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A tecnologia de última geração da Speedmaster 
XL 75 ao serviço da VOX, uma empresa com 
mais de 45 anos de trajectória empresarial de 
sucesso produzindo um produto meramente 
decorativo e publicitário: rótulos.

A arte e o vinho têm estado desde o Séc. XVIII 
muito unidos através dos rótulos, alguns ver-
dadeiras obras de arte para dar a conhecer 
uma das grandes culturas da humanidade: o 
vinho. Conteúdo e arte reunidos em torno do 
mesmo objecto: a garrafa. 
Através dos tempos, os rótulos foram-se adap-
tando às circunstâncias da vida. Para trás fo-
ram ficando os velhos “cromos” muito elabo-
rados, que hoje cativam os colecionadores. A 
forma de conceber este “selo” de distinção foi 
mudando, adaptando-se às exigências do mer-
cado global, que consome biliões de rótulos 
anualmente, produzidos por equipamentos 
de sofisticada tecnologia.

Easymatrix 106 CS

Polar LabelSystem

Speedmaster XL 75

Scodix Ultra 202



GRAFOPEL NEWSLETTEREDITORIAL 7GRAFOPEL NEWSLETTER 6 EDITORIAL

EDITORIAL

Prezados Amigos Clientes

Este número Grafopel Newsletter estava agendado para dar à 
luz antes do Natal. A delonga deve-se ao tempo, que não deu 
tempo para a publicar a tempo e horas. Paciência!

C
omo o Natal já lá vai, que 
fique dele, ao menos, a luz 
da sua chama divina a ilu-
minar a densa opacidade 

das mentes que têm conduzido o 
mundo para uma sociedade sem 
confiança no futuro, a viver a vida 
inteira à espera de milagres anun-
ciados, que nunca acontecem, por 
dirigentes em constante mutação, 
apresentados como exemplares nas 
suas funções, mas que na prática 
não servem de exemplo para nin-
guém, porque todos chegam como 
cabeças de turcos das ideologias 
reinantes, cingidos e submetidos 
a interesses ambíguos, onde há 
perversão de poderes e demissão 
de consciências, frente a uma so-
ciedade abandonada a si própria, 
abúlica, pouco esclarecida, a pe-
dir humildemente o pão de cada 
dia àqueles que não a ouvem, mas 
que com as suas boquinhas gulosas 
se banqueteiam nos manjares da 
mesa farta do Estado, com topos 
de gama à porta e motoristas às or-
dens. E milionários lugares à espera 

quando termina o consulado. E as-
sim, sucessivamente.

O cenário actual e concreto da glo-
balização da economia, uma rea-
lidade presente nas nossas vidas, 
impõe grande responsabilidade a 
todos nós pela sobrevivência das 
nossas empresas, das quais depende 
o emprego de milhares e milhares 
de trabalhadores, que na sua esma-
gadora maioria também dependem 
do salário para poderem usufruir 
de uma cidadania digna.
Todos sabemos que as transfor-
mações da economia mundial são 
irreversíveis. Prevalecem agora as 
leis do mercado e a competência 
na gestão empresarial. É lamentá-
vel, contudo, que a consciência e 
o dinamismo dos nossos empresá-
rios sobre a nova realidade, esbarre 
muitas vezes na postura anacróni-
ca que continua sendo seguida pe-
los nossos governantes, que fazem 
discursos de pomposa oratória de 
abertura à integração, quando na 
prática sobrecarregam as empresas 

com impostos e condições absolu-
tamente inadequadas para que o 
parque produtivo nacional possa, 
de facto, adequar-se aos níveis de 
competitividade exigidos pelo mer-
cado. 
É quase irónico o empresário que-
rer investir em tecnologias, perse-
guindo ser competitivo e manter-se 
no mercado, e confrontar-se com o 
imenso abismo que separa a orató-
ria e a prática irracional que carac-
teriza a realidade da nossa política 
económica, que cerceia o desenvol-
vimento das nossas empresas e tor-
na cada vez mais difícil ser empre-
sário neste país.

Um amigo meu, de nacionalidade 
espanhola, há longos anos radicado 
na Polónia, onde tem a sua empre-
sa, dizia-me recentemente: “Aqui, na 
Polónia, obtenho sem dificuldade os 
financiamentos que necessito para 
investir no meu negócio. E apenas 
pago de impostos praticamente me-
tade do que pagaria em Espanha ou 
em Portugal. Em Espanha e Portugal 

trabalha-se para o Estado. Como não 
queria ser explorado por um sócio sem 
capital, que em vez de ajudar ainda 
complica e ao mesmo tempo explora, 
decidi escolher a Polónia, que embora 
não sendo o meu país, é aquele que me 
acolhe de braços abertos, valorizando 
o meu trabalho. Além disso, com leis 
de trabalho justas, que não permitem 
que o trabalhador seja nem escravo 
nem mercenário.”

Finalizo a minha primeira crónica de 
2020 lembrando que a Drupa está à 
porta. 
Numa antecipação ao evento, que 
terá lugar, como sempre, na cidade 
de Düsseldorf – Alemanha, entre 16 e 
26 de Junho próximo, a Drupa 2020 
mostrará, mais uma vez, o perfil da 
indústria gráfica para os próximos 
anos, antevisão fundamental para 
que os empresários gráficos possam 
planear o futuro das suas empresas. 
Provavelmente em moldes diferentes, 
o evento de maior prestígio da indús-
tria gráfica internacional tem como 
objectivo ser a montra dos avanços 

das diversas tecnologias de produção 
gráfica, com enfoque para as inova-
ções e processos, que permitirão am-
pliar ou abrir novas oportunidades 
de negócio para a indústria gráfica 
no seu conjunto. 
Não deve desaproveitar esta oportuni-
dade. Marque na sua agenda este com-
promisso para não acabar arrependi-
do de ter faltado a tão importante 
certame, que lhe permitirá analisar e 
percepcionar em que situação ficará 
a sua empresa diante das tecnologias 
de última geração ali apresentadas. 
Para além do nosso convite para visi-
tar o stand da Heidelberg no Pavilhão 
1, oferecemos-lhe a possibilidade de 
uma viagem à fábrica em Wiesloch 
(um dia), onde poderá observar, no 
seu grande parque de exposição, toda 
a gama dos produtos Heidelberg, des-
de a pré-impressão à impressão (offset 
e digital) e ao acabamento, tanto co-
mercial como de livro e revista, emba-
lagem, rotulagem, etc.
Seguir-se-ão novas informações.
E assim termino, desejando que se-
jam felizes em 2020. 

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho 
de Administração

… DIRIGENTES 
EM CONSTANTE 

MUTAÇÃO, 
APRESENTADOS 

COMO EXEMPLARES 
NAS SUAS FUNÇÕES, 

MAS QUE NA PRÁTICA 
NÃO SERVEM DE 

EXEMPLO PARA 
NINGUÉM…



GRAFOPEL NEWSLETTERGRAFOPEL NEWSLETTER 8 9DRUPADRUPA

Eingang/Entrance
CCD Stadthalle

U-Bahnhof
Tram station
Merkur Spiel-Arena/
Messe Nord

Eingang/
Entrance
CCD Süd

Eingang Süd
Entrance South

Messe Center

Nord/
North

Eingang Ost
Entrance East

CCD OST

Eingang Nord
Entrance North

7a 70–2

6
61 5

8a 8b

9
10

11
12

13

14
1516

17

4

3
1

ESPERAMOS 
POR SI!

DRUPA 
2020

16 a 26 JUNHO
DRUPA
Nova data

Abril 20-30
2021



A indústria gráfica portuguesa mostra duas vertentes claramente 
diferenciadas: a das micro e pequenas empresas (cerca de 96%), 
e as que se distinguem ao nível das grandes gráficas europeias. 
A VOX é um exemplo perfeito do segundo grupo. É estimulante 
conhecer um pouco da sua história.
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VOX é uma das empresas com maior prestígio, 
experiência e conhecimento na indústria gráfi-
ca, quer a nível nacional como internacional, e 
altamente especializada na impressão de todo o 
tipo de rótulos. 
O seu timoneiro poderia apenas ter sido mais 
uma pessoa na multidão de técnicos gráficos, 
mas transcendendo da vulgaridade e dando pas-
sos em frente, num desafio constante e frontal 
com a vida, transformou sonhos em realidade 
e tornou-se num empresário que imprimiu lide-
rança e desenvolvimento ao sector gráfico na-
cional nos últimos 50 anos.

