoluto é de 3.50 m na unidade pré-
-dobra e de 3.70 m na unidade de dobra, o que permite uma elevada velocidade 
de produção até 650m/ min, o equivalente a 200.000 caixas por hora, com uma 
qualidade fora-de-série. 

O marginador Diana, a saída Packer e a nova saída adicional de empilhamento, 
asseguram uma maior produtividade. Correias de dobra opcionais são um suporte 
adicional em diversos pontos da linha. Até mesmo a elevadas velocidades, a cola é 
aplicada com absoluta fiabilidade e apenas onde é necessária. Ambas as máquinas 
combinam elevada produtividade com qualidade fiável ao longo de toda a pro-
dução.

DIANA - máquina de colar e fechar caixas VArImATrIX - máquina de corte-e-vinco
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Stahlfolder TH/KH

A máquina de dobrar Stahlfolder TH / KH apre-
sentou na drupa um novo marginador de palete 
PFX (Marginador de paletes estendido). Este novo 
marginador consegue aumentar a produção da 
máquina de dobrar em 50%, se comparada com a 
produção convencional de dobra cruzada. Apesar 
da produtividade ser muito mais alta, a máquina 
opera à mesma velocidade, o que permite assegurar 
uma qualidade precisa na dobra e condições de pro-
dução estáveis.
Este novo marginador opera da mesma forma que o 
marginador das máquinas de impressão. Separa as 
folhas na palete, transportando-as para a mesa do 
marginador com fluxo de escama, o que significa 
mais folhas a alimentar a máquina de dobrar.

Para além das características técnicas do margi-
nador PFX, o factor chave da sua performance re-
side na selecção da dobra. Isto não poderia ser mais 
fácil para os clientes que utilizam o fluxo de tra-
balho Prinect Prepress da Heidelberg, uma vez que 
os tipos de dobra são especificados na fase de pré- 
-impressão.
Em muitos casos, é possível aproveitar ainda mais a 
folha de impressão, alterando o tipo de dobra, por 
exemplo, montando cadernos de 18 páginas em vez 
das anteriores 16 páginas A4. Dependendo do pro-
duto final, isto pode reduzir uma ou mais passagens 
de impressão. Além disso, menos marginadores uti-
lizados na máquina de alcear ou na alceadora-cola-
dora. Esta potencial economia, em todas as etapas 
da produção, podem aumentar em mais 12% a pro-
dutividade em cada trabalho.

Stahlfolder TH/KH atinge a capacidade produtiva das 
máquinas de impressão

As máquinas com retroverso da Heidelberg têm o design ideal 
para a produção industrial de cadernos em formatos standard. 
Um exemplo é a nova Speedmaster XL 106-P. Esta máquina, 
ao produzir a uma velocidade até 18.000 folhas/hora, fazia 
com que fosse necessário dividir o material impresso por 
duas ou três máquinas de dobrar para evitar engarrafamento 
no acabamento. 

Dependendo do trabalho impresso, o novo princípio de dobra 
em fluxo de escama e o novo marginador PFX, fazem com que 
agora seja apenas necessária uma máquina de dobrar TH/KH, 
com um único operador, para processar toda a produção da 
máquina de impressão de alta velocidade. 

Logisticamente falando, o marginador de palete é o comple-
mento perfeito para este tipo de impressora. As pilhas são trans-
feridas directamente para o marginador da máquina de dobrar.
O elevado desempenho dos sistemas da saída da Heidelberg, 
especialmente o stacker duplo TSH, com saída lateral, per-
mite ao operador remover as folhas dobradas para as depo-
sitar na palete, mesmo a grande velocidade. Graças ao sis-
tema de empilhamento na saída e à sua produtividade em 
dois níveis, a remoção a altas velocidades é possível, mesmo 
sem cintagem adicional.
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Stitchmaster ST 500

Stitchmaster satisfaz todas as necessidades 

Uma das grandes novidades desta drupa foi a nova máquina de acabamento de revistas a ponto de 
arame Stitchmaster ST 500. A sua tecnologia inovadora, sistema de controlo centralizado e vasta 
gama opcional de marginadores, faz dela a máquina impar para todos os processos industriais de 
produção de revistas. Desde tiragens pequenas, trabalhos para “ontem”, produtos de variada comple-
xidade, inúmeras mudanças de formato e tiragens grandes de alta qualidade, tudo é possível com a 
Stitchmaster ST 500. 

