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3 a 16 de Maio

Ao longo de mais de 60 anos de parceria empresarial com a Heidelberg, ambas as empresas cresceram e 
tornaram-se líderes de mercado nos seus segmentos. Em todo este tempo a Polar vendeu mais de 140.000 
guilhotinas através da parceria estabelecida com a Heidelberg.
Na Drupa, como vem sendo tradição estarão de novo juntos. A Heidelberg ocupará o pavilhão 1 e a Polar o 
pavilhão 2, onde se encontram também os outros parceiros de negócio da Heidelberg.
Desde 1949 no mercado, apresentou a sua primeira guilhotina na feira de primavera de Frankfurt desse ano, 
tendo a sua tecnologia e vasta gama de funcionalidade surpreendido os gráficos daquela época. Desde, então, 
o seu crescimento diz mais do que mil palavras. A tecnologia de corte Polar disponibiliza actualmente para 
o mercado mundial uma vasta gama de modelos e formatos de linhas de corte completamente automáticas.

Líder mundial com mais de 140.000 equipamentos 
instalados

Pavilhão 2 • Stand AO1-01/AO1-03
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Prezados Amigos Clientes 

Com a Drupa 2012 praticamente à porta, é com o maior prazer que venho lembrar 
este importante evento, que terá lugar em Düsseldorf – Alemanha, de 3 a 16 de Maio 
próximo. 

A Drupa é, como sabem, o maior acontecimento da Indústria Gráfica Internacional, 
que desde 1950 se tornou numa vivência fascinante para centenas de milhares de visi-
tantes, que de 4 em 4 anos ali se concentram no grande palco que é a feira, ajuizando 
da qualidade de cada produto ou da mais valia de cada conceito. Neste ano de 2012 
a Drupa comemora um importante aniversário: há 62 anos celebrou a sua primeira 
feira, este ano chega à 15º edição. Razão para felicitar a Drupa e desejar-lhe muitas 
outras décadas de êxitos, em benefício dos gráficos do mundo inteiro.

Nesta Drupa , a Heidelberg apresentará no pavilhão 1 o seu programa de máquinas e 
sistemas e no pavilhão 2 concentrará todos os seus parceiros de negócio.

Não me é possível enumerar aqui todas as novidades que a Heidelberg e os seus par-
ceiros de negócio vão apresentar na Drupa, mas o que é claro é que, mesmo em situ-
ação de crise, as empresas fazem esforços intensivos a investigar e desenvolver novos 
produtos, para que o trabalho do gráfico seja cada vez mais simples e produtivo. 
Esta é a razão porque tanto as grandes como as média e pequenas empresas gráficas, 
apostadas a enfrentar tempos vindouros, terão muito a ganhar visitando a feira com 
o sentido voltado para o que há-de ser o seu futuro negócio, de forma a poderem 
resistir num mercado que exige, cada vez mais, empresas sprinters especializadas 
em trabalhos para ontem, tecnologicamente melhor apetrechadas e bem preparadas 
para a competição da produtividade.

Sob o mote DISCOVER HEI a Heidelberg caracteriza cada sector do pavilhão com os 
seguintes temas:  PRODUCTIVITY,  ECO,  FLEXIBILITY,  INTEGRATION, 

 EMOTION e  END.

Com Amizade,
Augusto Monteiro

O ambiente da Drupa 2008 dificilmente conseguiria ser melhor. Entre 29 de Maio e 11 de Junho de 2008, em Düsseldorf, 
cerca de 390.000 visitantes de 140 países e aproximadamente 3.000 jornalistas de 84 nações obtiveram informações sobre 
inovações, desenvolvimentos e novas áreas de negócio, todas as conversas eram sobre investimentos na ordem de nume-
rosos milhões. Como resultado, a Drupa conseguiu mais uma vez estender a sua importância no mercado global e o seu 
posicionamento internacional. Isto é agora confirmado pelo relatório divulgado por  por um instituto de análise de mer-
cado independente - Mechtchild Lamping (Market Research Officer).

