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Novos sistemas de medição
de cores da Heidelberg
sistema de medição mais rápido em sua classe e é
adequado para aplicações de impressão comercial e
de embalagens. Uma função de foco automático
compensa diferentes espessuras de substrato durante
o processo de medição sem
contato.
A nova geração do Prinect
Image Control 4 mede tanto a tira
de controle de qualidade quanto
toda a imagem impressa. Este
sistema de medição é
particularmente adequado para a
impressão de etiquetas e
embalagens, cuja gestão de cores
deve ser absolutamente idêntica
em inúmeras repetições
espalhadas pela folha.
Prinect Inpress Control 3: O
sistema de medição de cores
espectral online Prinect Inpress
Control para impressoras
Speedmaster garante que os
processos de configuração
possam ser concluídos rapidamente com
desperdício mínimo e gerenciamento de
cores consistente e estável. O Inpress
Control ajusta o gerenciamento e o registro
de cores rapidamente e com um número
muito pequeno de folhas. Uma vez
atingidos os valores de tolerância
armazenados no Quality Assist, o processo
de produção é iniciado automaticamente.

he Power of Color" é o slogan com o
qual a Heidelberg escolheu para
marcar o início de seu novo ano
financeiro. A empresa apresenta
novos recursos
consideráveis para
seus sistemas de medição e controle
de cores, bem como para o fluxo de
trabalho de cores Prinect. Com isso,
a Heidelberg atende às crescentes
demandas por um controle de
qualidade ainda mais eficiente e
confiável em impressão comercial,
embalagens e etiquetas. Com
Prinect Easy Control, Prinect Axis
Control, Prinect Image Control e
Prinect Inpress Control, a Heidelberg
oferece ao mercado quatro sistemas
de medição espectral para gráficas
de todos os tamanhos e com todas
as classes de máquinas.
Prinect Easy Control: Em seu
núcleo está um dispositivo de
medição espectral removível e de alta
qualidade que pode ser usado para outros
fins, como calibrações de pré-impressão.
Também é fácil de usar e produz resultados
precisos. O sistema pode fazer medições
em velocidades de até 135 mm por
segundo, medindo uma folha A3 em menos
de quatro segundos.
Prinect Axis Control: Trabalhando a uma
velocidade de 200 mm por segundo, é o
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EFI Pro 32r é o coração da nova
indústria gráfica Roque Print
n A Gráfica de Guarulhos, focada no setor rodoviário, iniciou a sua atividade com uma impressora EFI de
grande formato no centro da unidade de produção
Roque Print,
indústria
gráfica
inaugurada há
menos de um
ano, em
Guarulhos, Grande São
Paulo, apresenta uma
história inusitada para
empresas que iniciam sua
jornada: possui grande
expertise técnica,
funcionários bem treinados
e, o mais importante, , uma
carteira de clientes ativa
capaz de absorver boa
parte da capacidade
produtiva do parque gráfico.
O que explica muito dessa
situação privilegiada no
início do negócio é o currículo de seu fundador,
Roque Finger, profissional com mais de 30 anos de
experiência no mercado. Começou sua trajetória aos
17 anos na Random, que produz implementos
rodoviários, somando 10 anos na Fix Print, onde fez
contato e ganhou experiência no mundo gráfico.
A combinação dessas experiências profissionais
culminou na Roque Print, cujo principal mercado é a
rotulagem de caminhões, carrocerias e frotas. "Em
apenas um de nossos clientes, envolvemos até cinco
corpos por dia. As máquinas trabalham aqui a toda
velocidade. Temos até uma equipe designada ao
cliente para completar o serviço, envolvendo os
corpos", conta Finger.
O Roque Print EFI Pro 32r é o coração da empresa,
batendo bem no centro do armazém onde está
instalado o parque gráfico, em uma sala especial.
"Um dos pontos que me levou a escolher esta
impressora foi a robustez do equipamento EFI. São
máquinas industriais que suportam trabalhos
pesados, possuem muita qualidade e rapidez. São
para a vida toda", explicou o empresário. "Produzir o
material para rastrear um trailer completo, por
exemplo, leva pouco mais de uma hora."
A EFI Pro 32r é uma impressora rolo a rolo LED de
3,2 metros com impressão de nível de produção.