As amplas opções de automatização para o marginador, trilateral, ponto a arame e empilhamento, 
permitem produções com alto rendimento extremamente eficientes, com tempos de acerto muito 
mais reduzidos. A Stitchmaster ST 500 tem uma capacidade mecânica até 13.000 ciclos/hora e foi  
idealmente concebida para dar respostas flexíveis às gráficas comerciais e de encadernação, com 
grande economia de custos.

As exigências do mercado para máquinas de aca-
bamento de revistas industriais são rígidas. Por 
isso, é importante atender a um grande número 
de requisitos, oferecendo ao mesmo tempo pro-
dutos rentáveis e de elevada qualidade. Com a nova  
Stitchmaster ST 500, os gráficos ficam excelente-
mente equipados para satisfazer as exigências dos 
seus clientes. Assim, serão capazes de agir rapida-
mente e ter uma abordagem flexível baseada nas 
necessidades do cliente final, diferenciando-se da 
restante concorrência.

A Stitchmaster ST 500 foi projectada para oferecer 
confiabilidade, produtividade e óptima qualidade. 
Diversos controlos de qualidade, colocados estrate-
gicamente,  garantem a elevada qualidade da pro-
dução. Os elementos para guiar as folhas na área 
do marginador, em crómio prateado, reduzem os 
riscos de folhas marcadas e oferecem uma quali-
dade final optimizada. Uma viagem precisa da folha 
e o alinhamento lateral através de guias lateriais na 
trilateral, garantem um corte exacto.
A nova máquina de acabamento de revista ST 500 
representa máxima eficiência e produtividade de 
topo. Esta máquina estará disponível a partir de Ja-
neiro de 2013.
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Soluções eficientes para produção de livros e  revistas de capa mole

O acabamento faz a diferença crucial – é na fase do acabamento que o trabalho 
impresso toma a sua forma final. A qualidade do acabamento tem um impacto decisivo 
na apresentação do produto, por isso é que a Heidelberg dispõe das melhores soluções 
para servir os seus clientes.

A linha de encadernadoras de capa mole Eurobind dispõe de modelos capazes de 
dar resposta aos requisitos do sector gráfico, desde a mais pequena à industrial.  
Actualmente, a gama de produtos que podem ser processados por encadernadoras de 
capa mole é tão variada como o tamanho das tiragens. 

•  Eurobind 600/600 PUR - a máquina ideal para tiragens até 2.500 cópias, prima por 
tempos de preparação reduzidos, elevada flexibilidade e qualidade.

•  Eurobind 1300/1300PUR - a resposta para os necessidades das gráficas comerciais/ 
industriais e especialistas de acabamento para um produto de qualidade 
consistentemente elevada, quer seja de impressão offset quer digital.

•  Eurobind Pro é a maratonista de serviço, capaz de produzir a uma velocidade de 
6.000 ciclos/hora, com tiragens médias de 10.000 cópias.

Know-how e experiência aliada à qualidade dos produtos Saphira 

A Heidelberg adicionou a linha Saphira Eco ao seu portfólio de consumíveis de alta qualidade. Estes 
novos produtos foram testados extensivamente para assegurar a sua compatibilidade ambiental. A gama, 
que a Heidelberg continuará a expandir, cobre todo o valor acrescentado da cadeia desde a pré-impressão, 
à impressão e o acabamento. Os produtos Saphira atendem as mais rigorosas normas do sector e os 
requisitos legais, superando-os em alguns casos.

Os produtos Saphira Eco conservam os recursos, permitem uma produção estável, asseguram menos 
emissões, tais como compostos orgânicos voláteis e amónia.

A vasta gama de consumíveis da Heidelberg abrange, entre outros:
•  Verniz – Para além da sua função protectora, a vasta gama de vernizes Saphira proporciona aos produtos 

um refinamento adicional e uma melhor aparência estética, tanto em verniz aquoso como UV. A gama 
de verniz inclui: verniz água Saphira Eco com a certificação ISEGA, verniz água para efeitos especiais, 
verniz UV standard, verniz UV para efeitos especiais e verniz UV para flexografia e serigrafia;

•  Cauchús – Os cauchús Saphira asseguram uma transmissão precisa de pressão e uma transferência de 
tinta sem qualquer tipo de problema. Qualidade de topo para todos as necessidades;

•  Rolos – os rolos Saphira são construidos com componentes de borracha previamente aprovados, por isso 
a tinta Saphira e os rolos providenciam elevada qualidade de impressão ao longo do tempo;

•  Produtos offset – permitem obter resultados de impressão de elevada qualidade, como p. ex.: produtos 
para lavagem automática com a certificação ISEGA, aditivos da molha para redução de álcool com a 
certificação ISEGA, regeneradores de borracha, descalsificadores e produtos auxiliares.

