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Uma vida 
interrompida
Há pessoas que passam pela vida dei-
xando marcas da sua presença tradu-
zidas em simpatia, afabilidade, inte-
gridade, profissionalismo e respeito. 
As suas presenças são especiais – 
como filhos queridos, irmãos solidá-
rios, pais extremosos, colegas dedi-
cados, esposos solidários num com-
promisso permanente com a vida, na 
saúde e na doença. 
São cidadãos de bem, que quando 
perdemos o seu contacto ou o diá-
logo já não é possível, ficamos tristes, 
invadidos por uma grande mágoa.
O meu convívio com a Dª. Helena Costa 
– e o marido, Orlando Costa – para 
minha alegria, foi para além do pro-
fissional, o que me permitiu conhecer 
melhor o seu carácter e a sua paixão 
pela vida e pelo trabalho que desen-
volvia na empresa. 
O absurdo da doença implacável 
que a vitimou, atirando-a para uma 
cadeira de rodas, cortou a trajectó-
ria de vida a uma pessoa fantástica, 
deixando inconsoláveis todos os que 
com ela tiveram a felicidade de con-
viver. 
Saliento emocionado o desvelo e 
carinho de um marido inconformado, 
que vai atenuando o seu sofrimento 
com permanentes gestos de amor e 
solidariedade.
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Prezado Cliente,

A Drupa 2016 foi uma óptima opor-
tunidade para você ver, ponderar ou 
decidir, que equipamentos, produtos 
ou serviços seriam a melhor opção 
para a sua empresa.

Imagino que você terá ido à Drupa 
com o objectivo de encontrar solu-
ções que pudessem abrir novos cami-
nhos para si e para os seus clientes ou, 
simplesmente, dar uma olhada a ava-
liar os avanços entretanto ocorridos 
na área gráfica, para melhor planear 
futuros investimentos, visando acele-
rar o sucesso da sua organização. 

Certamente, terá constatado a diver-
sidade de novos avanços para todas as 
áreas afectas à produção gráfica, con-
tribuindo não só para reduzir, como 
também para agilizar todos os passos 
no processo, desde a pré-impressão à 
impressão e ao acabamento. 

Com tanta e tão diversificada tec-
nologia, cada vez mais sofisticada, 
acredito que você se deixou seduzir 
e apontou alguma na sua lista, ava-
liando causa e efeito da sua utiliza-
ção. E faz bem continuar a dar passos 
decisivos para maximizar e optimizar 
todo o processo do seu negócio, pois 
é um dado adquirido que quem qui-
ser sobreviver no ramo gráfico tem de 
melhorar continuamente a sua capaci-
dade de competir. 

E já agora, não esqueça que há solu-
ções adicionais além das máquinas de 
alto desempenho, que tornam o fluxo 
de produção muito mais lucrativo. 
Por exemplo, a integração de proces-
sos desde a pré-impressão à impres-
são e ao acabamento, utilizando uma 
única base de dados, não só acelera 
a produção como minimiza erros e, 
consequentemente, reduz drastica-
mente o desperdício. As gráficas que 
beneficiem de um produção integrada 

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho  
de Administração

anulam procedimentos que eram exe-
cutados manualmente, lentos e passi-
vos de erros, agilizam a produção com 
rápidos tempos de mudança e melho-
ram substancialmente a qualidade de 
impressão e do trabalho no seu todo. 

Pode ser que você não sinta que 
necessite de melhorar alguma coisa, 
e que nada do que viu seja justificável 
para a sua empresa, mas não ignore 
que vivemos em tempos turbulentos, 
não de mau tempo propriamente dito, 
mas em tempos de mudança. Tempos 
que requerem tomadas de decisões 
estratégicas, que podem ter efeitos 
no bom andamento da sua empresa e 
na sua prosperidade económica. 

Cada negócio tem muitos problemas 
no dia-a-dia a serem superados no 
seu ambiente competitivo. Verifica-se, 
claramente, que a pressão por preços 
mais baixos continuará. Acredito que 
neste quadro negativo que paira na 
indústria gráfica, ainda há um mundo 
de oportunidades para aqueles que, 
decididamente, abraçam as transfor-
mações que se vão verificando na tec-
nologia de forma desafiadora e estão 
no mercado lutando para conseguir 
uma clara vantagem competitiva na 
sua industria. 

Neste rescaldo da Drupa 2016, des-
tacamos nas páginas seguintes alguns 
equipamentos das nossas representa-
das exibidos durante a feira, visando 
o sucesso continuado no futuro da 
sua empresa.

Também no presente número apre-
sentamos as empresas Orgal e  
Tecnicromo, do Porto, e a E.G.A.,  
de S. Miguel – Açores, assim como, 
em Notícias Breves, um conjunto de 
outros clientes, também eles prota-
gonistas neste número, a merecerem 
destaque.
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O
rlando Costa é um bom exemplo da 
velha guarda profissional gráfica portu-
guesa. Pessoa afável e cordial, e com um 
profundo sentido de responsabilidade, 
criou a empresa depois de se ter iniciado 
no ofício pelos seus 15 anos. O cresci-
mento que conseguiu, sempre ao lado 
da mulher, Maria Helena, companheira de 
uma vida, ao longo de 47 anos a trabalhar 
no ramo das artes gráficas, é gratificante, 
incluso tendo a colaboração desde 1989 
do seu filho Rui Costa, actual responsável 
da empresa.
A modesta tipografia fundada em 1969, 
com apenas uma impressora plana tipo-
gráfica de grande formato e 2 Minervas 
Heidelberg, viria a converter-se numa grá-
fica de referência a nível nacional. 
Acompanhando o desenvolvimento dos 
processos técnicos, no ano seguinte já 
dispunha de uma máquina de impressão 
offset Solna, a que juntaria uma segunda 
Heidelberg um ano depois. 
Em 1979, foi uma das empresas pioneiras 
do Norte a instalar um sistema de foto-
composição.
Embora mantendo a vocação inicial para 
a impressão e encadernação de livros –  

do livro de fotografia e arte, às obras cien-
tificas e literárias, com acabamento em 
capa dura e capa mole, ou com acabamen-
tos e soluções especiais – foi estendendo 
a sua actividade a uma gama abrangendo 
a praticamente todas as outras áreas de 
negócio, designadamente catálogos e 
revistas, estacionários, flyers e cartazes, 
impressão de dados variáveis, etc.
O início dos anos 90 coincide com um 
novo impulso de modernização, consubs-
tanciado numa Heidelberg Speedmaster 
CD102 de grande formato, equipada 
com CP 2000; uma guilhotina Polar elec-
trónica, uma dobradora Stahl de grande 
formato e a actualização do sistema de 
fotocomposição (Macintosh) com trata-
mento de imagem. 

Instalações
Em 1972, deixa as instalações da Rua 
da Boavista, onde iniciara a actividade, 
e transfere a empresa para a Rua do 
Godim, ocupando, então, uma área de 
cerca de 1000 m2.
No início dos anos noventa ampliou o 
espaço para uma área de 3500 m2, intro-
duzindo as modificações necessárias a 
uma maior eficiência do equipamento 
instalado, complementando-o com a 
aquisição de novas máquinas e sistemas. 
Estas alterações foram acompanhadas 
de uma actualização dos sistemas peri-
féricos (de climatização, renovação de ar, 
tratamento de resíduos) e de melhoria de 
condições. 

Em 1989  
Rui Costa, inicia  
a sua colaboração 
na empresa e 
actualmente  
ocupa o cargo  
de sócio gerente.

“Para nós, a 
impressão é uma 

arte, a nossa 
marca é ORGAL 
impressores, um 

processo criativo 
que culmina com 

a elaboração 
de um produto 

único. Queremos 
seguir mantendo 

a nossa posição 
de parceiros 

fiáveis para os 
nossos clientes, 

oferecendo a mais 
alta tecnologia 
com o melhor 

serviço.”

Orlando Costa
Fundador da Orgal
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C
rescimento constante
 Os novos equipamentos, designada-

mente o sistema de automatização de 
acabamento com tecnologia Müller 
Martini – uma linha de encadernação 
automática Monostar, com alçadora 
1531 de oito estações adquirida à 
Grafopel quando ainda representante 
da marca –; duas estações de leitura 
e tratamento de imagem e, mais 
recentemente, uma nova impressora  
Heidelberg Speedmaster de grande 
formato, a cinco cores e torre de ver-
niz – não só lhe vêm permitir uma 
situação de cada vez mais indepen-
dência a montante e a jusante da 
impressão propriamente dita, como 
ainda facilita prestar serviços a tercei-
ros nas áreas da fotomecânica e no 
acabamento/encadernação. Sector 
que incorpora agora uma nova enca-
dernadora Eurobind 4000 com alça-
dora ZTM 4000 de 12 estações auto-
máticas e uma manual da Heidelberg.
Actualmente, a Orgal figura igual-
mente entre as empresas gráficas 
equipadas com uma máquina da 
linha topo de gama da Heidelberg – 
a Speedmaster XL 106-5+LX2 +LE UV 
(5 cores, mais verniz com saída alon-
gada e secador UV de baixa energia) 
um esforço contínuo para oferecer aos 
seus clientes uma qualidade e serviço 
ainda melhor. 

