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Speedmaster CD 102

Com mais de 50.000 corpos de impressão ven-
didos, a Speedmaster CD 102 é a gama de má-
quinas mais popular do mundo, no formato 
70×100. Mas não é só isso - também oferece 
um grande valor agregado graças ao seu equi-
pamento ultramoderno, flexibilidade máxi-
ma de substrato e produtividade constante.
A Speedmaster CD 102 oferece continuida-
de com mais avanços, que a converteu numa 
nova referência.A sua tecnologia, de reconhe-
cida fama mundial, oferece plena flexibilida-
de para trabalhar com uma ampla gama de 
suportes de impressão, desde os papéis ligei-
ros até cartolinas rígidas. O seu amplo equipa-
mento standard, como por exemplo Autoplate, 
Airtransfer System ou o sistema de verniz com 
rolo anilox, faz com que a Speedmaster CD 
102 seja a base da produtividade, qualidade, 
fiabilidade e rentabilidade, contribuindo para 
o êxito da sua empresa.
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EDITORIAL

Prezados Amigos Clientes

E assim se passaram 55 anos…
O melhor e mais grato sentimento do mundo, cumpridos 
que estão 55 anos, é saber que fizemos do nosso trabalho 
um compromisso convosco como parceiros de negócios, 
sem esmorecimento. E que apesar de todas as dificuldades e 
obstáculos na esteira de todos estes anos, a Grafopel foi um 
projecto por que valeu a pena lutar e dar vida.

A
qui vivi horas de tanta in-
tensidade impulsora, es-
cravizado a esta obsessão 
de elevar o seu nome até 

onde ideava a minha imaginação, 
ainda hoje vigente, que não consi-
go, apesar da idade, alhear-me ou 
renunciar a algo que está inscrito 
em mim como um destino. 
Desde 1964, quando a Grafopel ini-
cia a sua actividade em modestas 
instalações, na cidade do Porto, 
muita coisa mudou. Ao longo dos 
anos fomos fazendo crescer a nossa 
experiência e aperfeiçoando a qua-
lidade dos nossos serviços; fomos 
aumentando o nosso leque de re-
presentações de prestígio e criando 
estruturas com o nível de exigência 
que impusemos a nós próprios. 
Hoje, a Grafopel é uma empresa que 
no seu segmento tem a capacidade 
de atender a todas as necessidades 
da indústria gráfica nacional, e de 
estender a sua actividade a outros 

mercados. A sua linha de produtos, 
dentro das exigentes especificida-
des da indústria gráfica, estende-se 
a todas as áreas. 
Toda esta história, claro, é fruto de 
muito trabalho e, principalmente, 
da preocupação de estar sempre à 
frente dos acontecimentos.

Não se tratou de uma tarefa sim-
ples. O preconceito, por ser uma 
empresa desconhecida e do Norte 
era real. Para muitos clientes, na-
quela época, não era fácil mudar 
de fornecedor. Principalmente para 
quem está a 300 km de distância, e 
os meios de comunicação e trans-
porte não são fáceis. Assim, o gran-
de desafio foi abrir filial em Lisboa, 
demonstrando que a novel Grafopel 
tinha condições de atender e servir 
os seus futuros clientes em qual-
quer ponto do país.
Nesta empreitada, foi sempre preocu-
pação contar com uma ferramenta 

fundamental: um bom serviço téc-
nico. Na verdade, esta foi uma ca-
racterística que fez parte do ADN da 
Grafopel expressa desde o primeiro 
momento. 
Sendo decisivo o papel que neste 
contexto desempenha um serviço 
técnico bem estruturado, para que 
a indústria saiba com quem pode 
contar nos momentos próprios, a 
Grafopel tem muito orgulho no cré-
dito conquistado pelas suas equi-
pas, constantemente renovadas, 
que na sua rotina diária continua a 
impor-se pela prontidão e qualida-
de dos seus serviços. 
Para além da preocupação com os 
clientes, também no plano interno 
a postura de valorização e capacita-
ção dos recursos humanos, em que 
atendimento e qualidade são a pa-
lavra de ordem, foi outro compro-
metimento que sempre norteou os 
desígnios da Grafopel. 
Esse tem sido o sentido e o objectivo 

pelos quais a Grafopel tem orientado 
a sua acção mobilizadora, para que o 
trabalho qualificado dos seus colabo-
radores, técnica e comercial, seja exe-
cutado com motivação e a satisfação 
de contribuir para o bem da comu-
nidade em que a empresa se insere, 
e que tem permitido acumular o ca-
pital de prestígio e respeito que goza, 
cá dentro e lá fora, sendo de realçar 
a fecunda cooperação com colegas de 
outros países, que directamente ou 
através das nossas representadas, soli-
citam os nossos serviços, merecendo 
a afirmação sincera da sua confiança 
e reconhecimento pelo trabalho qua-
lificado dos nossos colaboradores.

No tempo presente, nada está estáti-
co e as mutações são incessantes. As 
condições de vida de uma empresa 
alteram-se continuamente. Constante-
mente surgem novas realidades e de-
saparecem outras que pareciam soli-
damente implantadas. Neste sentido, 

sem abdicar nunca das nossas prin-
cipais premissas, soubemos sempre 
adaptarmo-nos às novas realidades 
que foram surgindo. Por isso, hoje, a 
Grafopel não é exactamente a mesma 
que o autor desta crónica fundou em 
1964. Longe vai o tempo em que me 
parecia uma meta inatingível chegar 
aonde chegou e, sem perder o ânimo, 
continuar a agitar e a mobilizar von-
tades no prosseguimento de novos 
desafios, com o mesmo espírito em-
preendedor de sempre.
A realidade de hoje diz-nos que já não 
chega gerir com eficiência os activos 
de uma empresa e coordenar a sua 
actividade. É imprescindível também 
saber prever as mudanças e avaliar 
continuamente a sua linha de ne-
gócios, reinventando a empresa dia 
após dia. Paralelamente, é condição 
sine qua non fazer maximizar o co-
nhecimento dos seus colaboradores, 
como sustentáculo permanente das 
suas vantagens competitivas.

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho 
de Administração

A REALIDADE DE 
HOJE DIZ-NOS QUE 

JÁ NÃO CHEGA GERIR 
COM EFICIÊNCIA 

OS ACTIVOS DE 
UMA EMPRESA E 

COORDENAR A SUA 
ACTIVIDADE.
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55ANOS!
Celebrado no ambiente senhorial da Casa Taylor´s e das suas 
caves centenárias tomando conhecimento sobre o seu per-
curso até aos nossos dias e sobre os seus preciosos vinhos do    
Porto, foram muitos os momentos em que, para lá da partilha 
agradável do convívio a que todos os colaboradores estiveram 
rendidos, as mentes se interrogaram sobre o segredo de um 
êxito e o porquê de uma longevidade.
A resposta é simples: quando um projecto, gizado com calcu-
lismo, transporta, desde o seu esboço, o calor de uma paixão 
e a força da convicção e da persistência, raramente não cria 
uma história para contar.