•  Outros consumíveis – panos de lavagem, pó anti-repinte, chapas térmicas e violeta.

EUrOBIND SApHIrA
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pOLAr

Produtividade e precisão de corte

Pela primeira vez num stand de 860 m2, a Polar apresentou dez sistemas de corte, 
oito máquinas de produção auto-suficiente, onde se destacou o trabalho em rede.

Debaixo do slogan “POLAR – the PACEmakers” a Polar apostou na automatização, 
respondendo a tendências importantes, revelando uma vez mais a sua liderança 
mundial, quer de mercado, quer em tecnologia.

O grande destaque nesta drupa foi a nova geração de guilhotinas “N” com apre-
sentação de três novos modelos. Na geração “N”, a Polar combina produtividade, 
facilidade de manuseamento, capacidade de trabalho em rede e uma infinidade de 
opcionais verdadeiramente inovadores.

As soluções de impressão comercial, que foram expostas, incluíram guilhotinas 
desde o grande formato, 7S (120x160cm), ao formato pequeno (26x38 cm). Para 
além dos diversos equipamentos auto-suficientes, a Polar incluiu também sistemas 
de corte e volteio nos quais alguns dos processos são totalmente automáticos. 
Tendo em conta os elevados custos de mão-de-obra e a elevada pressão competitiva, 
a automatização foi um dos tópicos de maior interesse para muitos mercados.

Rótulo - Automatização ao serviço do cliente

A Polar oferece soluções altamente eficientes para a produção de rótulos, quer 
através de corte de punção quer através de corte recto. Ambos os processos 
compreendem componentes e sistemas tanto para a produção industrial 
como para pequenas e médias tiragens.

O sistema de rótulos Polar LabelSystem SC-25 distingue-se pela sua altíssima 
produtividade e precisão de corte. Graças ao processamento simultâneo de 
duas tiras, o sistema ganha novas dimensões de rendimento. Está concebido 
especialmente para a produção industrial das etiquetas mais pequenas e está 
estruturado de maneira modular. Com ele pode adaptar-se flexivelmente às 
necessidades específicas do cliente.

Para a produção de rótulos de punção a Polar oferece máquinas de troquelar 
com alimentação manual, máquinas de troquelar em linha e cintadoras de 
última geração. Todos estes sistemas permitem produção de grandes tiragens 
com alta produtividade.
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GOSS INTErNATIONAL

Encomendas reflectem diversidade

Os novos sistemas da Goss foram encomendados na drupa por gráficas de África, 
América, Ásia, Europa e Médio Oriente. A gama de produtos variou entre má-
quinas de impressão de banda larga Sunday e máquinas de jornais de banda sim-
ples.
A Posigraf, uma das maiores gráficas da América Latina, investiu numa máquina 
de impressão Goss Sunday 3000, nos primeiros dias da drupa. "A passagem para o 
formato largo, o formato 2x8 irá dar-nos muito maior produtividade e eficiência 
e vai ampliar opções de formato e paginação que poderemos oferecer aos nossos 
clientes", explica o proprietário Giem Guimarães. A empresa opera actualmente 
com rotativas comerciais de 4 páginas. "Temos muita confiança na Goss Interna-
tional tanto como inovador em tecnologia de banda larga, como parceiro com 
recursos de suporte muito sólidos."

Na drupa, a Goss apresentou unidades de impressão Goss Sunday Vpak 500 e 3000. 
Os operadores Goss mostraram capacidade de mudanças rápidas das mangas e 
outras características, permitindo aos novos modelos Goss web offset oferecer 
qualidade de impressão, custo, time-to-market e vantagens ambientais sobre as 
outras alternativas, como a flexografia e máquinas de folha.
As unidades Sunday Vpak 3000 estão disponíveis em larguras de banda até 1905 
milímetros, enquanto as Sunday Vpak 500 até 1051 milímetros de largura de 
banda. Também foram apresentadas várias amostras de filmes e produtos im-
pressos no laboratório R&D Goss International. 
A primeira máquina de impressão  Goss Sunday Vpak será instalada na empresa 
Precision Press, Minnesota (EUA), no Outono deste ano.

