
Drupa 2008 Especial32 Drupa 2008 Especial �

No rescaldo da Drupa 2008
As grandes novidades

NewsLetterBoletim informativo para a Indústria Gráfica • Out./Nov. 2008

HEI SOCIETY, drupa 2008



Drupa 2008 Especial2 Drupa 2008 Especial 3

Estimado leitor,

Com uma excelente participação, tanto dos fabricantes como dos empresários pro-
fissionais gráficos, a Drupa 2008, apesar da conjuntura económica registar momen-
tos de alguns ajustamentos, apresentou todos os dias uma elevada moldura humana 
interessada em descobrir novos produtos e equipamentos que satisfizessem a ne-
cessidade de tornar mais produtivas e rentáveis as suas linhas de produção, ou tão 
somente informar-se para onde caminha o futuro da indústria gráfica.

Quem teve oportunidade de visitar a Drupa pôde verificar que o número de em-
presários e profissionais com capacidade de decisão, foi muito superior a edições 
anteriores. Alguns dados estatísticos mostram que os visitantes, fora da Alemanha, 
que viajaram até Düsseldorf foram cerca de 65% do total, uma percentagem su-
perior à de outras Drupas. Para a Heidelberg e Polar, que ocuparam totalmente os 
pavilhões 1 e 2, a Drupa saldou-se por um grande sucesso. Receberam visitantes de 
85 países, e confirmaram mais de 2.500 pedidos.
A impressão, o sector de “Packaging”, a nova gama de CtP´s, o Prinect e as linhas 
de corte Polar mereceram atenção destacada, tendo sido a Alemanha o mercado que 
mais investiu. Das restantes representadas, destacamos especialmente: 

• Kolbus, que apresentou três importantes novidades: - uma nova linha de capa dura 
Kolbus BF 530 – 70 ciclos/minuto; uma nova linha de capa mole Kolbus KM 600 
– 7.000 ciclos/hora, e uma máquina de armar capas Kolbus DA 280 – 100 ciclos/h 

• Goss, com o novo modelo de rotativa M-600 Folia, alternativa ao offset folha, e a 
Goss Sunday 5000, primeira rotativa do mundo de 96 páginas.
A Magnum 4, Milenar, FPS e Sunday 4000 com novas funcionalidades captaram a 
atenção dos impressores de web.

• Kama, que apresentou a nova autoplatina ProCut 53, e um sistema de ramas aque-
cidas; a Autobond com a apresentação do sistema retroverso em laminação.

Sendo certo que as conjunturas económicas são variáveis, é normal que os altos e 
baixos da economia provoquem ondas ora de crescimento e prosperidade, ora de 
descrença e contenção, obrigando a ajustes em cada momento. Em qualquer caso, as 
empresas não podem deixar de acompanhar o desenvolvimento do sector, moderni-
zando-se com novos equipamentos, que lhes permitam ser competitivas e rentáveis, 
de forma a afrontar o futuro com plena garantia e confiança.

Augusto Monteiro
Pres. Cons. Administração

HEI Performance
Mudanças de trabalho em 3 minutos! 
Tempos de preparação reduzidos resultam da 
perfeita interligação de quatro inovações chave:

Durante a Drupa 2008 as demonstra-
ções da Heidelberg na Speedmaster XL 
com tempos de preparação muito curtos 
incluindo mudança de papel, impressio-
naram clientes.
Estas mudanças de trabalho foram efec-
tuadas em paralelo em duas máquinas 
de impressão com retroverso – numa  
Speedmaster XL 105 com 10  unidades de 
impressão e numa Speedmaster XL 75, 
igualmente com 10 unidades de impres-
são e unidade de verniz.
A Heidelberg está a iniciar uma nova 
etapa no mercado gráfico ao efectuar 
mudanças de trabalho em cerca de três 
minutos, para trabalhos standard. Esta 
novidade é particularmente vantajosa 

• A tecnologia retroverso da  
Heidelberg baseada na plataforma 
altamente automatizada da XL

• A nova estação de controlo 
Prinect Press Control com  
Intellistart

• O Autoplate XL, que muda to-
das as chapas simultaneamente 

• O Prinect Inpress Control – o 
sistema de medição totalmente 
integrado e em linha para con-
trolo espectrofotométrico da 
cor, combinado com controlo do 
registo automático
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para empresas cujo modelo de negócio 
seja baseado na produtividade máxima 
associada a elevada qualidade.
Rendimento excelente nos formatos 
50x70 e 70x100 cm, com velocidade 
real de 18.000 folhas/hora, pré-ajuste 
automático, suporte de impressão até 
0.8 mm, aplicações especiais como la-
minação em frio, UV integrado e pos-
sibilidade de configurações quase ilimi-
tada, constituem argumentos decisivos 
para gráficas inovadoras.
Com a Speedmaster XL, a Heidelberg 
oferece um nível de rendimento com-
pletamente novo aos seus clientes, não 
somente com as XL 75 e XL 105, mas 
também com as XL 145 e XL 162.

Equipamentos
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Heidelberg Speedmaster XL �45/�62
A Speedmaster XL �45 e Speedmaster XL �62, 
os novos gigantes de impressão offset com  
qualidade de topo, oferece performances  
muito acima de outros equipamentos similares.