A

Grande formato

Imprima até 256 m2 por hora em cores (CMYK), além
de tinta branca transparente opcional. Possui
tecnologia UltraDrop™ de 7 pL que oferece qualidade
de impressão de alta definição com resolução real de
até 847 dpi. A tecnologia LED reduz o consumo de
energia e permite o uso de substratos mais finos. A
máquina Roque Print está trabalhando em dois
turnos. "Ainda temos espaço para crescer, pois pode
funcionar 24 horas por dia", acrescentou.
Outro ponto que a Finger destaca como fator
decisivo na escolha dos equipamentos EFI foi a
assistência técnica oferecida pela Serilon,
representante da linha EFI Digital Graphics no Brasil.
"Eles estão sempre prontos para nos ajudar no que
precisarmos, fazendo manutenção e garantindo que a
impressora tenha um desempenho de qualidade com
o mínimo de interrupções."
O empresário está muito animado com seu
investimento e não descarta projetos de expansão e
até mesmo a aquisição de novos equipamentos no
futuro. "O mercado rodoviário está aquecido. Nosso
objetivo é fazer sempre mais e melhor. Estamos
apenas começando, o caminho é longo e queremos
percorrê-lo com segurança", garantiu. "Mas claro,
sempre teremos impressoras EFI por esse caminho",
conclui.
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Durst anuncia nova tecnologia de tinta
para seus sistemas de cura UV LED
desempenho para vários tipos de aplicações.
Segundo Ricardo Pi, diretor geral da Durst Brasil: "A
nova tinta atenderá, ainda, à variedade de mídias
usadas ao redor do mundo. Isso só é possível devido
ao nosso time de
desenvolvimento e
pesquisa, que mantém
contato com clientes
do mundo todo,
usuários de diversos
tipos de mídia, com
qualidade e materiais
diferentes. Equalizar a
qualidade de
aplicação pensando
em todos os substratos possíveis é complexo, pois
estamos falando de materiais rígidos e flexíveis que
demandam processos diferentes".

Durst está anunciando o lançamento de uma
nova tecnologia de tinta para sua linha de
impressoras de comunicação visual P5 UV
LED que otimizará ainda mais a cura e
ancoragem
em vários tipos de
substratos.
O novo produto é uma
resposta para superar
os desafios da produção
de tinta - como por
exemplo imprimir com
qualidade, com menos
gasto e com menor
desgaste das cabeças
de impressão. Também responde à demanda por
compatibilidade com certificações internacionais, como
a Green Guard e, ao mesmo tempo, com garantia de

A

PrintFactory expande escritórios globais
para incluir a América do Sul
elevadas expectativas dos clientes, contratamos uma
forte equipe local".
Para impulsionar essa expansão, a PrintFactory
nomeou recentemente Pedro Sousa, Diretor de Vendas
LATAM, e Gabriel González, Diretor de Suporte Técnico
LATAM. Ambos têm vasta experiência com software de
impressão, conhecimento e contatos da indústria local.
Devido à sua disponibilidade em todos os continentes,
suporte 24 horas por dia e disponível em 20 idiomas, a
PrintFactory é a única empresa de software de impressão
de grande formato verdadeiramente independente no
mundo. O software de fluxo de trabalho PrintFactory
oferece aos OEMs (fabricantes de equipamentos) e aos
usuários finais um amplo conjunto de recursos, mais do
que qualquer um de seus concorrentes. Com sua
plataforma na nuvem inovadora, os LFPs (impressores de
grande formato) podem definir suas próprias preferências
individuais (incluindo idioma) sem precisar solicitar
versões separadas via dongle, e seu modelo SaaS por
impressora permite que eles tenham usuários ilimitados.

A PrintFactory LATAM abrirá sua sede sul-americana
em Montevidéu, Uruguai, para fornecer suporte
inigualável a seus clientes e revendedores na América
Latina. Haverá também escritórios de vendas e suporte
em São Paulo - Brasil e Bogotá - Colômbia, e um
escritório virtual na Cidade do México - México.
PrintFactory anunciou que se expandirá para a América
do Sul. O anúncio dessas expansões ocorre em um
momento em que a base instalada global da empresa
ultrapassou 10.000 usuários, representando a maior
expansão da história da empresa.
Erik Strik CEO da PrintFactory: "Na América Latina, a
impressão digital de grande formato é uma das indústrias
de crescimento mais rápido e reconhecemos as
dificuldades de atender a esse mercado com nossos altos
padrões de costume nos EUA ou na Europa. A
PrintFactory LATAM demonstrará os benefícios de um
fluxo de trabalho aprimorado, bem como as significativas
economias de custo em tempo, mídia e tinta que podem
ser realizadas no mercado. Para corresponder às