A quota de visitantes internacionais  em 2008 foi de 59%, mais 4% do que no ano 2000. Desde a Drupa 2000 que o número 
de visitantes internacionais tem vindo a crescer consistentemente – actualmente um total de 230.000 visitantes.  Por sua 
vez, o número de visitantes provenientes de fora da Europa atingiu os 43% (2004 foi de 40%). Este crescimento provém 
principalmente dos especialistas da Ásia e América: o evento de 2008 atraiu 15.600 visitantes da América do Sul e Central, 
11.700 dos EUA e 50.500 da Ásia. Destes, 44% eram gestores de topo e 70% dos visitantes provientes de fora da Europa vieram 
com a intenção de comprar, ou seja, os visitantes eram pessoas com competência para tomar decisões e com potencial de 
investimento, o que faz deste resultado algo de extraordinário.

Com o passar dos anos, a Drupa tornou-se não só numa feira onde poderá ver os últimos desenvolvimentos e colocar en-
comendas mas, também, num barómetro fiável para toda a indústria gráfica, incluindo mercados, clientes e fornecedores.

O portfólio de produtos apresentados na Drupa é impressionante, com tecnologias tradicionais a pioneiras que abrangem 
áreas como pré-impressão, impressão (maquinaria, aplicações e acessórios), produção de livros e acabamento de produtos 
impressos, assim como serviços de conversão de papel, produção de embalagens, materiais e consumíveis.

A Drupa 2012 será novamente o ponto de encontro para todos especialistas do mundo inteiro,  que na busca de novas opor-
tunidades de negócio, procuram adequar as suas empresas aos tempos actuais.

O que diferenciará a Drupa 2012?Drupa 2012 • Editorial

Mais visitantes da Ásia, América do Norte e Médio Oriente.
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PRODUCTIVITY
Trabalho e disciplina nem sempre são suficientes. Sem uma organização perfeita, até os melhores sistemas de produção 
podem encalhar. Para que o seu esforço na gráfica valha realmente a pena, você necessita de processos fluídos e meios de 
produção eficazes e fiáveis. Nós ajudámo-lo a transformar a velocidade, a qualidade e a fiabilidade dos nossos equipamentos 
em produtos de impressão rentáveis, porque a produtividade é a sua maior vantagem competitiva.

Com uma velocidade de 18.000 folhas por hora, os nossos equipamentos oferecem a melhor tecnologia disponível no 
mercado em termos de performance. O Prinect confere o toque final a todo o fluxo de trabalho. Os nossos serviços de con-
sultadoria e de formação optimizam o vosso modelo de negócio. Nós asseguramos que o vosso equipamento permaneça 
operacional ao disponibilizarmos um serviço técnico especializado. A produtividade que daí advém permite estar na linha 
da frente, até mesmo quando a competição é particularmente feroz.

Novos desenvolvimentos na série Speedmaster XL estão entre as inovações que serão apresentadas na Drupa 2012. Graças 
à nova Heidelberg Speedmaster XL 105-P, que agora permite beneficiar, em retroverso, de um aumento de 30% em termos 
de produtividade. Uma velocidade de 18.000 folhas/hora, também em retroverso, irá melhorar significativamente o rácio 
custo/benefício. 

 PRODUCTIVITY
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O produto impresso é valioso e imprescindível, da mesma forma que os recursos utilizados para o produzir. Conscientes 
disso, desde há décadas que fornecemos aos nossos clientes meios de produção que fazem com que a impressão respeite o 
meio ambiente e seja um negócio rentável: as eficazes soluções Heidelberg reduzem ao mínimo os desperdícios, as emissões 
e o consumo energético. Desde a pré-impressão à impressão até ao acabamento: “Think economically, print ecologically”.

Os nossos consumíveis são “amigos” do ambiente. O equipamento e as tecnologias que fornecemos cortam nos desperdí-
cios, reduzem emissões durante o processamento e são extremamente eficientes em termos energéticos. Como resultado 
final, teremos produtos impressos de forma “amiga” do ambiente, que também trazem benefícios económicos.

