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Encomende a guilhotina ultra-rápida POLAR de alta 
velocidade modelo topo de gama N PRO HD até 30 
de setembro de 2021 e receberá gratuitamente o 
opcional de melhoria de desempenho Compucut.* 

ANIVERSÁRIO 

ESPECIAL
Nós celebramos. 
A prenda é sua!

OFERTA DO COMPUCUT®

Com o software de última geração para 
a criação de programas de corte o tem-
po de configuração na máquina é total-
mente eliminado.

*Aplicam-se os termos e as condições apresentadas em

polar-mohr.com/115years
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Geração Speedmaster 2020

É com satisfação que apresentamos na capa e 
nas páginas seguintes o que não foi possível 
apresentar na Drupa, por ter sido adiada para 
2021: a Geração Speedmaster 2020.
Desenvolvida para garantir a máxima optimiza-
ção em impressão offset, a geração Speedmaster 
2020 representa uma nova era na impressão. 
E como a impressão offset e a digitalização 
andam de mãos dadas, a Geração Speedmaster 
2020 incorpora um imenso espectro de possi-
bilidades digitais como nenhuma geração de 
máquinas anteriores a esta, com parâmetros 
de produtividade, desempenho e economia na 
impressão nunca antes alcançados.

Programa de fabrico:
Speedmaster SX 52 - Versatilidade
Speedmaster CX 75 - Multi-talento
Speedmaster XL 75 - Pico de performance
Speedmaster CX 104 - Impressão universal
Speedmaster XL 106 - Fora-de-série

Minerva

Ligação Visual

Grafitala

SUMÁRIO

Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG, 
Grafopel – Equipamentos Gráficos, S.A.
Pré-impressão: Heidelberg Suprasetter S 105
Impressão: Heidelberg Speedmaster XL 106-5+LX
Acabamento: Guilhotina Polar 115 EM-M,
Stahlfolder TH 82, Stitchmaster ST 100
Consumíveis: Saphira
Papel: CreatorStar 135
Data de Impressão: 05/2021

Grafopel Porto
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EDITORIAL

2021 – Ano de incertezas e de esperança

Este número Grafopel Newsletter estava agendado para 
dar à luz antes do Natal. A delonga justifica-se por um 
confinamento obrigatório, que nos cortou as asas e virou as 
nossas vidas do avesso. Paciência!

1. O ano de 2020 será recordado 
como o ano da pandemia - um dos 
mais difíceis da história recente da 
humanidade, cuja causas e efeitos 
os historiadores explicarão mais 
tarde. 
Nascera cheio de esperança, com 
muitas projecções de um futuro 
promissor, mas acabaria marcado 
por uma crise económica, financei-
ra e social de enormes proporções.
Nós, portugueses, já nos habitua-
mos a que todas as boas expectati-
vas anunciadas no início de cada 
ano fracassem. Com frequência 
desembocam sempre no oposto dos 
objectivos anunciados. Não fora 
desta vez o COVID-19 uma boa razão 
para justificar o actual momento 
das nossas dificuldades acrescidas 
que estão à vista, a história endé-
mica dos nossos fracassos, ano após 
ano, uma vez mais seria dissimula-
do por um ar de progresso iludindo 
a boa-fé das pessoas demasiado in-
conscientes, ou demasiado tontas, 
que não percebem o que se passa à 
sua volta. 

Chego a pensar que uma maldição 
particular pesa sobre nós, portugue-
ses, perseguindo-nos de forma pega-
josa, sem maneira de se despegar. 
Sendo embora um ano difícil para 
todos nós, esforçámo-nos a dar o 
nosso melhor contributo garantin-
do a entrega dos nossos produtos e 
os serviços que a empresa presta. 
A todos os que confiaram em nós o 
nosso muito obrigado. 

2. O ano de 2021 nasceu órfão de 
afectos, beijos e abraços. No primei-
ro momento em que abriu os olhos, 
as primeiras impressões deixaram-
-no sem motivação para sorrir. Vi-
nha à espera de encontrar um país 
próspero e de futuro e não um país 
ensopado em dificuldades, a neces-
sitar de uma terapêutica revitaliza-
dora, que evite uma situação futura 
de catástrofe.
Não é fácil arrancar para um percur-
so de 365 dias carregando com todos 
os “pecados” do país às costas, mais 
as sequelas de uma pandemia cujo 
efeito na economia, nas finanças e 

no social ainda estão por chegar.
Um percurso com muitos muros 
pela frente, que é um desafio dra-
mático à nossa capacidade de os 
desmoronar. 
Embora os próximos tempos sejam 
inevitavelmente muito exigentes, e 
ninguém possa decifrar o futuro, é 
de cada um de nós que se trata nes-
te momento. Seria uma irrespon-
sabilidade colectiva não lutar pelo 
nosso destino pois a esperança não 
pode morrer diante da calamidade 
que nos cerca. 
A luta será de todos os dias para que 
o futuro seja, tenha que ser, um fu-
turo melhor para todos. 
É preciso fé e perseverança para 
querer e crer que isto é possível. E 
é, se nós quisermos. Mas também é 
cada vez mais urgente que os recur-
sos dos contribuintes sejam dirigi-
dos à actividade empresarial, que 
cria riqueza, emprego e bem-estar 
social, e não “queimados” a tentar 
salvar as “maças podres” do reino. 

É de esperar que os fundos euro-

peus do quadro financeiro plurianual 
2021/2022, e o pacote de recuperação 
da crise económica provocada pelo 
coronavírus, não deixem desconfian-
ça na sua aplicação, nem a suspeita 
de servir ambições politiqueiras. 

3. Nas páginas que vão folhear a seguir 
– 12 a 25 – , podem explorar o potencial 
da nova geração Speedmaster 2020, que 
se estende pelas SX 52 – CX 75 – XL 75 –  
CX 102 – XL 106, e descubram o novo 
caminho da impressão offset do fu-
turo. Identifiquem-se com os novos 
avanços através da leitura das páginas 
que dedicamos a esta nova geração de 
equipamentos.
Tratando-se de impressão e acaba-
mento de embalagens sofisticadas, 
também os profissionais do sector ao 
longo dos anos têm colocado a con-
fiança na HEIDELBERG. Papel e car-
tolina, micro-canelado ou filmes, ne-
nhuma se pode comparar em termos 
de produtividade, fiabilidade e flexi-
bilidade únicas das suas impressoras.
Outra área importante a explorar é a 
do acabamento, em que o mundo da 
embalagem tem cada vez mais predo-
minância na indústria gráfica, e onde 
a HEIDELBERG e a MK MASTERWORK 
são parceiros fortes, oferecendo à in-
dústria gráfica de embalagem produ-

tos e soluções para todos os desem-
penhos no manuseamento de cartão 
flexível: Autoplatinas, desde a máqui-
na base Easymatrix, líder de merca-
do, até soluções altamente industria-
lizadas como a Powermatrix. 
Na área do fecho de caixas dobráveis, 
as máquinas Diana geração 2020 - re-
sultado de mais de um século de ino-
vação e know-how - oferecem soluções 
completas para produzir economica-
mente todo o tipo de embalagens.

Depois de uma visão clara quanto aos 
equipamentos HEIDELBERG Drupa 
2020, venho sugerir-lhes mais uns 
minutos de atenção para os acordos 
individuais que esta propõe, como 
suporte para melhorar a produtivi-
dade e qualidade: Assistência, Consu-
míveis, Software Prinect, Formação e 
Consultoria. Contratos que oferecem 
tranquilidade e segurança no planea-
mento das vossas empresas. 
Se, por ventura, encontrarem na lei-
tura destas páginas algo de interesse 
para pôr em prática nas vossas em-
presas, darei como bem empregue o 
tempo que com prazer dediquei à sua 
feitura. 

Resta-me desejar um ano de 2021 
muito feliz e com saúde para todos. 

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho 
de Administração

NÓS, 
PORTUGUESES, JÁ 
NOS HABITUAMOS 

A QUE TODAS AS 
BOAS EXPECTATIVAS 

ANUNCIADAS NO 
INÍCIO DE CADA 

ANO FRACASSEM.
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MINERVA HEIDELBERG

Recorde-se, olhando 100 anos atrás, como as Minervas 
Original Heidelberg deram o sinal de partida para uma 
nova evolução na indústria gráfica.

berg, modelo T, ou Minerva tipográfica 
automática.
Uma característica particular desta 
máquina é precisamente o sopro e a 
sucção das ventosas pneumáticas, que 
faziam levantar a folha no margina-
dor.

A alcunha de “Moinho de Vento” deve-
-se à forma de hélice das garras de pin-
ças. Transportam a folha desde o mar-
ginador até à impressão e de seguida à 
saída. No entanto este sistema não foi 
inventado pela Heidelberg.
Com o automatismo, a Minerva atin-
gia a velocidade de 3.000 folha/hora já 
em 1921, ano do seu lançamento, pre-
cisamente há 100 anos.
Que ainda hoje esteja no activo em 
inúmeras gráficas do globo, não se 
deve apenas pela sua precisão e indes-
trutibilidade, mas também pela sua 
flexibilidade e ecletismo.

Com a Minerva pode-se imprimir, fa-
zer corte-e-vinco, picotar, dar relevo e 
numerar, sendo que algumas também 
estão equipadas com dispositivo de es-
tampagem a quente.
A Minerva Heidelberg, desde o seu lan-

çamento, oferecia já uma quantidade 
de melhoramentos face à concorrên-
cia.