“A sustentabilidade 
é fundamental 

para a forma como 
pensamos, como 

conduzimos os 
nossos negócios e 

como identificamos 
e capitalizamos as 
oportunidades de 

crescimento.”

Orlando Costa
Fundador da Orgal

Heidelberg Speedmaster XL 106
Um dos pesos pesados da Heidelberg, 
a nova Speedmaster XL 106, destaca-se  
pelos seus extraordinários recursos. 
Com o mais alto nível de automatiza-
ção do mercado, oferece soluções ino-
vadoras, adaptadas especificamente 
às necessidades de cada cliente. Para 
impressão comercial ou embalagem 
tradicional, impressão de rótulos ou 
web-to-print, esta máquina de impres-
são garante-lhe o máximo de produti-
vidade combinada com uma eficiência 
superior e total facilidade operacional.
Pela primeira vez na história da impres-
são offset, pode agora mudar de tra-
balho de forma totalmente automati-
zada – da última à primeira folha boa, 
até ao fim da produção. O sistema de 
assistência único, orientado para o tra-
balho Intellistart 2 revoluciona a forma 
de fazer as mudanças de trabalho com 
optimização de tempo.
Automatização inteligente, operação 
intuitiva, qualidade superior, máxima 
rentabilidade e produtividade fazem 
da Speedmaster XL 106 uma história 
de sucesso na impressão industrial.

Economia energética
A nova Speedmaster XL 106, um 
bólide atractivo, rápido e ecológico, a 
trabalhar a pleno rendimento na sala 
de impressão da Orgal, é um colosso 
em dieta ecológica. Graças aos seus 
numerosos componentes ecológicos 
consome pouca energia, reduz a macu-
latura e os desperdícios, minimiza as 
emissões… e como se isto fosse pouco 
brilha pela sua produtividade. 
A Speedmaster XL 106 economiza 
cada ano milhares de KWh de energia 
e evita toneladas de CO2.
Como percursor da impressão ecoló-
gica, Heidelberg desenvolveu solu-
ções para reduzir e eliminar as emis-
sões de dióxido de carbono (CO2): 
as do processo e dos desperdícios. 
Por esta razão, a Speedmaster XL 106 
assenta em novos standards, não se 
limitando exclusivamente à produtivi-
dade do equipamento. A sua grande 
eficiência energética e o emprego 
cuidadoso de recursos converteu-a no 
equipamento mais respeitoso com o 
meio ambiente, da sua categoria. 

A nova  
Speedmaster XL 106,  

um bólide atractivo,  
rápido e ecológico,  

a trabalhar em pleno 
rendimento na sala de 

impressão da Orgal,  
é um colosso em  
dieta ecológica.

A sua grande 
eficiência energética 
e o emprego 
cuidadoso de 
recursos converteu-a 
no equipamento mais 
respeitoso com o 
meio ambiente,  
na sua categoria.
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  Tecnologia e imagem 
A qualidade e a alta produtividade 
não são os únicos factores relevantes 
para Rui Costa. Os efeitos positivos da 
imagem da empresa são igualmente 
importantes. 
Portugal é um mercado pequeno e o 
bom ou o mau nome de uma empresa 
chega facilmente aos ouvidos de 
todos. Sem cair em exageros ou falsa 
modéstia, pode dizer-se que a Orgal 
é um exemplo paradigmático de uma 
empresa responsável, distinguida por 
oferecer qualidade, cumprimento de 
prazos, fiabilidade e busca perma-
nente da perfeição.
Para cumprir com todos os standards 
de qualidade, em 2005 obtém a cer-
tificação segundo os requisitos da 
norma NP EN ISO 9001 – Sistema de 
Gestão da Qualidade.
Foram ainda pioneiros a obter a certifi-
cação FSC® e PEFC, que proporciona 
a ligação entre a floresta e o utilizador 
final, assegurando que os produtos 
com esta marca cumprem princípios e 
critérios que incluem os mais elevados 
benefícios sociais e ambientais. 

“Trabalhamos com os nossos clientes 
na busca da melhor solução para cada 
trabalho seja a nível de escolha de 
papéis como de acabamentos. Gos-
tamos de desafios e procurar novas 
soluções”, refere Rui Costa.

Sem dúvida, depois de ter conversado 
com o fundador desta empresa fami-
liar, com uma história de êxito prestes 
a completar 50 anos, pergunto-lhe 
porquê, quando o sector gráfico e 
a economia estão a passar por uma 
fase difícil, leva à prática um plano de 
investimento concentrando as suas 
forças em renovar a área da impressão 
com uma nova máquina Heidelberg 
topo de gama? 

“A sustentabilidade é fundamental para 
a forma como pensamos, como con-
duzimos os nossos negócios e como 
identificamos e capitalizamos as opor-
tunidades de crescimento. Para nós, a 
impressão é uma arte, a nossa marca é 
ORGAL impressores, um processo cria-
tivo que culmina com a elaboração de 
um produto único. Queremos seguir 
mantendo a nossa posição de parcei-

“Trabalhamos com 
os nossos clientes 

na busca da melhor 
solução para cada 

trabalho seja a 
nível de escolha 
de papéis como 

de acabamentos. 
Gostamos de 

desafios e procurar 
novas soluções”

Rui Costa
Sócio-Gerente

ros fiáveis para os nossos clientes, ofe-
recendo a mais alta tecnologia com o 
melhor serviço”, responde Orlando 
Costa, que remata a conversa desta 
forma: “Sempre nos distinguimos por 
oferecer qualidade procurando a per-
feição, e assim vamos continuar”.

Algumas empresas estão no mercado 
de forma afirmativa, enquanto outras 
estão lutando com dificuldade pela 
sobrevivência, sendo surpreendente a 
maneira amarga como apontam como 
causa dos seus problemas a crise e o 
declínio do sector. A verdade é que 
não se chega a lado nenhum recla-
mando e lamentando. Há que arrega-
çar as mangas e ir à luta. Conformar- 
-se com o destino é diferente de con-
tinuar a bater a portas que parecem 
fechadas, tentando abri-las. 
Não existem receitas prontas para que 
todas as empresas da indústria gráfica 
tenham êxito. O facto de alguém ter 
êxito depende da sua capacidade de 
saber tirar o melhor proveito de uma 
determinada situação ou momento, o 
que, por sua vez, também irá depen-
der do quanto está disposto a aceitar 
e entender as mudanças do mercado 
e das tecnologias como algo natural, 
adaptando-se a elas atempadamente, 
de forma a evitar o perigo que as 
espreita quando não ousam acaute-
lar-se em relação ao futuro, como é o 
caso da Orgal.
O sucesso não é uma linha recta ou 
algo que não preveja algum retro-
cesso de vez em quando, porque o 
negócio tem sempre muitos proble-
mas a serem superados diariamente, 
quer internamente quer no seu 
ambiente competitivo. O importante 
é ter metas apropriadas a fim de atin-
gir objectivos. 
Quantas empresas medem realmente 
não só a sua capacidade produtiva 
como as dos seus concorrentes, ou a 
sua capacidade de atracção no mer-
cado?
As oportunidades esperam por nós, 
mas temos de achar os espaços inex-
plorados que os nossos concorrentes 
ainda não descobriram, logrando van-
tagens que permitam a sobrevivência 
e o sucesso do nosso negócio. 
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 As Heidelberg´s sempre foram as 
suas máquinas de culto. Entre a sua 
base instalada, na área da impressão, 
podemos encontrar, entre outras, uma 
Heidelberg cilíndrica OHC 54X72,  
uma GTO 52, uma GTOZ, uma  
SORMZ, às quais se junta, agora, uma 
Speedmaster SM 74-5+L equipada 
com cinco corpos de impressão e um 
corpo de verniz. 
“Com esta nova máquina de impres-
são estamos preparados para quase 
todos os tipo de trabalho, tanto 
comercial como revistas, catálogos, 
livros, embalagens, etiquetas, etc., 
cobrindo praticamente todas as 
necessidades do cliente”, refere o 
filho, Manuel Henrique.
Com este passo tão importante, a  
E.G.A. dispõe agora de uma plata-
forma que lhe permite servir com 
grande eficiência e rapidez o mercado 
local, que se estende a todas as ilhas, 
assim como a clientes no continente, 
podendo superar com êxito as suas 
crescentes exigências. 

Valentino Henrique
Valentino Henrique é alguém que 

nunca se rendeu. Um dia decidiu criar 
a sua própria empresa. Com escassos 
meios, o preço do êxito foi elevado. 
Muito trabalho e pouco tempo livre. 
Depois, com a esposa, formaria uma 
parelha perfeita centrada em todo o 
relacionamento com o progresso da 

empresa, que segue o seu rumo  
com a colaboração dos filhos.

Paula Henrique
Lisboeta de nascimento e açoriana de 

coração, Paula divide com os filhos 
e o marido a responsabilidade de 

administrar as empresas que criaram. 
O trabalho é intenso, pois além de 

ser executiva e dona de casa, não se 
imagina sem trabalhar e a fazer aquilo 

que gosta, mantendo o equilíbrio 
entre o lado pessoal e o profissional, 
sem perder a garra e a feminilidade. 