São múltiplas, e por vezes penosas, as frentes de batalha que 
se abrem aos que ousam meter ombros a um projecto, mas 
vale a pena tentar e ver chegar este gratificante momento de 
consagração, num acto festivo reunindo todos os colaborado-
res da empresa, que tiveram oportunidade de desfrutar de 
um dia excepcionalmente agradável e divertido, em ambiente 
aprazível e acolhedor, numa partilha em que o prazer de con-
viver fez as horas voar. 
Um dia memorável que preencheu a alma e deixou imagens 
na retina que ficarão a perdurar para sempre. 

Uma data memorável

Durante o evento também se 
falou do passado, do presente 
e dos desafios da empresa em 

relação ao futuro, da conjuntura 
económica, do mercado, entre 

outros temas.

A uma viagem 
didática através das 
caves, seguiu-se uma 
degustação  a abrir 
o apetite para um 
lauto almoço, que se 
estendeu pela tarde 
inteira.
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uvi-lo expressar-se, permite fazer 
uma ideia daquilo que é importante 
numa empresa para manter a estru-
tura de uma carteira de clientes pra-
ticamente imune à concorrência, 
procurando ainda novos mercados, 
oferecendo novas e melhores solu-
ções.
“No processo de tomada de decisão, 
a chave do sucesso reside na capa-
cidade de antecipação de aconteci-
mentos futuros, e quem decide de-
para-se diariamente com o desafio 
de responder à mudança, em que 
as redes de ligações e interligações, 
estabelecem-se e desfazem-se, a um 
ritmo sem precedentes. Num mun-
do cada vez mais global, em que a 

tecnologia domina o dia-a-dia de 
empresas e particulares, repensar e 
redesenhar a relação com o cliente, 
torna-se cada vez mais relevante na 
escolha da estratégia empresarial. A 
EIGAL pretende ser uma referência 
em termos de Qualidade, na produ-
ção de livros de impressão offset, 
no segmento de médias e grandes 
tiragens, oferecendo ao cliente uma 
elevada qualidade de produto e de 
serviço, num esforço permanente 
de encontrar soluções inovadoras 
e competitivas, desenvolvendo um 
processo cada vez mais rápido, fle-
xível, e simultaneamente absoluta-
mente fiável e consistente.“

eigal
Em tempos economicamente difíceis, o investimento em novos 
equipamentos é inevitável para reforçar a competitividade, introduzindo 
processos inovadores e mais produtivos na organização. Rui Ferreira, 
administrador da Eigal, tem ideias muito claras de como administrar uma 
empresa nesta época de grandes desafios.

Indústria Gráfica, S.A.

O

Profissionalismo e compromisso 
A origem da empresa remonta à década de 50, si-
tua-se na cidade de Rio Tinto – Gondomar – Porto. 
Dedica-se exclusivamente à actividade gráfica, 
com uma forte vertente exportadora, e elevados 
padrões de qualidade, conta nesta altura com 
aproximadamente 100 colaboradores altamente 
qualificados, cobrindo a generalidade dos vários 
tipos de acabamento final da obra de livro: capa 
mole (PUR); capa dura; agrafado (revista), espiral 
duplo; espiral plástico.
“Tendo já um considerável parque de máquinas, 
sempre com as melhores marcas e fornecedores de 
equipamentos gráficos, o investimento em novos 
equipamentos é inevitável para reforçar a compe-
titividade, introduzindo processos inovadores e 
mais produtivos na organização. A aquisição de 
mais uma Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L, 
veio permitir aumentar as nossas soluções e a 
nossa capacidade de resposta, estando conscien- 

Condução segura do negócio
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“… AS MÁQUINAS SÃO 
IMPORTANTES, MAS É 
FUNDAMENTAL A NOSSA 
EXPERIÊNCIA E KNOW-HOW.”

Na área da 
impressão a 
presença da 

Heidelberg 
é totalmente 

dominante, com 
24 corpos de 
impressão no 

formato 70x100. 
Equipamentos 

que são um 
valioso suporte 

na produção pela 
rapidez de resposta, 

quer quanto a 
pequenas, médias 

ou grandes tiragens. 
E, sempre, com 

uma qualidade de 
impressão óptima, 

para que o processo 
gráfico posterior do 

acabamento finalize 
com a qualidade 

exigida pelo cliente.

tes de que o negócio da impressão consiste essencialmente em saber racionalizar de forma con-
sequente as estruturas e processos. Dentro dos múltiplos outros factores determinantes para o 
sucesso, podemos identificar que os mais relevantes para a EIGAL, são a qualidade, os custos, a 
flexibilidade e a rapidez de execução, sempre considerando que experiência e know-how dos co-
laboradores, é absolutamente decisiva neste processo.”

Formato e produtividade
Na área da impressão, a presença da Heidelberg é totalmente dominante. Quatro máquinas de 
impressão no formato 70x100, a saber: duas Speedmaster SM 102-8-P (4/4), uma SM 102-3-P, uma 
Speedmaster CD 102-5+LX (cinco cores, verniz em linha e saída alongada) acabada de instalar, ocu-
pam um lugar de destaque dentro da empresa. Estas são as máquinas protagonistas responsáveis 
pela alta qualidade da impressão editorial que se produz na Eigal. A nova Speedmaster CD 102 é 
uma máquina conhecida não só pela sua produtividade, qualidade e fiabilidade, é, também, um 
conceito de máquina pensado para o cliente e para o futuro. Optimizada para afrontar os requisi-
tos especiais dos gráficos comerciais e de embalagens, oferece tecnologia acreditada e eficaz para 
fazer face a todo o tipo de aplicações. Na área do acabamento, a tecnologia instalada é compatível 
com a da área da impressão: uma bateria de cinco máquinas Stahlfolder na dobra; Müller Martini 
e Kolbus no acabamento representam uma capacidade de resposta, adequada, ampla e versátil.  

Linha de acabamento de capa mole ACORO da Müller Martini.
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esde o seu início em 1990 até agora, a Multitipo 
tem sido fiel a um estilo próprio, que se traduz 
numa política de constantes reinvestimentos 
em tecnologia, coerente e bem planificada, 
assim como na obtenção de várias certifica-
ções (ISO 9001:2015, FSC e PEFC), potenciando 
a competitividade da empresa aumentando o 
grau de satisfação dos seus clientes, com solu-
ções que oferecem melhores possibilidades, e 
dos seus colaboradores, que podem olhar o fu-
turo com optimismo. 
Para aumentar a produtividade e a qualidade 
dos seus produtos, na Multitipo há uma máxi-
ma muito clara: “Há sempre alguma coisa para 
melhorar!”
Licínio Martins e Eurico Santos, os sócios da 
empresa, não hesitam em implementar a tec-
nologia necessária e adequada, retirando o 

maior proveito possível dela, quer responden-
do com rapidez e qualidade aos pedidos dos 
clientes, como também para satisfação das 
suas próprias expectativas.