O accionamento era eléctrico e incor-
porado na máquina, marginação e 
transporte de folha automáticos e a 
tintagem integrada alimentada por 
tinteiro e não por um prato, permitia 
uma alimentação contínua de tinta, 
mesmo em tiragens grandes.
Esta novidade crucial, a marginação e 
transporte de folha automáticos, não 
foi um desenvolvimento da Heidel-
berg. Esta invenção foi de um tipógrafo 
de Colónia, de nome Gilbe, que vendeu 
a patente dos braços de pinças em for-
ma de hélices à Heidelberg, o que per-
mitiu que a Minerva OHT se tornasse 
num ícone da indústria. Foi graças à 
eficiência deste sistema de pinças e à 
velocidade de impressão que permiti-
ram que a Minerva Heidelberg OHT, se 
tornassem num sucesso de vendas à es-
cala mundial.

A Minerva Heidelberg foi produzida 
nos formatos 26x36 cm, substituído 
mais tarde pelo formato 26x38 cm 
e também no formato 34x46 cm (GT 

para grande T, outras versões neste for-
mato foram a GTS, GTK e GTP).

Para formatos maiores, esta tecnologia 
já não fazia sentido, até por motivos da 
própria física, pelo que era mais rentá-
vel a impressão em máquinas cilíndri-
cas, como por exemplo, a não menos 
famosa Heidelberg cilíndrica.
Ao longo dos anos, a Minerva OHT foi 
alvo de melhoramentos, principalmen-
te a nível de manutenção constante de 
registo.
Apesar da produção ter acabado em 
1985, com a impressão offset a absor-
ver em absoluto a tipografia, ainda 
hoje há centenas de Minervas OHT em 
operação, devido principalmente à sua 
versatilidade. Praticamente já poucas 
são utilizadas para imprimir, sendo 
principalmente utilizadas para corte-
-e-vinco, numeração, relevo e estampa-
gem. Podemos afirmar que a Minerva 
OHT está para a indústria gráfica, 
como o volkswagen carocha para a in-
dústria automóvel. São marcos impor-
tantes da indústria.
Como referido atrás, a produção da 
Minerva OHT começou em 1921, ape-
sar do protótipo ter sido apresenta- 

ISTÓRIA DE SUCESSOH
O 

trabalho manual do impressor fi-
cou praticamente eliminado e a 
velocidade de impressão foi consi-
deravelmente aumentada. 

A pulverização de líquido ou pó, a lavagem au-
tomática de rolos, a lubrificação central e a in-
trodução dos rolos de borracha foram etapas 

que constituíram passos em frente para au-
mentar o rendimento produtivo da impressão 
e a qualidade do produto impresso.

Nenhuma outra máquina de impressão mar-
cou tanto a tipografia industrial do século 
XX como a Minerva OHT Original Heidel-

A N N I V E R S A R Y

YEARS100
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do em 1914, não entrando em produ-
ção devido à primeira Grande Guerra. 
Cinco anos após o arranque da produ-
ção, precisamente em 1926, a então 
Schnellpressenfabrik AG Heidelberg, é 
o primeiro fabricante alemão a intro-
duzir a produção em linha.
Também a comercialização seguiu ca-
minhos inovadores. Pela mão do então 
administrador Hubert Sternberg, e 
com a necessidade de aumentar sig-
nificativamente as vendas, as gráficas 
puderam comprar as máquinas em 
prestações.
Inúmeros autocarros de demonstra-
ção, equipados com uma Minerva OHT, 
circulavam pelos países, parando em 
diversas localidades para demonstrar 
a máquina, enquanto o técnico que 
acompanhava o autocarros, se deslo-
cava às tipografias locais prestando 
assistência às máquinas Heidelberg 

antigas, de forma gratuita.
De igual modo, em Portugal, a Miner-
va OHT, foi um sucesso de vendas ten-
do sido instaladas mais de 1.000. As 
primeiras foram instaladas ainda na 
segunda metade da década de 20 do úl-
timo século e a última, no último ano 
de produção, em 1985.
Ao todo foram produzidas, a nível 
mundial, cerca de 200.000 Minervas 
OHT nas seguintes variante;
T - Minerva original Heidelberg OHT, 
nas versões 26x36 cm e 26x38 cm.

TP - Minerva com dispositivo de estam-
pagem apenas no formato 26x38 cm 
(a partir do número de série 260,001, 
este dispositivo podia ser instalado à 
posteriori).

GT - Minerva grande, formato 34x46 
cm.

GTS - Minerva grande, apenas para cor-

te-e-vinco e relevo, formato 34x46 cm, 
sem tinteiro e rolos de tinta, reforçada 
para ter impressão maior.

GTK - Minerva grande combinada, para 
impressão e corte-e-vinco, formato 
34x46 cm, com tinteiro  e rolos de tin-
ta, também reforçada devido à maior 
pressão. Pensada para utilização de 
50% em impressão e 50% em corte-e-
-vinco.

GTP - Minerva grande, para estampa-
gem e corte-e-vinco. Também no for-
mato 34x46 cm, sem tinteiro e rolos de 
tinta, equipada com dispositivo de es-
tampagem e respectiva rama termo-es-
tática com regulação de temperatura. 
Também reforçada, podendo estampar 
película até 10 cm de largura ou então 
de 30 cm de largura com um disposi-
tivo especial. Entrou no mercado em 
1959.

No fim de um dia do ano de 1985 a 
máquina de impressão Original Hei-
delberg deixaria de ser produzida para 
sempre.
No entanto, da extraordinária soma 
das 200.000 unidades produzidas en-
tre 1921 e 1985, milhares de Miner-
vas Heidelberg instaladas por todo o 
mundo continuam a ser um excelente 
auxiliar na impressão, estampagem e 
corte-e-vinco, relevo e numeração. 
Quanta confiança na marca Heidel-
berg e quanta satisfação com esta má-
quina não foi necessária para vender 
200.000 unidades?!
Sabemo-lo muito bem e sentimos, por 
isso, como representantes da Heidel-
berg, ao mesmo tempo gratidão e or-
gulho pela confiança depositada pelos 
nossos clientes mais de 1.000 vezes na 
Heidelberg.

Ela foi a prova de que nenhuma gráfi-
ca ficou defraudada com a sua miner-
va Heidelberg e que nenhuma outra 
máquina permitiu criar tanta satisfa-
ção e benefício.

Enfim, não é por acaso que nos anos 
que se seguiram, em que os processos 
de impressão e o mercado gráfico evo-
luíram, as máquinas de impressão Hei-
delberg no mundo inteiro continuam 
a atingir cifras record.

1914

1919

1925

1955
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1927

1964

1914 - 1919 - 1925 - 1955
A Minerva Heidelberg nas várias fases de evolução.

1924 - Início da linha de montagem
1964 - Embarque da Minerva 150.000

Fontes:
Heidelberg Duckmaschinen A.G.
Grafopel - Equipamentos Gráficos, S.A.
Manuel Reis Morais & Irmão, SARL
Aboutletterpress.com

MAIS de

em
 PORTUGAL

1.000
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Geração Speedmaster 2020. O novo caminho do offset.
As cores do sucesso Produtividade.

As máquinas da geração Speedmaster 2020 são as Speedmaster 
mais automatizadas e inteligentes que existem até hoje. Es-
tas foram desenvolvidas para garantir máximo desempenho 
na impressão offset. Porque a impressão offset e a digitaliza-
ção andam de mãos dadas, a geração Speedmaster 2020 usa 
o imenso espectro de possibilidades digitais como nenhuma 
outra geração de máquinas de impressão antes dela.

Agora é sua a oportunidade de aproveitar este novo potencial e 
escrever a sua história de sucesso connosco.
A geração Speedmaster 2020 representa impressão autóno-
ma, automatização e inteligência na sala de impressão como 
nenhuma outra máquina de impressão. Adequada para im-
pressão comercial, de embalagens ou rótulos, bem como para 
gráficas pequenas e industriais, a geração Speedmaster 2020 
oferece funcionalidades aprimoradas de Push to Stop para 
reduzir tempos de paragem desnecessários e maximizar o de-
sempenho - independentemente do operador e da complexida-
de do trabalho.

Entre, agora, no futuro da impressão offset digitalizada com a 
geração Speedmaster 2020.
O design moderno UX transforma a máquina de impressão 
numa atraente estação de trabalho. Com o sistema operacional 
intuitivo, a interface na cloud e os novos sistemas de assistên-
cia inteligentes e de auto-aprendizagem, reduz as perdas de 
produtividade bem como os tempos inerentes ao processo e ao 
operador. 

A máquina de impressão mais versátil
Speedmaster SX 52.

Multitalento
Speedmaster CX 75.

Classe pico de performance
Speedmaster XL 75.

Heidelberg UX

Push to Stop

Push to Stop

Push to Stop

Heidelberg UX

Heidelberg UXEconomia de espaço 
entre corpos

Elevada flexibilidade

Conceito modular

IntelliStart 3



Universal.
Speedmaster CX 102.

O novo Heidelberg User Experience
Mergulhe no novo mundo da Heidelberg User Experience (UX): completamente pensado e mais 
claro do que nunca, define na Speedmaster novos padrões de experiência para o utilizador.

Concentre-se em si, o operador:
Sistema Operacional Speedmaster.

O controlo por toque intuitivo transforma a navegação da nova Speedmaster numa experiência 
gratificante. As configurações podem ser obtidas a partir de um simples clique e a operação 
escalonável pode ser ajustada com flexibilidade de acordo com os requisitos do perfil. 
O Sistema Operacional Speedmaster oferece uma navegação rápida e simples de todas as fun-
cionalidades da máquina.

