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Organização Gráfica Calheiros, S.A.
Consolida a produtividade com uma linha de corte Polar 176 X

A instalação de uma linha de corte Polar é a solução ideal para empresas com cargas 

de trabalho importantes e continuadas, ou estruturas de pedidos de tiragens muito 

diversas, desde a remendagem à impressão comercial, rotulagem e embalagem.

Coopetape – Cooperativa de Ensino, C.R.L. • Muniu-se recen-
temente de um rol de equipamentos gráficos, com o objectivo  
central de ministrar aos jovens ensino pela via profissionalizante.
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Formação
A Coopetape – Cooperativa de Ensino tem como objecto social ministrar o ensino em geral e o 
ensino tecnológico, artístico e profissional em particular, e desenvolver actividades correlacio-
nadas com a formação inicial e contínua. Uma das suas principais finalidades, entre outras, é 
contribuir para a formação integral dos jovens proporcionando-lhes, designadamente, prepa-
ração adequada para um exercício profissional qualificado, sendo um deles as artes gráficas.

Aumentar competências
As crescentes exigências profissionais obrigam a atingir elevados níveis de conheci-
mento em qualquer área de actividade. Sempre assim foi, mas no período em que vi-
vemos  a tecnologia avança de forma cada vez mais rápida, gerando necessidades de 
aprendizagem frequentes que abarquem novos parâmetros de conhecimento.
Ao ampliar e melhorar as suas capacidades profissionais cada indivíduo está mais apto a lutar 
pelas melhores oportunidades ou a competir por melhores lugares.
Ter uma visão estratégica do ponto de vista profissional é recuperar permanentemente os 
atrasos em tempo útil. Nesse sentido, a formação profissional é um factor essencial para 
aumentar competências. 

Guilhotina Polar 78 XS

Heidelberg Printmaster GTO 52-1

Máquina de plastificar Termoplastic S 52

Prof. António Jorge Dias junto da guilhotina Polar 78 XS.
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Polar-Mohr • Referência mundial em guilhotinas rápidas 
e sistemas de corte automáticos com soluções modulares  
desenhadas à medida de cada cliente

Vista parcial do armazém de peças

A tecnologia Polar sempre na frente dos novos conceitos  
Nas últimas décadas produziram-se grandes transformações nas áreas da pré-impressão, 
impressão e acabamento. A integração da electrónica e muito especialmente de  
softwares nos equipamentos provocou uma mudança total de conceitos. O processo de 
inovação é, além disso, acelerado, aumenta a precisão, a qualidade e o rendimento. Tudo 
isso tem como consequência um maior movimento de papel num tempo sensivelmente 
menor. 
A Polar-Mohr adaptou-se sempre aos novos conceitos mediante desenvolvimentos e 
inovações que a catapultaram como o fabricante de guilhotinas mais avançadas do 
mundo. Não é sem razão que as guilhotinas da Polar-Mohr conquistaram uma merecida 
reputação, não somente na indústria gráfica e na indústria papeleira a nível mundial 
mas também em actividades diversas em que a guilhotina é um factor fundamental no 
corte.

Mais de um século de progresso  
Uma recompilação demasiado detalhada pode ser exaustivamente longa, mas é conve-
niente destacar os aspectos mais importantes da série de avanços que balizam a história 
da Polar-Mohr, ao longo de um século de história.
Adolf Mohr foi um pioneiro indiscutível na indústria gráfica mundial. Fundou a sua 
empresa em 1906, dedicando-se à fabricação de máquinas para trabalhar madeira.
Desde o princípio, desenvolveu sistemas inovadores que deram origem a um grande 
número de patentes, com enorme êxito comercial e industrial.
Os equipamentos fabricados cobriam uma ampla gama de actividades, desde as serras 
até aos accionamentos para rodas de moínhos. 
Destacamos nesta breve exposição, o êxito obtido com os eixos Polar, que se fabricaram 
em abundantes séries até aos anos 60 e que consolidaram Adolf Mohr como o maior 
fabricante mundial na sua especialidade.