Heidelberg é uma palavra que na Multitipo 
se usa de forma quase inflaccionária. As suas 
máquinas estão presentes em todas as áreas da 
empresa, desde a pré-impressão à impressão, 
ao acabamento. Nesta área do acabamento, 
reparte com equipamentos Müller Martini as 
suas linhas de produção. 
Como clientes da Heidelberg e Müller Martini, 
ambos os sócios sabem o suficiente para con-
fiar nas suas tecnologias e produtos e, tam-
bém, nos serviços de apoio que lhes são presta-
dos pela Grafopel.
“A nossa pretensão é transmitir aos nossos  

MULTITIPO
Ninguém precisa ser vidente para saber que só uma empresa com 
tecnologia e rapidez na entrega tem futuro. É, por isso, que a Multitipo 
está equipada com os mais modernos equipamentos, que lhe permite 
melhorar soluções, optimizando a produção e a rentabilidade.

ARTES GRÁFICAS, LDA.

D
29 anos de prestígio

“NUNCA 
CONSIDERAMOS 
ESTES 
INVESTIMENTOS 
EM HEIDELBERG E 
MÜLLER MARTINI 
COMO UM RISCO 
MAS SIM UMA 
OPORTUNIDADE E 
UM IMPORTANTE 
PASSO EM FRENTE 
PARA O NOSSO 
NEGÓCIO.”
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clientes que, por um lado, saem sempre ganhando com um 
fornecedor que vai a par com os avanços tecnológicos que vão 
acontecendo e, pelo outro, que estamos bem preparados para 
afrontar o futuro, respondendo às suas crescentes exigências 
em matéria de qualidade, prazos de entrega e redução de cus-
tos,” referem Licínio Martins e Eurico Santos, que a seguir, 
naturalmente satisfeitos com o balanço que fazem das opções 
que têm tomado, acrescentam “nunca consideramos estes in-
vestimentos em Heidelberg e Müller Martini como um risco 
mas sim como uma oportunidade e um importante passo em 
frente para o nosso negócio.”  

O acervo da Multitipo assenta em tecnologia de ponta.

Um pouco da história do livro

Foi no final da Idade Média que a 
procura do livro e, mais em geral, de 
textos escritos, aumentara na Europa 
muito mais que a oferta. 
A ideia de reproduzir um mesmo tex-
to em grandes quantidades de exem-
plares já pairava no ar e a solução não 
tardou muito a ser encontrada. O prelo 
de caracteres móveis de Gutenberg, que 
se difundiu rapidamente por toda a 
Europa na segunda metade do séc. XV, 
foi a solução para o problema. 
A impressão vem gerar uma nova acti-
vidade económica, digna de ser levada 
em consideração quer no que diz res-
peito a materiais, como o papel, quer 
no que se refere ao comércio do princi-
pal dos seus produtos: o livro.
De facto, todos associamos a impressão 
à ideia do livro, e o primeiro grande 
efeito da revolução da impressão nos 
séculos XVI e XVII foi precisamente a 
produção do livro, numa primeira fase 
maioritariamente de carácter religio-
so, mais tarde de carácter literário e de 
divulgação do pensamento próprio aos 
diferentes campos do saber.
A indústria do livro continuou a de-
senvolver-se até aos nossos dias, tendo 
evoluído lentamente de um processo 
manual até à completa automatização.
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A versátil. De aplicação universal.
Speedmaster CD 102. Speedmaster CD 102.

A Speedmaster® CD 102 é a máquina de impressão universal 
para impressão comercial, de embalagens e de rótulos. 
Equipada com tecnologia inovadora, fornece processamento 
flexível de uma grande variedade de trabalhos e materiais 
com máxima versatilidade. A sua eficiência e rentabilidade 
não deixa de impressionar. Fácil de usar, com tempos de 
acerto curtos e com integração do fluxo de trabalho Prinect®, 
a Speedmaster CD 102 alcança qualidade de impressão 
constante a velocidades de 15.000 folhas/h.

A relação preço/desempenho atraente não é a única vantagem 
da Speedmaster CD 102. Os seus pontos fortes são óbvios: 
produção de embalagens especializadas até sete cores, por 
exemplo, e aplicações de UV e verniz. Outra vantagem: cada 
Speedmaster CD 102 está apoiada por uma oferta abrangente 
de serviços da Heidelberg®. Permitindo-lhe tirar o máximo 
proveito da sua máquina em todos os momentos graças 
à manutenção, funções e serviços remotos, consumíveis 
perfeitamente coordenados, bem como, um serviço de peças 
originais e uma assistência técnica sem par.

Invista em desempenho e rentabilidade. Com mais de 50.000 
corpos de impressão vendidos, a Speedmaster CD 102 é a 
máquina, no formato 70x100 cm, mais popular do mundo. 
Oferece, ainda, um valor acrescentado extenso graças ao 
seu equipamento ultra-moderno, máxima flexibilidade do 
substrato e constante produtividade. 
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Características fora-de-série.
Factos de relance.

Equipamento:
• Estação de controlo Prinect Press Center® 2 com 

intuitivo sistema de orientação do operador 
Intellistart® para rápida parametrização do arranque e 
máxima facilidade de utilização.

• Marginador e saída Preset Plus para maior flexibilidade 
de substratos e formação precisa da pilha.

• Sistemas de medição da cor - Prinect Easy Control e 
Prinect Axis Control® - para obter uma impressão 
padronizada e fiável.

• Sistema AirTransfer para transporte de folhas, sem 
contacto, em almofada de ar, o que permite obter 
folhas sem marcas ou arranhões.

• A unidade de molha Alcolor® com função Vario previne 
chupões e estabiliza o equilíbrio tinta-água para uma 
óptima qualidade de impressão.

Destaques:
• Qualidade de impressão superior a uma velocidade 

máxima de impressão de 15.000 folhas/h.
• Fácil acessibilidade para operação conveniente.
• Alto grau de automatização garante tempos de 

preparação reduzidos e reduz o desperdício de papel.
• Investimento seguro e valor de venda estável graças à 

plataforma testada e experimentada, e às inúmeras 
inovações pioneiras.

› Pode encontrar mais informações sobre dados 
técnicos e factos aqui: heidelberg.com/en/
cd102

Exemplos de configurações:

Speedmaster CD 102 com saída normal.

Speedmaster CD 102-6+L saída alongada X2, secador DryStar Combination 
Como exemplo – sistema de secagem UV.

Speedmaster CD 102 com saída alongada X1 e secador DryStar Combination

Versátil. Flexível. Eficiente. A Speedmaster CD 102 estabelece 
padrões no formato 70 × 100 cm. Esta máquina universal processa 
uma enorme variedade de substratos e é adequada para a produção 
de trabalhos comerciais de elevada qualidade, embalagens e 
impressão de rótulos com eficiência de custo.
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1   Sistema non-stop
As características do marginador e da saída permitem fazer 
alterações na pilha em tempo real.