Grande formato
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SAi apresenta o software Flexi 22

de produção.
O Flexi 22 simplifica o fluxo de trabalho de produção
e maximiza a eficiência, permitindo que você aplique
mais modificações de trabalho diretamente no Flexi
Production Manager, eliminando assim a necessidade
de voltar ou repetir tarefas. Este sistema permite criar
linhas de contorno ou desenvolver e armazenar pedidos
com os arquivos e configurações originais do trabalho,
tornando os pedidos de reimpressão mais rápidos,
fáceis e econômicos. Além disso, o Flexi 22 oferece a
possibilidade de adicionar tarefas a grupos aninhados,
sem a necessidade de "desaninhar" outras tarefas. Os
usuários
simplesmente adicionam o novo trabalho à fila e
depois o arrastam e soltam no grupo aninhado.

SA International (SAi), fabricante de soluções
de software para os mercados de sinalização,
impressão digital, têxtil e CNC, acaba de
anunciar o Flexi 22, uma versão mais potente
e atualizada do seu software Rip. A nova
solução foi projetada para aumentar ainda mais a
produtividade e a eficiência do fluxo de trabalho para os
usuários. O Flexi 22 incorpora ferramentas de design
comprovadas para sinalização, bem como software RIP
e programas de impressão e corte para corte de vinil.
Um recurso exclusivo do novo software é o SAi
Connect, uma interface central que permite aos
usuários gerenciar facilmente suas licenças ou
assinaturas de software, baixar novas versões ou
atualizações e monitorar e revisar relatórios de dados

A

Software PrintFactory agora disponível em mais idiomas
inovadora permite que os usuários
definam suas próprias preferências de
configuração específicas (incluindo
idioma) sem precisar solicitar versões
separadas por meio de um dongle, e
seu modelo SaaS por impressora
permite que os LFPs tenham usuários
ilimitados em seu plano de produção.
Tanto os mercados de impressão padrão quanto as
operações em escala industrial podem se beneficiar
desse fluxo de trabalho RIP.

A PrintFactory, fornecedora global
de software de impressão digital,
anunciou a mais recente adição à sua
lista de idiomas: Zulu. PrintFactory
está atualmente disponível em 20
idiomas, incluindo Zulu, o idioma mais
falado na África Austral.
PrintFactory é entregue através de
uma rede global de filiais e distribuidores. Este
software de fluxo de trabalho oferece uma ampla
variedade de recursos: sua plataforma em nuvem

Grande formato

8

P

La rensa

Controle de custos e desvios na
produção de grande formato
associados, mesmo com taxas de PVP.
rapidez necessária para
produzir encomendas de
l A versatilidade e facilidade de uso do
grande formato, aliada às
configurador de operações de produção.
dificuldades inerentes a este
l A capacidade de implementar circuitos
tipo de produto (combinação
e procedimentos adaptados às
de tamanhos, materiais,
necessidades do utilizador.
quantidades, acabamentos, alterações de
l Fácil conectividade com sistemas de
critérios de última hora, etc.), obrigam as
suporte de terceiros (comércio eletrônico,
empresas a estabelecer complexos de
fluxo de trabalho, intranets de clientes,
procedimentos adaptados essa
aplicativos de fornecedores)
peculiaridade. Como fabricantes de
Os objetivos que as empresas de
soluções de TI voltadas para a gestão de
impressão digital de grande formato
custos e controle de produção, devemos
buscam alcançar ao incorporar um
Francisco Pérez
incorporar ferramentas e funcionalidades
sistema de gestão vão desde a
capazes de se adaptar a essas
Diretor da Palmar padronização dos critérios de cálculo de
circunstâncias e, acima de tudo, ter
custos e tempos de produção, controle de
flexibilidade suficiente para incorporar
filas de máquinas, agilização de
esses procedimentos.
informações internas, redução de erros onerosos e
Não se trata apenas de ter uma funcionalidade
aumento de produtividade. Na Palmart
padronizada capaz de criar vários e diferentes artigos
desenvolvemos uma solução para atingir estes
de natureza diversa, nem de ter uma ferramenta
objetivos, com um conceito modular que permite
poderosa para configurar infinitas operações de
dimensionar o âmbito funcional da solução às
produção. Nossa experiência neste setor nos indica
necessidades e expectativas de cada projeto.
claramente que o importante é dotar o sistema de
Por fim, é importante destacar que este ano de
flexibilidade suficiente para se adaptar ao modo de
2022, marcado pelo impulso à digitalização, é o
fazer as coisas da empresa usuária.
momento ideal para cada empresa dedicar recursos
A proposta é baseada em quatro pilares:
complementares e projetos de melhoria para
aumentar sua capacidade de negócios, produtividade
l A facilidade de geração de famílias de artigos de
e lucratividade.
todos os tipos, com encargos de fabricação