Embalagem: a acção esteve aqui

Nesta drupa, muita atenção e acção foi dirigida à embalagem. 
Muitos fornecedores apresentaram novas tecnologias de im-
pressão, o que indicia que os requisitos deste sector estão a 
mudar rapidamente. O elevado interesse nas máquinas de 
impressão Sunday Vpack suportam a visão de um papel mais 
amplo para novas soluções web offset.

Com mais tecnologia offset em exposição e mais encomendas 
de máquinas de impressão  web que qualquer outro forne-
cedor, a Goss International confirmou a sua posição de lide-
rança no sector durante a drupa 2012. Durante os quinze dias 
da drupa, a Goss vendeu 11 máquinas de impressão web. 
Um teatro sobre embalagem foi a peça central do stand da 
Goss, atraindo grandes plateias durante todo o evento para 
as demonstrações da nova máquina de impressão offset web 
Goss Sunday Vpak, para aplicações em cartolinas flexíveis, 
filmes e rótulos.

A Goss apresentou nesta drupa a primeira máquina de im-
pressão web de 96 páginas do mundo – a Goss Sunday 5000;  
a nova máquina de impressão de jornais compacta Goss  
Colorliner CPS, corpos de impressão do novo modelo de ele-
vada velocidade Goss Magnum HPS e a nova geração da Goss 
M-600 de 16 páginas.
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Ao fim de pouco dias de drupa, era visível o forte 
interesse que os visitantes manifestavam pelas so-
luções apresentadas pela Kolbus, o maior fabricante 
mundial de equipamentos para a produção de livros 
de capa dura, que apresentava as soluções preten-
didas para área do acabamento. 
A apresentação da linha mais poderosa do mundo 
para produção de livros foi outra forte atracção.
A nova área de negócio Materiais de Embalagem, 
para o fornecimento de máquinas para produtos 
de embalagem de elevada qualidade, teve um papel 
proeminente nas conversas, durante todo o evento.
A Kolbus foi a única empresa - entre os cerca de 
1.850 expositores de 52 nações da drupa -  a oferecer 
um sistema capaz de aceitar um livro em formato 
digital e produzir  livro impresso a uma velocidade 
inigualável.

O futuro para a indústria da impressão e acabamento 
ainda não será simples, mas há uma tendência 
muito clara para olhar para o futuro, o que 
permite que o sector cresça a uma taxa semelhante 
à restante economia global. Kai Büntemeyer vê 
como principal sinal desta mudança o desbloqueio 
dos investimentos, resultado da crise económica 
global destes últimos anos, principalmente devido 
a incertezas específicas e a uma crise de identidade 
do próprio segmento.

A rápida evolução do mercado digital tornou difícil, 
para muitos fabricantes, chegar a uma decisão clara 
sobre a tecnologia certa para as suas necessidades. 
Esta incerteza já foi superada e as empresas estão 
novamente certas da direcção a seguir. Claramente, 
recuperaram o optimismo e usaram a drupa 
para definir o seu rumo para os anos vindouros. 
E desta forma que Kai Büntemeyer resume os 
desenvolvimentos actuais. 

Líder na produção de equipamentos para a indústria do livro

O principal fabricante internacional de máquinas para produzir livros – Kolbus 
– situado em Rahden, Alemanha, traçou um balanço positivo para a drupa, 
feira quadrienal para o sector gráfico. “Os sinais estão agora apontados para 
o investimento, o período de incerteza está definitivamente ultrapassado”, 
comentou Kai Büntemeyer, sócio-gerente da Kolbus GmbH & Co. KG. 
No stand de 2.000 metros quadrados, o maior da história da empresa, que 
contava com cerca de 100 colaboradores, a Kolbus apresentou soluções 
rentáveis para as empresas de encadernação clássicas, assim como o invador 
conceito Bookjet® para tecnologias de impressão digital.

O grande número de visitantes profissionais de todo o mundo e as muitas 
intensivas conversas no stand deixaram a equipa Kolbus optimista sobre a 
evolução de negócios futuros. 
Isto já era previsível na feira de Tóquio realizada no Outono de 2011. Nas 
primeiras nove semanas de 2012, a Kolbus vendeu uma linha de produção de 
livros por semana.