2   Marginador
Com configurações de ar predefinidas e com a compensação 
da velocidade dependente do tipo de material, o marginador 
Preset Plus separa uma grande variedade de substratos com 
grande precisão.

3   Alinhamento de folhas
O alinhamento preciso da folha é assegurado pelo ajuste 
preciso e remoto das balizas frontais, pelo controlo 
automatizado da chegada das folhas e pela função de 
abrandamento da velocidade das folhas.

4   Monitorização
A monitorização das folhas por sensores e pelos quatro 
detectores de folha dupla com auto-calibração garantem 
produção contínua.

5   Unidade de impressão
Manutenção reduzida graças às superfícies dos cilindros com 
acabamento de alta qualidade e sistemas de garras especiais. O 
ajuste do registo remoto central encurta os tempos de acerto.

11   Secador
Estão disponíveis vários sistemas de secagem, dependendo dos 
opcionais da Speedmaster CD 102. As curtas distâncias entre o 
secador e a folha optimizam o consumo de energia.

12   Travão de folha
O travão de folha pode ser posicionado em qualquer zona, 
evitando marcas na folha. Garante tempos de mudança rápidos 
e tempos de processamento reduzidos.

13   StaticStar
O equipamento antiestático minimiza as forças eletrostáticas 
das folhas e garante a separação uniforme da folha e o 
condução estável da mesma, mesmo em materiais estáticos.

14   Saída
A saída Preset Plus com um ecrã táctil de navegação intuitiva 
e jogwheel garante a formação da pilha de forma precisa. 
Possibilita uma segunda passagem de impressão ou posterior 
acabamento sem qualquer tipo de problema.

6   AutoPlate
Mudança de chapa semi-automática funciona de maneira 
rápida e precisa com o simples toque num botão e economiza 
valioso tempo de acerto.

7   Sistema AirTransfer
O sistema AirTransfer com bicos Venturi garante o transporte 
das folhas de forma estável em toda a faixa de substratos que a 
máquina pode imprimir de 0.03 até 1 mm de espessura.

8   Unidade de tinta e sistema de molha
A unidade de molha Alcolor com função Vario garante um 
equilíbrio estável tinta-água e evita sujidades. A unidade de 
tintagem com alta capacidade de armazenamento garante uma 
cor estável durante toda a produção.

9   Limpeza do tinteiro
O tinteiro, sem necessidade de calibração, com 500 
incrementos por zona de cor garante qualidade superior e pode 
ser limpo de forma rápida e fácil graças a uma tela protectora.

10   Unidade de verniz
Um sistema de raclete na unidade de verniz garante a aplicação 
homogénea do verniz através de um rolo anilox. Barras de 
aperto combinadas permitem mudanças rápidas quer quando 
aplica verniz reservado ou verniz na totalidade da área de 
impressão.

15   Prinect Press Center 2
Esta estação de controlo inteligente estabelece ligação entre a 
máquina de impressão e o fluxo de trabalho Prinect. Combina 
conveniência com uma ampla gama de funções de diagnóstico. 
O conceito operacional intuitivo e o sistema de navegação 
Intellistart orientado para o operador reduzem os tempos de 
acerto e aumentam a produtividade.

16   Manutenção
A lubrificação central totalmente automatizada ao longo 
de toda a máquina reduz consideravelmente os tempos de 
manutenção.

O sistema de medição de cor 
espectrofotométrica Prinect Easy Control 
integrado na estação de controlo garante 
uma produção económica com máxima 
integridade de cor.

As barras de pinças aerodinâmicas permitem 
altas velocidades graças às condições de fluxo 
de ar estarem optimizadas.

Os travões de folha podem ser posicionados 
conforme desejado na saída, garantindo a 
formação precisa da pilha, sem qualquer tipo 
de marcas nas folhas.

A unidade de verniz com sistema de raclete 
garante uma aplicação de verniz homogénea.

Secagem eficiente graças à combinação de 
lâmpadas IR e ar quente num único módulo.

As mudanças de tinta são super rápidas 
graças à tela protectora que existe no tinteiro.

Pode encontrar mais informações sobre detalhes sobre 
a sua Speedmaster aqui: heidelberg.com/en/cd102

›
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recisamente para esta panóplia de clientes é que ela foi especialmente desenhada.
A Easymatrix 106 CS corta, vinca, estampa, perfura e faz relevo em papel, cartolinas, 
cartão canelado à velocidade de 7.600 folhas/hora. 
Qualquer principiante aprende a manejá-la numa semana. Os operadores com prá-
tica de corte-e-vinco somente necessitam de um dia. É uma máquina que satisfaz 
plenamente todas as exigências em matéria de qualidade, velocidade e produção, 
funcionalidade e facilidade de manejo. 

“A gestão racional de uma empresa gráfica depende fundamentalmente da matéria-
-prima utilizada e dos recursos produtivos disponíveis nas etapas de pré-impressão, 
impressão e acabamento,” refere Carlos Sequeira, proprietário da empresa, que a 
seguir acrescenta: “São, na verdade, muitos os factores que influem na qualidade de 
um trabalho: o papel, as tintas, os standard da cor, as máquinas e as pessoas que o 
executam, sendo, por isso, fundamental o investimento objectivo em equipamentos 
da melhor tecnologia e na formação da competência dos colaboradores – uma práti-
ca seguida nesta empresa desde sempre.” 

A boa aceitação no mercado das autoplatinas de corte-e-vinco Easymatrix 
106 CS não surpreendem. Ela centra-se no essencial. Isto é precisamente o 
que a faz tão atractiva para as empresas que desejam renovar ou ampliar 
a sua capacidade de produção no sector da embalagem, ou iniciar-se na 
produção de embalagens sem realizar grandes investimentos.

P "A GESTÃO 
RACIONAL DE UMA 
EMPRESA DEPENDE 
FUNDAMENTALMENTE 
DA MATÉRIA- 
-PRIMA UTILIZADA 
E DOS RECURSOS 
PRODUTIVOS 
DISPONÍVEIS."
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localização geográfica de uma empresa, 
como é o caso da Multilabel, especiali-
zada na área das etiquetas, não é impe-
dimento para que o seu negócio possa 
saltar além fronteiras, como é o caso 
vertente desta empresa, que tendo ini-
ciado a sua actividade em 2008, os seus 
produtos, para além do mercado nacio-
nal, chegam também a Espanha, França, 
Cambodja, Turquia, Holanda e Marrocos. 
A filosofia estratégica da Multilabel é 
dar um excelente serviço de qualidade 
aos seus clientes, dispôr da tecnologia 
adequada para a sua área de negócio e de 
colaboradores que respaldem o seu bom 
funcionamento.

O sucesso não é determinado pelo tama-
nho da empresa, mas sim pela capacida-
de de saber dimensioná-la, adequando-a 
às características do seu mercado. 

Com as rápidas mudanças tecnológi-
cas, é difícil trabalhar sem profissionais 
qualificados. Nenhum investimento mi-
lionário será traduzido em lucro se não 
houver investimento nos colaboradores. 
A indústria gráfica desperdiça muito do 
seu lucro nos erros de colaboradores mal 
preparados.  