A

Agfa-Gevaert compra impressoras digitais Inca
impressão de alta
velocidade para aplicações
de sinalização e exibição,
bem como para o mercado
de impressão digital de
embalagens em rápido
crescimento. A Inca é um
parceiro ideal para a Agfa,
trazendo um portfólio
complementar de soluções
de impressão de classe mundial e uma forte
plataforma de tecnologia para lançar impressoras
robustas de passagem única para o mercado de
embalagens.

O Grupo Agfa-Gevaert
anunciou que irá adquirir a
Inca Digital Printers, sujeito
ao cumprimento e obtenção
das condições e aprovações
usuais. A aquisição fortalece
a posição da Agfa em
impressão digital de alta
velocidade e traz foco
adicional aos mercados de
impressão de embalagens.
A Inca Digital Printers é uma desenvolvedora e
fabricante com sede em Cambridge, Reino Unido,
de tecnologias avançadas de produção e

Grande formato
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Acuity Prime e Acuity Ultra R2 recebem
um terceiro prêmio de design

s impressoras de grande formato Acuity
Prime e Acuity Ultra R2 da Fujifilm
ganharam um iF Design Award. Após os
prêmios Red Dot e Good Design
alcançados pelas novas impressoras Acuity
da Fujifilm em 2021, ambas as máquinas acabaram
de alcançar o triplo perfeito para design de produto ao
receber o prêmio iF Design.

A

O iF Design Award é um dos prêmios de design
mais prestigiados do mundo - um prêmio que
reconhece a excelência do design para consumidores
e a comunidade de design desde 1953.
Um júri independente de especialistas
internacionais em design se reúne para decidir quais
projetos serão premiados, com base em uma série de
critérios objetivos de seleção.

A estratégia da Fujifilm para a sua gama Acuity
de impressoras de grande formato
Após o anúncio de que a Agfa adquiriu a Inca
Digital, David Burton, Diretor de Marketing da Fujifilm
Wide Format Inkjet Systems comenta: "A Fujifilm e a
Inca Digital desfrutam de um relacionamento
mutuamente benéfico há mais de duas décadas.
Estamos imensamente orgulhosos de tudo o que
fizeram Conseguimos trabalhar com eles para
sermos pioneiros no desenvolvimento de sistemas
de jato de tinta UV de grande formato, com
tecnologia de jato de tinta Fujifilm e tinta de jato de

tinta UV Fujifilm.
"Mais recentemente, a Fujifilm deixou de ser um
parceiro tecnológico e distribuidor que trabalha em
estreita colaboração com parceiros OEM. Em vez
disso, nos tornamos um desenvolvedor de sistemas
de grande formato por direito próprio, assumindo o
controle total do processo de design. e fabricando e
aproveitando a rede global de afiliadas da Fujifilm
para direcionar vendas em volume para um público
mais amplo."

Novo Decal dotmatrix
A Decal lançou a nova dotmatrix para profissionais
de impressão digital baterem o ritmo das campanhas
promocionais. É um vinil monomérico com um
adesivo inovador que facilita a eliminação de rugas e
bolhas de ar em aplicações interiores, sem esquecer
a ecologia. A Decal lançou o novo adesivo dotmatrix
para profissionais de impressão digital pensarem no
futuro e baterem o ritmo das campanhas
promocionais.
O novo decaldotmatrix também torna a
comunicação visual mais versátil em espaços
públicos e comerciais ao oferecer a possibilidade de
reposicionamento dos materiais nas primeiras horas

Grande formato

e, ao final das campanhas, sua rápida eliminação
sem deixar resíduos.
Os acabamentos branco fosco e brilhante tornam
este vinil monomérico ideal para aplicações
espelhadas, e a ecologia é garantida pela
sustentabilidade do adesivo à base de água e do
revestimento PE, que elimina a ondulação do vinil e
reduz o desperdício.
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EFI IQ agora está disponível para
impressoras de grande formato
seus investimentos em impressoras
EFI. As novas impressoras LED
UV de formato amplo e
superlargo da EFI incluirão
uma assinatura de um ano
do EFI IQ. Os usuários
de impressoras jato de
tinta EFI também
podem comprar
assinaturas IQ para
outras impressoras
compatíveis.
Ao monitorar suas
frotas de impressoras
em tempo real, os
usuários do EFI IQ
podem reduzir os gastos
com consumíveis,
economizar nos custos de mão
de obra, melhorar as margens e
muito mais.