Speedmaster XL �62-5+L

Speedmaster XL �62

Suprasetter �90

Esta nova geração de máquinas, desenhadas pensando 
no Packaging e na Edição Industrial, oferece aos clientes 
diversas vantagens em termos de facilidade de utilização, 
tempos de preparação reduzidos,  elevados rendimentos 
de chapa e processos de sincronização de lavagem, tudo 
isto permitindo aumentos de 20% sobre máquinas simi-
lares.
Os formatos 102x142 cm e 120x162 cm apresentados 
cobrem mais de 75% do mercado de grande formato 
mundial. Devido ao aumento dos níveis de industriali-
zação e da pressão que isto provoca nas empresas com 
operações aerodinâmicas, este segmento tornou-se num 
sector chave. 
Diversas configurações estarão disponíveis para o  
processamento de substratos numa gama de 0.06 a  
1.6 mm. Ambas as máquinas de impressão são capazes 
de operar à velocidade de 15.000 folhas/hora. Consoante 
o tipo de impressora, a velocidade máxima de impressão 
é determinada pela gama de parâmetros, nomeadamente: 
qualidade dos materiais, substratos, tintas e vernizes utili-
zados, assim como a temperatura e a humidade.

Suprasetter �45/�62/�90
Nova classe de CtP
formato VLF

A nova classe de CtP´s de grande formato (VLF) é o  par-
ceiro ideal para as Speedmaster XL 145/162 e pode fornecer 
chapas para outras máquinas de impressão até uma largura de 
190 cm. Estes CtP`s estão disponíveis com uma velocidade de 
produção de 35 chapas/hora e com uma resolução de 2540 ou 
2400 pontos/cm.
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Heidelberg Speedmaster XL 75/XL �05
A linha de máquinas mais avançada do mercado, 
agora também com opcional de frente-e-verso 
até �2 corpos e Autoplate XL para mudança 
automática da chapa.

A Heidelberg apresentou na Drupa a máquina Speedmaster XL 105 com frente-e-verso. 
Trabalhando com retiração pode alcançar 15.000 folhas/hora, o que significa 40% mais 
de produtividade que outros modelos similares. Desde o marginador até à saída, as 
Speedmaster XL foram pensadas para alcançar novas quotas de rentabilidade.
Imprimir melhor e mais rapidamente, com tempos mínimos de preparação, foram as 
premissas tidas em conta pela Heidelberg ao lançar uma nova categoria de máquinas 
com características tão distintas. 

A Speedmaster XL 75  estabelece um novo standard no formato 50x70 cm com uma 
produtividade até 18.000 folhas/hora. Para além de poder ser fornecida nos formatos 
C e F, 53x75 cm e 60,5x75 cm respectivamente, integra o Prinect Press Center com 
Intellistart, imprime em suportes entre 0.03 e 0.8 mm de espessura e conta com toda 

a gama de opções, incluindo frente-e-verso, até 12 corpos, verniz, verniz UV, verniz 
duplo, laminar em frio com Foilstar e corpos de impressão flexo antes das unidades 
de offset.
Com todas estas opções a Speedmaster XL 75, graças à sua desenvolvida tecnologia, 
é a máquina mais adequada tanto para a impressão comercial, como para packaging 
ou rotulagem.

AutoplateXL – Mudança automática da chapa

As demonstrações do Autoplate XL na Drupa mostraram 
como é possível efectuar mudanças de trabalhos em 3 minu-
tos, desde a saída da última folha do trabalho anterior até à 
primeira folha ok do trabalho seguinte, incluindo mudança 
de papel. O nome Autoplate tornou-se sinónimo, na indús-
tria gráfica, de rápida, precisa e conveniente mudança de 
chapas. Com o Autoplate XL, o processo de mudança de 
chapas completamente automático ocorre simultaneamente 
em todas as unidades de impressão. Tudo o que o operador 
necessita de realizar é levar as novas chapas para a unidade 
de impressão. Tudo o resto é despoletado por este processo 
inovador – orientado pelo menu sequencial Intellistart, que 
está integrado na estação de controlo de elevada performan-
ce Prinect Press Center.

Speedmaster XL �05 - 6 + L

Speedmaster XL 75 - 6 - P2 + L - (P=rectroverso; L=verniz)

Autoplate XL

Tecnologia que inspira

A Speedmaster XL 75 vai ao encontro das necessidades 
mais exactas dos clientes, porque é  única na sua classe 
de performance. Além disso, satisfaz os requisitos mais 
exigentes em termos de qualidade e produtividade de topo. 
Desde o marginador até à saída, a Speedmaster XL 75  
apresenta diversas e importantes inovações, representando 
um novo patamar no meio formato, que irá permitir vencer 
num mercado cada vez mais dinâmico e ferozmente com-
petitivo.



Drupa 2008 Especial8 Drupa 2008 Especial 9

Speedmaster SM/CD �02 
Uma história de êxito com mais de �00.000  
unidades instaladas que continua em versões 
que podem chegar aos �2 corpos.

Desde a última Drupa que estas duas linhas de máquinas oferecem várias inovações:

•  Prinect Press Control, através do qual se controlam as funções da máquina. Um novo 
software disponível no citado centro de controlo permite reduzir de forma muito  
significativa os tempos de preparação durante as mudanças de trabalho.

•  Uma saída melhorada faz com que o transporte da folha de papel, em especial de 
pouca gramagem, seja mais eficaz e flexível.

• Módulo CombiStar, que respeita o meio ambiente e reduz custos.
•  Dispositivos PowderStar e CleanStar com os quais se obtêm excelentes resultados no 

controlo da contaminação.
• Sistema AirStar, que reduz o consumo de energia a metade.