Navegação e automatização únicas:
Push to Stop na Speedmaster.

Pela primeira vez, a impressão navegada com Push to Stop é possível em todas as máquinas 
Speedmaster. O Intellistart 3 patenteado define todas as etapas necessárias para a mudança de 
trabalho sem qualquer intervenção do operador e fornece transparência máxima em todos os 
processos activos e em fila. 
O Intelliguide simula a sequência optimizada em tempo real e, se necessário, também inclui as 
etapas a serem executadas manualmente.
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Tudo num local:
Novo Wallscreen XL.

O Wallscreen XL completa a navegação, fora-de-série, do operador para as mais altas necessi-
dades de desempenho. O Intellirun, a nova visão dinâmica de produção, mostra ao operador a 
visão certa na hora certa, de forma totalmente automática, e fornece informações inteligentes 
sobre o status actual da produção. 
Pela primeira vez, todas as etapas de produção são apoiadas por uma visão geral e actualizada.

Uma visão clara da qualidade e precisão:
A nova navegação baseada em Intelliline LED.

As cores em cada corpo de impressão, verniz e secagem permitem uma intervenção mais ráp-
ida. Os leds ficam azuis quando a máquina está a funcionar sem problemas, ficam verdes 
quando está a realizar actividades de preparação automáticas e amarelos quando precisa de 
intervenção. Desta forma, pode ficar de olho em tudo o tempo todo, pois quando for necessária 
uma intervenção é prontamente avisado. 
Produtividade ininterrupta com mudança de trabalho totalmente automatizada - da última à 
primeira folha boa e início da produção.

NOVIDADES



Speedmaster XL 106.

Inteligência Artificial (IA) e a Speedmaster
Preset 2.0, Wash Assistant, Powder Assistant e Color Assistant: estes recursos de Inteligência 
Artificial reduzem as intervenções manuais ao mínimo e aumentam a competitividade das grá-
ficas.

Recursos de Inteligência Artificial na nova Speedmaster.
Os recursos de Inteligência Artificial incorporados na nova geração de máquinas de impressão 
Speedmaster contam com algoritmos inteligentes e de auto-aperfeiçoamento que podem con-
figurar automaticamente parâmetros de produção complexos que antes precisavam ser defini-
dos manualmente por “humanos”.
É assim que estes recursos de IA funcionam: durante a produção, todas as configurações e 
medições da qualidade são primeiro recolhidas e depois avaliadas automaticamente. Padrões 
de dados regulares são identificados e o seu efeito no resultado da produção é aprendido. Os 
indicadores são usados para optimizar a eficiência e a qualidade das próximas produções.

Optimização autónoma do processo:
Preset 2.0.

Disponível principalmente no marginador e na saída das novas máquinas de impressão Speedmaster, 
o Preset 2.0 é um conjunto de recursos de Inteligência Artificial que toma decisões de forma in-
dependente e aprende continuamente. Utiliza o banco de dados da base instalada para detectar 
padrões, identificar o potencial e gerar configurações básicas (valores padrão) que aumentam a 
eficiência da produção - de forma autónoma e sem influência humana.
Para desenvolver o Preset 2.0, foram analisados e continuamente melhorados dados de mais de 
600.000 trabalhos de impressão usando um algoritmo. Uma melhoria na produtividade de até 
5% é possível com base, apenas, nas novas curvas características e configurações.

Auto-aprendizagem da configuração de cores:
Color Assistant Pro.

O software Color Assistant Pro permite a optimização contínua e precisa da predefinição da 
tinta na impressora e a sua absoluta precisão durante a dosagem de tinta. As zonas de tin-
tagem são adaptadas automaticamente à tela de protecção do tinteiro. O algoritmo inteligente 
aprende de forma autónoma realizando comparações entre as parametrizações alvo/real e es-
pecifica automaticamente novas curvas características da zona de tintagem após a conclusão 
de um trabalho. O Color Assistant Pro evita erros devido ao manuseio manual e alcança um 
melhor desempenho independentemente do operador.

Configuração ideal do pó:
Powder Assistant.

O inovador Powder Assistant alcança uma qualidade de impressão consistente com menos pó e, 
consequentemente, necessita de menos tempo de limpeza. Esta ferramenta inteligente selecio-
na independentemente a predefinição ideal com base na atribuição de cores e substrato.

Programação de lavagem inteligente:
Wash Assistant.

Até agora, o operador decidia subjetivamente qual programa de lavagem a usar. Com o Wash 
Assistant, a máquina toma a decisão. O assistente de lavagem inteligente escolhe o melhor 
programa de lavagem com base na tinta, substrato e outros parâmetros.

GRAFOPEL NEWSLETTER17GRAFOPEL NEWSLETTER 16 SPEEDMASTER XL 106SPEEDMASTER XL 106
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Inovações sem precedentes

A análise do desempenho permite total transparência da per-
formance da máquina e da produção e aconselhamento online 
regular sobre o desempenho actual. 

É complementado por uma avaliação, no local, de todos os 
processos e aplicações relevantes, resultando em acções indivi-
duais, como formação de operadores sobre tópicos específicos 
ou consultoria abrangente, no local, sobre como optimizar e 
reestruturar o seu fluxo de trabalho por um consultor especia-
lista da Heidelberg/Grafopel.

Eficiência com um simples toque num botão. 
Os conceitos operacionais inovadores e intuitivos e 
o alto nível de automatização dos CtP´s Heidelberg 
oferecem um desempenho confiável e uma carga de 
trabalho visivelmente reduzida para os seus funcio-
nários, para excelente qualidade e produtividade.

Modelos e formatos 
Suprasetter A52 676 X 530 mm

Suprasetter A75 676 x 760 mm

Suprasetter A106 930 x 1060 mm

Suprasetter 106 930 x 1140 mm

Suprasetter 145 930 x 1050 mm

Suprasetter 162 1425 x 1450 mm

Suprasetter 190 1425 x 1650 mm

História de sucesso:
Suprasetter. para cada classe de formato.

GRAFOPEL NEWSLETTER 18 Suprasetter
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Investimentos àStahlfolder 
Prova do FuturoDobra à sua medida.

Stahlfolder Ti
As máquinas ideais para pequenos e médios formatos que aten-
dem a  toda a série de requisitos de dobra de alta qualidade.
A Stahlfolder Ti 36 foi projectada para o pequeno formato e com-
primentos de dobra mais pequenos como mini-folhetos ou bulas 
para produtos farmacêuticos. Já a Stahlfolder Ti 52 atende aos 
requisitos dos clientes na faixa de formatos de tamanho médio, 
com uma ampla variedade de aplicações de dobra até várias ope-
rações de colagem.

Stahlfolder BH/CH
Encarnam as características que fizeram a Heidelberg famosa: 
fiabilidade, produtividade consistente, e qualidade de produto 
de topo. As suas características altamente padronizadas garan-
tem dobras de alta qualidade, sendo particularmente apropriada 
para cadernos, livros e produtos comerciais.

Stahlfolder TH/KH
Um investimento à prova de futuro: as máquinas de dobrar 
Stahlfolder TH/KH podem ser flexivelmente adaptadas às mu-
danças de requisitos. Apresentam um conceito para o futuro: 
máxima produtividade e flexibilidade na dobra profissional.
As máquinas de dobrar da série Stahlfolder TH/KH da Heidelberg 
dão-lhe exactamente o que precisa.

Stahlfolder TX
Este sistema de dobra maximiza o desempenho na produção in-
dustrial de cadernos. Dependendo do tipo de dobra utilizado, 
pode aumentar os níveis de desempenho em até 50% quando 
comparados com opções de produção convencionais. O concei-
to de operação coordenada reduz os tempos de acerto e elimina 
completamente muitas das etapas de preparação que são nor-
malmente necessárias nas máquinas dobrar. 

Stahlfolder TH/KH

Stahlfolder Ti

Stahlfolder BH/CH

Stahlfolder TX
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Geração MK Diana 2020. Explore-o com 
O mundo da embalagem é seu! Heidelberg e MK Masterwork

A Heidelberg e a MK Masterwork são a melhor escolha para 
atender aos requisitos de alto desempenho na indústria do car-
tão flexível e para oferecer aos seus clientes novos produtos e 
soluções.

A compacta Diana Go 85 com uma velocidade de produção até 
300 m/min. é a solução perfeita para empresas que estão a co-
meçar a sua actividade ou que simplesmente precisam de su-
porte na produção.

A Diana Easy 85/115 com uma velocidade de produção de 350 
m/min. demonstra a sua força na classe de desempenho mé-
dia. Pode ser incorporada com o recém-desenvolvido Diana Ins-
pector, que inspeciona, com facilidade, superfícies altamente 
reflectoras. A Diana Easy processa uma ampla gama de aplica-
ções nos formatos 85 cm e 115 cm e espessuras de materiais de 
200 a 600 g/m2 desde cartolina e cartão canelado até E-flute.

A Diana Smart 55/80/115 oferece ainda mais opções no segmen-
to médio. Com uma velocidade máxima de 600 m/min. (Diana 
Smart Speed) na classe de formato de 55 cm e 80 cm, é perfeita-
mente adequada para uma variedade de aplicações, como por 
exemplo, caixas flexíveis, caixas com fundo automático, caixas 
de parede dupla, caixas com vários compartimentos, mini-cai-
xas, sacos de mailing ou porta-cd em cartolina flexível de 200 
a 600 g/m2 a cartão canelado E-flute.

Alternativamente, a Diana Eye 42/55 oferece um sistema de ins-
peção autónomo altamente fiável para verificar acabamentos 
de alta qualidade, como aplicações com estampagem a quente, 
hologramas, relevo ou revestimentos especiais. 