“A compra da 
Heidelberg 

Speedmaster a cinco 
cores mais verniz 

representa um novo 
desafio para uma 

velha causa. 
A evolução da 

tecnologia  
é constante e nós ou 

a vamos integrando e 
subsistindo, ou vamos 

soçobrando.“

Valentino Henrique
Fundador da empresa

O arquipélago dos Açores
A magnífica paisagem natural de 
cada uma das nove ilhas, com 
características e cenários dife-
rentes, são um deslumbramento 
para os olhos, que se deixam 
seduzir pelo fascínio da paleta 
de verdes de cada panorâmica. 
De entre todas, pelos pontos atrac-
tivos que apresenta, releve-se  
S. Miguel, a maior das ilhas do 
arquipélago e um dos centros de 
decisão política e administrativa 
da região, com uma economia 
diversificada. 
A cidade de Ponta Delgada, sede 
do governo regional dos Açores, 
com um património arquitectónico  

constituído por igrejas, palá-
cios e residências senhoriais, 
exibindo elaboradas cantarias, 
delicados azulejos e ricas talhas, 
justifica uma visita prolongada. 
Aqui, tem lugar a maior festa 
religiosa do arquipélago, o 
Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres, no 5.º domingo depois da 
Páscoa. 
A Lagoa das Sete Cidades com 
as suas duas lagoas, uma de cor 
azul e outra de cor verde; o Vale 
das Furnas e a Lagoa do Fogo, 
são apenas alguns exemplos 
dos numerosos pontos atracti-
vos que S. Miguel apresenta.

É em pleno coração da cidade senhorial de Ponta 
Delgada que se situa a E.G.A., fundada a 6 de Abril 
de 1976 por Valentino Henrique, tendo chegado 
aos nossos dias graças a uma trajectória de sucesso 
marcada pela tenacidade e profissionalismo do seu 
fundador.

colaboração da esposa, Paula Henrique e, 
posteriormente, dos seus filhos Nuno, 
Andrea e Manuel, duas gerações e o 
mesmo objectivo, soube adaptar-se 
aos tempos, optimizar recursos e inves-
tir em novas áreas de negócio, a colma-
tar o decréscimo do trabalho comercial: 
impressão de etiquetas, embalagens e 
negócio de papelarias. 

Ampliando horizontes
Os 40 anos de história que avalizam esta 
empresa familiar devem-se, sem dúvida, 
ao amor pelo trabalho bem feito, ao 
compromisso com os clientes e aos 
investimentos nos momentos certos. 
Os tempos difíceis requerem sempre 
uma boa equipa e a capacidade de 
adaptação ao meio e às circunstâncias. 
Valentino Henrique, com a inestimável 
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FLORESCENTE EMPRESA FAMILIAR

“O salto de produtividade que temos dado com os nossos últimos 
investimentos, que contemplaram, entre outros, uma Speedmaster  
SM 74-5-P+L e, mais recentemente, uma Speedmaster CD 74-5+LX,  
tem sido de um crescimento notável.“

Manuel Teles
 Sócio-Gerente

Estratégia expansiva
Enquanto que muitas empresas gráficas não aguentaram a pres-
são da crise e colapsaram comprometidas com problemas eco-
nómicos sem saída, a Tecnicromo, ao contrário de muitas cole-
gas que foram ficando pelo caminho, foi evidenciando sempre 
uma clara estratégia expansiva.

Manuel Teles, uma pessoa simples com espírito lutador, nos 
seus esforços para lograr uma eficiência cada vez maior, está 
continuamente ideando novas estratégias de investimento, 
visando optimizar os fluxos de trabalho, na tentativa de encur-
tar os tempos de produção, de forma a tornar a empresa mais 
competitiva. 

Sob a sua batuta, em menos de nada, depois de se assumir 
como único dono da Tecnicromo, fundada em 1988, na qual tra-
balham a filha, Sónia Teles, e o genro, Pedro Meireles, seus bra-
ços esquerdo e direito na condução do negócio, de então para 
cá converteu-a numa florescente empresa familiar, que opera à 
escala nacional, sendo a zona Norte do país aquela onde colec-
ciona um maior número de clientes. 

Na actualidade, a sua diversificada e completa gama de recur-
sos oferece um amplo leque de possibilidades a clientes pro-
cedentes dos sectores mais dinâmicos da economia nacional, 
exportadores de produtos utilizando material impresso.

Um argumento de peso é, de facto, a tecnologia utilizada, mas 
também as certificações ISO 9001 e a FSC – sistema de gestão 
da qualidade, e comercialização de produtos de uma gestão 
florestal responsável, respectivamente. 

Heidelberg Speedmaster CD 74-5+LX

Manuel Teles e esposa, Elizabete Teles, a filha Sónia e o marido, Pedro Meireles
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Impulsos decisivos
O enfoque sobre temas futuros com forte 
potencial de crescimento – como a impressão 
3D, impressão funcional ou a impressão de 
embalagens – revelou-se uma mais valia. Seja 
impressão de livros, comercial, embalagem 

DRUPA 2016
SUCESSO RETUMBANTE 

A atmosfera na Drupa 2016, 
dificilmente pode ser ultrapassada: 
o clima de investimento foi 
extremamente bom e ultrapassou em 
muito todas as expectativas.

ou industrial – a tecnologia de impressão oferece 
soluções de harmonização para todas estas apli-
cações e, ao mesmo tempo, facilita a abertura 
de novas linhas de negócios e de modelos de 
negócios. A indústria da impressão está constan-
temente a reinventar-se e oferece uma variedade 
de facetas com alto potencial. E foi, precisamente 
isto, que a Drupa 2016 fez de forma comprovada 
e impressionante.

Feira para decisores e investidores
Alguns dos 260.000 visitantes de 188 países e 
cerca de 1.900 jornalistas de 74 viajaram para 
Düsseldorf para aprender sobre inovações tecno-
lógicas, novos desenvolvimentos e novas linhas 
de negócios. A competência decisória dos visi-
tantes foi extremamente elevada: cerca de 75% 
de todos os visitantes eram executivos e com 
capacidade decisiva e co-decisiva no que con-
cerne a investimentos nas suas empresas.  

  Os dados anunciados referem que:

•  54% vieram com intenções de investimento 
concretas,

• 29% confirmaram encomendas,
• 30% planeiam investir depois da Drupa,
•  60% encontraram novos fornecedores na 

Drupa.

Feira mundial N.º 1
Totalizando 76%, a percentagem de visitantes 
internacionais é mais 16% do que há quatro 
anos atrás. Este número pode ser atribuído aos 
visitantes asiáticos: 17% dos visitantes inter-
nacionais vieram, deste continente sozinhos 
(2012: 13,6%). A Índia representa a maior par-
cela, com 5%, seguido pela China, com 3%. 
Os principais países europeus foram a Itália, 
França, Holanda e Reino Unido. “Isto significa 
que a Drupa tem reforçado o seu significado no 
mercado global e ainda mais a sua classifica-
ção internacional. É a feira de comércio global 
n.º 1, sem qualquer rival, para a indústria de 
impressão“, diz Werner Matthias Dornscheidt 
ao comentar os resultados da Drupa 2016.

Ciclo de 4 anos mantêm-se
Conforme anunciado durante a Drupa, o evento 
vai ficar com o seu ciclo de quatro anos o que 
significa que a próxima Drupa será realizada de 
23 de Junho a 03 de Julho de 2020. 
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Speedmaster XL 106
Revoluciona a produção da impressão industrial 

Excelência a 100%
Tanto no pavilhão da Heidelberg na Drupa, como na Print 
Media Center, na fábrica, em Heidelberg – Wiesloch, foi 
apresentado um vastíssimo leque de equipamentos para 
impressão comercial, impressão de livros, produção de 
embalagens e de rótulos. 
Foi possível constatar como a tecnologia de impressão 
Heidelberg oferece soluções harmoniosas com grande  
potencial, cobrindo todos os segmentos da indústria.

Durante os 11 dias que durou a feira, o enfoque esteve 
sobre temas futuros com forte potencial de cresci-
mento, facilitando a abertura de novas possibilidades 
de negócio. 
Como pioneira e tradição em tecnologia, a Heidelberg 
apresentou na Drupa tecnologias desenvolvidas a uma 
nova dimensão, que abrem caminho à diferenciação 
empresarial. 

Mudança de paradigma na impressão offset
A estreia mundial da nova geração Drupa da Speedmaster  
XL 106 marca o início de uma nova era na produção 
industrial de produtos impressos. Para esta nova gera-
ção de máquinas de impressão, a Heidelberg combinou 
a sua perícia em automação e operação ergonómica e, 
portanto, capaz de satisfazer amplamente as exigências 
do gráfico comercial, de embalagem e de rotulagem. 
Num contexto de decrescendo das tiragens e mudan-
ças de trabalho mais frequentes, o que é necessário  

para ser competitivo no mercado é uma produção 
rápida e automatizada, fiável e eficiente. Com a nova 
Speedmaster XL 106, novas características, como sis-
tema de assistência inteligente e processos paralelos e 
automatizados estão a elevar a produção industrial de 
produtos impressos a um nível de desempenho total-
mente novo. O maior foco é a facilidade de operação 
e processos digitalizados, integrados, que se estendem 
de modo a tornar a impressão autónoma.