Speedmaster SM 52 - Anicolor 

 A máquina cujo sistema de tintagem oferece melhores custos, a partir de 200 folhas, que as impressoras digi-
tais de alta gama. 
Além disso, está preparada para imprimir diversos materiais como papel, cartolina, envelopes, etc., necessi-
tando apenas de 7 minutos de preparação para iniciar qualquer tipo de trabalho, sendo 40% mais rápida que 
numa máquina de imprimir convencional. Tudo isso é possivel graças à tecnologia de tintagem Anicolor, que 
trabalha sem zonas. Imprime a 15.000 folhas/h em formato A3 o que representa 30.000 folhas/h no formato 
A4, com qualidade puramente offset e uma total estabilidade da cor.
Se efectuarmos uma comparação com as impressoras digitais de alta gama expostas na Drupa, que imprimiam 
a 7.200 folhas/hora, a 4 cores, a tecnologia Anicolor permite uma produção rentável em tiragens muito curtas 
e oferece prestações muito superiores às que se obtêm com a chamada impressão digital. Além disso, o sistema 
de tintagem Anicolor é também eficaz e rentável nas grandes tiragens e isso não acontece com as impressoras 
digitais.
Durante a Drupa, a Heidelberg deu grande importância à apresentação do sistema Anicolor. Um grande núme-
ro de visitantes seguiu as demonstrações que, várias vezes ao dia, se produziam numa Speedmaster SM 52 de 
10 cores e numa Speedmaster SM 52 a 4 cores, ambas equipadas com unidade de verniz. 

Speedmaster SM 52 - �0 - P Anicolor

Speedmaster SM 52/SM 74

Speedmaster SM 52/ SM 74 

A nova série Speedmaster SM 52 e Speedmaster SM 74 apresentada na feira, combina as anteriores séries, 
que substituem a Printmaster PM 52, a Speedmaster SM 52 e a Printmaster PM 74/Speedmaster SM 74, ofe-
recendo grande flexibilidade com uma grande variedade de configurações, desde equipamentos mais simples 
a outros completamente automatizados. As séries Printmaster GTO 52 e Printmaster QM 46 continuam em 
linha de produção.

Speedmaster CD �02 - 4+LX
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Heidelberg Packaging - Soluções modulares 
Dymatrix/Varimatrix - Diana Pro/Diana X - 
Autoplatinas e máquinas de dobrar, colar 
e fechar caixas fora-de-série.

Na Drupa, a Heidelberg demonstrou uma vez mais a sua determinação de converter-se 
no fabricante de excelência no sector do packaging.
Com soluções e serviços para as áreas da pré-impressão, impressão e acabamento, 
fluxos de trabalho e formação, a Heidelberg é o fornecedor de tecnologia inovadora 
para o impressor de packaging. Não só oferece aos seus clientes as máquinas indi-
viduais para cada etapa, como fornece os componentes intermédios para automatizar 
processos, incrementar a sua capacidade e melhorar a qualidade da impressão e do 
acabado, onde no packaging a sua oferta de autoplatinas e máquinas de fechar caixas 
complementam o processo de produção.

Diana Pro/ Diana X • Inovações importantes

Entre as máquinas de dobrar, fechar e colar caixas dobráveis a Heidelberg produz três 
modelos: a Easygluer, a Diana Pro e a Diana X. Com velocidades que variam entre 300 
a 650 m/min e largura de entrada desde 45 a 135 mm, podem ser adaptadas a cada tipo 
de produção.

•  Easygluer é uma máquina para produções de pequenas tiragens, ainda que inclua um 
triplo carro de rolamentos em toda a sua longitude para assegurar a estabilidade; 

•  Diana Pro é a máquina utilizada nas aplicações onde se requer maior qualidade e 
velocidade;

•  Diana X é uma máquina com uma qualidade superior e uma capacidade de confi- 
guração ilimitada, já que todos os seus módulos são independentes, admitindo a sua      
conecção em qualquer número e ordem.

Série Dymatrix

Dymatrix 105 Pro CS/CSB   esp. mín. 80 gr.
78 x1060 mm – 9.000 f/h   esp. máx. 4 mm
       
Dymatrix 113 Pro CS/CSB  esp. mín. 80 gr.
820 x 1.130 mm – 9.000 f/h  esp. máx. 4 mm
       
Dymatrix 145 CSB   esp. mín. 80 gr.
1060 x 1450 mm – 8.000 f/h  esp. máx. 4 mm
    
    

Série Varimatrix

Varimatrix 105 C  esp. mín. 80 gr. 
750 x 1050 – 7.500 f/h esp. máx. 4 mm
      
Varimatrix 105 CS  esp. mín. 80 gr. 
50 x 1050 – 7.500 f/h  esp. máx. 4 mm
       
Varimatrix 105 CSF  esp. mín. 80 gr.
750 x 1050 – 7.500 f/h  esp. máx. 2 mm
    
    

Na classe das autoplatinas, a produção assenta nos seguintes modelos:

Legenda:

C = corte
S = Extracção de aparas
F = Hot Foil (estampagem a quente)Diana X

Dymatrix �05

Dymatrix/Varimatrix - Corte-e-vinco

A Dymatrix, máquina de corte-e-vinco e alto relevo para aplicações flexíveis de alta 
procura alia, em particular, a sua qualidade fora-de-série na produção de sofisticadas 
embalagens para produtos cosméticos e de alimentação, que têm de ser produzidos de 
forma muito precisa para satisfazer os elevados níveis de exigência nesta área.
A Varimatrix é uma linha de autoplatinas mais económica, mas de grande qualidade e 
confiança nas operações de corte-e-vinco e relevo e estão instaladas em muitos clientes, 
espalhados pelo mundo, da área do packaging. 
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Heidelberg Postpress
Soluções profissionais para acabamento de dobra, 
revista a ponto de arame e livro de capa mole.