A história
A história da VOX praticamente começa quan-
do Manuel da Hora, seu actual proprietário, se 
incorporou na direcção de uma pequena gráfi-
ca com 250 m2, localizada na zona histórica de 
Vila Nova de Gaia, mesmo à volta da esquina das 
Caves do Vinho do Porto, seus futuros potenciais 
clientes, insuflando-lhe nova vida. 
Traçando uma trajectória de evolução tecnológi-
ca e empresarial baseada em parâmetros bem es-
truturados, não obstante o caminho duro e labo-
rioso que teve de percorrer, conseguiu, à força de 
muito querer, entusiasmo e persistência, rasgos 
de inteligência e criatividade, projectar a VOX  

A
até ao seu domicílio actual – dois edifícios modernos 
e funcionais com mais de 20.000 m2, onde abriga um 
diversificado e valioso parque de máquinas da mais 
alta tecnologia. 
A chave do sucesso não foi fruto do acaso, mas sim 
da sua capacidade de visão para tirar partido de uma 
actividade e construir uma trajectória direccionada 
para uma área de negócio específico, rompendo com 
as formas de actuação estabelecidas no sector. 

Os desafios
Empresário feito por si próprio, levantou a VOX à cus-
ta de muito suor, tenacidade e sacrifício. Contrarian-
do a realidade envolvente francamente desfavorável 
da época, vencendo todas as limitações e dificulda-
des que encontrou, conseguiu moldá-la e elevá-la, 
com convicção e objectivo, à medida dos seus sonhos 
e desejos. “Também devo muito do sucesso à solida-
riedade, confiança e colaboração amiga de muitos 
clientes, relevantes para a projecção da empresa, 
particularmente à família Symington, a quem estou 
gratamente reconhecido, por em alguns momentos 
ter sido uma espécie de escora onde me pude apoiar”, 
revela-nos Manuel da Hora, com sentimento de res-
peito pela Instituição. 
Desde o início, o seu grande objectivo foi estabelecer 
as opções prioritárias para responder aos problemas 
e desafios de uma pequena empresa, que teria de ope-

rar a um nível mais elevado, de forma a poder con-
quistar uma posição dominante na indústria das be-
bidas, em que o vinho do Porto era o produto-estrela 
mais exportado. 
Implementar uma gestão de processos para uma pro-
dução ajustada, aumentar a eficiência, reduzir custos 
e potenciar a produtividade até aos seus limites, exi-
gia uma renovação dramática de tecnologias e pro-
cessos. Uma realidade óbvia e inevitável, justificada e 
pertinente para atingir os fins em vista. 
Do ponto de vista económico, os recursos financeiros 
satisfaziam as necessidades básicas de uma pequena 
empresa, mas eram insuficientes para atender as di-
versificadas e crescentes necessidades de investimen-
tos, para fazer crescer a empresa. 
Apesar dessas limitações, havia que enfrentar desa-
fios e pôr em marcha uma série de reformas ajusta-
das às necessidades de desenvolvimento com novos 
meios e métodos. Impunha-se, por isso, mobilizar re-
cursos que suportassem os investimentos. 

A responsabilidade
O princípio da responsabilidade impunha agir com 
sentido de prioridades. Cada investimento constituía 
uma dor de cabeça na economia da empresa, mas era 
ao mesmo tempo uma injecção de optimismo e con-
fiança no futuro. Entretanto, a VOX foi ganhando visi-
bilidade e os pedidos não paravam de chegar. A pro- 

Uma equipa de impressores feliz de poder usufruir de uma nova tecnologia.

Manuel da Hora, fundador da empresa.

Prinect Press Center XL 2

TAMBÉM DEVO 
MUITO DO SUCESSO 
À SOLIDARIEDADE, 
CONFIANÇA E 
COLABORAÇÃO 
AMIGA DE MUITOS 
CLIENTES, 
RELEVANTES PARA 
A PROJECÇÃO 
DA EMPRESA, 
PARTICULARMENTE 
À FAMÍLIA 
SYMINGTON...

“

”
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dução foi crescendo de forma sustentada, a par 
com novos investimentos, que foram fortalecen-
do a sua competitividade. 
Ainda que já tenham passado mais de 50 anos, é 
manifesto o seu entusiasmo e motivação, dando 
vida a novos projectos e definindo os correspon-
dentes objectivos. 

Os compromissos
Num compromisso permanente com os seus 
clientes e mantendo firme uma política de ino-
vação contínua, utilizando as melhores tecno-
logias e processos visando a melhoria da quali-

dade, flexibilidade e produtividade da empresa, 
Manuel da Hora conseguiu fidelizar grandes 
multinacionais, que apostavam nos procedi-
mentos rigorosamente organizados da VOX. 
Clientes que buscavam e apreciavam cooperar 
com uma empresa quase exclusivamente dedi-
cada ao mercado dos rótulos, a produzir com 
um elevado standard de qualidade e a responder 
de forma ágil às mais exigentes solicitações.   
Hoje, a VOX é uma empresa referenciada, desti-
nada a expandir-se ainda mais no futuro.
Ser líder na área dos rótulos não é um feito 
extraordinário para Manuel da Hora. Apenas 
obriga ao exercício permanente de pensar 
como trabalhar melhor e optimizar a sua es-
tratégia empresarial. “Para superar a concor-
rência apostamos sempre em tecnologia de 
vanguarda, pois os clientes são cada vez mais 
exigentes: querem produtos que se destaquem 
e querem-nos mais rapidamente e com uma 
qualidade superior. Por isso, só com equipa-
mentos de última geração podemos satisfazer 
as suas expectativas”, diz-nos, com convicção.

A família
Com o apoio incondicional da esposa, Júlia 
Vasconcelos, há longos anos ao seu lado na 
empresa, e dos filhos, Marisa e Germano, com 
os quais comparte a Administração da VOX, e 
que se destacam pela sua dinâmica, juventude 
e vontade forte de prosseguirem com o mes-
mo espírito empreendedor do progenitor, as 
expectativas quanto ao futuro da empresa po-
dem afigurar-se desde já bastante promissoras. 
“A nossa empresa é uma grande família e nela 
radica a nossa força,” refere Manuel da Hora, 
acrescentando: “O contacto directo da Admi-
nistração com os colaboradores cria uma base 
de confiança e fomenta o espírito de equipa. 
Todos se sentem parte do projecto e conscien-
tes da contribuição que prestam ao êxito da 
empresa, aplicando-se com alto grau de moti-
vação.“
Por seu lado, o filho, Germano, formado em 
direito, que tem pleno domínio do negócio 
gráfico e conhece a dedo toda e cada uma das 
máquinas da empresa e, com detalhe, cada 
processo da produção, expressando de forma 
bem clara as suas próprias ideias refere: “para 
satisfazer as exigências dos nossos clientes, 
temos que manter o nível de qualidade alto e 
constante em todas as etapas da produção, e 
isso somente é possível com máquinas de alta 
qualidade, absolutamente fiáveis, assessoradas 
por um serviço de assistência técnica eficiente 
e atempado.” 

Marisa, que também comparte a vida da em-
presa no seu dia-a-dia e conhece bem as exi-
gências dos clientes, remata: “para se conse-
guir trabalhar com êxito na indústria gráfica 
há que ser flexível e adaptar-se com rapidez às 
novas circunstâncias. Por isso, desenvolvemos 
processos inovadores enfocados em manter a 
liderança na nossa área de negócio, pois quere-
mos continuar ditando os caminhos a percor-
rer e os objectivos a atingir.”
A lista de referência da VOX, em matéria de 
equipamentos, confirma a relação de total 
confiança que desde o início estabeleceu com a 
Heidelberg. “Levamos muitos anos trabalhan-
do com a Heidelberg e todas as nossas expe-
riências, desde o início, foram positivas, razão 
porque mais uma vez investimos na marca”, 
diz-nos com visível satisfação este empresário, 
que continua a entregar-se de corpo e alma à 
empresa, onde cada dia é o primeiro a chegar 
e o último a sair.  