Visite o stand da Heidelberg na Drupa 2012 completamente livre de carbono e veja as máquinas de impressão offset que 
temos para oferecer. Virtualmente todas estas máquinas de impressão estão equipadas com dispositivos para impressão 
sem álcool ou com redução de álcool. Constate que não há qualquer impedimento em termos de qualidade e produtividade. 
 

 ECO
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FLEXIBILITY

 

 

As gráficas de hoje têm que cumprir tarefas muito diversas e oferecer aos seus clientes, com a mesma facilidade, produtos 
com acabamento de alta gama, tanto em grandes como em pequenas tiragens. Os seus equipamentos, portanto, devem ser 
flexíveis. Com as técnicas digital e offset, dará resposta a qualquer trabalho. O nosso portfólio de produtos permite-lhe 
beneficiar destes dois processos e obter as melhores soluções de um único fornecedor.

O Anicolor é a solução perfeita para tornar as curtas tiragens rentáveis, beneficiando da qualidade offset. Os sistemas de 
impressão digital da Ricoh são ideais para a produção de produtos impressos personalizados ou customizados. O fluxo de 
trabalho Prinect permite-lhe combinar impressão offset e digital, assegurando a flexibilidade que precisa para dar resposta 
às necessidades dos seus clientes, permitindo-lhe realizar, tanto em tiragens curtas como grandes,  produtos impressos 
com elevado acabamento.

Descubra na Drupa 2012 como é rápido e fácil produzir todos os trabalhos com eficiência de custos em equipamento ade-
quado, assim como realizar diversas mudanças de trabalho em quase tempo nenhum e que benefícios poderá retirar, a 
médio prazo, com a combinação inteligente da impressão digital e offset. 
 

 FLEXIBILITY
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Muitos negócios fazem-se hoje em dia pela Internet aproveitando a World Wide Web como moderna rede de distribuição. O 
que para os seus clientes é só uma ligação por cabo, para si é uma fonte adicional de receita. Com o nosso fluxo de trabalho 
Prinect facilitamos o software que necessita para lograr o seu objectivo. O Prinect integra todos os processos e dados para 
que alcance a máxima produtividade, fiabilidade e disponibilidade no seu negócio online.

Os novos módulos Prinect simplificam o manuseamento de dados entre o portal de Internet e a produção e estão entre as 
inovações que serão apresentadas na Drupa 2012. Estes módulos geram automaticamente trabalhos de impressão, montam 
formas de mistura de forma inteligente e, por fim, incorporam-nas no fluxo de trabalho de forma a optimizar a produção 
-  isto inclui processos de monitorização, aprovação online e provas. Na Drupa podemos mostrar-lhe como pode evoluir 
desde a gráfica tradicional de offset ao prestador de serviços online com produtos de elevada qualidade. 

Saiba como tirar o máximo das tecnologias de impressão e informação de modo a alcançar o maior número de potenciais 
clientes: abrir uma loja na Internet, estar disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, por forma a que a possa integrar 
o seu portfólio no cada vez mais crescente mercado online e assim maximizar os seus lucros – um porfólio de produtos 
produzidos com eficiência de custos e em máquinas produtivas que se encaixam eficazmente no fluxo de trabalho.

 INTEGRATION
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Para um fabricante de artigos de marca, dotar de emoções os seus produtos tem grande importância. Ajude-o a consegui-
-lo, arrancando das suas máquinas o efeito mais humano que podem transmitir. Transforme sentimento e ideias originais 
em experiências sensitivas e visuais com as técnicas de acabamento. Na Heidelberg encontrará as soluções ideais para 
converter os desejos dos seus clientes em prazer sensorial e proveitoso por igual.

As impressoras Duo e LPL são máquinas especiais que lhe permitem imprimir trabalhos extremamente complexos. Tecno-
logias especiais, tintas e vernizes, que lhe permitirão incutir uma imagem de marca nos seus produtos. Com os módulos 
estampagem a frio e unidades de verniz poderá conseguir obter efeitos de imagem brilhante, que permitirá aos clientes 
produtos fora-de-série, e a si poder beneficiar das margens atractivas que o segmento de luxo permite.