“Pouco tempo depois de instalarmos a Speedmaster SM 74-5-P+L, a Polar 
N 115 e a Stahlfolder T52, constatámos a qualidade destes equipamentos 
e a rapidez de resposta de cada um deles.”
Com estas unidades, a Multilabel propõe-se a atender, ainda melhor, as 
necessidades dos seus clientes nos diferentes mercados em que actua.

A
Uma trajectória de êxito

“CONSTATÁMOS 
A QUALIDADE 
DESTES 
EQUIPAMENTOS 
E A RAPIDEZ DE 
RESPOSTA DE 
CADA UM DELES.”

Os sócios, Vitor Sousa e César Martins, pousando junto dos seus mais recentes investimentos.
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A Grafica, Lda é uma empresa centenária, que merece todo o nosso 
apreço e admiração, devendo o sector gráfico estar com razão orgulhoso 
de a ter como um dos membros mais antigos ainda pujante de 
actividade. Este é um exemplo de que as empresas não têm idade quando 
exibem permanentemente um selo de qualidade e contribuem para o 
sucesso e fortalecimento do sector.

Empresa que continua a de-
marcar-se pelos tempos de 
hoje sob uma gestão orques-
trada e bem eficaz, mantendo 
o mesmo espírito jovem e de-
senvolvendo um profícuo tra-
balho na mais nobre de todas 
as artes. 
“Para nós o mais importante 
é a rapidez e a qualidade de 
impressão que obtemos com a 
Speedmaster agora instalada. 
Permite-nos satisfazer as neces-
sidades dos nossos clientes e dá-
-nos a possibilidade de aumen-
tar a nossa carteira de pedidos,” 
manifesta Pedro Otero. 

GRAFOPEL NEWSLETTER 26 GRÁFICA, LDA.

Apreço e admiração

“O RECONHECI-
MENTO DA 
QUALIDADE DOS 
NOSSOS PRODUTOS 
GRÁFICOS, 
ESTIMULA-NOS 
A INVESTIR EM 
TECNOLOGIAS, 
PROCESSOS E 
FORMAÇÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS.”
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I n d ú s t r i a G r á f i c a , L d a

ROTFASTROTFAST

A

COM A AQUISIÇÃO 
DA SPEEDMASTER 

AUMENTÁMOS 
SUBSTANCIALMENTE 
A NOSSA CADEIA DE 

CRIAÇÃO DE VALOR.”

seguir ao recente investimento de um CtP 
Heidelberg Suprasetter, seguiu-se, agora, a 
aquisição de uma Heidelberg Speedmaster 
SM 52-4-P, com capacidade de poder im-
primir pequenas, médias ou grandes tira-
gens, com a qualidade que lhe é reconheci-
da mundialmente. 
“Para ter êxito na indústria gráfica há que 
ser flexível e adaptar-se rapidamente às no-
vas circunstâncias que vão surgindo a cada 
momento”, sublinha João Paulo Cunha 
(Proprietário), que conhece bem o seu ne-
gócio e sabe que só aumentando a eficiên-
cia e reduzindo custos é que se consegue 
alguma margem de acção para competir e 
estar no mercado com algum sucesso. 
“Com a aquisição da Speedmaster, temos 
agora ainda mais completa a nossa cadeia 
de criação de valor, com benefício para nós, 
mas também, e sobretudo, para melhorar 
e agilizar o nosso desempenho junto do 
cliente. Esta unidade é um investimento 
necessário para atender as crescentes ne-
cessidades dos nossos clientes, permitindo 
oferecer-lhes as mais variadas soluções, 
acreditando que a médio prazo o resulta-
do vai ser tão positivo, que nos estimulará 
para novos investimentos.” 

Empresa essencialmente especializada em etiquetas e rotulagem, mas também 
apta a realizar qualquer tipo de trabalho gráfico, seja de pré-impressão, 
impressão offset ou digital, ou de acabamento de todo o tipo de obra feita, a 
Rotfast, fundada em 2008 está equipada para atender a todas as solicitações 
dos seus clientes, praticamente quase sem excepção.
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lguém como Miguel Marques e Francisco Viana, que quase diariamente 
têm de descobrir ideias novas para fazer frente à complicada situação do 
mercado, desde a sua pequena Vila de Prado, têm sabido encontrar a ala-
vanca do progresso para a sua empresa e os seus 23 colaboradores através 
das impressoras Heidelberg que lhes dão suporte: GTO´s, Speedmaster´s 
SM 52-2, SM 74-5+L e, recentemente, CD 74-5+LX, e de outras máquinas im-
portantes da sua produção como: CtP Heidelberg Suprasetter, Stahlfolder 
T52, três guilhotinas Polar: 78 E, 92 X e N 115 e de acabamento de revista e 
livro brochado: Müller Martini Presto E 90 e Baby Pony, para além de outros 
equipamentos.
“Queremos que os nossos clientes obtenham de nós exactamente aquilo 
que pretendem”, é este o pensamento que têm em comum ambos os sócios, 
e que os seus clientes sobremaneira apreciam.  

TIPOPRADO
ARTES GRÁFICAS, LDA.

Para uma empresa situada numa pequena vila, com poucos habitantes e longe 
dos grandes centros, utilizar tecnologia avançada e ser inovadora é a única 
maneira de ter êxito. Isso requer que alguém, para além de conhecedor do 
negócio saiba impulsionar a empresa no rumo certo e torne decisões correctas 
nos momentos justos. 

A
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A melhor referência
A satisfação dos nossos clientes

Com base na experiência adquirida com a instalação de vários milhares de sis-
temas CtP em todo o mundo, a geração Suprasetter estabelece novos padrões 
em todas as classes de formato. Desde a solução básica de pequeno formato até 
à classe de grande formato, cada modelo Suprasetter é projectado de acordo 
com os mesmos princípios bem-sucedidos: qualidade premium, disponibilida-
de máxima, modularidade e flexibilidade orientadas para o crescimento e in-
tegração perfeita na gráfica, através do fluxo de trabalho Prinect.

“A compra de uma segunda Suprasetter justifica 
dizer que na pré-impressão, todos os avanços que 
tem acontecido têm sido excelentes para agilizar 
procedimentos, mas a tecnologia CtP, pela sua 
eficiência económica e produtiva, optimizando o 
funcionamento da máquina, foi o máximo!”

Manuel Matias
Sociedade Gráfica do Marco, Lda.

“Quando se repete uma compra pela segunda vez, é 
porque a qualidade da primeira satisfez. Um facto 
reconhecido por todo o sector, que a Heidelberg 
domina o mercado de equipamentos para revelação 
de chapas através da tecnologia do seu CtP 
Suprasetter, e nós confirmamos.”

Eduardo Soares
Soartes - Artes Gráficas, Lda.

“É impressionante a capacidade de produção desta 
ferramenta técnica da Heidelberg. É sem dúvida 
uma tecnologia essencial para qualquer gráfica, 
ocupando um lugar central na produção.”