Vista parcial da sala da pré-impressão com tecnologia Heidelberg Suprasetter.

Vista parcial de uma das naves da empresa.

Vista parcial de uma das três naves da empresa.

Entrada exterior da empresa.



Características fora-de-série.
Factos de relance.

Equipamento:
• Estação de controlo de alto desempenho Prinect Press 

Center XL 2 com sistema intuitivo de orientação do ope-
rador Intellistart 2 para configuração rápida e orienta-
da do processo.

• Intellistart 2, sistema patenteado de assistência orien-
tada a processos e trabalhos, para preparação eficiente 
dos trabalhos e geração automática de programas de 
mudança de trabalho com optimização do tempo. Visão 
completa de todos os parâmetros do trabalho e transpa-
rência dos fluxos de trabalho.

• Marginador Preset Plus altamente automatizado de 
modo a obter tempos de acerto mais reduzidos, maior 
precisão e maiores velocidades de produção. Produção 
contínua e fiável.

• Tempos de arranque mais curtos graças às mudanças de 
chapa serem totalmente automáticas com o AutoPlate 
Pro e AutoPlate XL. Alimentação e identificação precisa 
de chapas para registo rápido e exacto. O operador pode 
executar outras tarefas enquanto as chapas estão a ser 
trocadas.

• Sistemas de lavagem para a unidade de tintagem, cau-
chús e cilindro de impressão com programas de lava-
gem personalizados que permitem obter resultados de 
lavagem rápidos e completos.

• Percurso da folha do marginador à saída adaptado ao 
substrato através de valores predefinidos.

• Sistema AirTransfer para máquinas de impressão sem re-
troverso. Nas máquinas com retroverso existe o sistema 
variável AirTransfer com travão dinâmico que garante 
o espaçamento entre folhas, assegurando o transporte 
perfeito e sem contato.

• Alta flexibilidade graças à ampla variedade de substra-
tos de 0,03 a 0,8 mm. Possibilidade de processar substra-
tos com espessura máxima até 1,0 mm para aplicações 
especiais. Todos os tipos de substratos, como materiais 
metalizados e laminados, filmes, rótulos e cartões po-
dem ser processados.

• Economia de tempo e custos graças à velocidades de pro-
dução de até 18.000 folhas/h, que permitem o rápido pro-
cessamento dos trabalhos, mesmo para tiragens grandes.

• O dispositivo do retroverso com ajuste totalmente auto-
mático garante o registo preciso e o transporte suave da 
folha numa ampla variedade de substratos, desde ma-
teriais leves até substratos com espessuras de 0,8 mm.

• Tecnologia de secagem DryStar® fornece a secagem certa 
para cada aplicação. Acabamento mais rápido e opcio-
nais especiais para gráficos de embalagens e comerciais 
fornecem diferenciação. São uma extensão dos opcio-
nais da Speedmaster XL 75.

›

›

Pode encontrar mais informações sobre dados técnicos e 
factos aqui: heidelberg.com/xl75/technical-data

heidelberg.com/xl75-anicolor/technical-data

Destaques:
• A unidade de tintagem Anicolor® 2 fornece tintagem 

flexível e estabilidade de cor constante combinada com 
tempos de preparação curtos e desperdício mínimo no 
arranque.

• Processo de arranque totalmente automatizado, graças 
à automatização que existe nas mudanças de trabalho 
com o Intellistart 2.

• Speedmaster XL 75 a mais produtiva neste segmento de 
formato.

• Design robusto e ergonómico garante máxima suavi-
dade e facilidade de operação.

• Tempos de preparação curtos e monitorização contínua 
da produção com o Prinect Inpress Control 2, espectro-
fotometro de cor em linha e sistema de controlo e me-
dição do registo.

O conceito modular da máquina de impressão permite 
combinação flexível dos corpos de verniz, corpos de 
impressão e unidade de retroverso de modo a que possa 
obter uma produção em linha económica quer produza 
trabalhos standard quer trabalhos complexos.

A Speedmaster XL 75 define padrões na sua classe de formato.
A tecnologia inovadora utilizada nesta máquina de impressão oferece 
o mais alto nível de automatização, facilidade de operação, tempos de 
preparação reduzidos bem como processos estáveis. A configuração pode 
ser personalizada de acordo com os requisitos específicos de cada cliente, 
a interação suave de todos os componentes garante máximo desempenho 
- qualidade e economia para o seu sucesso.
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15 Claros benefícios.

Tempo de preparação

2 mins

Ecologia

Até

90 %

1 min
Bem abaixo de

Líder no processo de impressão

Com mudanças de chapas totalmente 
automáticas numa Speedmaster XL 75-5+L 
com AutoPlate Pro.

Tela protectora em vez de 
lâmina metálica – apenas 1 
min em vez de 5 a 10 minu-
tos para limpar o tinteiro.

Chega de voar às cegas - com o Prinect Inpress 
Controle 2, os primeiros resultados de medição 
são entregues em menos de 30 folhas e a produção 
está pronta para começar em menos de 1 minuto.

para lavar com o programa de lavagem 
mais rápido.

21% de economia de energia 
com secadores de ar quente de 
bico redondo se comparado à 
tecnologia anterior.

redução desperdício 
no arranque com 
a tecnologia 
Anicolor 2.

50 folhas e menos desperdício no arranque 
para a maioria dos trabalhos de impressão 
de embalagens com o Anicolor 2.

Gasta apenas 10 folhas ao trocar trabalhos 
do ambiente Web-to-Print com a tecnologia 
Anicolor 2.

SPEEDMASTER XL 75GRAFOPEL NEWSLETTER 18

› heidelberg.com/xl75/efficiency
› heidelberg.com/xl75-anicolor/efficiency 

100%3 minutos

Facilidade de uso

 

 180,000

1,500folhas

Produtividade

 
 

 
 

 

Pode encontrar mais informações sobre a eficiência e os benefícios 
económicos da sua Speedmaster, incluindo dados operacionais, 
cálculos e testemunhos de clientes aqui:

Produzido como orçamentado – menos de 5 minutos 
entre a última folha de uma tiragem e a primeira folha 
boa da tiragem seguinte.

Zero minutos de tempo de espera para obter a folha 
seca – directamente para o acabamento graças ao 
DryStar LE UV/DryStar LED

de poupança por ano graças à 
minimização de desperdícios no 
arranque com a Speedmaster XL 75 
Anicolor 2.

a mais por hora, mesmo com papel com qualidade mais reduzida, graças ao optimizado marginador Preset Plus. 

Seleccione, em tempo real, 30 trabalhos em menos de

e depois processo-os de forma totalmente automatizada 
no fluxo de trabalho.

Todas as afinações dos rolos em cada corpo de 
impressão são verificadas em 5 minutos, gerando 
uma poupança de 20 minutos por ciclo de ajuste 
com o software Roller Check Assistant.

de transparência, mesmo em mudanças 
de trabalhos complexas, graças ao 
inovador e orientado sistema Intellistart 
2 concebido para o operador.  

GRAFOPEL NEWSLETTER19SPEEDMASTER XL 75
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Os investimentos realizados nos últimos tempos, renovando 
e adquirindo novas tecnologias, visa alcançar metas que 
fixaram como objectivo. Para conquistar espaço no disputado 
mercado de serviços gráficos, a maioria dos empresários está 
consciente de que só tecnologias avançadas e especialização 
podem ampliar em muito as oportunidades do negócio. 

eguindo esta premissa, o Director Geral da Empresa do Diário do Minho, Dr. Luís 
Carlos Fonseca, decidiu expandir também o negócio da empresa no segmento da 
embalagem, avançando nesta área específica de mercado, mantendo firme a sua po-
lítica de uma maior abrangência de oferta de trabalhos gráficos aos seus clientes, 
abrindo espaço para penetrar numa área de negócio relevante do sector gráfico, que 
engloba clientes de variados sectores, tais como: têxtil, farmacêutica, cosmética, vi-
nícola, alimentar, etc., etc..