As máquinas de impressão da linha Speedmaster XL, são construídas para 
altas performances.
 Programa de fabrico: • XL 75 (C) –  53 x 75 cm
 (formato de papel) • XL 75 (F) –  60,5 x 75 cm
  • XL 106 –  75 x 106 cm
  • XL 162 –  121 x 162 cm
  • XL 145 –  106 x 145 cm
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O travão dinâmico da folha desacelera 
suavemente a folha segundo condições 
controladas, e assegura perfeita formação  
da pilha.

Secador LED com tecnologia de lente dupla 
para focar precisamente a luz, garantindo uma 
folha perfeitamente seca na impressão UV.

Transporte da folha controlado na área 
da saída através de discos de sucção 
segmentados.

Tecnologia Venturi Air Jet que permite o 
transporte da folha sem qualquer tipo de 
contacto depois da fase do retroverso.

Sistema de retroverso com ajustes totalmente 
automáticos para registo preciso, mesmo a 
velocidades máximas.

Mudança simultânea das chapas com 
Autoplate XL, enquanto os cauchús e cilindros 
de impressão são lavados automaticamente.

1  Marginador
  O marginador Preset Plus toma em consideração 

todas as configurações de formato e ar relevantes 
de modo a atingir tempos de acerto mais curtos e 
viagens de folha suaves e constantes.

2  Sistema de mudança de chapas
  O AutoPlate XL 2, a segunda geração para mudança 

simultânea de chapas, está ainda mais acelerado. 
Agora também executa, de forma totalmente 
independente e paralela, a lavagem dos cauchús e 
dos cilindros de impressão, encurtando ainda mais 
os tempos de preparação da máquina

3  Unidade de tintagem e sistema da molha
  Tempos de acerto drasticamente reduzidos e mais 

automatizados com a nova unidade de tintagem 
Hycolor Multidrive. Esta está a ser lavada enquanto 
outros processos de preparação estão a decorrer. 
Os tempos de preparação são consideravelmente 
mais baixos, principalmente se existir mudanças 
frequentes de tinta.

liquido de lavagem para obter resultados de limpeza 
excepcionais.

7  Unidade de verniz
  A unidade de verniz agora também possui mais 

automatização – AutoPlate Coating Pro – que 
permite a mudança de chapa de verniz sem 
intervenção do operador.

8  Secadores DryStar
  Os variados sistemas de secagem DryStar (DryStar 

Coating/DryStar Combination UV-LE/UV-LED/UV) 
estão optimizados para o transporte da folha e 
asseguram os melhores resultados de secagem de 
acordo com a aplicação.

9  Saída
  A saída Preset Plus forma pilhas perfeitamente 

alinhadas, enquanto o travão dinâmico da folha – 
que também pode ser parametrizado – desacelera a 
folha de forma segura e controlada.

9 8 8 8 8 7 7 8 4 6 6 6 5 5 8 4 3 2 1

4  Sistema de controlo e medição da cor e registo
  Com a segunda geração do Prinect Inpress Control 2 

– sistema de medição de cor espectral em linha – o  
tempo até a primeira medição foi reduzido para 
metade, além de optimizar os algoritmos de 
controlo, permite, também, uma redução de 20% 
em termos de resíduos.

5  Sistema de retroverso e transporte da folha
  O sistema de retroverso com ajustes totalmente 

automáticos garante um registo preciso e o 
transporte suave da folha para uma gama vasta 
de substratos, desde muito finos até 0.8 mm de 
espessura.

  O sistema variável AirTransfer com controlo dinâmico 
de espaçamento entre folhas, efectuado por 
sensores, garante qualidade de impressão tanto em 
modo frente como frente-e-verso.

6  Sistemas de lavagem
  O programa de lavagem dos cilindros de impressão 

e cauchús só precisa de uma quantidade reduzida de 

C
Diferentes e únicos:
Vernizes Saphira

 . O produto certo para cada aplicação
  .  Matérias-primas seleccionadas 

cuidadosamente para fórmulas de verniz 
únicas

  .  Aplicação simples com fiabilidade máxima 
de produção 

 .  Verniz para todas as funções (decorativa, 
protecção e extensão)

Configuração exemplo de uma Heidelberg Speedmaster XL 106-8P-LX
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Speedmaster CX 102
Com tecnologia da série XL 

•  Tempos de lavagem mais rápidos, inferiores a 1 minuto, são possíveis com a tecnologia de lavagem, hardware 
e software da Speedmaster XL. 

•  Os módulos de lavagem podem ser mudados unidade a unidade. Isto significa que um módulo adicional, 
previamente preparado, pode ser utilizado quando se muda os panos de lavagem, reduzindo o tempo de 
inactividade da máquina em 80%.

•  O sistema Non-stop da saída, totalmente automatizado, também é proveniente da Speedmaster XL 106. 
O novo sistema de tapete garante uma operação non-stop fiável e não se limita apenas a cartolinas, mas 
também é adequado para materiais mais finos.

•  Com o novo sistema de transferência de ar e o sistema de garras optimizado, não há necessidade de adaptar 
a altura da barra de pinças com a espessura do substrato a utilizar durante a impressão.  
A Speedmaster CX 102 como máquina universal abrange, portanto, toda a gama de substratos de impressão  
e é, agora, mais fácil de operar.

O primeiro passo para produção com sucesso 
– operação optimizada através da utilização 
de ecrã táctil.

A Speedmaster CX 102 oferece opções de 
acabamento brilhantes para as solicitações 
mais exigentes.

Mudança de chapa com Autoplate  
Pro - rápido, fácil e totalmente automático.

Máquina de impressão universal
A transferência de tecnologias da série XL para a Speedmaster CX 102 continua:

Tela do tinteiro para mudanças de tintas  
ultra-rápidas.

Produção sem interrupção com o sistema 
automático non-stop existente na saída.

Prinect Inpress Control 2 mede, por 
espectrofotometria, e controla, em linha, a cor 
durante a produção. O registo é verificado e 
reajustado ao mesmo tempo, se necessário.

A Speedmaster CX 102 oferece o conceito da máquina de impressão 
moderna que combina a fiabilidade da série CD, com mais de  
100.000 unidades de impressão instaladas em todo o mundo, e  
a tecnologia mais inovadora da classe pico de desempenho.
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Speedmaster XL 75
Vantagem tecnológica

A Speedmaster XL 75 foi apresentada, na Drupa 2016, com novo marginador. Proveniente da 
Speedmaster XL 106, como transferência de tecnologia, inclui funções-chave como desaceleração 
da folha e controlo automático da chegada da folha. O transporte suave, preciso e fiável das 
folhas permite trabalhar a altas velocidades de produção de forma estável mesmo com substratos 
críticos e difíceis. A experiência anterior mostra que pode existir um aumento da produtividade 
de até 1500 folhas/h, com materiais como papéis leves ou rótulos.

Speedmaster XL 75 
com a nova tecnologia Anicolor 2
A Speedmaster XL 75 com a nova tecnologia Anicolor 2 é agora ainda mais produtiva e flexível.  
O Anicolor 2 oferece novas opções impressionantes, como o Anicolor Booster. Este sistema 
permite alcançar uma gama com maior densidade com o premir de um botão. Acaba, assim, 
a necessidade de alterar a série da tinta ou até a tramagem dos rolos, poupando tempo e 
tornando o Anicolor 2 ainda mais flexível em termos de uso e facilidade de operação.

Máquina de impressão orientada para o futuro, no 
formato 50x70, proporciona excelente eficiência, 
máxima produtividade e total facilidade de operação 
– uma garantia de sucesso.
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Gallus Labelfire 340
Aumente a sua produtividade através da integração optimizada

A Gallus Labelfire 340 combina a última tecnologia de 
impressão digital com as vantagens da impressão con-
vencional e a respectiva tecnologia de processamento, 
elevando a fasquia no segmento da impressão de rótulos. 
Desenvolvida pela Gallus e a Heidelberg, o novo sistema 
de impressão digital de rótulos em linha apresenta um 
módulo de impressão com cabeças de impressão a jacto 
de tinta. Os pontos fortes da impressão digital combi-
nada com processos de acabamento em linha que foram 
especialmente optimizados para a impressão digital, per-
mite à Gallus Labelfire 340 envernizar, embelezar ou rea-
lizar outros processos em linha - desde bobine a rótulos 
cortados e acabados numa única operação de produção.

Integração na Heidelberg
Focado no desenvolvimento rápido de uma máquina 
de impressão digital para rótulos em cooperação com 
a Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), 
Ferdinand Rüesch, accionista maioritário da empresa, 
negoceia com a Heidelberg 70% das suas acções na 
Gallus, e transforma-se num accionista de relevo da 
Heidelberg. 
A aquisição total da Gallus Holding AG, aprovado 
pelo Conselho de Administração da Heidelberg, em 
Junho de 2014, foi concluída em Agosto de 2014.
Com efeito a partir de Outubro de 2016, a Grafopel passa 
a assumir a representação e distribuição em Portugal, 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, 
de toda a gama de produtos Gallus.