Performance compactada.
comprimento total: menos de 10m.

Processamento rápido
velocidade até 300 m/min

Mudanças no marginador
em menos de 1 min.

Diana Go 85
A dobradora-coladora com melhor

relação preço/benefício

Melhor na classe da dobra de fundos
Velocidade acima de 350 m/min

Upgrades posteriores à aquisição
dobra de fundos, ejecção em linha e velocidade

OPCIONAL: Diana Inspector
Controlo de brancos completos

Diana Easy 85/115
A dobradora-coladora que cresce à medida

da sua empresa

Módulo de Braile
agora com ajuste cruzado

Packer digitalmente integrado
para permitir tempos de preparação curtosVelocidade

Até 33% mais rápida
(Até 600 m/min)

Diana Smart 55/80/115
Dobradora-coladora profissional
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MK Masterwork A escolha ideal
Soluções fortes. Clientes fortes. Corte-e-vinco e alto relevo

•  A Easymatrix CS é o modelo base do portfólio com corte e 
descasque. Impressiona pela sua velocidade de produção de 
7.700 folhas/h e baixos tempos de acerto, o que permite obter 
eficiência de custos e produtividade.

•  A Promatrix 106 CS com corte e descasque é sinónimo de 
precisão e produtividade na produção industrial de caixas 
flexíveis - com uma velocidade de 8.000 folhas/h e tempos de 
acerto muito baixos. Processa materiais de 90 a 2.000 g/m2 bem 
como cartão canelado até 4 mm de espessura. A Promatrix 
106 CSB dispõe de separação em linha e oferece um aumento 
adicional na produtividade graças à operação non-stop 
automática e à logística de paletes desde o marginador até à 
saída.

•  A Easymatrix 106 FC, como um cavalo de corrida para tira-
gens pequenas e grandes, e a Promatrix 106 FC apresentam 
facilidade de uso, tempos de acerto curtos e desperdício mí-
nimo durante a estampagem a quente com relevo.

•  A Promatrix 106 FC oferece, também, a opção para a estam-
pagem de hologramas. 

A solução certa para cada necessidade: com a MK Masterwork, oferecemos uma 
ampla gama de diferentes máquinas de acabamento, desde as conhecidas cola-
doras-dobradoras MK Diana até às máquinas de corte-e-vinco MK e as máquinas 
de estampagem a quente para todas as necessidades, desde a máquina mais 
básica até às soluções altamente industrializadas.

Formato total 106 - corresponde 
às máquinas de impressão no formato 106

Até 7.700 ciclos/folha
marginador e saída manual non-stop

Opcionais flexíveis
dispositivo para formatos mais pequenos,

removedor frontal de pinças,etc.

Easymatrix 106 FC
Configuração flexível para aplicações comerciais e embalagem

Powermatrix 106 CSB
Atinja um novo patamar de performance

Controlo dinâmico da pressão de corte
Folha de amostra 

na saída – verifique a 
qualidade do corte 
durante a produção

Registo óptico da folha
na alimentação para obter

estabilidade durante a produção

Marginador non-stop automático
palete de logística (opcional)

Estampagem a quente
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Gallus Labelmaster 
Flexibilidade na perfeição 

Agora pode planear o futuro aproveitando a flexibilidade revolucionária 
da Gallus Labelmaster. Do modelo básico económico à versão totalmente 
equipada, as possibilidades são infinitas para configurar a sua máquina 
de impressão de etiquetas para atender às necessidades do seu modelo de 
negócio, enquanto beneficia de uma relação custo-benefício imbatível e 
da qualidade impressionante pela qual a Gallus é reconhecida. 

Outros factos importantes 

•  Desperdício mínimo de papel graças ao 
extremamente curto comprimento de 
bandas entre corpos (apenas 1,4 m entre 
as unidades de impressão); 

•  Velocidades de impressão até 200 m/min; 
•  Ampla variedade de substratos graças aos 

cilindros de impressão e rolos anilox acio-
nados diretamente por servo drives; 

•  Precisão e exatidão de registo a todas as 
velocidades de impressão; 

•  Métodos de impressão - flexográfico, seri-
grafia, estampagem a frio, estampagem a 
quente e relevo rotativo; 

•  Unidade de corte-e-vinco em qualquer po-
sição.

A Gallus Labelmaster abre uma nova 
dimensão em flexibilidade. 
A nova Gallus Labelmaster oferece às 
empresas de impressão nos mercados 
de etiquetas e embalagens uma flexi-
bilidade sem precedentes, agora e no 
futuro. Isto é possível graças ao design 
revolucionário da plataforma, que per-
mite que todas as necessidades espe-
cíficas do cliente sejam atendidas de 
acordo com as suas exigências básicas. 
Dependendo do modelo, uma varieda-
de de módulos de impressão diferentes 
estão disponíveis para personalizar a 
Gallus Labelmaster de modo a atender 
aos requisitos exactos de qualquer mo-
delo de negócio. 
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A Heidelberg está a expandir continuamente a sua linha de produtos de consumíveis ecológicos. 
Sempre comprometidos com o meio ambiente, os consumíveis Saphira Eco são fabricados com matérias-primas 
renováveis sempre que possível e/ou contribuem para a reciclabilidade dos produtos finais.
O rótulo Saphira Eco representa níveis de emissão mais baixos do que os da maioria dos produtos comparáveis. 
Além dos benefícios ecológicos - como redução das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV), amónia e 
material particulado - a Saphira Eco também representa o uso de menos produtos químicos e menos efluentes. 

Consumíveis Saphira Eco: 
•  São baseados em matérias-primas renováveis e/ou recicláveis; 
• Livre de SVHC (CMR, PBT, vPvB) conforme REACH; 
•  Exibem valores de emissão muito mais baixos do que outros produtos comparáveis; 
•  Atende ou, às vezes, até excede os requisitos legais aplicáveis bem como os padrões de desempenho industrial.

Transição suave 
A linha de consumíveis ecológicos da Heidelberg oferece uma transição fácil e suave para um 
modelo de negócios mais sustentável.

Produtividade
O Saphira Eco aumenta a produtividade ao reduzir respingos de verniz, entupimento no rolo 
anilox, a quantidade de verniz acumulado fora do formato do papel e nas margens de corte, resul-
tando em menos chapas polímeras a refazer e intervalos de limpeza mais espaçados.

Eficiência de custos
Você sabia? O Saphira Eco proporciona menor consumo de verniz para o mesmo nível de brilho, 
bem como usa menos líquido de lavagem reduzindo os custos de resíduos.

Certificações
A Heidelberg poderá ajudá-lo a obter a certificação da sua empresa como sendo adequada para 
impressão ecológica. 

O produto certo
para cada aplicação: 
Consumíveis Saphira Eco 

Saphira



GRAFOPEL NEWSLETTER30 31GRAFOPEL NEWSLETTER ACORDOS INDIVIDUAISACORDOS INDIVIDUAIS

Escolha o contrato de serviço adequado ao seu negócio e bene-
ficie do aumento da produção e qualidade. Oferecemos flexibi-
lidade para o seu negócio e custos quantificáveis.

Melhore a sua produtividade e qualidade com uma parceria 
profissional. Escolher os acordos que melhor se adaptam ao 
seu negócio é simples: selecione exactamente os acordos que 
atendem aos seus requisitos de negócios. Os nossos acordos co-
brem uma ampla gama de opções, que incluem Assistência, 
Consumíveis, Software Prinect, Formação e Consultoria.

Os nossos contratos são projectados com flexibilidade em 
mente, para ajudá-lo a aumentar o seu tempo de actividade, 
melhorar a sua produtividade e simplificar os seus processos.

Os contratos da Heidelberg oferecem tranquilidade e seguran-
ça no planeamento. Suporte que atende às suas necessidades.

Suporte à sua medida. Acordos individuais.
Acordos individuais. Contratos de Serviço.

Vantagens:
•  Desempenho optimizado da máqui-

na e segurança no planeamento;
•  Valor de revenda mais alto devido 

à manutenção profissional e acções 
preventivas;

•  Maior produtividade, tempos de 
resposta rápidos e maior disponibi-
lidade da máquina;

•  Segurança no planeamento e trans-
parência em termos de orçamentos;

•  Rede de serviço global com tempos 
de resposta acordados;

•  Peças originais Heidelberg, precisa-
mente adequadas à sua máquina. 

Serviço
Remoto

Remoto

Serviço
Remoto

Serviço de
manutenção

Manutenção

Serviço
Remoto

Serviço de
manutenção

Serviço de
reparação

Serviço
Técnico

Serviço
Remoto

Serviço de
manutenção

Serviço de
reparação

Peças incluídas

Serviço total

Gestão da Cor Netprofiler
Monitorização

Preditiva
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Quer a sua empresa seja pequena ou grande, quer se trate da 
impressão comercial, de embalagens ou de rótulos – O Prinect 
é a solução certa.

O Prinect Production integra perfeitamente todas as etapas en-
volvidas na produção em processos consistentes. Desde o con-
tacto com o cliente até a produção, ao produto acabado e à 
facturação.

O Prinect Business inclui tudo o que precisa para gerir os seus 
processos comerciais e reduzir os pontos de intervenção. Ao 
usar processos inteligentes, consegue estabelecer, simultanea-
mente, a base de fundação para a produção industrial automa-
tizada com o Prinect Production.

O Smart BI complementa isto, ajuda-o, de forma rápida e fácil, 
a desencriptar e usar os dados da sua empresa e da produção.