A autoplatina Easymatrix 106 CS, recentemente instalada, assegura eficiência aliada 
à melhor tecnologia em corte-e-vinco, abre caminho a uma maior qualidade e produ-
tividade no acabamento de embalagens. Esta tecnologia de última geração tem como 
funcionalidade cortar-e-vincar, perfurar e cortar papel, cartolinas e cartão canelado, 
a uma velocidade até 7.700 folhas/h. Fabricada pela empresa Masterwork (MK) com a 
qual Heidelberg mantem uma parceria estratégica, a Easymatrix 106 CS, concebida 
para produção industrial, tem captado o interesse dos fabricantes de embalagem até 
ao formato B1. 

S
Vista parcial das instalações da empresa.

Luís Carlos Fonseca junto do novo investimento: a autoplatina Easymatrix 106 CS.
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Guide- Artes Gráficas, Lda é uma das 
empresas de maior prestígio, expe-
riência e conhecimento acumulado 
na indústria gráfica.
Em Maio próximo cumprirá 50 anos 
de dedicação exclusiva e especializada 
na impressão e acabamento de livro. 
Com paixão pelo trabalho bem feito, 
as suas instalações estão equipadas 
com tecnologia que facilita uma pro-
dução com qualidade e fiabilidade   
óptima, níveis muito altos de eficiên-
cia e competitividade. 
 A Scodix Ultra 202, um dos modelos 
da família de equipamentos Scodix, 
permite à indústria gráfica expandir 
a sua oferta de serviços com diversas 

e atraentes aplicações em embalagens, 
rótulos, capas de livros, pastas, cartões 
de negócio, brochuras, etc.. 
Com a Scodix Ultra 202 é, agora, fácil 
imprimir embelezamentos em papel, 
em material plastificado, numa varie-
dade de verniz à base de água, PVC e 
cartão, o que permite abrir oportu-
nidades para um sem fim de novas 
aplicações e novas oportunidades de 
negócio.
“As metas que fixamos são sempre ob-
jectivas, o que nos permite ir renovan-
do e adquirindo novas tecnologias”, 
salienta Francisco Penedo, um dos   
administradores da empresa.  

Instala impressora Scodix Ultra 202.
Máquina de impressão de embelezamento digital com todos os recursos, 
requerendo uma pequena área de ocupação. Permite criar soluções de 
embelezamento que fazem evidenciar qualquer tipo de trabalho gráfico. 
Este equipamento combina novos níveis de flexibilidade, qualidade e 
produtividade, gerando valor digital sem precedentes para impressores 
comerciais e empresas de embalagem em cartolina flexível.

A
The Scodix Ultra family 

of presses includes:

Scodix Ultra 101

Scodix Ultra 202 

The Scodix Ultra 202 digital 

enhancement press fuses new 

levels of flexibility, quality and 

productivity generating 

unprecedented digital value.

Scodix 
Sense

Scodix 
Spot

Scodix 
Braille

Scodix 
Metallic

Scodix 
VDP/VDE

Scodix 
Glitter

Scodix 
Crystal

Scodix 
Cast&Cure

Scodix 
Foil

SCODIX ULTRA 202
Fully Featured Digital Enhancement PressEquipamento desenvolvido para soluções de em-
belezamento digital com todos os recursos.

A Scodix Ultra 202 gera valor 
digital acrescentado sem 
precedentes ao fundir níveis 
de flexibilidade, qualidade e 
produtividade imbatíveis.

A família Scodix Ultra 
inclui:
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catálogo de produtos Polar-Mohr tem pouco a ver com a maquinaria de pro-
cessar madeira que fabricava nos inícios do século XX, quando nasce o nome 
Polar ao inventar um sistema para aplainar blocos de madeira sem provocar 
aquecimento, substituindo as ferramentas da época, em que a fricção elevava 
a temperatura rapidamente.
A partir dos anos 40 passou a ser líder como fabricante de guilhotinas e linhas 
de corte para a indústria gráfica e, posteriormente, estendeu a sua produção 
no segmento de corte de etiquetas e rótulos por punção (LabelSystem).

Mais do que sorte foi um acaso feliz esta convergência de interesses somada às 
soluções técnicas e de processos colocados à disposição da INCM para prospec-
ção de novos modelos de negócio.  
A sorte obriga a uma constante busca de elementos diferenciadores. 
O campo de batalha competitivo não depende da sorte mas da inovação con-
tínua, do conhecimento e do saber. Empresa que seja capaz de organizar e 
dirigir o seu negócio de forma inovadora será a que logrará melhor resultado. 
Nós sabemos isso. E a INCM tem como lema , “a tradição de inovar”.
O factor sorte está potencialmente em todas as empresas com um “mundo” de 
ideias sem limite.  

Dizem que sorte é o que acontece quando o acaso une talento com 
capacidade e ambos encontram a oportunidade de mostrar aquilo 
que valem. 
No caso da Polar-Mohr/INCM a sorte foi a possibilidade de ambas as 
empresas estarem sintonizadas nos mesmos objectivos – uma em 
inventar um sistema e outra a utilizá-lo como processo industrial. 

O

Guilhotina Ultra-rápida Polar N115 Pro HD, em linha com a LabelSystem SC 25 Plus Cintadora automática Polar-Mohr Vista geral do sistema de corte de etiquetas por punção LabelSystem SC 25 Plus
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Produtividade
Heidelberg Versafire

A Heidelberg continua a desenvolver activamen-
te as soluções digitais Versafire EV e EP, conce-
bidas para aplicações comerciais. Agora, com 
novas opções de hardware para acabamento em 
linha, uma nova versão actualizada do Prinect 
DFE e novas funcionalidades permitem uma in-
tegração aprimorada das tecnologias e dos pro-
cessos de impressão.
Com um novo marginador e novos opcionais de 
acabamento, estes sistemas novos oferecem ain-
da mais versatilidade de produção. O novo mar-
ginador de banners Plockmatic foi projectado 
para a produção de um grande volume de pro-
dutos de impressão no formato 330 x 700 mm 
(ex.: folheto A4 de seis páginas). O novo módulo 
de acabamento de folhetos, apresenta um com-

partimento na saída com duas gavetas para pro-
dução ininterrupta, agrafa e dobra até 30 folhas. 
Por sua vez, o novo Interposer, assistido por ar, 
possibilita a alimentação de folhas pré-impressas 
ou sem impressão, as quais estão separadas em 
duas bandejas. Por exemplo, as folhas podem ser 
pré-impressas em offset e depois - na posição de-
sejada - adicionadas às impressões digitais. Isto 
faz com que seja possível uma produção híbrida, 
totalmente flexível, entre o digital e o offset, fa-
zendo com que as vantagens de ambos os proces-
sos de impressão possam ser exploradas de ma-
neira ideal. Para garantir a alta disponibilidade 
da Versafire, pode contar com uma  manutenção 
de fácil execução, que também foi significativa-
mente aprimorada. 
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Prinect Production digitaliza a sua 
gráfica. Automatiza a produção e faz 
gestão da cor e da qualidade, ao mes-
mo tempo que fornece dados impor-
tantes para análises e relatórios. Man-
tenha a fidelidade dos seus clientes e 
maximize o seu desempenho com um 
fluxo de trabalho inteligente.

A solução para ter uma Smart Print 
Shop
O Prinect Production transforma os 
fluxos de trabalho da sua gráfica. 
Operações controladas manualmente 
envolvendo uma ampla variedade de 
pontos comuns são substituídas por re-
des inteligentes e processos automati-
zados. Os processos individuais são re-
duzidos e a flexibilidade aumentada.

Com o Prinect Production, estará 
mais perto dos seus clientes e poderá 
integrá-los directamente no fluxo de 
trabalho. Os dados inseridos online 
controlam os processos durante a pro-
dução e fazem a gestão da qualidade. 
As aprovações digitais aceleram os 
tempos de produção e aumentam a 
produtividade. Para além disso, à me-
dida que a eficiência aumenta, tam-
bém aumenta a satisfação e a lealdade 
dos seus clientes.