Stitchmaster ST100/ ST 350/ ST 450
O topo profissional em ponto de arame

Dotadas de inteligente sistema de comando, ofere-
cem elevado nível de comodidade, qualidade e fiabi-
lidade em todo o processo. Preparadas com todos os 
automatismos que permitem uma maior flexibilidade 
nas mudanças de trabalhos.

Rendimentos: ST 100  - 9.000 ciclos/h
         ST 350 - 12.000 ciclos/h
         ST 450 - 14.000 ciclos/h

Cada uma destas linhas de acabamento oferecem 
tempos de preparação reduzidos e asseguram uma 
produção fiável em diversos formatos, em pequenas, 
médias e grandes tiragens.
No acabamento estas três soluções garantem prazos 
de entrega a clientes e acrescentam valor ao trabalho 
produzido.

Eurobind 4000 
Inovadora tecnologia na encadernação 
Hot Melt e PUR

Uma encadernadora altamente automatizada que 
graças ao seu inteligente conceito de automatização 
consegue mudanças de trabalho com grande 
rapidez e simplicidade. Está preparada para poder 
ser integrada num fluxo de trabalho Prinect da 
Heidelberg, ou seja, pode utilizar os dados de 
pré-ajuste da impressão e do pedido directamente 
na linha de encadernação a cola e enlaçar-se 
seguidamente com o sistema de informação e 
gestão (MIS).

Rendimento: Eurobind 600   -   600 ciclos/h 
        Eurobind 1300 - 1.300 ciclos/h
        Eurobind 4000 - 4.000 ciclos/h

Stahlfolder

O enorme sucesso das dobradoras da Heidelberg tem a ver com a modularidade da 
sua construção, a diversidade de opções, a produtividade e qualidade optimizada da 
dobra produzida, o que permite que sejam configuradas à medida das necessidades 
individuais de cada cliente. Com soluções a partir do formato de papel 36 x 55 cm até 
ao máximo de 142 x 165 cm a Heidelberg dispõe da mais ampla e avançada oferta do 
mercado para dobra e mailing.

Eurobind 600/ 1300/ 4000

Desde os modelos automatizados mais simples 
até ao topo de gama Eurobind 4000, a Heidelberg 
desenvolveu uma linha de encadernadoras de alto 
nível para trabalhos de exigência e qualidade. 

Stahlfolder TH/KH

Stitchmaster ST 450

Eurobind 4000
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Polar Mohr
Sempre a somar novos êxitos. Os ambiciosos 
objectivos da Polar confirmaram-se claramente 
no êxito alcançado em vendas durante a Drupa.

A apresentação da Polar na Drupa com a exposição do seu portfólio de equipamentos 
dividos em quatro sectores temáticos:
- Ideias para o corte,
- Ideias para a automatização,
- Ideias para a produção de rótulos,
- Ideias para trabalho em rede, 
confirmou claramente a capacidade de uma empresa que, Drupa após Drupa, nos sur-
preende sempre com a apresentação de um vasto parque de máquinas, todas elas com 
inovações enfocadas na automatização e nas soluções para as necessidades específicas 
dos clientes.
Conjuntamente com a Heidelberg e ocupando uma área exclusiva de 1.000 m2, a Polar 
expôs um total de 50 máquinas, mostrando novas ideias no campo da produção de ró-
tulos, na automatização, no corte e na ligação em rede, com integração do Prinect.

A Polar teve um excelente acolhimento entre os clientes, que se repercutiu no número 
de vendas efectuadas, cujo resultado foi superior a 2004, continuando assim os êxitos 
históricos de 2000. 

Este sistema de corte Polar PACE é composto por um conjunto de equi-
pamentos que funciona sincronizadamente da seguinte forma: o sistema de 
carga da Polar PACE realiza-se através de um elevador (LW-2000-7S), daí 
passa a uma vibradora com rolo expulsor de ar (RA-7), de onde a carga de 
papel fica perfeitamente igualada e, seguidamente recolhida pelas pinças de 
transporte (Autotrans) para carga da mesa traseira da guilhotina (Polar 176 
XT Autotrim) com dispositivo de giro na mesa  traseira (AutoTurn) e des-
carga automática mediante empilhador (Transomat ER 160-7S).

Vista panorâmica da Polar Mohr

Sistema de corte Polar PACE 
(Polar Automated Cutting for Efficiency)

Guilhotina Polar �37 XT Autotrim com sistema de corte PACE

12 Sistemas Polar PACE vendidos 
desde a Drupa até agora.
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Goss International
Demonstrações bem sucedidas de tecnologia 
inovadora, encomendas assinadas e perspectivas 
de projectos levaram a Goss a rotular a Drupa de 
grande sucesso.

Sob o tema “novo caminho para a impressão”, a Goss International apresentou 
tecnologias inovadoras, oportunidades únicas e uma maior gama de aplicações 
para a produção em web (offset de bobine).