Electronics For Imaging
anunciou a
disponibilidade de
seu conjunto EFI
IQ de aplicativos
móveis e em
nuvem compatíveis com as
impressoras jato de tinta
de grande formato EFI
VUTEk e Nozomi. Com
esse serviço de nuvem
avançado, os usuários
de impressoras EFI
podem monitorar a
produção e a utilização da
impressora, incluindo dados
precisos de rastreamento de
consumíveis no nível do
dispositivo, para reduzir o tempo
de inatividade, reduzir custos e
maximizar a produtividade. o valor de

A

Enfocus cria um novo pacote de automação
de fluxo de trabalho
benefícios consideráveis de
valor para seus clientes de
negócios, impressão e
marca.
A solução Switch
personalizada é uma
plataforma de automação
de fluxo de trabalho que
conecta MIS e provas, webto-print, preflight-to-PDF,
aprovação do cliente e
processos de preparação
da produção. Isso permite
que os impressores criem
um processo totalmente
automatizado para seus
dispositivos e aplicativos de
impressão para economizar
tempo e dinheiro e, por fim,
agregar mais valor a toda a
cadeia de valor.

A Enfocus, especialista
em controle de qualidade de
PDF, edição avançada de
PDF e automação de fluxo
de trabalho para a indústria
de artes gráficas, anunciou o
lançamento de um novo
pacote de automação de
fluxo de trabalho
especialmente projetado
para as necessidades da
indústria de impressão de
grande formato.
O novo pacote Small
Investment, Big Print inclui
software de automação de
switch, que a Enfocus
adaptou ainda mais para
integrar-se aos fluxos de
trabalho existentes do setor
de grande formato, trazendo

Grande formato
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Centro de tecnologia avançada
CEO John Mills abriu oficialmente o novo
Centro de Tecnologia da Xaar na Suécia em
uma cerimônia junto com o COO Graham
Tweedale e membros da equipe de
Tecnologias e Aplicações Avançadas da Xaar.
Com base no Campus Solnain Estocolmo, e com
quase 400m2, tem o dobro do tamanho das
instalações anteriores e abriga um laboratório de
última geração com novos equipamentos, escritórios
e espaços de reunião para engenheiros, cientistas e

O

visitantes trabalharem. A expansão oferece à Xaar o
ambiente ideal para sua pesquisa contínua sobre o
potencial transformador das tecnologias e
oportunidades de jato de tinta.
A partir de seu novo site, a equipe continuará
trabalhando em projetos internos e externos, com
fabricantes especializados, formuladores de fluidos e
fabricantes de impressoras para ajudar a trazer novos
processos ao mercado usando cabeçotes de
impressão e tecnologias Xaar em vários mercados.