Acordos individuais. Acordos individuais.
Acordos Prinect. Consultoria e formação.

Vantagens:

•  Acelerar e melhorar as tomadas 
de decisão;

•  Optimização e digitalização dos 
processos internos de negócio;

•  Aumentar a eficiência operacio-
nal através da automatização;

•  Acesso aos seus dados de produ-
ção e relatórios.

Vantagens:
•  Análise e orientação especializa-

da para maximizar a rentabilida-
de;

•  Transparência total da máquina 
e performance da produção;

•  Formação contínua e direciona-
da para os funcionários;

•  Consciencialização do desempe-
nho e aumento da produtividade;

•  Custos operacionais reduzidos;
•  Qualidade elevada e sustentada 

através de configurações optimi-
zadas da máquina.

A análise do desempenho permite total transparência da per-
formance da máquina e da produção e aconselhamento online 
regular sobre o desempenho actual. 

É complementado por uma avaliação, no local, de todos os 
processos e aplicações relevantes, resultando em acções indivi-
duais, como formação de operadores sobre tópicos específicos 
ou consultoria abrangente, no local, sobre como optimizar e 
reestruturar o seu fluxo de trabalho por um consultor especia-
lista da Heidelberg/Grafopel.

Prinect
Smart BI

Prinect
Business

Prinect
Production

Na Heidelberg, a formação e a consultadoria de desempenho andam de mão 
dada de modo a minimizar os custos de operação e aumentar a produtividade.

Performance

Data

Formação 

Prinect

Performance

Benchmarking

Formação do 

Operador

Avaliação no

local

Formação em

manutenção

Consultadoria

no local

Formaçao em

acabamento



GRAFOPEL NEWSLETTERGRAFOPEL NEWSLETTER 34 35MÜLLER MARTINIMÜLLER MARTINI

C 
om uma boa relação preço/desempenho, a 
Prinova é a máquina de revista ideal para 
gráficas que trabalham com métodos de 
impressão convencionais, que sejam acti-

vas na impressão digital ou que o planeiam ser em 
breve. Isto porque, com um sistema pronto para o 
digital, está preparada para a transformação digital 
e pode ser expandida para processar trabalhos de im-
pressão digital. Como resultado, as empresas de artes 
gráficas estarão preparadas para enfrentar os novos 
desafios do futuro, o que lhes proporcionará um alto 
nível de segurança no investimento.

A Prinova, que inclui uma série de recursos tecnoló-
gicos comprovados da sua “irmã mais velha”, a Pri-
mera, pode ser operada centralmente. A sua nova 
interface, que inclui display com imagens centrais e 
um conceito operacional inovador, aumenta a facili-
dade de uso da máquina - o que, por sua vez, encurta 
os processos.

A Müller Martini redesenhou as estações de margi-
nação. Agora possui marginadores individuais com 
servo drives. Capaz de suportar até 14 marginadores 
basculantes individuais que podem ser operados fa-
cilmente por um único operador, graças à sua altura 
de carregamento. Ou seja, podem ser usados para vá-
rias aplicações, como alimentação manual ou deter-
minação da altura ideal para os cadernos. Com esta 
máquina de revista, as mudanças de trabalho são 
muito mais rápidas e as produções, mesmo tiragens 
(ultra) curtas, são realizadas de forma substancial-
mente mais eficiente. 

Resumindo: a Prinova oferece uma clara vantagem 
de eficiência quando comparada com outras máqui-
nas de revista da mesma classe de desempenho.

A Prinova, “está simplificada, pois a Müller Martini 
concentrou-se mais naquilo que é essencial” (de acor-
do com Yannick Bucher), foi exaustivamente testada 
pelo especialista suíço em acabamento de revista ao 
longo de seis meses. Acrescenta ainda que “ter todas 
as configurações num grande ecrã táctil, localizado 
centralmente em vez de em todos os lugares, é uma 
grande vantagem”, diz Yannick Bucher, o Diretor Ge-
ral da Schär Druckverarbeitung AG em Wikon. 

A Müller Martini Prinova, lançada no mercado pela Müller Martini 
neste outono, é a solução ideal para tiragens curtas, mas como máquina 
versátil que é, também foi projectada para tiragens médias. Isto porque, 
graças ao seu inovador marginador individual, esta máquina, que é 
capaz de atingir 9.000 ciclos/h, permite mudanças de trabalho de forma 
incrivelmente rápida.

Prinova
A nova máquina de revista

Müller Martini Prinova

Inovadores marginadores individuais - podem ser operados facilmente por um único 
operador.

Ecrã táctil, localizado centralmente.

Novo sistema de vídeo Asir Pro reconhece e compara os cadernos usando um código 
1D/2D e/ou compara imagens.
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O NOVO sistema de produção modular KOLBUS Box Line oferece soluções flexíveis para a 
produção de caixas rígidas, desde cartão pré-cortado com rasgos cruzados até caixas de presente 
sofisticadas com fecho magnético. A KOLBUS desenvolveu uma linha de produção inovadora 
e totalmente automatizada para embalagens de luxo de alta qualidade. As caixas rígidas são 
produzidas num sistema com mudança automatizada de formato e sem ferramentas. O princípio 
da ausência de ferramentas é constantemente ampliado, por exemplo, no processamento de cartão 
pré-cortado através da nova máquina Kolbus de selar por fita e de forrar.

O NOVO

O NOVO sistema de produção modular KOLBUS Box Line oferece soluções flexíveis para a 
produção de caixas rígidas, desde cartão pré-cortado com rasgos cruzados até caixas de presente 
sofisticadas com fecho magnético. A KOLBUS desenvolveu uma linha de produção inovadora 
e totalmente automatizada para embalagens de luxo de alta qualidade. As caixas rígidas são 
produzidas num sistema com mudança automatizada de formato e sem ferramentas. O princípio 
da ausência de ferramentas é constantemente ampliado, por exemplo, no processamento de cartão 
pré-cortado através da nova máquina Kolbus de selar por fita e de forrar.

Grafopel - Equipamentos Gráficos, S.A: | +351 22 9990100 | mail@grafopel.pt

O histórico da Kolbus é impressionante: um profundo conhecimento de 
engenharia gerou um novo método para a produção de embalagens de 
luxo usando papel e cartão. A KOLBUS oferece uma gama de soluções de 
máquinas e uma linha de produção totalmente automatizada para emba-
lagens de luxo de alta qualidade.

Sistema KOLBUS SW.E_SW.H BOXline faz parte da gama de 
soluções. 

São muitos os atributos que possuiu: o processo totalmente auto-
matizado e a extrema precisão com que produz caixas atraentes 
e duráveis. Projectada para tempos de configuração curtos e para 
alterações de formato sem a necessidade de troca de ferramentas é 
a máquina ideal para os fabricantes de embalagens, que pretendem 
rentabilizar tiragens pequenas bem como encurtar os prazos de 
entrega.

Sistema de produção 
para embalagens de luxo 

sistema
de produção

de caixas
rígidas
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Comercial & Especialidade
Com o mesmo formato de impressão e variedade de substratos, as impressoras Scodix Ultra 1000 e 2000 diferenciam-se pelo 
número de aplicações disponíveis – e, consequentemente, são oferecidas ao mercado com preços diferentes. A Ultra 1000 
oferece embelezamento digital acessível, enquanto a Ultra 2000 oferece todos os aplicativos Scodix numa única plataforma, 
incluindo mudança automática de polímero para obter maior produtividade.

Web-2-Print
Voltadas para o mercado W2P, as impressoras Scodix Ultra 3000 e Ultra 4000 incorporam o software Scodix Studio W2P. Desen-
volvidas tendo em mente o sucesso de empresas como Shutterfly e District Photo, a Ultra 3000 concentra-se no Web2Print, 
enquanto a Ultra 4000, permite substratos de formato maiores e marginadores e stackers de palete. Estes equipamentos são 
apropriados para gráficos Web2Pack.

Embalagem
A Scodix Ultra 5000 e 6000 processam os substratos mais espessos, utilizados para aplicações de embalagem – até 2 mm – e 
incorporam marginadores e stackers de palete industriais. Embora a Ultra 6000 ofereça um formato maior, esta surge com 
uma gama simplificada de embelezamentos.

6 novas impressoras
de embelezamento digital 

“Como empresa mais inovadora e experiente no mundo em embelezamento 
digital, e com mais de 400 impressoras instaladas em todo o mundo, estamos 
a lançar uma linha de produtos expandida que foi projectada para atender às 
necessidades de todos os nossos clientes em todos os sectores da indústria. Seja 
qual for a aplicação, embelezamento ou requisito de orçamento, temos uma 
solução dentro desta série. Os prestadores de serviços de impressão podem 
escolher a impressora que melhor apoiará o crescimento futuro dos seus 
negócios”, refere com orgulho Eli Grinberg, CEO da Scodix. 

SCODIX ULTRA 1000 SCODIX ULTRA 2000 SCODIX ULTRA 3000

SCODIX ULTRA 4000 SCODIX ULTRA 5000 SCODIX ULTRA 6000

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 Press

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 Press
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A Highcon Euclid 5 substitui processos de configuração e 
fabricação em moldes complexos, caros e lentos por um sistema 
digital controlado dentro de portas, proporcionando maior 
capacidade de resposta, flexibilidade de design e eficiência 
aprimorada.
A versatilidade da Highcon Euclid 5 permitirá aos gráficos de 
caixas flexíveis e impressores comerciais acompanhar a inovação e 
a diferenciação que os seus clientes buscam.