KOLBUS
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AUTOBOND

Inovação e desenvolvimento antecipam necessidades dos clientes

A Autobond sediada em Derbyshire, Inglaterra, tem quase 35 anos de experiência 
no sector. Na  drupa 2012 a empresa mostrou porque é líder na sua área de negócio. 
Sempre na vanguarda do acabamento através da inovação e desenvolvimento de 
tecnologias que antecipam as necessidades dos clientes. 

John Gilmore, Diretor Geral da Autobond, explica: "Algumas de nossas melhores 
ideias de produtos vêm de clientes que dizem: "se ao menos houvesse uma má-
quina que fizesse isto". Desenvolvemos máquinas que resolvem problemas, dando 
resposta a estas sugestões”

A Autobond prima por uma tecnologia elegante, mas sempre robusta, que per-
mite elevados níveis de produtividade, proporcionando um atractivo retorno do 
investimento. "A principal coisa que qualquer cliente nesta indústria quer ver é 
um sólido retorno sobre o investimento,” comentou John Gilmore. Na Autobond, 
acreditamos que qualidade e longevidade são argumentos que os nossos clientes 
valorizam, assim como a fiabilidade dos nossos componentes. Quando a verba dis-
ponível é baixa,  temos de ter a certeza de que se está a fazer um bom investimento, 
que não vai custar milhares em manutenção ou ser substituído. Investir numa 
máquina Autobond significa que o mais provável é ter esse mesmo equipamento a 
funcionar daqui a vinte anos, " garante o Sr. Gilmore

Nova máquina de plasticizar de alta velocidade para o 
formato B1

A Autobond Mini 105 TPHS representa um novo pa-
tamar de produtividade na plasticização térmica. 
Capaz de plasticizar de um lado, ou nos dois lados 
numa única passagem, a máquina tem uma impres-
sionante velocidade máxima de 120 metros/min 
(10.000 folhas B1/hora na horizontal).
"Ao adquirir uma máquina Autobond conseguirá 
implementar novos serviços na empresa, sem fazer 
grande investimento. Desta forma, poderá fazer 
crescer o seu negócio ", afirma o Sr. Gilmore. "As 
nossas máquinas têm qualidade, fiabilidade e lon-
gevidade que faz com que os clientes voltem, e atrai 
novos clientes. Isto, juntamente com o alto nível de 
automatização que oferecemos aos nossos clientes 
é uma oportunidade real de tornar o negócio mais 
rentável, " acrescenta o director da Autobond.

Tecnologia jacto de tinta UV 
 
A Autobond apresentou na drupa a já aclamada 
tecnologia jacto de tinta UV. Para isso utilizou uma 
Autobond Mini 36 TPM-36 SUV, lançada em Maio 
de 2011. Tecnologia inovadora que oferece a capaci-
dade de plasticizar e colocar verniz em linha numa 
única passagem e em tiragens reduzidas.
A gama de tecnologia de acabamento da Autobond  
inclui produtos para plasticização, encapsula-
mento, revestimento UV localizado e enverniza-
mento UV, que permite aos clientes aumentar a sua 
produtividade, reduzir custos operacionais e, mais 
importante, diferenciar-se da concorrência.
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Novos formatos, novo design, novas performances.  

A Kama, apresentou na sua terceira drupa, no pavilhão 2, soluções de acabamento 
inovadoras e altamente eficientes para gráficos comerciais (offset e digital) e gráficas 
com pequenas e médias tiragens do sector da embalagem.
A versátil Kama ProCut 76, lançada na drupa 2012, é a primeira máquina de corte-e- 
-vinco que cobre exactamente o formato de folha 760x600 mm, com um design dinâ-
mico, melhor desempenho, pressão de corte adequado às necessidades, é um equipa-
mento que se adapta perfeitamente, por exemplo, à Speedmaster XL 75.

Dobradora coladora mais versátil
A coladora-dobradora ProFold 74 processa rentavelmente tiragens pequenas a médias.
Com a sua única frente para montagem de acessórios e gama de ferramentas inova-
doras, tais como unidade de pré-dobra, sistema de cola a frio e correia de pressão, é a 
dobradora-coladora mais flexível para gráficos comerciais e de embalagens (tiragens 
pequenas e médias).

KAMA Autoregister
O recém-desenvolvido KAMA AutoRegister para a Kama ProCut 53 proporciona um aca-
bamento de elevado valor para folhas impressas digitalmente: ao detectar pequenas 
diferenças de registo, ajusta rapidamente cada folha para uma marca de impressão, 
garantindo maior precisão de registo.