Francisco e Pedro Viana
Viana & Dias, Lda.

“Com a tecnologia CtP podemos produzir chapas 
com a máxima qualidade, melhorando todos 
os serviços integrados da pré-impressão. Assim, 
rentabilizamos melhor a produtividade das nossas 
máquinas.”

Laurindo Mesquita Costa
Imprensa do Douro 

“A aquisição deste Suprasetter representou um 
investimento que nos permite obter mais rigor 
na pré-impressão e melhorar a qualidade na 
impressão, a qual os nossos clientes certamente irão 
reconhecer!” 

Steve Antunes
Brindicis - Brindes Publicitários Lda.Óscar Agrela – Operador do CtP
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Aniversário
Heidelberg Stahlfolder

A Heidelberg está a celebrar 70 anos de experiên-
cia no desenvolvimento, montagem, produção 
e instalação de máquinas de dobrar Stahlfolder 
na unidade de Ludwigsburg, sob o lema “Sinta 
a experiência”. Durante este período de tempo, 
houve um progresso consistente no acabamento, 
desde a máquina de dobrar artesanal do passado 
até à máquina de hoje, altamente automatizada 
e integrada digitalmente. “Continuaremos a usar 

a nossa experiência de 70 anos nas máquinas de 
dobrar para expandir o nosso portfólio de acaba-
mento industrial tendo sempre em consideração 
a integração digital”, explica Michael Neugart, 
chefe da divisão do acabamento da Heidelberg. 
“Acima de tudo, iremos ter em linha de conta 
os requisitos futuros dos clientes, demonstrado 
pelo sucesso no mercado da actual máquina de 
dobrar Stahlfolder TH / KH 82-P.”

As máquinas Stahlfolder TH/KH 82-P introduzidas 
em 2016 são caracterizadas pelas suas soluções 
patenteadas de “dobra em escama” e são voltadas 
especificamente para gráficas industrializadas 
e encadernadores. A Stahlfolder KH 82 está 
disponível desde a drupa 2008. Apela os clientes 
que procuram uma máquina de dobrar versátil, 
flexível, fácil de operar, confiável e compacta. 
Com mais de 400 máquinas instaladas, a KH 82 
é a máquina de dobrar totalmente automática 
mais vendida no mercado. Para comemorar o 
aniversário, a Heidelberg está a oferecer um 
número limitado de máquinas Stahlfolder KH 
82 como “edição de aniversário” em termos atra-

tivos, com um preço especial e prazos de entrega 
menores. 

A Heidelberg tem grandes planos para as próxi-
mas décadas: “Continuaremos a desenvolver as 
nossas máquinas de dobrar de acordo com os 
desejos futuros dos nossos clientes, e antevemos 
um grande potencial de crescimento no sector 
do acabamento. O nosso foco será uma maior fa-
cilidade de utilização, bem como o trabalho em 
rede e a integração no fluxo de trabalho, como 
forma de transparência e a monitorização contí-
nua”, confirma Michael Neugart. 
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Em meados de Março, a Heidelberg e a MK      
Masterwork apresentaram uma nova dobrado-
ra-coladora, a Diana Go, para o crescente merca-
do de embalagens num open house na fábrica 
europeia da MK Masterwork em Nové Město, na 
Eslováquia. Entre os gráficos europeus de em-
balagens que participaram estiveram, também, 
presentes as empresas que já assinaram as três 
primeiras encomendas para produção de máqui-
nas em série. A visita à linha de produção e mon-
tagem dos equipamentos em Nové Město, bem 

como a apresentação da Diana Go, confirmou às 
empresas que depositam confiança na MK e na 
Heidelberg que o fornecimento destas máquinas 
vai atender às suas expectativas e ficarão total-
mente satisfeitas.

A Diana Go foi desenvolvida pela equipa de de-
senvolvimento da MK em Neuss, na Alemanha, 
e teve por base os requisitos de mercado da            
Heidelberg. Oferece aos gráficos comerciais e de 
embalagem uma máquina de custo baixo, flexí-

vel e produtiva, com uma área de implantação 
pequena. Processa uma ampla gama de cartoli-
nas, como ponto corrido, caixas de fundo auto-
mático, bem como, opcionalmente, dobras espe-
ciais, como envelopes ou capas de CD. A Diana 
Go é, uma máquina com pouco mais de 9 metros 
de comprimento, capaz de atingir uma velocida-
de máxima de produção de 250 m/min. Opcio-
nalmente pode integrar sistema de cola, inspe-
ção e ejectores que garantem alta qualidade de 
produção. Projectada para clientes que neces-

sitam de maior produtividade e capacidade de 
oferecer um portfólio de produtos mais abran-
gente aos seus clientes, a Diana Go tem um pre-
ço atraente para garantir um alto retorno sobre 
o investimento realizado, num mercado muito 
competitivo. Como resultado da tecnologia de 
transferência, a Diana Go tem muitos recursos 
de design presentes nas máquinas de colar e fe-
char caixas de alto desempenho da gama Diana 
para garantir um desempenho fiável e tranqui-
lidade. 

Diana Go – Flexibilidade e produtividade

MK Masterwork Nova  

dobradora- 

-coladora
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Equipamento de entrada para 
produção de etiquetas Nova versão digital híbrida a cinco cores (jacto de tinta)

Desde Fevereiro de 2019 que a Gallus está a ofere-
cer uma nova versão a cinco cores da inovadora 
máquina de impressão digital híbrida, a Gallus 
Labelfire E 340. Esta Labelfire a cinco cores (CMYK 
+ branco digital) oferece um ponto de entrada 
diferente para quem deseja produzir etiquetas 
acabadas de forma digital a baixo custo, numa 
única passagem numa plataforma industrial.

Lançada em 2016, a Gallus Labelfire 340 é um 
sistema de produção digital a oito cores que 
combina qualidade incomparável de impressão a 
jacto de tinta UV com os comprovados embeleza-
mentos em linha e a eficiência de conversão das 
tradicionais impressoras Gallus. O avançado sis-

tema a jacto de tinta, desenvolvido em conjunto 
com a Heidelberg, possui cabeças a jacto de tinta 
de 1200 dpi da Fujifilm e ultrapassa a premis-
sa original em termos de fiabilidade, reduzindo 
drasticamente o custo total de produção para os 
utilizadores.

A Gallus Labelfire E 340 a cinco cores tem a 
mesma fiabilidade e qualidade de imagem de 
1200x1200 dpi que a versão de oito cores, mas 
sem as cores laranja, violeta e verde. O novo mo-
delo pode ser configurado tendo por base as ne-
cessidades actuais do cliente de modo a fornecer 
o menor custo de aquisição quando se pretende 
começar no sector de impressão de etiquetas di-

gitais híbridas. Todo o sistema está integrado 
no fluxo de trabalho Prinect da Heidelberg. Os 
clientes que comprarem a Labelfire a cinco cores 
terão a possibilidade de fazer upgrade para oito 
cores bem como adicionar outros opcionais de 
embelezamento, incluindo serigrafia, estampa-
gem a frio, flexografia adicional, etc., conforme 
a necessidade surgir ou o crescimento do negó-
cio.