Na Drupa 2012 poderá encontrar a Heidelberg Speedmaster CX 102. Com a sua vasta gama de configurações, que cobre 
virtualmente qualquer opção de acabamento de superfície imaginável, é a máquina de impressão ideal para entrar no 
acabamento em outras áreas de negócio e, desta forma, aceder a um novo grupo de clientes. Com a máquina de impressão 
Heidelberg Speedmaster CX 102 poderá ter uma produção rentável para uma vasta gama de aplicações.

 EMOTIONS
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A embalagem marca a diferença, compra-se o que se gosta. Retire proveito disso, oferecendo aos seus clientes embalagens 
que saltem à vista. Com a nossa refinada técnica de acabamento poderá transformar qualquer embalagem num requintado 
e funcional produto de consumo, para que ao final  do dia a sua receita seja também brilhante.

Brilho, resplendor, atracção visual, tem vantagens concretas, principalmente nos locais em que o produto se apresenta 
num ambiente cheio de estimulo, como por exemplo, numa perfumaria. Para sobreviver aqui, tem de chamar à atenção. 
O desenho da embalagem é preponderante neste caso. 

Soluções de software e hardware perfeitas para todos os serviços que possa precisar na impressão industrial de embalagens, 
incluindo consumíveis especiais para aplicações no sector farmacêutico e alimentar. Com os equipamentos Heidelberg, 
poderá produzir até mesmo a embalagem menos convencional com extrema facilidade. Assim, poderá transformar-se num 
dos “grandes”.

 END



Especialistas em livro colocam 
confiança neste nome

Com presença de relevo na Drupa 
para um audiência mundial

Pavilhão 17 • Stand A59/C59 Pavilhão 16 • Stand D22-1/D22-2

A Kolbus remonta ao ano de 1775, quando Chris-
tian Henrich Kolbus abre uma loja de ferragens em 
Rahden. Em 1900, August Kolbus começa a produzir 
a primeira máquina de encadernação de livros.
A experiência de mais de 100 anos tornou a 
Kolbus num nome incontornável neste sector 
do acabamento, pois ao longo dos anos tem di-
reccionado e moldado o progresso técnico desta 
área de negócio. 
A vasta gama de produtos Kolbus reflecte pro-
ximidade com o cliente, conhecimento do 

mercado e engenharia inteligente. A produção 
em linha de jornais, catálogos, capas forradas 
e livros de capa dura são a especialidade da 
Kolbus, que representa know-how, experi-
ência e tecnologia inovadora orientada para 
o futuro. Todos os dias, as linhas de produção 
Kolbus geram volume de negócios e novas 
oportunidades na vasta gama de segmentos 
de produtos em todo o mundo - acompanhado 
pela fiabilidade e consequente orientação da 
qualidade.

"A Drupa é o lugar de eleição para os fornecedores po-
derem apresentar novas tecnologias para uma audiência 
mundial e é o sítio ideal para os gráficos e editores ava-
liarem, globalmente, um vasta gama de soluções," refere 
o presidente da Goss International e CEO Jochen Meissner. 
O Sr. Meissner projecta que os visitantes presentes na 
Drupa irão questionar definições convencionais, no-

meadamente quais os processos de impressão que pro-
duzem determinados produtos. Ele espera que os grá-
ficos e editores estejam particularmente interessados na 
utilização de processos diferentes - ou na combinação 
de processos - de modo a que possam providenciar aos 
seus clientes produtos mais atractivos, impressos com 
maior eficiência de custos.

A Goss International está a investir numa presença de relevo na Drupa 2012. A nova máquina de impressão para 
embalagem Sunday Vpack, a máquina de impressão compacta Colorliner CPS e a Sunday 5000 estarão entre 
os sistemas que a Goss irá apresentar. Estes equipamentos oferecem novas capacidades de performance para 
suprimir necessidades actuais e emergentes.

A informação impressa e encadernada desempenha um papel central em todas as áreas da nossa 
vida. O nome Kolbus está por detrás de muitos desses produtos - dificilmente existirá um livro 
no mundo inteiro que não tenha estado em contacto com as máquinas Kolbus durante o seu 
processo produtivo.