Aspecto parcial da sede 
em Hofheim

Em termos algo mais técnicos, a vantagem dos citados eixos consistia no facto de uti-
lizarem rolamentos de esferas, evitando o aquecimento. Ao não aquecerem os eixos, 
falou-se de que permaneciam frios como os pólos da Terra, e daí surgiu o nome Polar, 
que tem sido desde então uma marca de grande reputação técnica a nível mundial.
Depois da Segunda Guerra a Polar-Mohr descobre um nicho no mercado gráfico.
Naqueles anos, na Alemanha Ocidental, não havia fabricantes de guilhotinas avançadas 
para o corte de papel e cartão ou para folhas impressas em formatos finais. Foi quando 
Rudolf, um dos filhos de Adolf Mohr, iniciou a fabricação das primeiras guilhotinas 
com comando eléctrico.

Liderança
A criatividade e espírito inovador de Rudolf Mohr permitiram à empresa lançar novos 
desenvolvimentos situando a Polar-Mohr à frente de outros fabricantes de guilhotinas 
a nível mundial.
Em 1952 a empresa contava já com 200 funcionários e exportava 70% da sua produção. 
Na Drupa de 1951 produziu-se a verdadeira projecção da Polar-Mohr no mercado gráfico 
internacional, onde conquistou uma posição de liderança, que se tem mantido até hoje.
Em cada uma das exposições internacionais que se realizaram desde então, Polar-Mohr 
sempre permaneceu na vanguarda, com design e sistemas altamente avançados, con-
vertendo-se num ponto de referência indiscutível para as indústrias gráficas e pape-
leiras.

Vista parcial de uma das linhas de montagem das guilhotinas Polar

Programa de fabrico

Guilhotinas rápidas Polar
•  Largura de corte: 66 – 78 – 92 – 115 – 

137 – 155 – 176 cm
•  Instalações de linhas de corte com 

dispositivos para carga, vibração, 
compensação, corte, transporte e 
descarga de folhas em diferentes 
etapas de automatização.

•  P-Net para entrada em rede com a 
pré-impressão, impressão e acaba-
mento.

•  Polar Compucut – racionaliza o tra-
balho de corte mediante ajuste de 
programa automatizado utilizando 
dados prévios.

• Polar – volteadores de pilha 
•  Polar – Label Systems para a produção 

de rótulos cortados e puncionados.
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Organização Gráfica Calheiros, S.A. • Instalou recentemente 
uma linha de corte Polar 176 X, a primeira neste formato ven-
dida em Portugal 

Criatividade e originalidade
Dotada de uma equipa de criativos e desenhadores técnicos altamente profissiona-
lizada, capaz de criar embalagens que primam pela originalidade e a criatividade, 
a Organização Gráfica Calheiros tem vindo, ao longo destes 40 anos de presença na 
indústria gráfica, a munir-se de equipamentos de alta tecnologia, de modo a dar 
forma áquilo que é idealizado.
Ao adquirir um sistema de corte Polar 176 X com dois elevadores Polar 2000-7S e um vi-
brador RA-7S, o maior formato que a Polar-Mohr disponibiliza em termos de guilhotinas 
ultra-rápidas, tornou-se na primeira gráfica portuguesa a adquirir uma guilhotina com 
esta largura de corte, utilizada essencialmente para o formato de impressão 122x165 cm. 
Formatos com uma diagonal até 176 cm podem ser facilmente manuseados enquanto que 
folhas com uma diagonal superior a 176 cm podem ser  mudados na mesa traseira, graças 
à sua profundidade de 2.0 mt e com esquadros laterais traseiros rebatíveis (opcional).

Linha de corte Polar 
155 XT Autotrim 
equipada com 
elevador automático 
de carregamento e 
descarga Transomat