Um novo modelo de rotativa, a M 600 - Folia, incorporando tecnologias que criam 
uma alternativa altamente produtiva para algumas aplicações tradicionais no offset de 
folha, foi apresentado pela primeira vez na Drupa 2008 com grande sucesso.

A impressão cauchú contra cauchú das unidades Goss M-600 assegura um registo 
perfeito entre frente-e-verso e permite utilizar todo o formato da folha, eliminando a 
necessidade de ter que deixar margens sem impressão, como é o caso das máquinas 
de folha quando imprimem a duas caras. O facto de imprimir mediante bobine reduz 
consideravelmente os custos de papel.

Também os modelos Magnum 4, Milenar, FPS e Sunday 4000, com novas funcio-
nalidades e possibilidades, assim como, a primeira rotativa do mundo de 96 páginas 
Sunday 5000 e os seus mais recentes sistemas de acabamento Magnapack e Pacesetter, 
atraíram as atenções dos muitos visitantes.

As inovações da Goss, como as plataformas da rotativa M-600, Milenar, Sunday e FPS 
e as tecnologias Digirail, Ecocool, Autoplate e Pacesetter, foram avanços importantes 
e um recorde de liderança na tecnologia para criar oportunidades únicas.

As rotativas comerciais da Goss continuam sendo peças chave na sua gama de 
equipamentos e são produtos preferidos a nível mundial.

As rotativas Goss Sunday de dupla circunferência sem ranhura, são desenhadas 
para a impressão de alta qualidade e alta paginação no sector comercial e no de 
publicações. A sua grande automatização aposta na máxima eficiência, sendo estas 
rotativas já muito conhecidas pela combinação de alta produção, grande qualidade 
de impressão e versatilidade para qualquer tiragem.

Rotativas comerciais Goss

M 600 – FOLIA 30.000 folhas/hora sem dobradora (bobine/sheeter)
(alternativas à máquina de folha de frente-e-verso)

Desenvolvimento simples

M 600  16 pág. 48.000-70.000 f/h
Sunday 2000/16 16 pág. 82.000 f/h
Sunday 2000/24 24 pág. 82.000 f/h
Sunday 3000/24 24 pág. 100.000 f/h
Sunday 3000/32 32 pág. 100.000 f/h

Duplo desenvolvimento

Sunday 4000/32 32 pág. 45.000 f/h
Sunday 4000/32 32 pág. 60.000 f/h
Sunday 4000/40 40 pág. 60.000 f/h
Sunday 4000/48 48 pág. 45.000 f/h
Sunday 4000/48s 48 pág. 60.000 f/h
Sunday 4000/80 80 pág. 45.000 f/h
Sunday 5000s 96 pág. 45.000 f/hGoss M-600 FOLIA

Aspecto parcial do stand da Goss na Drupa
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Kolbus
Na Drupa, a Kolbus apresentou como novidades 
sistemas de última geração para a produção de 
produtos de capa mole, de acabamento de livro 
de capa dura e de armar capas.

Kolbus – Engenharia dedicada ao livro

Mundialmente as máquinas e sistemas Kolbus para a produção de livros, atingem 
dia-a-dia performances que ultrapassam a expectativas dos profissionais de encadernação.
Na Kolbus, qualidade é o mote – não só na produção do bloco de livro mas também 
da capa e do corte.
 

Kolbus KM 600 - Livro capa mole

A encadernadora compacta Kolbus KM 600 para velocidades de 7.000 ciclos/h é a 
máquina ideal de preço atractivo para as empresas do sector de encadernação pro-
fissional. Acoplada com a alçadora ZU 832.A e a guilhotina trilateral HD 143.P, a  
KM 600 opera através do sistema Copilot ® da Kolbus, de modo a oferecer uma solu-
ção automatizada e extremamente competitiva na produção de blocos de livros, revis-
tas e qualquer outro material comercial encadernado.

Kolbus BF 530 - Livro capa dura

 A nova linha de produção de livros de capa dura Kolbus BF 530, para velocidade de 70 ciclos/min leva a produção de livros à escala 
industrial a um nível completamente novo. Com uma dinâmica fora-de-série, produz livros de qualidade consistente, graças à sua 
sincronização ao longo de toda a linha.
A inovação chave é o facto do produto – desde o bloco até ao livro acabado – ser adequadamente transportado  em todas as etapas, 
de modo a permitir estabelecer novos standards de qualidade, velocidade e eficácia. Construída fundamentalmente com as funciona-
lidades mais que comprovadas dos sistemas Kolbus, a BF 530 traduz-se em processos estáveis e de absoluta fiabilidade na produção 
de livros.

Kolbus DA 280 - Máquina de armar capas

A partir da Drupa, o topo de gama da Kolbus em máqui-
nas de armar capas é a Kolbus DA 280. Construída para 
velocidades com uma performance de 100 ciclos/minuto, 
satisfaz as expectativas mais exigentes dos profissionais 
do sector. Tempos de preparação reduzidos e facilida-
de de utilização tornaram-na  competitiva, até mesmo 
quando os formatos são alterados com frequência. A  
Kolbus DA 280 é uma máquina altamente dinâmica, 
de grande velocidade que eleva a qualidade e a produ-
tividade para uma nova dimensão. Construída a partir 
da engenharia já utilizada na máquina de armas capas  
Kolbus DA 270, continua o seu trajecto em termos de fia-
bilidade fora-de-série numa operação contínua e exigente. 
Este sistema pode ser operado ergonomicamente e com 
eficiência de custos por uma única pessoa, bem como ser 
acoplado a uma máquina de forrar espelhos para a produ-
ção em linha de arquivadores, jogos, calendários, etc...