Screen lança pacote SC+ Chroma para sua série
Truepress Jet520HD
A Screen anunciou o lançamento
do pacote SC+ Chroma para a série
Truepress Jet 520HD. A nova solução
de ponta a ponta inclui hardware e
software de impressão atualizados,
uma gama de cores mais ampla e
tinta SC+, uma versão atualizada da tinta atual da
série SC. O pacote Chroma estará disponível para
novas impressoras como parte de uma solução de
atualização para proprietários de Truepress Jet
520HD existentes.
A tinta SC foi projetada para imprimir em papéis
revestidos e não revestidos padrão sem a
necessidade de pré-tratamento ou primer. Ele
atendeu às necessidades das impressoras de uma
tinta de secagem rápida e absorção rápida, sem os
custos adicionais de papéis ou tratamentos
premium.
A demanda por recursos de tinta cresceu
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consideravelmente à medida que os
mercados de impressão enfrentam
desafios contínuos de escassez de
papel. A tinta SC oferece versatilidade
para aqueles momentos em que são
necessários substitutos de última hora
para o papel originalmente encomendado pelos
clientes. Com uma gama estendida e melhorias na
pureza tonal, as tintas SC+ permitem que as
impressoras combinem cores na gama mais ampla
possível e com mais precisão do que a tinta SC.
O pacote Chroma com SC+ permite que as
impressoras ofereçam produtos impressos
personalizados para atender às necessidades
individuais de cada cliente, seja custo de produção
mais baixo por meio de economia de tinta ou cores
mais vibrantes e correspondência precisa de cores
exatas. O pacote Chroma inclui tinta SC+,
ferramentas e treinamento.
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Fujifilm celebra um ano de sucesso
na impressão digital
ano
financeiro de
2021-22 da
Fujifilm foi o
melhor de
sempre para
as vendas da Jet Press a
nível global, enquanto o
sucesso inicial da gama
Revoria, recentemente lançada em alguns mercados
europeus, permitiu-lhe consolidar as suas credenciais
como empresa líder no segmento de impressão
comercial digital
Com mais de 50 novas instalações da Jet Press em
todo o mundo entre 2021 e 2022 (14 delas na Europa),
o último ano fiscal da Fujifilm foi um sucesso sem
precedentes para sua divisão de jato de tinta
comercial. Portanto, não é de surpreender que as
vendas de tintas para a Jet Press tenham aumentado
(um aumento espetacular de 140% na Europa em

O

relação ao período 2019-20),
com quase nenhum impacto
da pandemia de Covid.
Além disso, desde o seu
lançamento em setembro de
2021 como parte do
extraordinário Peak
Performance Print Event
realizado em Bruxelas , a
série Revoria Press PC1120 da Fujifilm obteve um
grande sucesso,, com 20 unidades instaladas nas áreas
de vendas originais da Alemanha, Áustria, Itália,
Espanha e Portugal em muito pouco tempo. Esta
dinâmica continuará a crescer, e a disponibilidade da
imprensa será alargada a outros territórios europeus
nos próximos meses.
A Fujifilm trabalhou em estreita colaboração com
vários distribuidores locais com o objetivo de maximizar
o potencial de mercado da gama Revoria desde o seu
lançamento.

Clays instala um desenrolador non-stop Contiweb
A Contiweb anunciou que
Clays, especialista em
produção de livros, instalou
um desenrolador ininterrupto
Contiweb CD-N. O sistema é
esperado ed para gerar mais
de 800 horas de tempo de
execução por ano na HP
PageWide Web Press T260
Mono Print Line na fábrica de
Clays em Bungay, Suffolk,
Reino Unido.
A Clays comprou seu primeiro desbobinador CDN para uma nova impressora HP PageWide
T490HD em 2018. Vendo o aumento da
produtividade e a redução do desperdício
alcançados, foi tomada a decisão de também
adaptar uma linha de impressoras HP PageWide
Web Press T260 Mono existente. com o
desbobinador Contiweb CD-N, que foi integrado
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em outubro do ano
passado.
O desbobinador Contiweb
CD-N pode emendar uma
nova bobina de papel com
uma bobina que está
acabando sem ter que
interromper a impressão.
Sendo capaz de emendar
papéis de diferentes
larguras, revestimentos e
gramaturas, o sistema é muito útil para trabalhos
de troca curtos e rápidos. O desbobinador também
pode sinalizar à impressora quando uma emenda
está se aproximando - mesmo que reconheça uma
emenda feita pela fábrica de papel - para que a
impressora possa elevar os cabeçotes de
impressão, reduzindo o desperdício e eliminando o
incômodo de reimprimir assinaturas não utilizadas.
para impressão sobre um filete.
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Konica Minolta é a primeira
a lançar impressoras com
o software EFI Fiery FS500 Pro
Electronics For Imaging e a Konica
anunciaram a continuação de sua
colaboração de longo prazo com o
lançamento de cinco novos servidores de
impressão EFI Fiery (DFE) baseados na
mais recente plataforma Fiery: Fiery