Plasticização perfeita do jeito que você precisa

Os seus equipamentos são concebidos tendo em linha de conta factores chave no processo produtivo de 
uma empresa: elevada produtividade, elevada durabilidade, baixa manutenção e performance fora-de- 
-série.

Na Drupa 2012 apresentarão os seguintes equipamentos:

- MINI 105 x 76 TPHS - MINI 74 TPH-74 SUV-S - MINI 76 SD TPEM-CC 76 - MICRO 52 SD T - 52 SUV - MINI 
36 TPM-36 SUV 

A Autobond Mini 36 TPM - 36 SUV será apresentada pela primeira vez na Drupa 2012. 
A sua tecnologia inovadora torna possível produzir laminação térmica em frente ou frente-e-verso, numa 
única passagem, com UV local de um lado da folha. Isto permite uma produção mais económica de tra-
balhos com verniz de elevada qualidade, quer para os gráficos digitais quer os de offset, pois conseguem 
produzir uma série de produtos impressos, desde folhetos de alta qualidade, cartões de visita a capas de 
livros em curtas tiragens.

Pavilhão 11  • Stand A23

A Autobond produz uma vasta gama de equipamentos que realça e protege os seus trabalhos impressos. 
Para isso dispõe de tecnologia capaz de lhe dar a vantagem competitiva que necessita. O seu compromisso 
baseia-se em tornar as empresas da indústria gráfica mais dinâmicas e flexíveis, ao produzir equipamentos 
de plasticização de elevada qualidade.

As ideias criam valor. É debaixo deste slogan que os engenheiros da Kama concebem máquinas de 
corte-e-vinco e coladoras- dobradoras de elevada qualidade para todo o mercado mundial. E fazem-
-no há mais de 100 anos. 

Moderna tecnologia e extraordinária precisão

Pavilhão 2 • Stand B32-1/B32-2

FINISHING AND BEYOND

Parceiro fiável nos processos de corte e acabamento, oferece aos seus clientes uma vasta gama de 
soluções para tiragens médias e pequenas. Cada equipamento Kama contém uma porção do futuro, 
por forma a que o cliente possa maximizar o investimento.
Os clientes Kama são normalmente gráficos especialistas em embalagem e livro, que trabalham 
dentro do formato médio. No entanto, também outros clientes do grande formato utilizam os equi-
pamentos Kama nos casos em que encomendas no formato médio justificam a sua utilização.
A distribuição dos seus equipamentos é efectuada através de parceiros de negócio, como é o caso 
da Heidelberg. 

O novo modelo KAMA ProCut 74 para o formato 60x70 cm foi concebida para cortar e efectuar ope-
rações de acabamento em trabalhos pequenos e médios. Esta máquina efectua corte, vinco, picote, 
meio-corte e alto relevo a frio tanto em papel, cartolina, cartão e plástico.. Também, para estam-
pagem a quente, combinação de estampagem e alto relevo e para holograma. Como substituição 
das máquinas cilíndricas existentes, este modelo oferece duplicação da produtividade, melhorias na 
qualidade do corte e uma maior variedade de aplicações. O cortante utilizado nas cilíndricas pode 
ser utilizado nesta máquina. 



O mercado do digital encontra aqui as ferramentas certas 
para o acabamento

Pavilhão 13 • Stand B90

A Tecnograf está pronta para apresentar as novas máquinas na Drupa 2012. O novo mundo da impressão digital está a 
desenvolver-se de tal forma que a Tecnograf decidiu apresentar equipamento para este tipo de mercado e assim oferecer 
o equipamento certo para as necessidades reais dos seus clientes: uma nova versão para encadernadora e novas soluções 
para garantir a fiabilidade e qualidade a que a habituou os seus clientes.