Kolbus KM 600

Kolbus BF 530

Kolbus - DA 280
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Kama
Autoplatinas multi-talento. Um conceito flexível, 
tempos de preparação reduzidos e uma vasta 
gama de funcionalidades.

As máquinas Kama ProCut são a solução perfeita para o processo de acabamen-
to: corte-e-vinco, corte de plástico, estampagem a quente, hologramas, etc. 

Na Drupa foi apresentada a primeira autoplatina no formato A3 (400 x 530 mm), a 
Kama ProCut 53. Em apenas 4 m2 de espaço, dispomos de 120 toneladas de pres-
são, uma velocidade de 6.000 folhas/hora, que trabalham com gramagens de 90 a  
800 gr/m2 e uma vasta gama de aplicações desde corte, vinco, picote, meio-corte, 
alto relevo a frio e Braille. Ainda em fase de desenvolvimento está a possibilidade de 
acoplar módulos de estampagem a quente (Hot Foil) e estampagem de plástico (Hot 
Stamping Plastic).
O conceito flexível da Kama ProCut 53 está previsto para potenciar outras possibi-
lidades de utilização, mormente no acabamento de trabalhos em papel ou cartolina 
impressos em digital.

Kama ProCut 74/105

Estas autoplatinas Kama, no formato 740 x 600 mm e 74 x 105 mm, respectivamen-
te, estão especialmente concebidas para realizar os processos de corte-e-vinco e 
acabamento para pequenas, médias e grandes tiragens. Pode cortar, perfurar, vincar, 
picotar, meio-corte, estampar a frio, trabalhar com película em quente lisa, com 
relevo ou holograma. Oferecem o dobro do rendimento que uma máquina cilín-
drica, maior qualidade e dispõem de muitas mais aplicações o que as converte nas 
substitutas perfeitas. As autoplatinas Kama são flexíveis necessitando apenas de 15 
minutos para mudanças de trabalho. É fácil processar trabalhos em papel, cartolina, 
cartão ondulado (incluindo laminado) e materiais plásticos. Combina relevo e es-
tampagem a quente, estampagem de hologramas ou corte a quente.

Kama ProCut 74/�05

Kama ProCut 53

Opções: estampagem a quente, hologramas 
e corte a quente de plásticos
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Autobond 
Première em frente-e-verso, verniz UV e alto relevo 
- novos processos de plastificação - Mini 76 TPE-H 
- Mini �05 TPHS UV - Mini 76 x �02 THE

Mini 76 x 102 TPE-H - Plastificadora/Encapsuladora

Alguns dos novos modelos da Autobond são novidades mundiais que representam avanços 
significativos na arte do acabamento e a Mini 76 TPE – H (Térmica, Frente-e-verso, Encapsu-
ladora, marginador Heidelberg) certamente está incluída dentro desta categoria.
Para além da sua capacidade única para plastificar ou encapsular em frente ou em frente-e-
-verso, esta nova máquina oferece uma gama de características opcionais que permite a sua 
utilização na produção de plantas gráficas, adesivos sensíveis à pressão ou plastificação de 
filme magnético. 
A Mini 76 TPE-H pode encapsular material PET com 42 micron, 75 micron, 125 micron ou 
250 micron. No modo de plastificação pode aplicar material OPP mate ou brilhante com 25 
micron, em um ou nos dois lados numa única passagem. A velocidade máxima é de 60 m/min 
quando está a plastificar ou a encapsular. As gramagens do material a serem manuseadas du-
rante o processo variam entre 60 gsm a 650 gsm. Esta gama é a mesma para todas as máquinas 
de plastificar da série Mini da Autobond.

Mini 105 TPHS UV – Plastificadora/ Unidade de verniz UV

O desenvolvimento de uma unidade de verniz UV representa uma das “adições tecnológi-
cas” mais significativas a uma máquina de plastificar Autobond e a nova Mini 105 TPHS UV  
representa um importante passo em frente em termos de produtividade e versatilidade. Capaz 
de plastificar em frente ou em frente-e-verso numa única passagem ou aplicar verniz UV num 
dos lados, a Mini 105 TPHS UV poderá manusear formatos que variam desde o A3 ao A0. Esta 
máquina pode realizar qualquer um dos processos a 60 m/min e efectuar mudanças de sistema 
em apenas 5 minutos.

Mini 76 x 102 THE – Plastificadora/Alto relevo

Mais uma das novidades da Drupa 2008 apresentada pela Autobond foi a Mini 76x102 THE. 
Ao pressionar um simples botão o operador pode activar ou desactivar o rolo que realiza a 
ope-ração de alto relevo, que pode ser acoplado com uma vasta gama de designs.
Quando esta funcionalidade não estiver em uso, a máquina pode ser utilizada para plastificar 
papel de forma normal e tem as mesmas especificações que a Mini 76. As funcionalidades 
incluem pôr ar e rolos arrefecidos por água para manter a temperatura constante, accionamen-
tos por PLC e inversores, contador de folhas digital, barra anti- enrolamento ajustável, rolos 
ajustáveis pneumaticamente e embraiagem com accionamento pneumático para providenciar 
tensão constante entre a plastificadora e a cortadora. 