A

FS500 Pro.
No ambiente de negócios acelerado de hoje, os
clientes se deparam com a demanda por tiragens mais
curtas a preços competitivos. Os novos servidores de
impressão Fiery de alta produtividade oferecem
ferramentas de comprovação, recursos de automação
inteligentes e tecnologias de gerenciamento de cores
que permitem que as empresas de impressão
produzam documentos perfeitos na primeira vez,
sempre e com o menor custo. O JobExpert seleciona
as propriedades corretas da tarefa, as cores exatas
são otimizadas usando o Spot Pro, os erros são
detectados usando o Fiery Preflight e as marcas de
acabamento são adicionadas visualmente usando o
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Fiery Finishing Designer. Assim, graças a essas
características, os clientes podem aumentar o volume
total de produção e concluir mais trabalhos por turno,
oferecendo às operações de impressão a capacidade
de aproveitar novas oportunidades de crescimento.
Entre as novas soluções que a EFI e a Konica
Minolta anunciam incluem:
o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-319 e
IC-318 versão 2 que alimentarão as impressoras de
produção em cores Konica Minolta AccurioPress
C14000/C12000 para o mercado de impressão de alta
qualidade.
o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-319 e
IC-318L versão 2 que alimentarão as impressoras
coloridas de produção leve Konica Minolta
AccurioPress C7100/C7090.
o Os servidores de impressão EFI Fiery IC-317 e
IC-419 versão 2 que alimentarão as impressoras
Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070 e
AccurioPrint C4065.
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O guia da Xaar para as
possibilidades do jato de tinta
Xaar lançou seu guia para ajudar os
iniciantes em jato de tinta a maximizar o
potencial dessa tecnologia sem contato
extremamente versátil.

A

A capacidade de aplicar uma ampla gama de
fluidos com precisão e exatidão em uma
variedade de novos substratos e materiais estão
vendo a crescente importância do jato de tinta nos
processos de fabricação atuais. Cada vez mais,
está substituindo os métodos tradicionais de
produção ou fornecendo novas aplicações.
Intitulado 'Seu guia para um projeto de
desenvolvimento de jato de tinta bem-sucedido', o
guia ajudará os leitores a aprender mais sobre o
que considerar ao iniciar sua jornada de
desenvolvimento de jato de tinta, incluindo 'Por
que jato de tinta digital? ', 'Que fluido devo usar?'
e Quais componentes do sistema eu preciso?'.
Desde a necessidade de usar fluidos difíceis em
uma variedade de substratos até a capacidade de
imprimir em várias orientações, o guia reúne 30
anos de experiência da Xaar em um único
recurso, para demonstrar como uma ampla
variedade de indústrias pode agora aproveitar a
oportunidade da tecnologia de jato de tinta.

Programa Xeikon "Faça mais com menos"
Na situação atual do mercado, as gráficas
procuram redesenhar seus processos de
produção. Eles procuram maneiras de reduzir
o desperdício de material, o tempo de
produção, o consumo de tinta/toner e
eletricidade, oferecendo a melhor qualidade.
Para lidar com essas preocupações, a Xeikon
lança seu programa inspirador "Faça mais
com menos", fornecendo aos clientes insights
tangíveis sobre como enfrentar esses
desafios.
O programa "Faça mais com menos"
oferece uma variedade de ações que
melhoram todos os aspectos do fluxo de
trabalho da produção de impressão: ajudam a
reduzir o tempo de resposta, minimizam a
quantidade de material desperdiçado e
mantêm o consumo de tinta no mínimo
/toner e esforços do operador.
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Canon lança a imagePRESS V1000
Canon Europa estabelece um novo
padrão na impressão de produção com o
lançamento da sua nova impressora
digital a cores de folhas soltas, a
imagePRESS V1000. Superando os
desafios diários de produção enfrentados
por provedores de serviços de impressão comerciais
(PSPs) e provedores de serviços de impressão
internos (CRDs), o novo dispositivo incorpora uma
ampla gama de novos recursos tecnológicos que,
juntamente com desempenho comprovado, o
posicionam como a próxima geração de a família
imagePRESS. Graças a uma ampla gama de novos
recursos e avanços técnicos, a imagePRESS V1000
oferece qualidade consistente com máxima
confiabilidade, sem esquecer a capacidade de
produção e oferta de aplicativos para profissionais de
impressão.
A opção de deck de papel de várias bandejas,
juntamente com o uso do POD XL e das bandejas
Bypass, aumenta a capacidade de entrada de papel
da máquina. Graças à nova tecnologia de
transferência, o motor garante uma distribuição de cor
uniforme, sem risco de aderência ao alternar entre
diferentes substratos de peso em tempo real.
A nova tecnologia de fixação POD-SURF integrada
controla a temperatura da banda de fixação,
oferecendo aos clientes uma velocidade de
impressão consistente de 100ppm em uma ampla
variedade de tipos e gramaturas de mídia de 52 a
400gsm, incluindo sintéticos e magnéticos. Usando a
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nova correção de registro em duas etapas, a
impressora colorida é capaz de imprimir folhas de
rosto em frente e verso de até 1,3 m.
O sensor espectrofotômetro integrado economiza
tempo e reduz o nível de conhecimento necessário
para controle de cores, permitindo calibração e ajuste
com o toque de um botão, sem a necessidade de
verificações de qualidade offline.
A imagePRESS V1000 atende aos mais altos
padrões de eficiência energética.