Reduza o desperdício e o armazena-
mento através de planeamentos pa-
dronizados, consumíveis perfeitamen-
te coordenados e processos definidos. 
Use o seu tempo, máquinas e materiais 
com mais eficiência, enquanto, simul-
taneamente optimiza a consistência e 
a repetibilidade.

Abra o caminho para o Push to Stop 
usando máquinas inteligentes que 
organizam e trabalham, de forma in-
dependente, durante o processo pro-
dutivo. Com o Prinect Production, a 
maioria das operações pode ser reali-
zada através de controlo navegado ou 
autónomo.

O Prinect Production também possi-
bilita desbloquear todo o potencial 
da sua gráfica. Funções de negócio 
integradas e inteligentes podem ser 
usadas para gerar relatórios para a ad-
ministração e produção, que são intui-
tivos de compreender.

Dados precisos e análises sonoras reve-
lam fontes de erro antes que ocorram 
danos. A captura e a avaliação de da-
dos em tempo real garante que você 
esteja sempre actualizado sobre os 
processos em curso.  

O

O caminho para a Smart Print Shop
Prinect Production
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Tecnologia de Sucesso

Mais de 130 visitantes vieram ao evento Gallus Open 
Day, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2020 em St. 
Gallen, Suíça. Os dois sistemas de impressão Gallus 
Labelmaster e Labelfire foram demonstrados ao vivo 
no Print Media Center Label. 

No Fórum do Conhecimento, os especialistas em im-
pressão falaram sobre os mais recentes desenvolvi-
mentos relacionados com a baixa migração e aplica-
ções em branco digital.

O primeiro Gallus Open Day de 2020 esteve repleto 
de informações sobre as soluções e aplicações ino-
vadoras da Gallus e Heidelberg para a produção in-

teligente de etiquetas. Os visitantes puderam ver a 
produção eficiente de etiquetas, bem como os mais 
recentes destaques da Labelexpo:

•  Gallus Labelfire com Unidade de Embelezamento 
Digital (DEU) e efeitos metálicos digitais,

•  Gallus Labelmaster com a nova Printbar digital e a 
unidade de corte rotativo

 
O seu parceiro para o digital
Neste evento a Gallus demonstrou o quão fácil e econó-
mica é a produção de etiquetas com a Gallus Labelfire, 
com uma velocidade de produção de 70 m/min. Esta 

máquina de impressão híbrida possui um coração 
digital com uma unidade de impressão a jacto de tin-
ta com sete cores. A Labelfire foi apresentada com a 
Unidade de Embelezamento Digital (DEU) para mos-
trar a produção de produtos altamente embelezados. 
Este módulo é opcional mas pode ser integrado na 
máquina a qualquer altura. Os efeitos digitais de es-
tampagem, bem como os efeitos tácteis e alto relevo 
impressionaram os clientes presentes no evento.

Baixa migração e módulos digitais
A Gallus Labelmaster com a nova Printbar digital 
foi explicada em detalhe durante o workshop sobre 
módulos digitais. As aplicações em branco digital 

feitas a jacto de tinta podem, agora, ser incluídas 
em cada sistema das máquinas Gallus incorporando 
no equipamento a nova Printbar digital. Lançada 
na LabelExpo Europe de 2019, está previsto a sua 
comercialização no terceito trimestre de 2020.

Na Gallus Labelmaster Advanced, com uma velocida-
de de produção de 200 m/min, os visitantes puderam 
ver como se produz de forma eficiente etiquetas.
O evento proporcionou ainda aos presentes conver-
sar com os especialistas sobre os requisitos da baixa 
migração, um dos tópicos mais relevantes no merca-
do da impressão de etiquetas. 

Labelmaster e Labelfire

No Print Media Center, os visitantes puderam ver como se produzem etiquetas e rótulos de forma eficiente. Thomas Schweizer, responsável pelo departamento de          Gestão de Produto da Gallus, fala sobre o futuro do 
digital na produção de etiquetas.

Mais de 130 visitantes estiveram presento no evento Gallus Open Day.

Mais de 100
Labelmaster

vendidas
em todo

o Mundo.



GRAFOPEL NEWSLETTERGRAFOPEL NEWSLETTER 32 33SAPHIRASAPHIRA

A BluePrint Products NV entrou no Grupo Heidelberg em 2014. Na 
altura, esta aquisição foi estratégica pois permitiu a esta reforçar 
a sua presença no segmento dos consumíveis, que trouxe claros 
benefícios aos clientes Heidelberg: produtos direccionados para os 
requisitos do cliente e mercado, prazos de entrega mais rápidos, 
bem como todo um know-how de anos no mercado da indústria grá-
fica.

Em 2017, a BluePrint Products NV adquiriu a área química da       
Fujifilm para os mercados da Europa, Médio Oriente e África. Com 
esta aquisição a Heidelberg passou a ser um key player nesta área de 
negócio, sob o nome Hi-Tech Chemicals BV.
Situada na Bélgica, em Kruibeke, emprega, hoje, mais de 50 cola-
boradores divididos pelos diferentes departamentos: administrati-
vos, comercial, técnico, pesquisa e desenvolvimento, laboratório, 
produção e logística. É no departamento de pesquisa e desenvolvi-
mento bem como no laboratório que todos os produtos são desen-
volvidos e testados, tendo em linha de conta todos os requisitos de 
segurança de cada país.

O principal foco da empresa é o desenvolvimento e a produção de 
produtos que vão em linha com os requisitos do mercado mundial 
das artes gráficas, que cada vez mais se torna mais exigente na qua-
lidade, na certificação e nas questões ambientais. Deste modo todo 
o desenvolvimento do produto até à sua venda tem como principal 
objetivo o melhoramento dos processos de impressão e a redução 
do consumo. 

A Hi-Tech Chemicals BV é certificada segundo a ISO 9001:2015, a 
ISO 14001:2015 e respeita todas as normas REACH e SVHC.
Todos os aditivos da molha e produtos automáticos de lavagem es-
tão de acordo com as normas da Fogra e os diversos fabricantes de 
máquinas offset, bem como a maioria dos produtos são certifica-
dos pela ISEGA, certificação válida para a indústria alimentar e 
farmacêutica. 

O produto Saphira Fount AX 324 é um substituto 
de álcool que lhe permite continuar a imprimir 
de uma forma contínua sem ter de se preocupar 
com a compra de álcool ou mudar de aditivo da 
molha. Este pode ser utilizado em combinação com 
Saphira Fount 510 ou outros aditivos Saphira Fount 
redutores de utilização de álcool, como o Saphira 
Fount 554, o Saphira Fount 556 AF ou o Saphira 
Fount 552 AR PURE.

Se quiser monitorizar a dosificação do aditivo na 
máquina, sugerimos-lhe o Saphira Fount Control.

O Saphira Fount AX 324 não pode ser utilizado no sis-
tema de dosificação do Technotrans Alcosmart. Para 
resolver esta situação sugerirmos-lhe duas opções:
a) Fazer a solução completa, de forma manual:

1.  Saphira Fount 510 – 2-3% / Saphira Fount 554 
AR PURE – 3-4% ou Saphira Fount 556 AF ou o 
Saphira Fount 552 AR PURE – 3-4%

2. Saphira Fount AX 324 –  1 a 3%.

b)  Aquisição de dosificador volumétrico (Dosatron)

Não desespere, nós temos a solução!

Não consegue comprar álcool para imprimir?

Saphira

Vista aérea da Hi-Tech Chemicals BV

Laboratório onde os produtos são desenvolvidos e testados

Vista parcial da zona de expedição de produtos
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Na Drupa 2020 (pavilhão 9, stand C50), a Highcon® demonstrará 
até que ponto a revolução digital chegou. Nesta terceira edição das 
Olimpíadas da Impressão e Embalagem, a Highcon apresentará um 
portfólio de produtos comprovados com velocidades de produção, 
formatos e requisitos de substratos diferentes, para os mercados do papel 
dobrado e do cartão canelado.