A Tecnograf é um fabricante italiano com mais de 35 anos 
de experiência no mundo gráfico que acredita que investir 
em tecnologia e recursos humanos é o caminho certo para 
a obtenção do sucesso. A complexidade para a criação 
de uma determinada solução e respectivas peças é de tal 
ordem que requer estrutura, esforço técnico e vontade 
de crescer. Para garantir a qualidade dos produtos e o seu 

compromisso em continuar a desenvolver novos produtos, 
a Tecnograf dispõe de um departamento de investigação e 
desenvolvimento assim como de um grupo de seis designers 
mecânicos e um engenheiro de programação Siemens que 
seguem um determinado projecto passo a passo de modo 
a que o produto final seja o solução adequada às necessi-
dades dos seus clientes.

As máquinas de impressão semi-rotativas, rotativas offset combinadas e rotativas flexográficas Shaft Less desen-
volvidas para os mercados de etiquetas, embalagens flexíveis, formulários, documentos transaccionais e produtos 
com dispositivos de segurança tornaram a Rotatek líder de mercado.

Empresa líder no fabrico de impressoras rotativas 
e equipamentos complementares

Pavilhão 11 • Stand E19

A produção de produtos com dispositivos de segu-
rança impressos está a ganhar cada vez mais impulso 
devido à consciência global para a protecção da marca 
("Brand Protection") e combate à falsificação (contra-
facção).
A Rotatek apresenta uma vasta gama de equipamentos 
capazes de imprimir todos os tipos de produtos e apli-
cações de segurança, nomeadamente etiquetas RFID 
(Identificação por rádio-frequência), cheques, cartões 

de embarque, cartões telefónicos, bilhetes de eventos, 
diplomas, certificados governamentais, papel do es-
tado, selos e carimbos, etc... graças às combinações 
de diversas tecnologias como offset húmido e seco, 
estampagem a quente, serigrafia, flexografía, tintas 
UV, tintas luminescentes, tintas apagáveis, tintas re-
activas, efeitos iridescentes ou numeradores digitais 
e com a versatilidade de os produtos poderem ser en-
tregues em zigue-zague, folha e bobine. 



A forma inteligente de simplificar 
trabalhos de alta complexidade

Mais automatização e mais qualidade no acabamento  
de impressos e revistas

O profundo conhecimento sobre os requisitos do acabamento e o trabalho 
harmónico de todo o staff da Petratto permite criar e produzir tecnologias 
inovadoras.
Sempre com uma premissa: não copiar equipamentos. A tecnologia copiada 
não permite um desenvolvimento de fundo. Todos os equipamentos Petratto 
estão patenteados por forma a proteger as suas ideias e os trabalhos dos seus 
clientes.
Veja na Drupa a sua vasta gama de equipamentos, tais como:

•  Metro 78/105 –  dobradora – coladora para a solução perfeita de caixas e 
pastas de qualquer tipo 

•  Cordoba –  dobradora – vincadora – coladora de maior qualidade para a 
produção de capas com badanas 

•  Sab 100C Digital –  dobradora – vincadora – coladora para produzir capas fle-
xíveis e integrais, capas com badanas e capas com bolsas.

•  Mini Bat – máquina de vincar para clientes do digital.

A Theisen & Bonitz é uma empresa familiar que oferece equipamentos de elevada qualidade e fiabilidade. Os exemplos 
ilustram como a experiência adquirida durante muitos anos e a orientação da geração actual permite produzir má-
quinas de alto nível para um mercado fortemente competitivo. 

Pavilhão 11 • Stand D43 Pavilhão 13 • Stand B36

Com o objectivo primordial de facilitar cada vez mais a vida aos clientes, a Theisen & Bonitz está constantemente 
a optimizar a técnica do acabamento. Todos os sistemas alcançam maior eficiência quando combinados com uma 
agrafadora-dobradora-cortadora.

Para trabalhos alceados,  pode eleger diversos sistemas:

• tb sprint -  a máquina ideal para qualquer tipo de trabalho, com uma técnica de transporte que abarca uma ampla 
gama de materiais desde papel cebola até cartolina;

• tb flex -  com um sistema de cinta de transporte oferece possibilidades de sincronização especial que alcança veloci-
dades mais elevadas com todos os tamanhos actuais. A especialista para um acabamento perfeito;

• tb eco -  também com a técnica de transporte de folha e com todas as vantagens da tb sprint. A funcionalidade mecâ-
nica está aqui em primeiro lugar.