Highcon Euclid 5 

Vantagens
1.  Produção digital mediante procura, eliminando ferra-

mentas e simplificando a configuração;
2.  Maior capacidade de resposta da cadeia de fornecimen-

to, tempos de resposta curtos e correções de última 
hora; 

3.  Ampla gama de novas aplicações de alto valor oferecen-
do diferenciação e vantagem competitiva; 

4.  Criatividade de design desencadeada pela remoção das 
limitações das ferramentas convencionais de corte-e-
-vinco e descasque; 

5.  Solução rentável para pequenas tiragens a um preço 
acessível. Economia de toneladas de matrizes por ano 
e armazenamento caro.

Características
•  Até 2.250 folhas/hora no formato B1 e 2.750 

folhas/h no formato B2.

•  Vasta gama de substratos – substratos para rótulos 
e etiquetas, cartolinas e cartão micro canelado.

•  Fluxo de trabalho completamente digital.

•  Facilidade de integração com outras linhas exis-
tentes.

•  CAD Light Editor, VDC & Advanced Registration 
(módulos incluídos).

Baseada na tecnologia comprovada da Highcon, esta 
aborda os desafios operacionais de hoje e responde às 
necessidades de crescimento de amanhã, permitindo uma 
ampla gama de aplicações em embalagens e impressão 
comercial. 

Corte-e-vinco
Digital

Tecnologia Digital
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Serviço Atributos essenciais para escolher
Competência e prontidão O parceiro certo

Peças originais

SystemService Partnerprogramm.  
Premium Service.

Service

Para colher vantagens precisa de escolher um parceiro que en-
tenda realmento do seu negócio e trabalhe ao seu ritmo.
Nós conquistamos uma posição de relevo no mercado porque 
respondemos com todos os atributos acima referidos. 
Queremos ter um envolvimento total consigo onde o conceito de 
parceria seja um verdadeiro compromisso procurando conhecer 
a fundo as suas necessidades para oferecer um atendimento efec-
tivo e personalizado.
Uma equipa de profissionais em todas as áreas do seu negócio 
está à sua inteira disposição. Contacte-nos e verá que temos um 
atendimento que conhece o sector na intimidade. 

A Heidelberg tem em stock 130.000 tipos diferentes de peças, pelo 
que consegue despachar 95% dos pedidos de peças imediatamen-
te, incluindo peças para modelos de máquinas de impressão que 
hoje em dia raramente são produzidas em série. Entrega em 170 
países nos cinco continentes.
As peças originais Heidelberg garantem produtividade e estabili-
dade em todo o processo produtivo. 
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Sempre em busca de um novo posicionamento no 
mercado, a Grafitala está permanentemente à procura de 
novas e eficazes ferramentas de trabalho, que permitam 
desenvolver a sua actividade como fornecedor de soluções 
inovadoras, de forma a valorizar a sua posição no mercado e, 
consequentemente, a satisfação dos seus clientes.

A 
empresa tem história criada há 32 anos por Jerónimo Joana - um alente-
jano que cedo começou no ofício que lhe viria a dar, anos mais tarde, a 
oportunidade de revelar a sua capacidade empreendedora. 
Hoje, com 74 anos, o fundador da Grafitala, uma das empresas gráficas 

mais prestigiadas no país, é um homem realizado e feliz por ter feito crescer e pros-
perar a sua gráfica, que segue a todo o vapor em boas mãos - os filhos, que ocupam 
os lugares-chave da empresa, e que numa audaz estratégia de crescimento, em con-
sonância com o pai, vêm equipando constantemente a empresa com processos mais 
ágeis e racionais em todas as áreas produtivas. 
É a capacidade de reinventar que diferencia as empresas. Em períodos de instabili-
dade como os que atravessamos, essa faculdade é fundamental para que os negócios 
sigam prosperando.
A sua trajectória, iniciada em 1989, tem sido uma sucessão de sucessos respaldados 
na tecnologia Heidelberg, que maioritariamente equipa o seu valioso parque gráfico, 
continuamente renovado e ampliado.
“Estamos muito atentos ao que o mercado precisa e pede em cada momento e, de 
acordo, com essas necessidades configuramos os nossos investimentos”, refere César  
Joana, um dos administradores da empresa. 

Vista parcial das instalações da empresa.

Os irmãos Susana e César Joana, os jovens administradores da empresa, junto da Diana Smart.

“CADA DIA 
MAIS VENCE NO 

MERCADO QUEM 
TEM QUALIDADE. 
E O DIFERENCIAL 

ESTÁ NA 
TECNOLOGIA 
UTILIZADA.”

César Joana
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Dando continuidade ao seu programa de 
expansão e modernização, a empresa inves-
tiu numa nova máquina de dobrar e fechar 
caixas, a terceira unidade deste tipo de equi-
pamento adquirida num curto intervalo de 
tempo.
Trata-se, desta vez, de uma Heidelberg Smart 
80, equipada com módulo Braille e saída Dia-
na Packer. Esta unidade de produção foi con-
cebida para manipular materiais flexíveis 
(cartolinas de 200-600g/m2), a uma velocida-
de até 400 m/min.
O módulo de saída Diana Packer permite em-
balar mais de 200.000 caixas/h, ou seja, acom-
panha sem esforço a produção das máquinas 
de alto desempenho, como é o caso da Diana 
Smart 80. A operação de embalar caixas cola-
das deixa de ser um constrangimento duran-
te o processo produtivo. 
A Diana Smart é fabricada em três versões 
55/80/115 cm.
Recentemente, juntou ao seu valioso parque 
de máquinas um CtP Heidelberg Suprasetter 
A75. 

“ESTAMOS MUITO 
ATENTOS AO 
QUE O MERCADO 
PRECISA E 
PEDE EM CADA 
MOMENTO E 
DE ACORDO 
COM ESSAS 
NECESSIDADES 
CONFIGURAMOS 
OS NOSSOS 
INVESTIMENTOS.”
César Joana

1. Marginador de 
alimentação da Diana 
Smart 80.

2., 3. e 6. Pormenores 
da Speedmaster 
CD 74-6-P+LX

4. Pormenor da 
Speedmaster 
SM 74-5+L

5. Pormenor da 
Speedmaster 
SM 52-4-P

1

3

5

2

4

6

Jerónimo Joana, o fundador da empresa.

Área de impressão - vista parcial.
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P 
ara processar qualquer tipo de traba-
lho gráfico são indispensáveis utili-
zar em todas as áreas da produção os 
processos industriais mais avançados. 

A Ligação Visual, sabe isso melhor que nin-
guém. Conhece as medidas que há que tomar 
para maximizar e optimizar todas as opera-
ções do processo gráfico, desde a fase pre-
liminar do trabalho até à sua fase final – o 
acabamento.
Um processo de produção eficiente só pode 
ser obtido através do nível de tecnologia e au-
tomatização utilizados.

Apoiada por um potencial imenso de tecno-
logia de última geração, as perspectivas de 
futuro e os benefícios para os clientes são 

Não há êxito sem tecnologia!
A Ligação Visual, com instalações de vanguarda que deixam intuir 
uma sentimento geral de bem-estar, em realidade alberga um parque 
gráfico onde a eficiência faz jus à estética exterior da empresa.

enormes, pois dispõe dos meios necessários 
para situar-se na vanguarda da sua área de 
negócio. 

Este é um aspecto imprescindível para qual-
quer empresa que almeje níveis elevados de 
competitividade para alcançar melhores resul-
tados. A linha de corte Polar N115 Autotrim, 
equipada com dois elevadores LW-1200-4, 
recentemente instalada, é mais um impulso 
de quem está na indústria gráfica de manei-
ra responsável, maximizando o rendimento 
com economia de horas nos tempos de pro-
dução. E isto só é possível quando o potencial 
de tecnologia instalada, de montante a jusan-
te, oferece essa possibilidade.  

Pormenor da Polar N 115 Autotrim HD.

Pormenor da Polar N 115 Pro.

JDF / CIP3 da pré-impressão para a guilhotina.

Polar série N com elevadores laterais.

“TAMBÉM E 
EM ESPECIAL 
NA ÁREA DO 

ACABAMENTO 
SE AGREGA 
QUALIDADE 
E VALOR AO 

PRODUTO 
GRÁFICO. NÃO 
É APENAS UM 
DIFERENCIAL, 
MAS SIM UMA 

CONDIÇÃO SINE 
QUA NON”, 

Carlos Sequeira
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T 
alvez a vocação de uma 
prole de cinco filhos te-
nha sido herdada do pro-
genitor, que se iniciou 

muito jovem ainda no mundo das 
artes gráficas.
Domingos de Oliveira, que hoje 
tem 87 anos de idade, fundou a 
Maiadouro em 1960. Começou a 
sua carreira de empresário com 
uma pequena gráfica imprimindo 
todo o tipo de trabalho comercial, 
mas com uma vocação especial 
para obra de livro. O seu sonho 
era criar uma empresa onde toda 
a descendência pudesse crescer 
junta profissionalmente.
Como meios para alimentar aque-

le sonho, apenas a crença, vonta-
de e determinação.
Basicamente, estas foram as três 
premissas que fundamentaram a 
realização do sonho antes sonhado. 
Agora, no Outono da vida, são eles 
que numa harmoniosa divisão de 
responsabilidades governam em 
consonância com o progenitor 
os desígnios da empresa, comple-
mentando-se apesar da diferença 
de personalidades, ou talvez gra-
ças a elas.
Empresa familiar solidamente 
implantada, produzindo com um 
altíssimo nível de qualidade, tem 
feito da indústria gráfica uma filo-
sofia de vida, em que honestidade 

GRÁFICA MAIADOUROGRÁFICA MAIADOURO

Pormenor da guilhotina trilateral Müller Martini, modelo HD 143.P com saída sequencial. As imponentes instalações da empresa Guilhotina Polar N 92 Plus

Actualmente, a Kolbus define o seu 
foco de negócio em equipamentos para 
as indústrias de embalagens compac-
tas de cartão e papel - especialmente 
para o mercado de artigos de luxo. 
Desde 2018 que o portfólio de máqui-

nas da Kolbus GmbH & Co. para a área 
da encadernação - brochura, capa 
dura e guilhotinas trilaterais - é as-
sumido, apoiado e desenvolvido pela 
Müller Martini Buchbinde - Systeme 
GmbH.