Impressão de rótulos
A Gallus Labelfire 340 foi projectada tendo em mente o 
futuro. Redução dos custos das ferramentas, bem como 
dos resíduos e tempos de preparação mínimos mostra 
que o sistema de produção industrial a jacto de tinta 
está a elevar a fasquia, pois permite tirar maior rentabi-
lidade da impressão digital de rótulos, mesmo quando 
falamos de tiragens pequenas e trabalhos customizados. 
O sistema de impressão digital Gallus Labelfire combina 
a velocidade da impressão flexográfica com a eficiência 
da impressão digital. A tecnologia digital facilita o pro-
cessamento dos dados variáveis   na impressão de rótulos, 
permitindo uma produção rentável para tiragens peque-
nas e médias.

Gama de fabrico
Gallus

Produção de rótulos: 

 . Gallus Labelfire 340 

 . Gallus ECS 340/C

 .  Gallus EM 280

 . Gallus EM 340 S/430 S/510 S

 . Gallus Labelmaster 440 

 .  Gallus RCS 430

 .  Gallus TCS 250

P

Integramos no nosso 
portfólio a gama de 

produtos Gallus
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Primefire 106
Primeiro sistema digital inkjet  
multicolor do mundo, no formato 70x100

Tecnologia jacto de tinta
No final de 2013 a Heidelberg e a Fujifilm formaram 
uma parceria estratégica para o desenvolvimento de 
uma nova máquina de jacto de tinta de impressão digital 
industrial. A nova abordagem colaborativa, usando os 
respectivos recursos de desenvolvimento, resultou num 
novo produto em menos de 24 meses.
“Em tempo recorde, a Fujifilm e a Heidelberg desenvol-
veram a primeira máquina de impressão digital indus-
trial, do mundo, verdadeiramente a jacto de tinta, no 

formato B1“, diz Gerold Linzbach, CEO da Heidelberg. 
“Inicialmente, a nossa parceria foi baseada numa avalia-
ção conjunta da tecnologia de jacto de tinta da Fujifilm, 
e após dois anos de co-desenvolvimento, continuamos 
convencidos de que a FUJIFILM é o melhor parceiro. Gra-
ças à nossa estreita cooperação, apresentamos o novo 
sistema de impressão digital no nosso stand na Drupa, 
totalmente integrado nas nossas demonstrações ‘Smart 
Print Shop’.“

Estreia 
mundial

Produção industrial no formato 70x100
A Heidelberg Primefire 106, é a primeira máquina digi-
tal inkjet do mundo para produção industrial no formato 
70x100, capaz de aplicar verniz em linha e alcançar qua-
lidade tão alta como em offset. É, também, o primeiro 
equipamento desenvolvido pela Heidelberg em parceria 
com a Fujifilm, a 7 cores (CMYK, laranja, verde e violeta) 
com base na tecnologia de jacto de tinta da Fujifilm e na 
plataforma da tecnologia da Heidelberg, como o trans-
porte de folhas.

A Heidelberg ofereceu um verdadeiro espectáculo para 
os visitantes nas apresentações que fez da Primefire 
106. Três grandes monitores dançavam na frente do 
público projectando as informações técnicas e enfati-
zando a automatização avançada dos equipamentos da 
Heidelberg.
A primeira instalação da Primefire na condição de tes-
tes iniciará em breve e a produção em série deverá 
começar no final de 2017.

Saída Preset 
Plus

Unidade 
Verniz

Unidade 
Secagem Unidade de 

Condicionamento

Tecnologia 
Multicolor 7 Cores 
Unidade Inkjet

Marginador 
Preset Plus
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Versafire CV
Um salto à frente em
tecnologia digital

Aplicações especiais através da introdução de 
uma 5.ª cor ao CMYK: branco ou verniz.

O “conceito ORU” para substituição 
independente das peças assegura elevada 
disponibilidade.

Mudança fácil e independente da quinta 
unidade de impressão permite mudanças de 
cor rápidas.

Marginador com correia de sucção para 
transporte fiável dos substratos mais pesados 
e produção estável.

Até 3 tabuleiros de grande capacidade,  
em série, com uma capacidade máxima de  
14.700 folhas.

Aplicações especiais: sistema banner até  
700 mm para produção totalmente 
automatizada de posters, cadernos de  
6 páginas, capas com badanas e muito mais.

Mais do que 4 cores
Na área do digital, a apresentação da Versafire CV 
para tiragens reduzidas nos formatos A3 e A4, mais do 
que 4 cores, oferece branco de alta opacidade ou, em 
alternativa, verniz localizado ou geral, com características 
de brilho fora do comum. 
A Versafire CV, projectada para grandes formatos de 
papel, permite que itens como cartazes e cadernos de seis 
páginas sejam produzidos em pequenas tiragens – numa 
única operação e, graças ao Prinect® Digital Frontend, 
sem imposição complicada.

Também permite produção non-stop de tiragens grandes 
numa única passagem. Vários trabalhos garantem a 
alimentação contínua de papel sem que o operador 
tenha que estar a monitorizar constantemente. Estes 
trabalhos podem ser logicamente ligados a processos de 
impressão automáticos ou colocados em fila de espera 
para impressão enquanto o trabalho anterior ainda está 
em curso, minimizando os tempos de acerto.
O registo preciso é essencial para imprimir itens pequenos, 
como cartões de visita ou cartões postais.

Sucesso de vendas
A Versafire CV opera com uma precisão de registo 
excepcional para cada folha, o que significa que as 
imagens impressas estão posicionadas exactamente 
em cima umas das outras na pilha de modo a obter um 
acabamento fiável.
Durante a Drupa a Heidelberg anunciou a venda da 
milésima unidade – o que constitui um sucesso sem 
precedentes no segmento do mercado digital, em tão 
pouco tempo após o seu lançamento.

Gama de fabrico
Versafire

A linha Versafire oferece três modelos: 

 .  Versafire CP (4 cores) 

 .  Versafire CV (4 cores + branco ou verniz)

 .  Versafire CM (preto-e-branco).

P

Mais de  
1.000 unidades 

vendidas desde a  
sua apresentação  

em finais de  
2015
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Omnifire 250
Uma nova dimensão na impressão

Entre na produção lean (magra) com formas livres de 
decoração com a Omnifire. Pequenas tiragens, produtos 
finais personalizados e conceitos excepcionais. 

Aplicações de impressão digital orientadas para o futuro
O sistema de impressão Omnifire 250 suporta novos e inovadores modelos de negócios, bem como aplicações de 
impressão orientadas para o futuro, com as quais o cliente pode comandar preços atraentes no mercado, permitindo a 
produção de produtos impressos diversificados, customizados e personalizados ou a impressão directa personalizada 
em superfícies tridimensionais. Exemplos de impressão personalizada e flexível em objectos tridimensionais são bolas, 
garrafas de bebidas e outros itens produzidos em massa, especialmente para a indústria de bens de consumo.

Stahlfolder TH/KH 82-P
Até 50% mais de produtividade

Marginador PFX
Os novos modelos da Stahlfolder TH/KH 82-P estão equipados com o marginador PFX, transferência de tecnologia da 
máquina de dobrar de alto desempenho Stahlfolder TX 96. Este marginador é um pré-requisito básico que garante uma 
separação e alimentação fiável das folhas na máquina de dobrar. O aumento de produtividade de até 50% é atingido 
através de uma guia de folha inovadora, que permite processar folhas em escama ao longo de toda a máquina.

A máquina de dobrar Stahlfolder TH/KH 82-P equipada com 
inovadoras unidades de dobra oferece um claro benefício em 
termos de produtividade.
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MK Promatrix 106 CSB
Novos produtos para o segmento da embalagem

MK Diana
Versáteis máquinas de fechar e colar caixas

Sistemas de corte-e-vinco e gravação em relevo 
para grandes tiragens, alta produtividade e aplica-
ções flexíveis – em particular produtos sofisticados 
e de qualidade premium, tais como embalagens 
para produtos cosméticos e alimentares, têm de ser 
produzidos com precisão para satisfazer os elevados 
níveis de qualidade que os clientes exigem. 
A Drupa marcou o lançamento de novos produ-
tos. A máquina de corte-e-vinco Powermatrix 106 
CSB, de alta produtividade, lançada recentemente, 

complementa as já existentes Easymatrix 106 C/CS 
(corte-e-vinco a uma velocidade de 7.700 folhas/h) 
e a Promatrix 106 CS (corte-e vinco e alto relevo 
a uma velocidade de 8000 folhas/h). A Promatrix 
106 FC e a MK Duopress 106 FCSB destinam-se 
a produzir acabamento com tecnologia hot-foil.  
A MK Duopress faz corte-e-vinco na primeira esta-
ção, numa segunda estação aplica estampagem 
a quente e relevo, nas estações seguintes des-
casque e separação, tudo numa única passagem. 