Produtividade e alta precisão de corte  
O grupo Portucel Soporcel tem uma projecção à escala mundial difícil de igualar por quaisquer outros 
grupos nacionais. O arranque de uma nova fábrica de papel em Setúbal posiciona o Grupo como líder 
europeu na produção deste tipo de papel.
Este projecto levou a diversos e avultados investimentos, tendo contemplado, entre outros, a aquisição da 
maior e mais sofisticada máquina de papel fino não revestido do mundo (10.4 mt de largura), e uma linha 
de corte rápida Polar, destinada a complementar a área produtiva. Esta linha de corte Polar compõe-se 
de: uma guilhotina Polar 155 XT com sistema de carga Transomat 3 BL 160-6 e de descarga ER160-6.
Com este sistema de corte Polar poderão continuar a manter os níveis de qualidade a que os seus clientes 
estão habituados.
Produtivas e com alta precisão de corte, as guilhotinas Polar possuem sistema de programação auto-ex-
plicativo, que garantem rapidez e facilidade de manuseio. As mesas niqueladas eletrostaticamente têm 
superfície lisa que facilita o manejo até a última folha sem deixar marcas e garantem uma vida longa ao 
equipamento. Com sistema de medida directa, é possível posicionar de forma exacta a alta velocidade, 
graças às esferas recirculantes de condução do esquadro no fuso e ao gerador de impulsos acoplado direc-
tamente ao fuso. As guilhotinas Polar possuem ainda embraiagem hidráulica, que garante óptima trans-
ferência de potência com o mínimo de manutenção, correcção directa de medidas, e o exclusivo sistema 
de troca de facas Polar OptiKnife, que faz trocas rápidas e fáceis, garantindo maior vida útil à faca.

Grupo Portucel Soporcel • A nova fábrica de papel do Grupo 
dotou o departamento de acabamento com uma linha de cor-
te Polar 1�� XT Autotrim

Benefícios na utilização desta guilhotina:
•  Tempo de vida da faca longo assim como mudanças de faca mais rápidas graças ao  

sistema OptiKnife 
• Elevada produtividade através de vastas funcionalidades programáveis
•  Tempos de preparação muito curtos devido à geração de programa de corte intui-

tivo através da programação ou até mesmo através do Compucut (opcional)
•  Grande precisão de corte devido ao sistema de posicionamento Polar DPS com uma 

precisão de posicionamento mecânico de 1/100 mm
•  Altamente fiável na sua utilização diária e elevada longevidade como resultado da 

estabilidade oferecida pela estrutura monobloco, accionamento da faca com engre-
nagem blindada e sistema hidráulico compacto e em circuito fechado.

Linha de corte rápida
Polar 176X equipada 
com dois elevadores 
Polar LW-2000-7S e 
vibrador Polar RA-7S

João Calheiros, fundador da empresa

A maior e mais 
sofisticada
máquina de papel 
fino não revestido  
do mundo
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Granorte – Revestimentos  de Cortiça, Lda  • Também no sec-
tor das cortiças as guilhotinas Polar são fundamentais para 
obter placas com corte perfeito

A empresa
Fundada em 1972, a Granorte é uma empresa dedicada ao mercado da cortiça. A 
sua gama de produtos varia entre cortiça granulada a aglomerada, pavimentos e 
paredes em cortiça, assim como rolos de cortiça.
Um crescimento sustentado, suportado por uma estrutura financeira estável, uma 
equipa técnica e humana de elevado padrão, uma constante preocupação com a 
qualidade, desenvolvimento e protecção do ambiente, fazem da Granorte numa das 
empresas mais fiáveis e prestigiada neste sector de actividade.
Para que o acabamento dos seus produtos tivesse uma maior qualidade, instalaram 
uma guilhotina Polar 155X, que para além de garantir uma qualidade de corte irre-
preensível, agilizou todo o processo produtivo.
Com mais de 100 anos de existência, a Polar Mohr é o maior produtor de guilhotinas 
a nível mundial para os mais diversos sectores de actividade. Os seus equipamentos 
são conhecidos pela sua durabilidade, robustez e precisão de corte.

Breve história da cortiça
A cortiça é proveniente da casca do sobreiro, Quercus Suber L, que cresce sobretudo 
na região mediterrânea. A casca é um tecido vegetal composto a partir de uma 
aglomeração de células mortas cobertas de ar e alinhadas com camadas alternativas 
de celulose e de súber. 
O uso da cortiça como matéria-prima remonta à época de fenícios e gregos. 
Graças à sua utilização para rolhas nas garrafas de vinho, a cortiça começou a ser 
conhecida em todo o mundo. Na realidade, é o único material que garante uma boa 
preservação no envelhecimento dos vinhos.
Hoje em dia, a cortiça representa para Portugal um recurso valioso ao ser um dos 
produtos mais exportado, sendo uma matéria-prima nobre cuja utilização se estende 
a variadas utilizações como sejam os revestimentos de solos, os isolamentos (térmicos 
e acústicos), os componentes para calçado e para a indústria automóvel, etc.

Guilhotina Polar 155 X 
dinamiza o acabamento 
de materiais produzidos 

em cortiça.