EMPRESA 
FAMILIAR 

SOLIDAMENTE 
IMPLANTADA, 
PRODUZINDO 

COM UM 
ALTÍSSIMO NÍVEL 

DE QUALIDADE

Sobre a Kolbus
e profissionalismo são as qualida-
des que tem dado prestígio à em-
presa. 
No sentido de agilizar a saída de li-
vros na linha de produção com sis-
tema de corte automático de alta 
qualidade, acaba de lhe agregar 

uma guilhotina trilateral automá-
tica Müller Martini, modelo HD 
143.P, com saída sequencial.
Para a área do corte, instalara uma 
guilhotina da nova geração de gui-
lhotinas rápidas da Polar Mohr - 
modelo N 92 Plus.  

MAIADOURO
Gráfica

S.A.

Oferecer soluções integrais, que vão desde a ideia ao produto 
final, deu à Gráfica Maiadouro o privilégio de ser reconhecida 
a nível nacional e além-fronteiras.
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S 
ob as batutas de César Martins 
e Vitor Sousa, a Multilabel, 
fundada em 2008, caminhou 
a passos largos por um cami-

nho que se vem mostrando bastante 
fértil. 
Adoptaram uma gestão empresarial 
moderna, obtiveram um conjunto 
de certificações, investiram cons-
tantemente em actualização tecno-
lógica e, de olho no mercado global, 
conquistaram clientes em países 
como, por exemplo, Espanha, Fran-
ça, Holanda, Turquia, Cambodja e 
Marrocos.
O seu portfólio de produtos é essen-
cialmente direcionado para a produ-
ção de diversos tipos de etiquetas em 
papel e tecidas, caixas, hang-tags, 
serigrafia, autocolantes, rotulagem, 
estampagem a quente e UV, sigilos, 
ilhós ou aplicação de fio. Concepção 
desde o design, pré-impressão e aca-
bamento.
“A nossa empresa desenvolve espe-

cial atenção a este sector, conside-
rando de grande importância que os 
clientes percebam qual a nossa vo-
cação, a qualidade e as soluções que 
temos para oferecer para a sua área 
de negócio,” referem os administra-
dores.
No seguimento dos investimentos 
realizados em actualização tecno-
lógica, incorporaram recentemente 
mais um equipamento da nossa re-
presentada Petratto, modelo Metro 
105 - máquina de fechar e colar cai-
xas; uma guilhotina Polar 78 XS e 
um Prinect Room Manager.
Os actuais desafios dos mercados 
exigem do empresário gráfico uma 
visão estratégica e um posiciona-
mento claro e dinâmico, buscando 
equipamentos e processos que ofere-
çam soluções adequadas para as ne-
cessidades dos clientes.
Basicamente, este é um factor dife-
renciador que pode significar a dife-
rença entre sucesso e fracasso.  

No segmento Labels Industries, a Multilabel é uma das mais 
reconhecidas gráficas nacionais especializada nesta área, que 
estende a sua actividade quer para o mercado interno quer 
internacional.
Dando continuidade ao seu programa de expansão e modernização, 
investe continuamente em novas tecnologias e soluções que 
traduzam os anseios dos clientes.

Guilhotina Polar, modelo 78 XS. Vitor Sousa junto da nova máquina de fechar e colar caixas  Petratto, modelo Metro 105. Operador a trabalhar com o Prinect Room Manager.

“OS CLIENTES 
BUSCAM SEMPRE 

O MELHOR 
PRODUTO PELO 

MELHOR PREÇO. 
A ÚNICA FORMA 

É CONSEGUIR 
MANEIRA DE 

CONSERVÁ-LOS.”
César Martins
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C 
om cerca de 35 anos de experiência em todas as áreas da indústria 
gráfica, a Gráfica de Labruge, Lda., é hoje um referente de qualida-
de e prestigio dentro do sector. O seu posicionamento de empresa 
altamente competitiva, oferecendo soluções gráficas de excelência, 

capacitou-a a poder estender os seus serviços para a indústria farmacêutica, 
um sector altamente exigente na triagem dos seus fornecedores. 

As fronteiras da indústria gráfica, actualmente, são ténues. Não há mais limi-
tes definidos. Repensar a forma de olhar a empresa, entender as mudanças na 
base do negócio é o primeiro passo na decisão sobre no que investir e como 
incorporar nova tecnologia.

A compra da MK Diana, é mais um investimento valioso, que agiliza todo o 
processo produtivo de fecho de caixas em linha, e de fundo automático. A sua 
configuração permite processar materiais como cartolinas de 200-600g/m2 e 
micro-canelado E-Flute, até uma velocidade de 300 m/min. produzindo caixas 
desde o tamanho de 45-50 mm (opcional) a 850-600 mm, a uma velocidade de 
300m/min. e caixas de fundo automático.  

Joaquim Reis e filho, Pedro Reis, junto da sua última aquisição Heidelberg Speedmaster SM 74-4 Guilhotina Polar, modelo N 115 CtP Heidelberg Suprasetter A75

“A NOSSA TAREFA 
ENQUANTO 

GESTORES É 
ESTARMOS 

PREPARADOS 
PARA AFRONTAR 

OS DESAFIOS DO 
FUTURO”

Pedro Reis

Instala Heidelberg MK Diana Easy 85 – máquina de 
fechar caixas dobráveis permitindo processar materiais 
como cartolinas e micro-canelado E-Flute.

Fundada em 1986, em Labruge – Vila do Conde, chega 
ao ano 2021 solidamente implantada, com alto nível de 
competitividade e produtividade. A segunda geração da 
família soma agora a tradição do fundador com o arrojo 
e a modernidade que tecnologia e mercado impõem. 
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Q 
ualidade, rapidez e serviço é o que referencia esta empresa gráfica com cerca de 50 anos 
de actividade. Resultado do trabalho de uma equipa que, entretanto, foi rendendo guar-
da a uma geração mais nova, conjugando passado, presente e futuro.
A sua estrutura comercial e produtiva permite fornecer um vasto leque de serviços com 

destaque para a obra de livro.

Para António Antunes - um dos fundadores, que comparte responsabilidade com a nova geração,  
a filha, Sílvia Antunes, e Bruno Fernandes, que assume a posição do pai, Jorge Gomes, sócio fun-
dador - o parque de máquinas é somente um dos numerosos requisitos que devem cumprir para 
ter êxito.

É certo que a tecnologia cria novas oportunidades. Ter que vender e provisionar um serviço eficaz 
aos clientes, exige dispor de tecnologia avançada.
Mas outros factores também verdadeiramente importantes e decisivos são a equipa de colabora-
dores e a relação de proximidade com os clientes. 
Esta conjugação de premissas, e uma abrangente assistência ao mercado tem permitido a colheita 
dos resultados alcançados. 

PARA ANTÓNIO 
ANTUNES ... 

O PARQUE DE 
MÁQUINAS 

É SOMENTE 
UM DOS 

NUMEROSOS 
REQUISITOS 
QUE DEVEM 

CUMPRIR PARA 
TER ÊXITO.

Tecnologia moderna, compromisso com a eficiência, 
colaboradores competentes e motivados, são as 
bases do êxito desta empresa quase cinquentenária.

António Antunes, Sílvia Antunes e Bruno Fernandes junto da Heidelberg Speedmaster SM 102-2-P.

Stahlfolder KD 78.

Müller Martini 201S de alcear. Guilhotina Polar 115 X.

Vista geral da produção.

Aspecto parcial das instalações.
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A 
actual cidade de Matosinhos foi, no passado, uma vila indus-
trial moderna e viva, de dinâmica economia.
Uma época de prosperidade industrial marcada pelo predo-
mínio do sector conserveiro, que facilitou o desenvolvimento 

de outras actividades importantes como, por exemplo, a indústria grá-
fica, uma destacada provedora de serviços para aquela indústria e uma 
âncora de apoio no fornecimento de embalagens, rotulagens, etc..
Litografia e tipografias somavam à volta de dezena e meia, a viverem na 
prosperidade da ascensão do sector conserveiro.
Saúde Sá & Ca é uma das raras sobreviventes daquele ciclo alto da indús-
tria conserveira de Matosinhos.

Deixando a “quimera do ouro” dos tempos das vacas gordas para trás 
e abrindo caminho à história do presente, façamos jus à nova geração 
que desde há alguns anos forma parte da empresa, com total responsa-
bilidade pelo resultado de uma estratégia somando êxitos. 
Que melhor garantia para preservar o passado e projectar o futuro? 

Hoje, a empresa dispõe não só de tecnologia de alto rendimento, mas 
também de uma equipa humana e directiva muito capaz. Por este moti-
vo, a nova geração afronta o futuro com muito optimismo.

A instalação recente de um novo equipamento - uma Heidelberg      
Speedmaster SM 52-4 - é mais um investimento determinante para a 
melhoria constante da qualidade e rapidez de resposta.
“Quando compramos equipamentos, é sempre com o intuito de um pas-
so à frente com as nossas necessidades”, diz Mariana de La Fuente.  