Highcon Beam 2C permite produção mais ágil com acabamento digital.
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Revolução digital Highcon mostrará as versões mais recen-
tes das plataformas da Highcon Euclid e 
Beam, a Euclid 5 e a Beam 2.
Sem dúvida, a estrela do stand da High-
con, na Drupa, será a Highcon Beam 2C, 
voltada para o mercado de micro e cartão 
canelado.

As máquinas de corte-e-vinco digital,           
Highcon Euclid e Beam, instaladas em todo 
o mundo, estão, claramente, a contribuir 
para que o acabamento digital seja ver-
dadeiramente aceite no mercado. Vários 
clientes da Highcon já adquiriram segun-
das máquinas para colmatar os desafios da 
cadeia de fornecimento, nomeadamente, 
se utilizam corte-e-vinco convencional. 

O acabamento digital permite responder 
ao aumento das necessidades das marcas 
que procuram prazos de entrega rápidos 
para as suas campanhas e promoções bem 
como custos de produção mais baixos.
O feedback dos clientes HighCon permitiu 
avanços significativos nesta tecnologia, 
quer em termos de eficiência, fiabilidade, 
qualidade e previsibilidade. A Highcon 
também continua a investir na platafor-
ma de produtos Euclid. Um dos desenvol-
vimentos mais visíveis na nova série de 
máquinas Euclid é provavelmente o inter-
face do utilizador adoptado das máquinas 
Beam.
O aspecto moderno e amigável reflete a 
agilidade inerente às soluções de corte-
-e-vinco digital. A tecnologia digital, por 
definição, implica flexibilidade: ajuste da 
profundidade do corte a laser de modo a 
fazer corte completo, meio corte, perfura-
ção ou picote; adaptação à altura do vinco 
para se adequar à espessura do substrato e 
descasque para se adequar ao layout. 

A
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s gráficas tradicionais sentem por parte dos seus 
clientes os mesmos requisitos das gráficas de impres-
são digital: exige-se tempos de produção reduzidos, 
tiragens pequenas, prazos de entrega curtos e eleva-
da qualidade.
Ao implementar o fluxo de trabalho Connex pode-
rá automatizar processos, fazer uma avaliação mais 
adequada dos dados ou aumentar a sua produtivi-
dade. Claro que isto, ainda, poderá ser amplamente 
incrementado se substituir as máquinas antigas, aí 
terá, sem sombra de dúvidas, uma maior eficiência 
na sua produção. Outra solução passa por utilizar os 
dois sistemas de forma flexível – sistemas híbridos 
– seja entre offset e digital ou, até mesmo, na produ-
ção de produtos de capa dura. Mas não se esqueça, 
outro aspecto fundamental é a manutenção regular 
e profissional dos equipamentos – o ideal será mes-
mo os contratos de manutenção – para garantir que 
estes continuem a produzir eficientemente e sem pa-
ragens inesperadas. 
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A impressão digital atravessa provavelmente o seu auge e, talvez, 
por isso, nos esqueçamos que 90% do volume mundial de produtos 
impressos ainda continua a ser produzido por processos de impressão 
convencionais. A Müller Martini está atenta a esta realidade e, por 
isso, durante a Drupa 2020, no Pavilhão 1, stand 1B46, irá mostrar-lhe, 
novamente, como pode continuar a ganhar dinheiro com o seu negócio 
de impressão convencional.

Connect to Efficient Production

A

Müller Martini Presto II.

Müller Martini Alegro.

Müller Martini BF 513.

Müller Martini Vareo.
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H
á os clientes que procuram os riscos míni-
mos, optando pelo seu fornecedor parcei-
ro de confiança e investem num equipa-
mento usado, com garantia e assistência 
do representante da marca, e há os que 
buscam através da internet “descobrir” 
um bom negócio, correndo os riscos má-
ximos que uma transação sem qualquer 
garantia pode originar. A Grafopel oferece 
todo o tipo de equipamentos usados para 
a indústria gráfica, com o aval das marcas 
mais prestigiadas do mercado, nossas re-
presentadas. 
Sim! A nossa oferta de máquinas usadas 
abrange todas as áreas gráficas desde a 
pré-impressão e impressão até todo o tipo 

de equipamentos de acabamento. 
Efectuada a venda, o nosso serviço técni-
co realiza a operação de montagem e ins-
trução do equipamento, das reparações 
necessárias acordadas com o cliente, com 
peças de reposição originais. 
É do maior benefício para os clientes a 
opção pelas marcas líder do mercado que 
oferecem a maior garantia de fiabilidade 
e segurança e um serviço técnico pós-ven-
da com especialistas em todas as áreas. 
Confie nesta nossa área de negócio e 
numa empresa com mais de 55 anos, 
vendendo máquinas novas e usadas, dis-
pondo de um serviço técnico próprio com 
experiência, para assessorar os clientes. 

Usados ou semi-novos 

Em tempos economicamente difíceis como os que atravessamos, muitos clientes 
renunciam a comprar uma máquina nova e adquirem uma usada.
Não duvidámos que não desejassem uma zero quilómetros, novinha em folha, 
último grito em tecnologia; a máquina com que sonhavam e preferiam comprar, 
mas teriam dificuldade em cumprir as condições de crédito impostas pelo banco, 
razão por que na maior parte dos casos, acabam por comprar uma máquina 
usada. 
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esde os seus primeiros dias de vida, a 
Gráfica de Paredes, fundada por José 
Maria Alves, em 1970, tem feito por 
potenciar as suas competências com 
aposta clara na qualidade. 
Com cerca de 50 anos de actividade é 
uma referência no mercado de servi-
ços gráficos, graças a essa qualidade. 
Uma conquista merecida para quem 
está em permanente actualização e 
tem paixão pelo trabalho bem feito. 
É indiscutível que o êxito desta longe-
vidade radica na boa gestão empresa-

rial levada a cabo pelo seu fundador, 
José Maria Alves e, posteriormente, 
pelo filho, Miguel Alves, que segue 
na senda do pai com o mesmo profis-
sionalismo e competência. 

A opção de compra de uma Heidelberg 
Speedmaster CD 74-5-P-C (cinco cores 
com retroverso), de uma guilhotina 
Polar N78 ECO e de uma dobradora 
Stahlfolder Ti 55, resulta de uma ex-
periência de décadas muito positiva 
com as marcas.  

Uma referência na comunidade Paredense.
A instalação recente de uma Heidelberg Speedmaster CD 74-5-P-C (cinco cores 
com retroverso) veio permitir tempos de arranque muito mais curtos e um 
aumento drástico na produção. A complementar esta aquisição, a empresa 
instalou também uma guilhotina N78 ECO e uma máquina de dobrar 
Heidelberg Stahlfolder Ti 55.

D
1. Miguel Alves, 

um dos sócios 
da empresa 
e a esposa, 
Vera Sousa 

junto do novo 
investimento.

2. Guilhotina 
Polar N78 ECO

3. Equipa de 
impressores da 

empresa junto da 
Speedmaster 
CD 74-5-P-C.

4. Máquina de 
dobrar Heidelberg 
Stahlfolder Ti 55. 

1

2 3
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Publirep, de uma assentada, celebrou 
com a Grafopel a compra de uma    
Heidelberg Speedmaster SM 52-4-P, 
de uma dobradora Stahlfolder e de 
um CtP Suprasetter, tudo isto na se-
quência de investimentos anteriores. 
Sem querer desdramatizar o assunto, 
a crise parece ter acabado em muitas 
empresas, o que leva a que tanto se 
pode sair dela com uma certidão óbi-
to, cambaleando ou revigorado.
Apesar do período económico turbu-

lento, há quem consiga uma gestão 
proactiva anti-choque, sacando o má-
ximo rendimento dos seus recursos.
Está comprovado que tamanho não é 
documento e que uma empresa, mes-
mo que pequena, pode converter as 
ameaças em oportunidades e adian-
tar-se a outras, mesmo maiores, sem 
capacidade de reação. 
A qualidade é entendida com a capaci-
dade de um produto satisfazer as expec-
tativas do cliente. Para converter esse  

A seguir à aquisição de uma guilhotina Polar N 115 a Publirep volta a investir 
em dose tripla na ampliação do seu parque de máquinas, a antecipar as 
necessidades do seu mercado, na área comercial. A qualidade é vital para 
manter os clientes satisfeitos, mas a produtividade é também essencial 
para dar forma e expressão aos objectivos, aspirações e necessidades de 
uma empresa: ser competitiva e gerar lucros. E isso tudo consegue-se mais 
facilmente utilizando equipamentos fiáveis.

factor em produtividade e lucro há que adoptar meios capazes de afrontar 
o presente e, mais ainda o futuro. Ou seja, esta deixou de ser um elemento 
simplesmente desejável para se converter num factor estratégico para to-
das as empresas que querem competir com êxito num mercado caracteri-
zado por uma forte concorrência e clientes mais exigentes.
Hoje em dia, as empresas tem que ser capazes de se adaptar rapidamente a 
um mercado permanentemente em mudança e às necessidades de novos e 
exigentes segmentos. Só empresas com essa capacidade, pequenas, médias 
ou grandes, serão as que podem ter êxito no futuro. Estas tem que saber 
reinventar-se, adaptando-se às novas solicitações de um mercado em cons-
tante evolução, e cada vez mais exigente com os seus fornecedores. 