A Heidelberg e Masterwork apresentaram o sistema 
de inspecção offline, Diana Eye, que pode verificar 
e rejeitar automaticamente quer materiais altamente 
reflectivos como de alta qualidade de acabamento, 
tais como gravação em relevo ou hologramas para 
garantir a alta qualidade das embalagens premium. 
As Diana Smart 55 e Diana115 também foram apre-
sentadas na Drupa. As modulares máquinas de fechar 
e colar caixas versáteis da linha Diana são apreciadas  

quer por grandes grupos produtores de embalagens como 
por os de pequena e média dimensão. As Diana X 80  
e Diana X 115 podem ser utilizadas de forma flexí-
vel para a produção de embalagens, tanto para qua-
lidade padrão como alta. Com velocidades de pro-
dução até 650 m/min, alto nível de automatização e 
design modular aberto e fácil acesso, estas máquinas 
providenciam máxima produtividade, preciso processa-
mento de cartão dobrado e uma melhor flexibilidade. 

As máquinas de fechar e colar caixas permitem 
produzir uma ampla gama de caixas dobráveis 
sofisticadas de uma forma altamente económica.

A Heidelberg oferece uma variedade de máquinas, 
desde a mais simples às de maior desempenho 
para gráficos comerciais e de embalagens.

MK Masterwork MK Masterwork
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Tratando-se de tinta de impressão, Saphira 
dá asas à imaginação! Oferece uma 
grande gama de cores que possibilitam 
usar a emoção e a razão para tornar cada 
produto mais bonito e atractivo.

Desenvolvidas para corresponder às 
exigências da tecnologia actual das 
máquinas de impressão offset e à 
sua alta velocidade, as tintas Saphira, 
de cores intensas e reais, com alto 
poder de pigmentação e penetração, 
são compatíveis com vários tipos de 
acabamento: verniz água ou UV,  
laminação e estampagem. 

Use a razão! Use Saphira!

Saphira
Os produtos certos  
para o momento certo

Você pode contar com o nosso know-how e produtos para obter resultados impressionantes. 
Oferecemos-lhe vários pacotes para todas as etapas do processo produtivo – pré-impressão, 
impressão e acabamento – permitindo-lhe concentrar-se total e inteiramente na marcha dos seus 
equipamentos. Com os nossos produtos e apoio técnico produzirá como nunca!

Ampla gama de consumíveis para pré- 
-impressão cuja qualidade é garantia de 
resultados fiáveis.
Inclui: chapas de impressão digitais para CtP´s, 
chapas analógicas, filmes, produtos químicos 
para a produção de chapas e materiais de 
prova.

Tudo para a sua sala de 
impressão
• Tintas
 • Vernizes
 • Produtos de lavagem
 • Aditivos da molha
 • Produtos auxiliares
 • Panos de lavagem
 • Lâminas do tinteiro

Optimize a sua produção até ao final da 
cadeia produtiva. Destaque:

Saphira Special Cleaner - produto de limpeza 
universal versátil para todas as  máquinas de 
acabamento.
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Sistemas de corte 
automatizado
“Depois de muitos anos difíceis, a Drupa 2016 representou um poderoso raio de sol. 
Os clientes não só mostraram grande interesse, mas também uma enorme vontade de
investir. O número de contratos assinados reflecte o elevado número de guilhotinas 
vendidas e um grande número de sistemas de corte de rótulos.” 

 Dr. Markus Rall
 CEO da Polar Mohr

Guilhotinas de corte a laser Digicut ECO e Digicut PRO
As guilhotinas de corte a laser reuniram grande interesse. Os clientes não só ficaram fascinados com 

a tecnologia de corte a laser, como também pelas suas diversas aplicações. O modelo Digicut PRO 

apresentado pela primeira vez, foi projectado para a produção de acabamentos criativos em escala 

industrial.

O corte a laser digital abre novas oportunidades 
para aumentar o valor acrescentado. Com a Digicut 
ECO, a Polar oferece o equipamento ideal para 
pequenas tiragens e materiais especiais. 

Sistema de rótulos
Outra grande atracção deste evento foi o sistema de rótulos DC-11 Plus altamente automatizado 

que corta e cinta até 1,5 milhões de rótulos/hora. Mais uma vez, a Drupa foi um sucesso para a Polar, 

que provou ser um parceiro inovador e de confiança para os seus clientes. 
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Referência mundial 
reconhecida

Conseguimos mais juntos foi o slogan certo para a Goss nesta Drupa, que se saldou 

com um enorme sucesso de vendas, superando todas as expectativas. 

Entre as várias encomendas confirmadas destaca-se a de duas Goss Sunday 

para o mesmo cliente, a Metrocolor, com unidades de produção no México e Peru. Ainda durante a Drupa 2016, a Goss Inter-
national fechou encomenda de duas Goss 
Sunday para a empresa líder na impres-
são comercial, Metrocolor, com gráfica no 
México e outra unidade de produção no 
Peru.
Reconhecida pelos seus altos padrões de 
qualidade e serviço, a Metrocolor esco-
lheu a tecnologia Goss por essas mesmas 
razões. “Os nossos clientes esperam a 
melhor qualidade e serviço de nós, por-
tanto, exigimos o mesmo dos fornece-
dores que escolhemos para trabalhar”, 
explicou Dante Scottini, Director Geral, 
da Metrocolor México. 

Impressão comercial rotativa Goss
Produtividade, automação e impressão de qualidade inigualável 
desencadeiam vantagens competitivas na produção offset rota-
tiva de tiragens pequenas e grandes; desde o primeiro modelo do 
mundo de 96 páginas, a máquina de impressão Sunday 5000, até às 
máquinas de 16 páginas, líderes de mercado.

Goss Sunday
Em 1993 a Goss revolucionou o mundo da impressão rotativa com 
a introdução da Goss Sunday, proporcionando saltos quânticos na 
qualidade de impressão, produtividade e eficiência global. Hoje, 
mais de 350 máquinas de impressão Goss Sunday vendidas, operam 
em 27 países. A Goss International continua a alargar as vantagens 
competitivas, apoiando inovações e campos de utilização desta pla-
taforma de impressão rotativa sem precedentes.

Goss M-600
Há razões claras para a máquina de impressão M-600 de  16 páginas 
ser um best-seller no mundo. Todos os dias, nos cinco continentes, os 
gráficos podem confiar na sua excelente produtividade que lhes per-
mite fortalecer as suas posições de liderança no mercado de impressão 
comercial e publicação em bobina. Muitos repetem a compra de outra 
M-600, confirmando a confiança nas suas vantagens comprovadas. 
A máquina de impressão M-600, introduzida em 1992, distinguiu- 
-se imediatamente pelas suas características de alto desempenho, 
que facilitou, aos gráficos, a entrega de trabalhos de excelente qua-
lidade de impressão, exigida pelos clientes. Imediatamente com-
provaram que esta máquina era uma aposta sólida. Projectada para 
fornecer alta qualidade de impressão, dia após dia, com o mínimo 
de manutenção e serviço. Hoje em dia, estão instaladas, em todo 
o mundo, mais de 2.200 unidades de impressão, que comprovam a 
elevada reputabilidade da Goss M-600.
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Abrindo 
novos caminhos

Volume de vendas
A Drupa 2016 foi um completo sucesso para a Kolbus. O centro da produção clássico foi 
formado em torno da mais recente geração,  a nova encadernadora KM 610. 
A demonstração contemplou a constante  mudança de duas produções diferentes – 
formatos e tipos de cola (Hotmelt e PUR) – com tempo de mudança inferior a 1,5 min!

Os numerosos visitantes internacionais foram inspirados pela variabilidade das soluções de produção Kolbus, que foram expostas no stand.

Acabamento de produtos digitais
Representado sob o slogan Do digital ao acaba-
mento de livro de capa dura, o acabamento de 
produtos digitais contém toda a linha de produção 
Kolbus de fabricação de capa dura digital. Deste 
modo, o processo completo de produção desde a 
impressão até ao acabamento em capa dura, foi apre-
sentado, de forma impressionante, com diferentes 
conteúdos, formatos e espessuras, em menos de 30 
minutos! Característica especial: a solução em linha 
Kolbus funciona totalmente automática. O chamado 
ajuste 3D garante que a encadernadora KM 200, a 
trilateral HD HD-143, bem como a linha de produ-
ção de livro BF 513 se ajustem individualmente e 
especificamente ao produto.

Embalagens de luxo
Para além da área do acabamento, a Kolbus apresentou pela primeira vez um novo segmento de negócio: 
a produção de embalagens de luxo. O sistema modular projectado convence pela extremamente elevada 
produtividade. Além disso, as máquinas Kolbus de armar capas existentes também podem ser utilizadas na 
produção desta gama de produtos. O sistema compreende tempos de preparação ainda mais curtos, porque 
uma mudança de produto é baseada em ajustes mínimos e não em modificações complicadas e demoradas. 
Esta flexível solução Kolbus gera a possibilidade de produzir mais de 2.000 embalagens diferentes, criando 
oportunidades de mercado completamente novas.
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Evolução contínua  
assegura bons resultados

“A Drupa 2016 foi um ponto de inflexão para o nosso negócio e um 
reforço real da nossa visão.(…) As vendas quer para clientes novos quer para 
os actuais têm superado, de longe, as nossas expectativas.”