“Temos muitos clientes que querem entrar na 
impressão digital híbrida, mas não precisam 
da configuração completa que a Labelfire a oito 
cores oferece”, explica Michael Ring, chefe do 
departamento das soluções digitais da Gallus. 

“Esta nova versão a cinco cores permite que eles 
se iniciem no mundo digital, oferecendo, ainda, 
a flexibilidade de se expandirem no futuro, pro-
tegendo, assim, o investimento inicial.”

A Gallus Labelfire E 340, a cinco cores, já está em 
produção, sendo que a entrega a clientes iniciou 
em Abril de 2019. A recente integração das uni-
dades de vendas e serviços Gallus na organização 
de vendas e serviços da Heidelberg oferece aos 
clientes uma solução completa para os gráficos 
de etiquetas com equipamentos, peças, serviços 
e consumíveis fiáveis, tudo fornecido a partir de 
uma única fonte. 

Labelfire E 340
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A melhor referência
A satisfação dos nossos clientes

As guilhotinas ultra-rápidas da POLAR atendem às mais altas exigências de 
qualidade, eficiência e durabilidade. Podem ser utilizadas como máquina indi-
vidual ou como centro de um sistema de corte automático para processamento 
de papel, cartão, cartolina ou plástico.
A POLAR-Mohr uniu diversas tarefas, como vibrar, armazenar, carregar, cortar, 
transportar ou descarregar para sistemas automatizados e em rede. O conceito 
dos sistemas POLAR fornece uma solução, sob medida, para qualquer exigên-
cia de produção.

“A eficácia de uma empresa assegura-se com a 
melhor tecnologia, dotando-a com equipamentos de 
comprovada qualidade, para levar a cabo todos os 
trabalhos com a máxima perfeição.”

César Martins e Vitor Sousa
Multilabel, Lda.

“Quando pensamos em comprar uma nova 
guilhotina, Polar foi o primeiro nome que nos veio à 
cabeça. As referências não deixam qualquer dúvida 
no momento de optar e investir.”

Sérgio e Jerónimo Freitas
Grafifreitas, Lda.

“Na maioria dos casos o corte é o fim de linha 
da produção, sendo as guilhotinas um dos 
mais valiosos meios para finalizar um trabalho 
com o máximo rigor. Por isso, nós confiamos 
absolutamente na Polar.”

Carlos e Tiago Stoffel
Publirep, Pub. e Repres., Lda.

Nélson Freitas – Operador da Guilhotina

“Nenhuma gráfica consegue funcionar sem 
guilhotina. Assim sendo, porque não fazer uso de 
uma marca reputada para garantir o melhor serviço 
aos nossos clientes?”

Nuno e Telmo Lopes
Gráfica Sobreirense-A.Gráficas, Lda. 

“A nossa empresa distingue-se por cuidar ao máximo 
todos os trabalhos e, pelo controlo exaustivo que faz 
em todos os pedidos, desde a entrega até à fase final 
da produção – o corte. Aqui, a Polar faz o seu papel.” 

Floriano e Sandro Carvalho
Cromotema - Artes Gráficas, Lda. 
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Com a aquisição da máquina de revista Primera MC, o 
Groupe Morault, localizado em Compiège, França, au-
mentou a sua produtividade em mais de 10%.

Esta gráfica conta, agora, com quatro sistemas da 
Müller Martini para o sector do acabamento. A actual 
conjuntura económica está a forçar as empresas a fazer 
investimentos para se manterem competitivas. Com es-
tas novas máquinas irão optimizar processos, prazos e 
o uso de pessoal. Como resultado, a impressão e o aca-
bamento estão a ser realizados em paralelo nas moder-
nas instalações de Compiègne, que possui duas máqui-
nas de impressão web e três máquinas offset de folha.

“Não podemos comprar máquinas de impressão topo 
de gama e depois deixar o acabamento com sistemas 
antigos”, diz o director geral, François Morault. O pro-
gresso em termos de produtividade como resultado da 
Primera MC tem razões técnicas específicas. A tecnolo-

gia Motion Control permite o ajuste fino com a máqui-
na em produção. A sincronização é realizada automa-
ticamente e as mudanças de trabalho são rápidas. Para 
além disso, quase não há desperdício de produção com 
esta máquina.

“Podemos operar a toda velocidade com a Primera 
MC”, diz François Morault. Os 14.000 ciclos/h não são 
um cenário ideal, mas sim uma realidade, que é deve-
ras importante para a gráfica de Compiègne, com 100 
funcionários. O Groupe Morault produz tiragens de 
grande volume - principalmente trabalhos no formato 
A4 - geralmente para editores de revistas especializadas 
e clientes do sector público. Com serviços de pré-im-
pressão, impressão, acabamento, expedição e distribui-
ção, o Groupe Morault actua como único interveniente 
para os seus clientes, situados principalmente na gran-
de área de Paris. 

Da esquerda: o director geral François Morault, Sébastien Lecaille (chefe do acabamento) e 
Philippe Michelon (director de vendas da Müller Martini França) junto à Primera MC em Compiègne.

Müller Martini-Kolbus
Linha de capa dura BF 530

MM Primera
Optimização através de investimentos

Além de calendários, o core business desta empresa in-
clui, também, livros. Esta gráfica, fundada em 1989 
com três funcionários e, agora, com 250 funcionários, 
oferece serviços de pré-impressão, impressão e acaba-
mento. A Dimograf produz anualmente 18 milhões 
de livros de capa mole e capa dura. “Como as tiragens 
são cada vez mais pequenas e os prazos de entrega 
são, também muito curtos, a produção de livros está 
a ser deslocalizada para a Europa - e nós estamos a be-
neficiar dessa tendência”, diz o Presidente do Conse-
lho de Administração e acionista maioritário Dariusz             
Mrzygłód.

A fim de acompanhar os crescentes volumes e, simul-
taneamente, aumentar a produtividade e melhorar a 
qualidade dos livros, a Dimograf substituiu a antiga 
Kolbus BF 511 por uma nova e abrangente linha de pro-
dução de livros de capa dura Kolbus BF 530 acoplada 
com marginador de blocos automático RF 700, uma li-
nha de preparação do bloco do livro - uma FN 720, uma 
máquina de inserção de fitilho LE 660, uma trilateral 
HD 143.P, uma máquina de filme retrátil, um stacker 
DS 392.A e um paletizador Pluton. “Há muito que te-

mos boas experiências com as linhas de produção de 
livros de capa dura da Kolbus e estamos muito satis-
feitos com o apoio oferecido pela equipa de vendas da 
Müller Martini durante a fase de avaliação dos novos 
equipamentos”, afirma Dariusz Mrzygłód, explicando 
a sua mais recente decisão de investimento.