Mini 76 TPE H
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Theisen & Bonitz
Três máquinas com inovações: Alceadora TB FLEX 
B 3�2 VP - Alceadora TB Sprint B 3�0 VP - Alceadora 
TB Sprint B 208 HP cross

Alceadora TB FLEX B 312 VP juntamente com uma agrafadora-dobradora-corta-
dora TB 304 control (brochura automática em linha).

A agrafadora-dobradora-cortadora foi introduzida pela primeira vez na Drupa ante-
rior, no entanto esta máquina tinha limitações, por exemplo, em termos de formato 
e no número de cabeças cosedoras que poderiam ser incorporadas. 

Estas limitações já não existem nesta nova versão Drupa. Agora, todas as funções 
que estão a decorrer automaticamente, também podem ser parametrizadas manual-
mente ou ajustadas directamente aos produtos. A posição activa é tomada automati-
camente no programa e todos os motores podem ser reprogramados a voltar ao zero 
manualmente.

Alceadora TB Sprint B 310 VP com a agrafadora-dobradora-cortadora TB 304

Também sem extras a máquina está agora equipada com as funções mais impor-
tantes, por exemplo:

1.  Início e fim da tiragem automática de um dado trabalho através do accionamento 
ou não do vácuo

2. Sistema automático de falha/repetição de folha
3.  Manuseamento simples da alceadora e da agrafadora-dobradora-cortadora  

através de um pequeno display
4.  Redução da voltagem, à medida que os compressores são desligados automatica-

mente e novamente ligados quando a máquina inicia a sua actividade

Alceadora TB Sprint B 208 HP cross

Esta alceadora pode ter até 8 estações para o formato máximo 70x50 cm. Através 
da introdução de paredes divisórias da pilha, esta máquina pode ser convertida em 
16 estações B3 (35x50 cm).
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Petratto
Apresentação de máquinas multiuso - Dobradoras 
- vincadoras - coladoras para a produção automáti-
ca de caixas e pastas de qualquer tipo, capas com 
badanas e com bolsas, perfuração, etc.

A Metro 78/105 é a opção perfeita para todo o gráfico que 
procura a máxima flexibilidade sem renunciar a uma con-
stante e alta produção. Utiliza um design modular e dispõe de  
opcionais que podem ser incorporados consoante as necessi-
dades do utilizador, crescendo à medida que o volume de negó-
cio vai aumentando. 
Para conversões especiais de papel ou processos de dobra, as 
Metro são máquinas modulares simples, para fazer caixas e 
pastas de qualquer tipo, fitas, cartões, sacos, capas de CD com 
e sem a parte de trás, colagem, fitas bi-adesivas, perfuração 
e numeração, mailing, livros e capas de revistas, várias oper-
ações de colagem e dobra. 
Com as Metro pode produzir através de métodos rápi-
dos, eficientes e económicos. Estas máquinas permitem 
produzir uma larga variedade de trabalhos, graças à sua 
versatilidade.

A Cordoba 3 - 1200 x 510 é a máquina de maior qualidade, 
versátil, rápida, robusta e mais vendida no mundo para os tra-
balhos de capas com badanas e elaboração de folhetos de alta 
gramagem, trabalhos de caixas, etc. Este equipamento assegu-
ra que estas aplicações possam ser realizadas dentro de portas, 
eliminando a necessidade de entregar o trabalho a terceiros ou 
então a utilização de trabalho manual.
A Sab é a máquina ideal para produzir capas flexíveis numa 
única passagem sem necessidade de cortante. Equipada com 
ecrã táctil que permite o controlo remoto de todas as funções, 
marginador e saída com células fotoeléctricas que controlam 
o comprimento e quantidade de folhas na máquina,  ligação  
digital que permite a sua acoplação a outras máquinas, alinha-
mento da mesa dos rolos, desvio e registo para trabalhos em 
linha e com um ângulo de 90º, cabeças com cola quente, ro-
los para vincagem circular e facas para aparar as folhas dos  
livros.

M E T R O  B O X E S

M E T R O  C D

M E T R O  F O L D E R S

M E T R O  F I N A L  F O L D

M E T R O  C A P A C I T Y

M E T R O  D O U B L E

A N D  M U C H  M O R E ...

Cordoba 3
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IST METZ
A melhor publicidade é sempre demonstrada 
através de uma prática bem  sucedida... e foi esta a 
abordagem que a IST METZ teve na Drupa 2008.

A IST METZ é uma grupo internacional que consiste em 13 empresas com mais de 570 
funcionários em todo o mundo.
Este empresa opera numa área de 21.800 m2 que inclui produção, escritórios e o UV 
Transfer Center, onde dispõe de uma máquina de impressão a 7 cores para formação 
e testes. A IST METZ está presente em mais de 70 países com 56 representantes em 
todo o mundo. Como empresa líder neste sector tem por prática desenvolver soluções à 
medida das necessidades de cada cliente e assegura sistemas integrados na suas linhas 
de produção.

A competição na indústria gráfica é feroz: apenas as empresas que conseguem produzir 
de forma rápida e com excelente qualidade são capazes de atingir margens aceitáveis a 
longo termo. Contudo, isto requer um desenvolvimento continuo da gama de produtos 
– e a IST METZ mostrou, durante a Drupa,  um conjunto de ferramentas capazes de 
auxiliar os gráficos neste trajecto. Desde papel com verniz a plástico com superfície 
estruturada – tudo pode ser impresso de forma altamente eficiente, algo que as má-
quinas de impressão convencionais sem tecnologia UV conseguem apenas atingir em 
processos muito demorados, e nem sempre com os mesmos resultados.