 Aviv Ratzman
 Highcon CEO e Co-fundador 

Soluções de 
acabamento digital
fascinantes

Na drupa 2012 a Highcon lançou a revolucionária tecnologia de acabamento 
digital debaixo do slogan “Packed with Promise”. Apenas 4 anos mais tarde, a 
Drupa 2016 demonstrou o cumprimento dessa promessa e foi uma validação 
retumbante da visão da empresa, que ficou evidente não só em termos de 
vendas, mas também com a afirmação entusiástica efectuada por líderes da 
indústria que afirmam que o acabamento digital está a tornar-se um elemento 
crítico em processos de produção convencionais. As exibições espectacula-
res projectadas por Wanda Barcelona, a roupa em papel por Merav Peleg, a 
estátua com 3.600 planos de Michael Hansmeyer, e o enorme livro pop-up de 
Peter Dahmen, juntamente com dezenas de amostras de clientes no stand, 
mostraram precisamente as capacidades de longo alcance destas soluções.

Produtos apresentados na Drupa:
Highcon Beam
Máquina de corte-e-vinco digital no formato B1 (70x100) com uma velocidade de produção até 5.000 folhas/h.

Highcon Pulse
Máquina de corte-e-vinco digital no formato B2 (50x70) de média dimensão e a um preço acessível.

Highcon Euclid III
Terceira geração da máquina de corte-e-vinco digital com capacidades, qualidade e desempenho melhoradas, 
com sistema completamente novo de dados variáveis no corte e modelagem 3D.

Plataforma Highcon Axis Web-to-Pack
Solução 2D para 3D que traz benefícios de um sistema web-to-print para todos os intervenientes na complexa 
cadeia de fornecimento de produção de papel ou cartão.

Highcon Shape
 Máquina protótipo de modelagem 3D a ser lançada na próxima Drupa, que estenderá a tecnologia Highcon Rapid 
Layer Manufacturing já em uso, adicionando capacidades de montagem.
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Alta tecnologia 
em plasticização, 
estampagem & UV
“A ideia de produzir máquinas com UV localizado surgiu na Drupa 2008 e,  
nos quatro anos seguintes, a nossa equipa de pesquisa e desenvolvimento  
trabalhou de modo a chegarmos a este fantástico produto.“

 John Gilmore
 CEO da Autobond

Novidades
A Autobond continua a expandir-se apresentando novas tecnologias e aplicações nas suas máquinas: estampagem 
térmica, verniz UV, UV localizado por jacto de tinta, plastificação magnética, estampagem e encapsulamento. 
Na Drupa, lançou para o mercado internacional a sua nova Autobond 52 SUV-SDF com verniz UV localizado, no formato 
B2 vertical, juntamente com a Mini 36 TPM-36 SUV - a primeira máquina com plasticização e UV localizado em linha. 

Soluções de acabamento  
para tiragens reduzidas
“As caixas dobráveis, individualizadas e com vários designs, estabelecerão  
em breve novos patamares de exigência no mercado de embalagens”

 Markus Tralau,
 CEO da Kama

Novidades

•  A geração S da já testada e comprovada 
máquina de corte-e-vinco Procut 76 Foil, 
com tecnologia servo ultra-moderna, novos 
sistemas de estampagem a quente com 
rebobinador de atrito e 50% mais de produ-
tividade. A 5.000 folhas/h, a Procut 76 Foil 
fez demonstrações de acabamento de uma 
pasta com motivos estampados a quente, 
incluindo um motivo muito fino estruturado 
com nano-relevo.

•  Máquina de corte-e-vinco e estampagem 
DC 76 ASB, que graças ao seu auto-registo 
é capaz de processar folhas impressas digi-
talmente com a precisão de um décimo de 
milímetro. Dispõe, ainda, de sistema de 
descasque e separação.

•  Pela primeira vez, a dobradora – coladora  
FF 52i como modelo em série, mostrou 
a execução de caixas em linha, com um 
impressionante tempo de mudanças de tra-
balho de apenas 5 minutos, graças a ser pra-
ticamente todo automatizado – um recorde 
mundial. Com possibilidade de ser equi-
pada com sistema de controle até 100%.
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Sistemas modulares 
de alceamento

“Não perspectivávamos um bom prognóstico para a Drupa,  
mas em relação à Drupa 2012, foi um enorme sucesso em vendas  
efectuadas durante o evento.”

      Thilo e Achim Theisen, 
      e Susanne Bonitz

Máquinas em demonstração:

•  Alceadora tb FLEX B 316 SP com agrafadora-dobradora-cortadora tb S204 QSM e com pilha na 
saída B3.

•  Brochura DIN A4 com orientação horizontal com capa perfurada (em linha durante o processo de 
alceamento).

•  Mudança automática de formato em toda a linha para produção de brochura DIN A6.

•   Produto final é alceado e recolhido em pilhas de até 15 cm.

•  Alceadora tb Sprint B 310 SP com agrafadora-dobradora-cortadora tb 304 QSM. 

•  Acabamento de brochura DIN A4 com mudança para brochura DIN A6.

•  Alceamento de diferentes materiais e tamanhos (ex: cadernos dobrados, foils transparentes).

Novas soluções de acabamento
A Petratto Machines srl foi fundada em 1976 como uma evolução natural da 
Petratto Binding & Converting, fundada em 1938 por Luigi Petratto.

Quase 75 anos após a sua fundação, a Petratto orgulha-se de ter alcançado 
altos níveis de inovação, os quais estão protegidos e cobertos por muitas 
patentes italianas e internacionais.

Em 1971, graças aos esforços do novo proprietário, Giorgio Petratto, a 
empresa iniciou a produção de máquinas de acabamento, começando 
com um marginador de livro simples e que culmina com a maquinaria mais 
sofisticada que actualmente dispõe. 1998 é o ano da apoteose: graças às 
novas tecnologias digitais, desenvolveu a primeira linha CORDOBA, vinca-
dora e dobradora de capas, fora-de-série. Num crescendo de realizações, 
em 2002, lançou a linha METRO, porta-estandarte das dobradoras-colado-
ras. Uma máquina modular e flexível que, por força do seu novo sistema 
de dobra e de colagem, abre um novo caminho tecnológico, lançando a 
Petratto no mercado internacional. 

Alto nível  
de inovação
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Desde a cosedora manual ou semi-automática da série SM, às mais automa-
tizadas e sofisticadas da série F 145, F 180 e F 200, com controlo automático 
de caderno, sistemas de corte e separação, introdução de gaze e stacker de 
saída. Ou a Smyth Digital-14 Plus, sistema composto de máquina de coser livros 
Smyth SM14, sistema automático de dobra, incluindo marginador non-stop de 
folhas planas, unidade de dobra cruzada e sistema de prensagem de cadernos, 
a Smyth demonstrou ser uma empresa no mercado do livro, produzindo equi-
pamentos para qualquer perfil de empresa.

A Smyth fez ainda a apresentação em primeira-mão na Drupa das máquinas 
de encadernação SM 600 e SM 1200 de capa mole com cola a quente ou para 
tratamento do lombo com cola a frio com possibilidade de colocação de gaze.

Este equipamento são os ideais para tiragens curtas e rápidas mudanças, para 
as impressoras digitais e offset.

Os equipamentos de altíssima qualidade apresentados na Drupa 
por esta nossa representada para a indústria de conversão de 

embalagens mostraram aos profissionais experientes deste sector 
o nível de excelência dos produtos Kohmann.

Um fabricante  
de primeira classeTecnologia  

em coser-à-linha
Na Drupa, a Smyth demonstrou a razão de estar na vanguarda em 
tecnologia para a indústria do livro. Inovações tecnológicas constituem 
uma constante tradição, desde quando, em 1879, obteve a sua primeira 
patente para a construção da primeira máquina de coser à linha. 

Máquinas apresentadas na feira
•  uma máquina de meter janelas, Kohmann F-1100, para colagem de janelas 

bem como material de revestimento em folhas de cartão,

•  uma nova dobradora-coladora com unidade de Braille, a BrailleStar,

•  um sistema de inspecção da impressão para controlo da qualidade das 
caixas dobradas denominado PrintChecker; assim como um sistema de 
inspecção da qualidade em linha.
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Os nossos serviços 
técnicos cobrem  
as costas dos nossos  
clientes

A nossa gama abrangente de serviços e peças originais faz com que lhe 
possamos disponibilizar mais tempo para o essencial. Com os nossos serviços 
técnicos, oferecemos-lhe uma assistência rápida, eficiente e fiável. Juntos 
poderemos trabalhar de forma a optimizar a sua produtividade em todas as 
áreas de produção. 

Proteja o seu investimento
Os nossos programas de manutenção melhoram a produtividade e reduzem tempos de para-
gem imprevistos: cobrem verificações básicas da condição técnica, afinação dos equipamentos 
e, se necessário, substituição de peças de desgaste. No fim, entregamos-lhe uma avaliação final 
do seu equipamento, com base na manutenção realizada. Se necessário, sugerimos medidas 
preventivas adicionais. Assim, poderá melhorar o desempenho e rendimento dos seus equipa-
mentos ao mesmo tempo que protege o seu investimento e mantém o valor de revenda.