Tipografia Belgráfica, Lda • Põe em marcha nas suas exce-
lentes instalações uma linha de corte Polar 11� XT, equipada 
com dois elevadores.

Guilhotina Polar 115XT 
com dois elevadores 
LW-1000-4 e LW-1200-4

Tecnologia Competitiva
A Belgráfica não iniciou a sua actividade pela mão de Vitor Rodrigues, mas foi a partir do momento 
em  que este a adquiriu, em 1981, que a empresa deu o salto tecnológico necessário para se tornar 
numa gráfica de referência.
A Vitor Rodrigues e sua esposa Preciosa Rodrigues se deve o esforço de uma gestão empresarial que 
se tem empenhado em investir em novas tecnologias, com o fim de cumprir com a máxima quali-
dade e serviço às exigências e necessidades dos seus clientes. Actualmente assessorados pelo filho 
Vitor, que tomou a seu cargo as áreas produtivas da empresa  com o propósito de seguir os valores 
que seus pais lhe transmitiram e continuar a situar a Belgráfica num patamar de tecnologia que a 
torne competitiva e sustentável, de forma oferecer sempre um serviço excelente com os meios mais 
avançados.
A compra da Polar 115 XT, equipada com dois elevadores, foi o culminar de investimentos ante-
riores, que contemplaram uma Heidelberg Speedmaster SM 74-4+L, um CtP Heidelberg Suprasetter A75, 
uma máquina de dobrar Heidelberg Stahlfolder TH 82, e uma linha de acabamento de revista  
Heidelberg Stitchmaster ST100.
As guilhotinas com a opção XT, para além do ecrã touchscreen, que agiliza e facilita ainda mais o ma-
nuseio, têm outras funções que aumentam a sua produtividade, como a possibilidade de programar 
a velocidade do esquadro, descida da faca e do calcador durante um trabalho.
Ao receber periféricos como mesas vibradoras automáticas, elevadores e sistemas automáticos de 
carga e descarga, as guilhotinas Polar podem aumentar ainda mais a sua produtividade. Através do 
Prinect Compucut, também podem ser ligadas ao fluxo de trabalho da gráfica, possibilitando, assim, 
programar dados e ajustes na pré-impressão, diminuindo os tempos de acerto.

Vitor Rodrigues, 
a esposa Preciosa e o 
filho Vitor Rodrigues

Eng. Paulo Rocha, administrador da Granorte

Quercus Suber L (sobeiro)
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Sersilito – Empresa Gráfica, Lda • Vocacionada para obras 
de alta qualidade produzidas em equipamentos de avançada 
tecnologia.

Competência e profissionalismo
Empresa de carácter jovem e dinâmico, destaca-se pela perfeita organização da equipa 
humana, a grande harmonia e união familiar e pelas ideias muito claras no momento 
de investir.
Serafim Silva e o filho, Henrique Silva, marcados pela competência e pelo profissiona-
lismo, têm-se distinguido pela qualidade de trabalhos de alta gama produzidos, que 
requerem uma atenção muito especial e o máximo esmero.
Livros de arte e de fotografia, reproduções fotográficas, catálogos de produtos,  
brochuras institucionais e outras obras de grande exigência são primorosamente exe-
cutadas por um quadro de profissionais altamente profissionalizados, designers, li-
cenciados e pós-graduados em artes gráficas, que acompanham as novas tendências e 
exigências do mercado. 
A complementar um recente conjunto de vultuosos investimentos, acabaram de ins-
talar uma guilhotina rápida Polar 115 X, tendo por objectivo agilizar o processo produ-
tivo da empresa na área do corte e do acabamento.

Duas aquisições de 
uma assentada só: 
Polar 78 X  
e Polar 92 X.