Com uma filosofia centrada na melhoria contínua e no serviço ao cliente, a 
Saúde Sá & C.a, Ltd.a com mais de 60 anos de trajectória empresarial gráfica, 
produzindo para diversas áreas comerciais, é reconhecida pela sua afirmação 
num mercado fortemente competitivo, por uma clientela exigente, com um 
vasto leque de opções à escolha.

“QUANDO 
COMPRAMOS 

EQUIPAMENTOS, 
É SEMPRE COM 

O INTUITO DE 
UM PASSO À 

FRENTE COM 
AS NOSSAS 

NECESSIDADES”
Mariana de La Fuente
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H 
oje, a tecnologia digital é parte integrante do processo gráfico. A indústria grá-
fica tem participado activamente dessa evolução. Uma análise um pouco mais 
cuidada, mostra que a indústria gráfica está intrinsecamente inserida na questão 
do digital. 

A criação do produto impresso é, em si, digital. E pode ser desenvolvido num ponto e im-
presso noutro local. Uma das vantagens do digital.
Mesmo em tempos difíceis as empresas não podem parar de investir em novos meios tecno-
lógicos e processos. É a sua capacidade de adaptação que as tornam fortes ante as dificulda-
des. Num cenário como este, que gera incerteza, o diferencial da qualidade é uma vantagem 
competitiva à qual todo o empresário deve apegar-se com unhas e dentes.  

N 
esta empresa o futuro tem compromisso com a eficiência. E para quem tenha dúvidas, 
em cerca de 40 anos de atuação no mercado, a Tipografia nunca deixara de satisfazer as 
solicitações dos seus clientes, por mais extravagante e exigentes que fossem.
“A captação de clientes torna-se mais fácil quando dispomos dos requisitos ne-

cessários para podermos oferecer o nível de qualidade por eles exigido,” salienta Miguel 
Marques, um dos sócios da empresa.
A instalação recente de uma máquina de impressão digital Heidelberg Versafire EV, confi-
gurada para imprimir a cinco cores, e sistema de alimentação de envelopes, foi mais um 
dos investimentos no sentido de agilizar prazos de entrega breves para nichos de mercado 
de pequenas tiragens, oferecendo a mesma qualidade que em offset.  

O desafio do digital. Offset e digital de mãos dadas.

Heidelberg Versafire EV - 4 cores com opção de uma quinta cor (branco opaco ou verniz) Heidelberg Versafire EV, configurada para imprimir a cinco cores e sistema de alimentação de envelopes.
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Evolução e crescimento ao ritmo do mercado. Conseguir o posiciona-
mento de uma empresa no sector gráfico actual não é tarefa fácil. Só 
com tecnologia muito avançada é possível contornar as dificuldades. 

Uma das vantagens estratégicas da empresa Eticol é desenvolver a sua 
actividade em mercados tão distintos como Europa e África, em países 
onde mantém uma estreita relação comercial.

U 
Uma boa demonstração disto é a recente instalação de uma Heidelberg Diana 105, uma 
máquina de fecho de caixas dobráveis, tendo por objectivo oferecer aos seus clientes 
qualidade, rapidez e eficiência nos seus serviços. 
A Empresa Diário do Porto volta a ser actualidade pela recente instalação de mais um 

equipamento automático para a área do packaging, permitindo uma oferta de serviços muito efi-
ciente e completa, para fazer frente a uma crescente procura de trabalhos gráficos de qualidade 
nesta área. 
A melhor prova de vitalidade de uma empresa é falar constantemente dos seus investimentos, das 
suas ampliações e da sua larga trajectória empresarial, sempre em crescendo.

Diana
Passado, Presente e Futuro
A primeira máquina de fecho de caixas dobráveis Diana apresentada em 1958 constituiu um 
marco na indústria de embalagens, a partir do qual o brilhante génio construtor (Jagenberg) não 
parou de desenvolver novos equipamentos.
Com a entrada da Heidelberg em 2003 iniciara-se uma nova etapa de desenvolvimento com a 
integração de tecnologias e soluções mais inteligentes.
A Diana 105 é uma unidade moderna de produção com elementos de manejo e controlo fáceis de 
utilizar, e com tempos muito curtos de mudanças de formatos.  

A 
A empresa Eticol, fundada em 1988 por José Lopes, sediada em Barcelos, é especiali-
zada na produção de etiquetas pelos processos de tecelagem, estampagem e impres-
são gráfica, para as indústrias do vestuário, têxteis-lar, calçado, alimentação e bens de 
grande consumo.

A sua actividade não se circunscreve apenas pelo mercado nacional. Europa e África são também 
suas áreas de influência com clientes consolidados, onde chegam os seus produtos. 

Instalada em amplo e moderno edifício industrial, que alberga um valioso conjunto de equipa-
mentos e mais de 60 colaboradores, a Eticol deixa intuir uma boa gestão de recursos, reflectida 
na estreita relação profissional e comercial com os mercados em que actua. 

Desde o seu início, dia-a-dia viu consolidado o seu crescimento e projecção graças à qualidade dos 
seus produtos, e aos investimentos em tecnologia ajustada às exigências do mercado.

A recente instalação de uma plastificadora térmica Autobond Mini T 36, funcionando com cor-
tadora em linha, equipada com controlo programável, que controla todas as funções do equipa-
mento, e motores accionados por inversores digitais A.C., bem como uma guilhotina Polar N 78 
Eco, da nova geração de guilhotinas rápidas N, que combinam de maneira inovadora produtivi-
dade e manejo fácil. 
Dois investimentos seguros e rentáveis em benefício dos seus clientes e do seu negócio.  

Máquina de fechar e colar caixas Jagenberg, modelo Diana 105-1 Plastificadora térmica Autobond Mini T 36. José Lopes junto da guilhotina Polar N 78 Eco.
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O 
CtP Suprasetter é isto mesmo: maior resolução, maior 
produção de chapas, mais desempenho e mais segu-
rança na impressão. 
O CtP é a chave para conseguir maior qualidade e 

mais produtividade. 
Para que esta chave se adapte perfeitamente às necessidades 
da empresa, cada categoria de formato dispõe do seu próprio 
Suprasetter: A52/A75 - A106/106 - 145/162/190.
Desde o seu surgimento em 2004, a família Suprasetter tem-se 

estabelecido como a mais bem-sucedida geração de CtP´s do 
mundo. 
A sua tecnologia de laser térmico, o comprovado Sistema de Dío-
do Inteligente (IDS) garantindo, no caso de qualquer falha em 
algum dos díodos, que o equipamento nunca estará parado, e a 
Alimentação Inteligente de Chapas significa operação flexível, 
máxima confiabilidade de processos, maior resolução e quali-
dade.
É, por isso, o parceiro perfeito para as suas máquinas.  

TIPC Artes Gráficas, Lda. - CtP Suprasetter A75

Ministério da Educação - Editorial - CtP Suprasetter A106

Cromoimpre, Lda - CtP Suprasetter A75

Litojesus - Artes Gráficas, Lda- CtP Suprasetter A75

Grafitala - Artes Gráficas, Lda - CtP Suprasetter A75

Inovações de topo A melhor referência
Suprasetter A satisfação dos nossos clientes

Raúl Manuel de Sousa, Lda - CtP Suprasetter A52

Traços Originais, A.G., Unip., Lda - CtP Suprasetter A75
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E 
m matéria de guilhotinas, o primeiro nome que vem à 
mente em todo o mundo é Polar Mohr. É algo que Adolf 
Mohr dificilmente poderia ter previsto ao fundar a sua 
empresa em 1906, inicialmente dirigida para a indús-

tria madeireira.
Em 1947, vários anos depois da sua morte, a fábrica Adolf Mohr 
Mashinenfabrik inicia a sua actividade no sector gráfico sobre a 
direcção de Rudolf e Karl Mohr, os dois filhos do fundador, que 
se dedicam em cheio à nova área de negócio e em pouco tempo 
lançam no mercado a primeira guilhotina elétrica. 

Actualmente, esta empresa líder mundial estende também a sua 
actividade para a área da indústria gráfica especializada na pro-
dução de etiquetas, LabelSystem, oferecendo sistemas de corte 
por punção, com soluções a partir do equipamento mais básico 
até às mais avançadas linhas de produção contínua, totalmente 
automatizadas. 

Nos seus mais de 100 anos de existência, sempre um passo à fren-
te, inovando antevendo o futuro. A sua imagem de confiança no 
mercado é o seu maior património. 

Líder mundial

Brindicis – Brindes Publicitários, Lda. – Guilhotina Polar N78 ECO

Galé – Artes Gráficas, Lda. – Guilhotina Polar N78 Plus

R.P.O. – Produção Gráfica, S.A. – Guilhotina Polar N115 Autotrim

Um parceiro estratégico quando se trata de 
soluções inteligentes em guilhotinas e linhas 
de corte automáticas.

Alta Frequência, Unipessoal, Lda. – Guilhotina Polar N78 ECO

Vizelgraf – Artes Gráficas, Lda. – Guilhotina Polar N 115

Laboratórios Fotográficos do Marco, Lda - Guilhotina Polar N 115

Eticol – Indústria de etiquetas, Lda. – Guilhotina Polar N78 ECO
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heidelberg.com/packaging

Descubra o nosso mundo de produção de embalagens. Onde sistemas 
inteligentes guiam-no automaticamente por meio de processos 
perfeitamente integrados. Para saber mais, visite

Uma embalagem.
Para todas as suas necessidades 
de embalagem.