A
Triplo investimento em equipamentos Heidelberg: Speedmaster SM 52-4-P (foto 1), Suprasetter A 52 (foto 2) , Stahlfolder T 52 (foto 3)

1

2 3
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Speedmaster SM 52-2, que recentemente passou a 
integrar o parque de máquinas da empresa, é mais 
um investimento visando ampliar a sua capacida-
de produtiva no segmento A3.
“Mesmo em tempos difíceis como o actual, não 
podemos deixar de investir em tecnologia e estar 
sempre a 100% em qualidade e serviço”, salienta 
Sandro Carvalho.

Actualmente, ser competitivo é meio caminho an-
dado para o sucesso de qualquer empresa que quei-
ra estar no mercado de forma visível, sem perder 
de vista que qualidade e serviço são premissas tão 
importantes como a tecnologia utilizada para pro-
duzir um bom produto.
Num mercado onde a concorrência é cada vez mais 
agressiva, quer em preço, quer em qualidade, um 
bom serviço pode ser o karma que motive o cliente, 
em igualdade de circunstâncias, a dar preferência 
ao fornecedor A e não ao fornecedor B. 

A

Desde 1994 focada na qualidade, a Cromotema orgulha-se de ser uma 
empresa que assegura aos seus clientes competência profissional e técnica 
altamente qualificadas, garantindo níveis de excelência na produção 
gráfica de qualquer tipo de trabalho.

om 66 anos de know-how no mercado gráfico e os seus 37 
funcionários, todos preparados para oferecer o que há de 
melhor em serviços gráficos, a Marsil continua à frente na 
sua área específica de negócio, com eficiência e qualidade 
que lhe são reconhecidas, e que lhe tem merecido ser dis-
tinguida com vários prémios e menções honrosas. 
Actualmente o mercado exige aos empresários adapta-
rem-se a situações pontuais e ter uma oferta diversificada 
de trabalhos com o nível de qualidade definido e, sobretu-
do, a preços muito competitivos. 
A Marsil, graças a uma mentalidade empresarial e capaci-
dade de trabalho, conseguiu situar-se entre as primeiras 
na sua área de negócio, mantendo um forte vínculo com 
a clientela fidelizada à empresa. 

C

66 anos
de

presença
no

mercado 
gráfico

Sandro e Floriano Carvalho junto dos recentes investimentos.

1. André Moreira junto da Heidelberg Speedmaster SM 52-2-P, o mais recente investimento da empresa.
2. Operador e guilhotina Polar 78 X.
3. Produção de chapas no CtP Suprasetter A74.

1
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É uma pecha nossa só chamar o empreiteiro quando começa a pingar 
dentro de casa; só ir ao médico quando sentimos uma pontada; levar 
o carro à oficina para manutenção quando já excedemos uma certa 
quilometragem, etc. Ou seja, só nos lembramos de Santa Bárbara quando 
troveja.

Serviços Técnicos

A 
previsão de um acontecimento é sempre di-
fícil. Basta olhar para qualquer previsão me-
teorológica para perceber isso. No entanto, 
a previsão diária da meteorologia adverte e 

influência positivamente muitas das nossas decisões, 
como, por exemplo, desde o que vestimos até aos pla-
nos para o fim de semana; se 
devemos ou não levar guar-
da-chuva, etc., etc..  
E se uma previsão nos 
alertasse para os nos-
sos problemas futuros 
em tempo útil? 
Por exemplo, pres-
te atenção: se hoje 
não levar um casa-
co dentro de dias 
estará constipado. 
Aviso: o cabo de 
alimentação do re-
frigerador está gasto 
e vai romper dentro 
de duas semanas. Cui-
dado: a máquina tal vai 
parar por avaria aqui ou 
ali, por falta de detecção ou 
revisão. Soar-nos-ia bem? É ób-
vio que sim. Acabar-se-ia a ligeireza como despreza-
mos (ou nos abstraímos) do que é essencial para que 
não nos constipemos, para que o cabo de alimentação 
do refrigerador não se rompa ou para que a avaria da 
máquina não aconteça. 
É por isso que a monitorização preventiva é parte es-

sencial dos nossos serviços técnicos, que colocamos à 
sua disposição.
Os serviços técnicos da Grafopel concentram-se na 
máxima disponibilidade e eficiência para atender 
as suas máquinas de forma a que consiga assegurar 
consistentemente uma produção contínua sem para-

gens. Oferecem serviços rápidos 
e de alta qualidade, peças 

originais, suporte técni-
co, desenvolvimento de 

soluções e aconselha-
mento especializado. 
Vamos muito para 
além de apenas o 
Status Quo. É por 
isso que levamos 
as coisas um passo 
à frente da concor-
rência para que 
as suas máquinas 

estejam sempre em 
condições de desem-

penhar a sua missão, 
sem constrangimentos.

Um protocolo de manu-
tenção junto de cada máqui-

na, bem visível, é uma forma 
de lembrete contínuo de quando devem ser executa-
dos trabalhos regulares de manutenção. Desta forma, 
você provavelmente não eliminará todas as preocupa-
ções de ter máquinas paradas, mas, de acordo com as 
experiências, conseguirá reduzi-las bastante e alcan-
çar patamares de produtividade muito mais elevados.

A nossa grande vantagem reside principalmente nos nossos 
serviços de assistência técnica. Adicione-se a isto a grande 
capacidade de podermos satisfazer quase na hora as ne-
cessidades prementes dos nossos clientes, com fiabilidade, 
em qualquer ponto do país. Os nossos clientes sabem que 
podem confiar e contar connosco e com uma equipa expe-
riente e motivada. Quando chega a ocasião um especialista 
estará sempre preparado para um atendimento eficiente.

Sem uma assistência técnica eficaz, tudo pode acontecer. 
Mas pode ficar tranquilo pelo menos quando o problema 
for com este seu parceiro de confiança, que se preza pela 
rapidez e eficiência dos seus serviços técnicos. 
A nossa proximidade constante e os clientes são sempre o 
motivo central das nossas preocupações e actuação.

Na assistência técnica a flexibilidade é vital! Temos impres-
sores, mecânicos, electricistas e técnicos de electrónica 
cumprindo um objectivo muito claro: solucionar proble-
mas, levar confiança e, principalmente, tranquilidade aos 
nossos clientes, onde quer que se encontrem.
Os nossos serviços não acabam com a montagem. O nosso 
desejo é estabelecer uma colaboração a longo prazo, que 
pressuponha para os clientes uma segurança no investi-
mento e no futuro.

Você arriscaria...
... voar num avião cuja manutenção fosse feita por pessoas 
sem preparação e com peças de origem desconhecida? Cer-
tamente que não!
Então não arrisque quando o assunto for a manutenção dos 
equipamentos que são o garante da vida da sua empresa, 
da sua família e dos seus colaboradores. Para manter a alta 
fiabilidade de todas as suas máquinas, use apenas os servi-
ços e peças que têm a garantia dos fabricantes e dos agentes 
oficiais que os representam.

Transformar a nossa cultura actual

GRAFOPEL NEWSLETTER47SERVIÇOS TÉCNICOS
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Barcelgráfica - Tip. e Lit., Lda.