Marsil - Artes Gráficas, Lda • Volta a ser actualidade pelas 
suas duas últimas aquisições: uma guilhotina rápida Polar 
7�X e uma outra Polar �2X

Investimentos continuados
A Marsil, empresa com mais de 50 anos de permanência no mundo das artes gráficas, 
tem demonstrado uma atitude aberta perante os desenvolvimentos tecnológicos 
verificados neste sector, investindo continuamente em equipamentos de última ge-
ração. Agora, mais uma vez e de uma assentada voltaram a investir na compra de duas  
guilhotinas Polar: uma Polar 78X e uma Polar 92 X. 
A guilhotina Polar X é o modelo básico programável com programação gráfica auto-
mática para um elevado nível de automatização no ciclo de trabalho. Dispõe de ecrã a 
cores TFT de 15”, e ainda da nova opção “P-Net”.
Como líder mundial de mercado, a Polar sente a obrigação de ultrapassar as expec-
tativas dos seus clientes, especialmente quando se trata de investir em segurança e 
automatização dos processos de trabalho.
Desde a guilhotina mais pequena até ao sistema mais sofisticado (que produz em 3 
turnos sem necessitar de intervenção humana) a Polar oferece a melhor solução para 
cada necessidade. Desta forma cumpre e ultrapassa as exigências do mercado para 
todos os formatos, sendo um marco na produção racional na área do acabamento.
As inovações introduzidas pela Polar-Mohr aumentam o rendimento das guilhotinas
rápidas em cada mudança de geração.

Guilhotina rápida Polar 115 X 

Serafim Silva, fundador da empresa
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Fozgráfica - Soc. Gráf. da Figueira,Lda • Novo investimento. 
Desta vez, numa guilhotina rápida Polar 7� XS.

30 anos de existência
A história da Fozgráfica remonta aos anos 80 do século passado, portanto a caminho 
dos 30 anos de existência. É uma empresa familiar comprometida com a qualidade,  
que produz uma diversidade de produtos impressos, desde comerciais, publicidade, 
revistas, sacos, brindes, decoração de montras e viaturas, etc. e também carimbos.
José Grilo e os filhos, Ricardo e Margarida, juntaram ao rol das recentes aquisições,  
uma Heidelberg Speedmaster SM 52-2, um CtP Suprasetter A52 e uma guilhotina Polar 
78 XS, com todos os requisitos de segurança e alta comodidade operacional.
A Polar 78 XS está equipada com ecrã de 5.5” monocromático. É rápida e o modelo pro-
gramável para aqueles que procuram mais. É ideal para pequenos formatos até DIN A2 
(43x61 cm), corta de forma rápida e segura papel, cartão, cartolina e lâminas com uma 
longitude de corte até 78 cm e pode ser utilizada em todos os sectores.
Graças à utilização de novos materiais, nova composição electrónica e novas técnicas de 
utilização, a nova geração de guilhotinas ultra-rápidas convertem-se inevitavelmente 
no núcleo de qualquer sistema de corte.

 

Depois de aquisições 
na área da impressão e 
pré-impressão, seguiu-
-se o investimento na 
área do corte com uma 
guilhotina Polar 78 XS.

Gráfica do Tortosendo, Lda • Uma guilhotina rápida Polar  
7� XS equipada com elevador LW-1000-�, facilita o trabalho  
e oferece maior qualidade ao produto acabado.

Segurança e produtividade
A Gráfica do Tortosendo nasce do sonho de um jovem com pouco mais de 20 anos, 
Francisco da Silva Baptista. Depois de muitos anos de luta, que permitiram cimentar a 
posição da Gráfica de Tortosendo no sector gráfico, Francisco Baptista, conjuntamente 
com a esposa Maria Celeste e os filhos, Teresa e Abílio, conseguiu evolucionar de forma 
permanente, tanto empresarial como tecnologicamente, dotando a sua empresa com 
equipamentos à altura de satisfazer as exigências do mercado. O investimento mais 
recente que efectuou foi a aquisição de uma guilhotina Polar 78 XS acoplada com um 
elevador LW-1000-4.
Existem dois motivos para adquirir os elevadores de pilha e dispositivos de carga Polar. 
O primeiro é que se pode obter um rendimento e produtividade superior. O segundo 
é a protecção da saúde e a segurança laboral. A Polar proporciona postos de corte de-
senhados ergonomicamente, convertendo-os num ponto chave dentro da segurança 
laboral.
Os elevadores de pilha Polar LW facilitam o trabalho elevando o material a uma altura 
cómoda e podem ser utilizados em todos os lugares, graças à sua mobilidade, onde seja 
necessário elevar material ou colocá-lo em paletes.

Guilhotina rápida  
Polar 78 XS equipada 
com elevador  
LW-1000-4 agiliza a 
área do corte.

José Grilo e filhos, Margarida Ramos  e Ricardo Grilo