Produtos de elevada qualidade em embalagem brilhantes

Tecnologia UV para gráficos de embalagem

Quer seja caixas dobradas para produtos cosméticos, embalagens flexíveis para bebi-
das, caixas metálicas para aerosóis, embalagens transparentes com produtos visíveis, 
películas para os iogurtes ou displays para apresentação de produtos, as aplicações UV 
na impressão de embalagens sobressaiem claramente das outras e desta forma criam 
uma vantagem crucial neste mercado.
Esta tecnologia vai ao encontro de todas as necessidades em termos de segurança ope-
racional e eficiência, é fácil de utilizar, pode ser facilmente integrada ou acoplada em 
equipamentos já existentes para além de oferecer benefícios para a saúde, segurança 
e ambiente.

Mercados UV

A tecnologia UV pode ser utilizada inicialmente para dar maior valor à impressão de 
embalagens e depois, com os conhecimentos adquiridos com a utilização desta tecno-
logia, poderá explorar ninhos de mercado, adicionar maior valor aos produtos impres-
sos, oferecer maior valor, em linha, ao produto acabado ou direccionar-se para uma 
impressão amiga do ambiente.
O verniz UV irá ajudá-lo a manter os seus clientes, ganhar novos e conquistar mais 
oportunidades de negócio.

Na Drupa 2008, os visitantes puderam ver vastas possibilidades de aplicações de im-
pressão UV numa Heidelberg Speedmaster SM 52 com seis unidade de impressão, 
uma unidade de verniz, uma unidade de corte-e-vinco e três secadores em linha. 
Produtos de elevada qualidade em embalagens brilhantes.

Imagem parcial

UV Packaging

Speedemaster 52-6 com unidade de verniz UV, uma unidade de corte e vinco e três secadores em linha
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Serviço e Assistência Técnica
Manutenção - Peças originais - Máquinas usadas
Nível de qualidade e produtividade máxima 
requer manutenção cuidada.

Máquinas que não trabalham, não permitem ganhar dinheiro. Pior ainda, pode custar a existência de um cliente. Para impedir que 
isto aconteça a Grafopel dispõe de uma equipa técnica altamente formada que irá salvaguardar a sua capacidade produtiva ou – se 
existir um problema – solucioná-lo o mais rápido possível.

Manutenção e suporte no cliente

A Grafopel disponibiliza aos seus clientes serviços de suporte e manutenção, para os equipamentos que vende, tais como:

Manutenção: Dispomos de check-lists para todos os nossos produtos de modo a efectuarmos um diagnóstico rápido e preciso. 
Com este serviço asseguramos uma produção contínua, sem sobressaltos, que permita aos nossos clientes uma maior tranquilidade.  
O nosso programa de manutenção preventiva inclui check-ups detalhados, afinações e substituição de peças gastas de modo a pre-
venir paragens inesperadas.

Reparações: Algumas vezes a única opção é arregaçar as mangas e resolver a avaria no local. A experiência e capacidade técnica 
dos nossos serviços rapidamente resolvem o seu problema – através de ferramentas de diagnóstico – e depressa os equipamentos 
estão em funcionamento.

Limpeza: A sujidade não está apenas à vista desarmada – às vezes pode ser a causa para o mau funcionamento do equipamento.  
A pedido do cliente, nós realizamos uma limpeza profunda de modo a optimizar a qualidade de impressão.

Recondicionamento: Os nossos serviços poderão dar às suas máquinas uma segunda vida, de modo a que possam 
continuar a utilizá-las ou vendê-las por um valor mais elevado. Depois de uma inspecção inicial, a máquina é limpa, 
recondicionada e testada em termos de performance. Sempre que for necessário substituir peças serão utilizadas 
apenas peças Heidelberg originais. O resultado deste processo é uma máquina de elevada qualidade que poderá providenciar-lhe 
anos de serviço a si e aos seus clientes.

Peças Heidelberg originais

Dada a exigência de cada vez maior produtividade, um serviço de peças e consumíveis de elevada qualidade é simplesmente tão 
vital para o sucesso do negócio como uma máquina de impressão. Qualidade de topo e fiabilidade é o que garantimos com as peças 
originais Heidelberg. A Heidelberg providencia a garantia usual para todos os seus produtos e efectua stock suficiente para fornecer 
peças por um período de vários anos. Graças ao sistema logístico inteligente e sofisticado que dispõe, a Heidelberg garante que 95% 
das peças encomendadas chegam ao seu destino em 24 horas.

Máquinas usadas – a melhor alternativa relativamente a uma máquina Heidelberg nova é uma usada proveniente do seu represen-
tante

As máquinas usadas Heidelberg asseguram qualidade elevada e eficiência de custo. Para além da excelente fiabilidade, as gráficas 
que optem por adquirir máquinas Heidelberg à Grafopel beneficiam de garantia do produto, peças Heidelberg originais e máquinas 
instaladas por profissionais qualificados.

Os nossos serviços técnicos asseguram a produtividade e minimizam tempos de paragem.

Manutenção

Viaturas de serviço técnico

 Serviços técnicos - aspecto parcial