Barcelos

Grafisol-Edições e Papelarias, Lda.

Sintra

Laboratórios Fotográficos do Marco, Lda.

Marco de Canaveses

Misturagráfica, Lda.

Gondomar

A qualidade dos produtos Polar é amplamente reco-
nhecida no mundo inteiro.
As inovações que se repetem de série para série, 
implementadas para atingir maior precisão de cor-
te e agilizar o ritmo da produção, são um factor de 
confiança que tem posicionado competitivamente a 
empresa. 
Uma das tecnologias inovadora que a Polar intro-
duziu nas suas guilhotinas foi uma embraiagem hi-
dráulica para transmissão de força à faca.
Deve compreender-se que, por exemplo, uma gui-
lhotina com 176 cm de largura de corte, chega a 
aplicar forças de até 17 toneladas. 
Digno de menção são também as linhas de produ-
ção para o segmento dos rótulos, sejam rectangula-
res ou de corte por punção.

Cada dia mais vence no mercado gráfico quem tem 
qualidade. No jogo da qualidade entram os equipa-
mentos, a matéria-prima, a mão-de-obra qualifica-
da, os prazos de entrega, e tudo aquilo de que não 
se pode abrir mão para que o trabalho saia com o 
cuidado e rigor que os trabalhos merecem. 
Na indústria gráfica vence quem dá atenção a to-
dos esses detalhes. É por isso que as empresas 
gráficas responsáveis não abrem mão da qualidade 
das guilhotinas Polar, pois trata-se de um elemento 
fundamental no acabamento de todos os produtos 
gráficos.
O seu programa de fabrico de guilhotinas e sistemas 
de corte abrange uma vasta gama de formatos: 56 - 
66 - 78 - 92 - 115 - 137 - 155 - 176.

Todas as guilhotinas Polar-Mohr têm uma coisa em 
comum: elas representam a excelência do corte 
qualquer que seja o seu formato.
Este tem sido o centro da sua competência ao longo 
de mais de um século: fornecer guilhotinas de tecno-
logia de ponta e soluções eficientes, de acordo com 
as necessidades individuais de cada cliente, sejam 
gráficas, papeleiras, indústria de cortiça, fabricantes 
de álbuns, laboratórios fotográficos, etc. 
Para cada tipo de cliente há sempre a guilhotina 
adequada.
A qualidade dos produtos Polar-Mohr começa nas 
mesas e superfícies críticas de trabalho. A Polar 
submete-as a um tratamento de niquelado que en-
durece o metal, facilitando o deslizamento que as 
protege contra a corrusão.

O que torna as guilhotinas Polar tão atraentes para 
além do seu design, é o seu alto rendimento de pro-
dução e qualidade de corte, aliado a uma tecnologia 
de fácil manuseamento. 
•  A sua qualidade é reconhecida pelos gráficos de 

todo o mundo. 
•  A tecnologia é tudo o que se espera de uma gui-

lhotina Polar.
•  Compromisso = suporte técnico eficiente e espe-

cializado com a rapidez que cada cliente necessita.
Um produto exclusivo, optimizando soluções para 
cada uso específico.

É a escolha certa para empresas que exigem a 
máxima precisão e rentabilidade das suas máqui-
nas de corte.

Polar N 92 Plus Polar N 115 – segunda unidade
Elevadores LW 1000-4 e LW 1200-4

Polar N 78 Eco
Polar 66 Eco

Polar 78 ES

Qualidade, tecnologia e compromissoExcelência no corteA solução adequada para cada tipo de clienteQualidade, tecnologia e compromisso

António Matos ladeado pelos filhos gémeos, Tiago e Hernani Matos. Operador e guilhotina Polar N 115 acoplada com dois elevadores, LW 
1000-4 e LW 1200-4.

José Verissímo junto da guilhotina Polar N 78 Eco. Da esq. para a dir.: Rui Soares, Ana Soares e Fernando Barbosa.
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Tecnicromo - Artes Gráficas, Lda.

Alfena – Valongo

Tipocor - Publicidade e A.G., Lda.

Loures

Olegário Fernandes - Artes Gráficas, SA.

Massamá - Lisboa

A constante evolução do processo de corte exige 
cada vez mais sensibilidade para os mínimos deta-
lhes que diferenciam equipamentos destinados ao 
mesmo fim. É nesses mínimos detalhes que se com-
prova qual o melhor equipamento. Feita a avaliação, 
nessa hora a opção só pode ser uma: Polar-Mohr. A 
alta qualidade da Polar e a sua trajectória confunde-
-se com a história de desenvolvimento da indústria 
gráfica mundial.
Desde 1906 oferecendo ao mercado a mais avan-
çada tecnologia com soluções sempre inovadoras, 
conquistou com merecimento a posição de líder 
mundial, que ostenta com todo o mérito. Um galar-
dão baseado nas cerca de duas centenas de milhar 
de equipamentos instalados nos quatro continentes.

O número de dobras em cruz e em paralelo são 
ideais para dobrar toda a gama de mini-folhetos 
como suplementos e, sobretudo, prospectos para a 
indústria da cosmética e farmacêutica. Está dota-
da de um marginador de pilha plano. A primeira e 
a segunda estação podem dotar-se optativamente, 
com 4 a 6 bolsas de dobra. O perfeito manipulado 
dos produtos pequenos de dobra conseguem-se 
acoplando a saída para formatos pequenos STA 40, 
e a saída móvel STA 40F. A sua função é evitar que 
os produtos se abram, requerimento imprescindível 
neste tipo de dobra.
As máquinas de dobrar distinguem-se pela sua alta 
produtividade, perfeição de dobra e mudanças rápi-
das de trabalho.

Do ponto de vista tecnológico, separam-nos anos-luz 
entre as primeiras máquinas de dobrar Stahlfolder e 
as actuais.
Uma história de êxito com 70 anos, que conquistou 
o mercado e se tornou líder mundial.
Ao longo dos anos foi aumentando a automatização 
e, com ela, a produtividade e a facilidade de mane-
jo. Também a gama de formatos, tipos de margina-
dores e variedade de dobras foram correspondendo 
às exigências do mercado e conquistando o seu do-
mínio. 
A Stahlfolder Ti 36 equipada com saída STA 40 para 
formatos pequenos, é a solução perfeita para do-
bras pequenas como são os produtos farmacêuti-
cos, cosmética, etc. 

Polar N 115 Stahlfolder Ti 36 Stahlfolder Ti 36

A dobradora especial para dobras pequenasA dobradora perfeita para a gama DIN A4 e DIN A3Segunda unidade instalada

Cartonagem Trindade - Indústria, SA.

S. João da Madeira

Há mais de 100 anos que a Polar-Mohr opera com 
uma visão singular e uma missão de excelência.
Está estrategicamente localizada na Alemanha e 
situada em todo o mundo, oferecendo produtos de 
alta tecnologia em sistemas de corte, que engloba 
sistemas de corte e de rótulos (Cutter Systems e   
LabelSystems), com vantagens amplamente com-
petitivas para os seus clientes.
Há mais de um século que o mercado gráfico tem 
sido a sua especialidade. A conquista da liderança 
é fruto de um processo contínuo de qualidade dos 
seus produtos e da perfeita sintonia com os seus 
clientes espalhados no mundo.
Um negócio centrado no cliente e para o cliente. 

Polar N 115

Terceira unidade

Guilhotina ultra-rápida Polar N 115 Guilhotina ultra-rápida Polar N 115. Uma das duas máquina de dobrar Stahlfolder TI 36 recentemente 
adquiridas

Duplo investimento em máquinas de dobrar Stahlfolder TI 36.
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Descubra a nova geração da Speedmaster 2020 com 
soluções inovadoras para impressão comercial, de rótu-
los e embalagem. Experiencie produtividade sem prece-
dentes graças ao novo interface personalizado para 
cada utilizador. Desfrute de sistemas de assistência 
inteligentes, que permitem automatização integrada e 
processos de produção simplificados.

Descubra essas inovações em
heidelberg.com/nextgeneration

INTELIGENTE.
NOVA UX.