Peças originais
Só peças originais estão cobertas por uma garantia quando instaladas por nós, num determi-
nado equipamento. Só peças originais atingem padrões de performance e qualidade elevada, 
optimizando todo o processo produtivo. 
A manutenção com peças originais e por equipas bem treinadas, lubrificações e ajustes, man-
tém os equipamentos a funcionar eficazmente, evitando arreliadoras paragens, que a utilização 
de peças contrafeitas e de mão-de-obra amadora provocam. 

Desempenho máximo garantido
As paragens devem ser rápida e eficazmente solucionadas. É por isso que temos um grupo 
alargado de técnicos especializados para dar resposta às suas solicitações, como e quando 
precisar de nós. Temos para lhe fornecer todas as ferramentas e todo o suporte que necessita, 
onde quer que esteja.
No mundo competitivo de hoje, máquinas paradas por avarias, alteram a produção e aumen-
tam custos desnecessários.
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Barcelgráfica – Tipografia e Litografia, Lda.
Barcelos

CtP Heidelberg Suprasetter S74

CtP = a impressão de qualidade

Esta empresa familiar, com mais de 20 anos de acti-
vidade, localizada no Parque Industrial S. Veríssimo, 
no concelho de Barcelos, está especialmente vocacio-
nada para as áreas da publicidade e das etiquetas para 
a indústria têxtil. No entanto, também produz outros 
tipos de produtos, como livros, catálogos, revistas, 
folhetos, calendários, etc. 
Auditada pela APCER, detém actualmente o certifi-
cado FSC para a comercialização de produtos de uma 
gestão florestal responsável, habilitando-a a trabalhar 
para as grandes empresas nacionais e internacionais, 
que exigem estas atestações. 
A instalação de tecnologia CtP da Heidelberg, é mais 
um passo em frente para optimizar a produção de cha-
pas e a qualidade da impressão.

Tipografia Ribeiro & Santos, Lda.
V. N. de Famalicão

Heidelberg Speedmaster SM 52-2

Tecnologia gera visibilidade

Empresa fundada em 1950, tem a sua sede na zona 
industrial da Cal – V. N. de Famalicão. 
Sintonizada com a evolução das necessidades do 
mercado, mas mais particularmente com a exigência 
dos seus clientes, investiu numa nova unidade indus-
trial – uma máquina de impressão offset Heidelberg  
Speedmaster SM 52-2, aumentando com mais esta 
unidade o seu parque de máquinas, constituído por 
equipamentos desta nossa representada. 
Desde o seu início, a Tiporgrafia Ribeiro & Santos vem 
construindo uma imagem sólida, sendo sua pretensão 
prosseguir nesse caminho.
O incremento da produtividade e flexibilidade dos 
equipamentos são elementos essenciais para que 
as empresas estejam preparadas para competir com 
êxito e se projectem no futuro.

Notícias breves

A. J. Sá Pinto & Filhos – Encadernação,Lda.
Viseu

Heidelberg Stahlfolder T 52

Agilizar procedimentos na dobra

Esta empresa gráfica familiar, com experiência desde 
1988, sediada no Parque Industrial de Coimbrões, 
em Viseu, oferece um serviço gráfico especialmente 
vocacionado para a impressão offset e digital, edição, 
encadernação e restauro de livros. 
A incorporação de uma máquina de dobrar Heidelberg 
Stahlfolder T 52, pressupõe permitir um salto qualitativo 
e quantitativo no processo de dobra. Esta dobradora 
convence completamente pelo seu equipamento téc-
nico e robustez, ocupando pouco espaço e, ao mesmo 
tempo, pelo seu favorável preço de investimento.

O restauro de livros é uma arte artesanal em que o 
especialista tem de ter em conta todos os detalhes 
para lograr perfeição. Restaurar a acção e o efeito do 
manuseamento e envelhecimento o mais fielmente 
possível, é uma arte que requer experiência e paciên-
cia.

O fundador com os seus dois filhos, continuadores da empresa.

Enveloprinter, Lda.
Vila do Conde

Heidelberg Speedmaster SM 74-2-P
Guilhotina Polar N 92 Plus

No trilho do sucesso

Sediada em Vila do Conde, marca presença no mer-
cado desde 1997. Independentemente da sua desig-
nação indicar como principal actividade o fabrico de 
envelopes e sacos de papel, área em que são verda-
deiros especialistas, a empresa abarca praticamente 
todos os outros segmentos da actividade gráfica. Mas 
não só. São também fornecedores de produtos de 
papelaria e economato, entre os quais papel de foto-
cópia, esferográficas, marcadores, consumíveis infor-
máticos, etc., fazendo a distribuição a todos os pontos 
do país. 
Consciente de que o mercado está atento à evolu-
ção tecnológica dos seus fornecedores, tem investido 
numa política de qualidade, ponto-chave para a satis-
fação e fidelização dos seus clientes. Recentemente, 
adquiriu uma máquina de impressão Heidelberg 
Speedmaster SM 74-2-P (com retroverso) e uma gui-
lhotina Polar N 92 Plus, que vieram agilizar o processo 
produtivo.

António Matos com os seus dois filhos gémeos.
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MULTIPONTO, S.A.
Baltar – Paredes

Guilhotina Polar N115

42 anos ao serviço das artes gráficas

Com 42 anos de existência, a Multiponto inicia a sua 
actividade como prestadorade serviços de pré-impres-
são. Com o passar dos anos e as mudanças ocorridas 
neste sector, foi alargando o seu âmbito de acção, 
estando hoje capacitada a dar resposta nas áreas da 
impressão digital de pequenos e grandes formatos, 
impressão em offset plano e impressão em rotativas e 
respectivos acabamentos. 
Primando a sua actuação por elevados padrões de rigor 
e exigência nos trabalhos que executa, a Multiponto foi 
conseguindo ao longo dos anos criar uma imagem de 
credibilidade e qualidade no mercado das artes gráfi-
cas, quer comprovada não só pela sua já longa exis-
tência e pela certificação em termos da Qualidade ao 
abrigo da Norma ISO 9001, quer, mais recentemente, 
com a exportação de parte da sua produção para mer-
cados internacionais
Recentemente, incorporou no seu já extenso parque 
de máquinas uma nova guilhotina Polar N 115, que 
vem agilizar todo o processo de corte.

Clio By RIP – Artes Gráficas, Lda.
Mem Martins

Heidelberg Linoprint CV e Polar N 115

Investimento em novas soluções

No seu afã de seguir oferecendo produtos diversi-
ficados com soluções gráficas excelentes, instalou 
recentemente uma Linoprint CV (agora Versafire CV), 
a máquina de impressão digital da Heidelberg com 
uma vasta gama de aplicações, que se destaca das 
suas rivais com diferentes funções, estabelecendo um 
novo paradigma em impressão digital para tiragens 
reduzidas.
Um excelente complemento na área da impressão que 
permite canalizar trabalhos que pelas suas caracterís-
ticas e quantidades, optimizem custos materiais de 
tempo e resultem mais económicos para o cliente.
Na área do corte instalou recentemente mais uma gui-
lhotina Polar N 115 para agilizar o acabamento.
A celeridade da tecnologia obriga a investir constan-
temente em novas soluções para que as empresas se 
mantenham na vanguarda.

GMT – Gráficos, Lda.
Amadora

Heidelberg Speedmaster CD 74-4+LX
CtP Heidelberg Suprasetter 75

Evolução contínua

A GMT é uma empresa de impressão e acabamento 
que iniciou a sua actividade em Fevereiro de 2013, 
com a aquisição de uma unidade especializada no aca-
bamento de trabalhos gráficos. Os seus clientes eram, 
consequentemente, gráficos que, por uma razão ou 
por outra faziam “outsourcing” dessa actividade.
Contingências várias fizeram com que a GMT viesse a 
alargar o âmbito da sua actividade à impressão, impri-
mindo hoje quer em offset quem em digital, pequeno 
e grande formato, sendo a sua última aquisição uma 
máquina de impressão offset Heidelberg Speedmaster 
CD 74-4+LX (quatro cores + verniz com saída alon-
gada) e um CtP Heidelberg Suprasetter 75. 
Actualmente com 19 colaboradores, a GMT não dei-
xou de fazer trabalhos de acabamento para colegas 
gráficos, que recorrem aos seus serviços quer por não 
disporem de equipamentos quer porque necessitem 
de apoio em momentos de pico.

Publito – Estúdio de A.Gráficas, Lda.
Braga

Heidelberg Speedmaster SM 102-2P

20 anos de experiência

A Publito é uma gráfica comercial com 20 anos de 
experiência nas áreas da publicidade, obra de livro e 
embalagem.
Localizada em Braga, no parque industrial de Pitanci-
nhos, as suas instalações ocupam uma área coberta 
de 3.000 m2.
Certificada pela ISO 9001: 2008 e FSC, a sua filosofia 
empresarial é oferecer aos clientes produtos e serviços 
da máxima qualidade.
Para conseguir alcançar esta meta conta com um reche- 
ado parque de máquinas, agora ampliado e valorizado 
com mais uma Heidelberg Speedmaster SM 102-2P, a 
máquina perfeita para impressão frente-e-verso.
Cientes de que o sector gráfico avança muito rápido 
e exige cada vez mais qualidade, têm vindo a inves-
tir em todos as áreas do processo produtivo, dotando 
a empresa dos recursos necessários para assegurar a 
boa marcha do negócio.
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