De acordo com o responsável da empresa, a Kolbus BF 
530 revela, realmente, a sua flexibilidade em termos 
de tiragens. Na Dimograf, estas começam em 300 se fo-
rem produtos de capa dura e podem chegar a mais de 
200.000, com uma média de 2.500. Portanto, tempos 
de configuração rápidos para tiragens pequenas são 
essenciais, bem como produção estável quando se tra-
ta de tiragens grandes. “A BF 530 é ideal para a nossa 
gama de produtos”, afirma Dariusz Mrzygłód.

Esta nova linha dá continuidade a uma longa tradição 
na Dimograf, ter equipamentos Kolbus e Müller Martini 
- a empresa polaca tem, agora, duas Kolbus BF 512 de 
capa dura, uma encadernadora KM 600 e um encader-
nadora Pantera, uma máquina de preparação de lombo 
Collibri e uma máquina de coser revista Presto. 

A Drukarnia Dimograf, localizada na Polónia, com excelentes experiências com 
as linhas de produção de capa dura Kolbus - uma BF 511 e duas BF 512 - colocou 
em funcionamento outra linha Kolbus da Müller Martini em Abril último - uma 
Kolbus BF 530.
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Beam
Autajon inicia-se no corte-e-vinco digital

“A tecnologia de corte-e-vinco digital é realmente nova 
para o sector da embalagem, mas detectamos uma 
oportunidade clara para melhorar a nossa eficiência, 
com a Highcon Beam, principalmente no processo de 
finalização de muitos dos nossos produtos feitos com 
tiragens muito curtas e prazos de entrega particular-
mente rápidos e exigentes. Acreditamos que a Highcon 
Beam encaixa-se perfeitamente no nosso fluxo de tra-
balho convencional e ajudará os nossos clientes a aten-
der os seus mercados com mais eficiência “, diz Xavier 
Boutevillain.
Esta solução de corte-e-vinco 100% digital - Highcon 
Beam - amplia a revolução do acabamento digital prin-
cipalmente quando falamos em produção em grande 

escala, com uma velocidade de 5000 folhas/h no forma-
to B1 (760 mmx1060 mm), trabalha uma ampla gama 
de substratos como cartão, microflute (N + F + G até 1,2 
mm) e cartão canelado (E-flute até 2 mm). 

Xavier Boutevillain, director geral do Grupo Autajon - Haubtmann, explica a sua 
experiência com a inovadora tecnologia de corte-e-vinco 100% digital, após a 
recente instalação da nova Highcon Beam. Uma tecnologia ideal no processo de 
finalização de muitos dos seus produtos, com tiragens muito curtas e prazos de 
entrega particularmente rápidos e exigentes.

• Corte-e-vinco de alta qualidade.
• Sem cortantes, não há mais limitações de design.
• Não espere mais para receber os cortantes.
• Configuração de trabalho em minutos, independen-

temente da complexidade do trabalho.
• Vinco mecânico e corte a laser.
• Meio corte ao longo do vinco para uma dobragem 

precisa e montagem rápida.
• Mudança rápida e, se for necessário, há possibilida-

de de corte variável em cada folha.

Em resumo:

                 Ultra 101 e 202
Embelezamento digital mais acessível que nunca

Scodix Ultra 101
Projectada como trampolim para o mundo do embe-
lezamento digital, a Scodix Ultra 101 é totalmente 
compatível com as máquinas de impressão offset e HP 
Indigo. A integração perfeita garante que os gráficos 
possam maximizar o seu tempo de actividade e, de 
forma crucial, expandir a sua produtividade. A Scodix 
Ultra 101 oferece seis embelezamentos: Scodix Sense, 
Scodix Foil ™, Scodix Metallic ™, Scodix VDE ™, Scodix 
Glitter ™ e Scodix Cast & Cure ™, além da combinação 
de todos os itens acima, oferece aos utilizadores um di-
ferencial competitivo nos negócios. A Scodix Ultra 101 
fez a sua estreia mundial, a 12 de Fevereiro, no evento 
HP Indigo Global VIP. 

Scodix Ultra 202
A Scodix Ultra 202 oferece aos clientes a maior varie-
dade de recursos de embelezamento da indústria. Esta 
impressora produz qualidade inigualável - de forma rá-
pida e económica - permitindo aos gráficos aumentar 
a sua produtividade bem como criar novas oportuni-
dades de negócios. Os utilizadores têm a liberdade de 
imprimir os embelezamentos em papel, em material 
plastificado, uma variedade de verniz à base de água, 
PVC e cartão, abrindo portas para um sem fim de novas 
aplicações.
Todos os embelezamentos Scodix são executados com 
eficiência na impressora Scodix Ultra 202, não haven-
do necessidade de sistemas separados. Requer uma pe-
quena área ocupada. 

A Scodix, empresa pioneira em soluções de embelezamento digital para a 
indústria das artes gráficas, anunciou recentemente o lançamento comercial das 
impressoras Scodix Ultra 101 e Scodix Ultra 202. Esta família de impressoras Scodix 
foi desenvolvida para atender à crescente procura de soluções de embelezamento 
digital, permitindo aos gráficos novas oportunidades de receita.

Scodix Ultra 202: Ao incorporar o embelezamento digital, os gráficos podem expandir a sua oferta de serviços com aplicativos que chamam a 
atenção, nomeadamente cartões de negócios premium, pastas, capas de livros, brochuras, etiquetas e embalagens.



Boa assistência garante produção com sucesso.

A manutenção 
dos equipamentos 

ajuda a sua 
empresa no que 

diz respeito a 
eficiência e 

lucratividade.

Investimos na formação 
dos nossos técnicos para 
que a sua empresa não 
sofra atascos prolonga-
dos por avaria dos 
equipamentos.

A longevidade de um equipamento depende sempre de uma boa manutenção.

-

-

-

Serviços
Técnicos

Agilidade, 
prontidão e 
flexibilidade

Há o tempo que passa 
rápido quando há 
atraso na produção e 
o que demora a passar 
quando há uma 
avaria.

Para estar no mercado e responder 
com agilidade, prontidão e flexibi-
lidade, precisa de parceiros que 
entendam realmente do seu negó-
cio e trabalhem ao seu ritmo. 
A nossa mobilidade e capacidade 
de resposta com 55 anos de expe-
riência no mercado gráfico, repre-
sentam uma mais valia para lhe 
facilitar a vida. 
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Saphira

Os consumíveis Saphira atendem a pré-impressão, passando pela 
impressão, até ao acabamento, oferecendo uma ampla gama de 
produtos, testados e homologados pela Heidelberg, que garantem 
óptimos resultados.
Além de tintas, cauchús, chapas, vernizes e químicos, oferecemos a 
linha Saphira Eco que está em conformidade com as mais rígidas 
normas ecológicas do mundo. Seja qual for a sua necessidade, os 
consumíveis Saphira são entregues de forma rápida e confiável em 
todo o território nacional.

Consumíveis Saphira
Testados e homologados 
pela Heidelberg