Sistemas de produção integrados

A história das máquinas de coser à linha começa em 1879, quando o irlandês-ameri-
cano Mr. David McConnell Smyth (1833 - 1907) obteve a sua primeira patente. Em 1882, 
a Smyth Manufacturing Company em Hartford, EUA, dá início à produção da primeira  
máquina de coser à linha que permitiu um progresso significativo na tecnologia de 
encadernação. No início dos anos 70, a Smyth Manufacturing Company decidiu cessar 
a sua actividade de fabrico nos Estados Unidos, transferindo desenhos e know-how 
para Smyth Europeia, que passou  a ser propriedade italiana.

A nova SMYTH Digitalina, apresentada pela primeira na drupa, é um sistema de produção 
integrado completamente novo para a produção de livros impressos digitalmente, que 
combina dobra e coser à linha. O aumento da eficiência é obtido através da nova unidade 
de dobra que alimenta directamente as folhas digitais na patenteada máquina de coser à 
linha Smyth F145. As produções de livros com tiragens pequenas também beneficiam das 
avançadas características técnicas que incluem a possibilidade de inserir cadernos de 4, 6 
e 8 páginas no novo sistema, oferecendo grandes vantagens para o mercado digital de pe-
quenas tiragens. As versões Easy Plus e Special estão equipadas com uma segunda faca de 
dobra cruzada para preparar os cadernos, e desta forma produzir livros de forma perfeita.

O programa de fabrico contempla máquinas de coser à linha, acabamento digital, 
sistema de alcear e coser livro.

KAmA SmYTH
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THEISEN & BONITz

Alceadora tb flex B 312 - um sucesso de vendas

Desde a última drupa 2008 muitas coisas aconteceram: desenvolvimentos e ino-
vações que permitiram às empresas no quadriénio que seguiu mostrar aquilo que 
valiam. A Theisen & Bonitz, também não ficou alheia nem parada. Providenciou, in-
vestindo para nesta drupa mostrar aos seus clientes as inovações efectuadas:

• Alceadora tb flex B 312 HP formato (35x62cm) com S204 para DIN A4 horizontal – 
Esta linha foi apresentada pela primeira vez na drupa 2004, mas nunca como agora 
(2011 e 2012) se vendeu tanto deste equipamento. 

• Marginador tb – marginador com dispositivo de perfuração para material impresso 
digitalmente ou para incorporar nas linhas tb sprint/tb flex um dispositivo de perfu-
ração.

• Agrafadora-dobradora-cortadora tb 503 - Perfuração de folhetos, uma especialidade 
para tornar os seus folhetos mais apelativos. A unidade de perfuração pode ser esten-
dida a qualquer máquina de Theisen & Bonitz. 

• Alceadora tb sprint B 310 VP com 304 QSM - os desenvolvimentos efectuados tornou-a  
num modelo de extremo sucesso. As máquinas tb sprint representam o “faz-tudo” do 
portfólio da Theisen & Bonitz. Linha clássica, fácil de manusear, muito eficiente e com 
tempos de preparação reduzidos.

pETrATTO

Novas necessidade e desafios do mercado

Além de actualizar e ampliar o seu portfólio de máquinas, a Petratto esteve sempre 
presente na drupa com produtos radicalmente inovadores, como o sistema de vinco 
por matriz (1997) e o rolo de dobragem-colagem da máquina METRO (2004). Desta 
vez a tarefa foi mais difícil devido às grandes alterações nas artes gráficas impostas 
para desenvolver máquinas completamente diferentes dos desenvolvimentos e 
adaptações normais, resultando em novos processos de trabalho que aumentam a 
competitividade da impressão digital.

DIGIROLL - Impressão digital
Na drupa, a Petratto apresentou um novo grupo de 4 máquinas com interface e 
sistema de trabalho entre a impressão digital e a encadernação. Estas máquinas vão 
auxiliar o empilhamento, o armazenamento e a inserção automática de trabalhos 
na máquina de alcear, máquinas de coser e dobradoras.

Coladoras-dobradoras
Metro – dobradora-coladora – foi apresentada com novos acessórios e opcionais, 
sistema de dobragem novo. 

Módulo Jolly – extensão da máquina Metro, aumenta o número de trabalhos pro-
cessados ou transporta anexos pesados tornando as mudanças de trabalho mais 
rápidas e fáceis.