Durst Group e Four Pees concordam com uma aliança
O Durst Group, fabricante
de tecnologias avançadas de
impressão e produção digital,
selecionou a Four Pees
como um parceiro chave de
integração para a divisão
Durst Software & Solutions.
Nesta posição, a Four Pees
ajudará a Durst a
implementar sua estratégia
"From Pixel to Output" e integrar suas soluções de
software, como Durst Workflow ou Durst Smart
Shop, em seus clientes.
O Durst Group fundou a divisão Durst Software &
Solutions em 2019 com uma equipe de mais de 60
pessoas para oferecer soluções de software
inteligentes e simples para agilizar todo o processo
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de impressão. Eles
consistem em Durst LIFT
ERP, um sistema
ERP/MIS baseado em
nuvem; Durst Smart
Shop, uma solução de
comércio eletrônico
premium abrangente
para produtos de
impressão
personalizados, e Durst Workflow, uma solução de
ponta para gerenciamento totalmente
automatizado de tarefas de pré-impressão e
produção. As soluções são adaptadas à impressão
digital e oferecem uma abordagem de 360 graus
para otimizar os processos de impressão em um
ambiente de produção com vários fornecedores.
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Campanha global Anti-Greenwash de Two Sides:

mais de 880 empresas removeram
declarações enganosas sobre o papel
Desde que a campanha começou em 2010, globalmente, Two Sides questionou com sucesso mais de 880 organizações que
submeteram seus clientes a repetidas mensagens de greenwashing que prejudicam os setores de papel, impressão e correios.
om enormes pressões sobre a economia;
bancos, provedores de telecomunicações,
empresas de serviços públicos e até
organizações governamentais estão cada
vez mais focados em convencer seus
clientes a migrarem da comunicação via
papel para serviços digitais a fim de cortar custos. Com
muita frequência, as comunicações com os clientes
tentam mascarar esses esforços de economia de
custos, justificando a mudança com apelos de
marketing ambiental infundados, como "Menos papel,
mais árvores" ou "Opte pela fatura eletrônica e ajude a
salvar o planeta".
"Essas alegações de greenwash não apenas violam
as regras estabelecidas de marketing ambiental, mas
também são extremamente prejudiciais para uma
indústria que tem um histórico ambiental sólido e
continuamente aprimorado", diz Fabio Mortara,
presidente de Two Sides Brasil e América Latina. O
segmento de papel incentiva o crescimento do cultivo
de árvores para obter sua matériaprima e conserva
extensas áreas de matas nativas. Muitas das
organizações que abordamos ficam surpresas ao saber
que a produção de papel utiliza somente árvores
plantadas para esse fim e que essas florestas, somadas
às áreas preservadas pela indústria de celulose e papel
estocam mais que o dobro de toda a emissão de
carbono no Brasil, em um ano, contribuindo para o
combate às mudanças climáticas."
Two Sides abordou mais de 1.900 organizações em
toda Europa, América do Norte e do Sul, África do Sul,
Austrália e Nova Zelândia, que estavam fazendo
declarações enganosas sobre o papel. Até agora, mais
de 880 delas removeram essas declarações de suas
comunicações e Two Sides continua a questionar e
informar as demais .
Até 2021, no Brasil, 82 companhias removeram
alegações enganosas sobre o papel, incluindo
empresas de serviços públicos, organizações
governamentais e bancos para citar alguns.
"É imprescindível que todo greenwash continue a ser
questionado para garantir que a reputação ambiental da
indústria seja reconhecida e que os meios de
subsistência de milhares de profissionais que ela
emprega, bem como os volumes de impressão, papel e
serviços de postagem, não sejam prejudicados pela
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disseminação desse marketing enganoso e oportunista,
que é o greenwash", diz Mortara.
Devido ao enorme alcance de algumas dessas
organizações, suas alegações infundadas têm um efeito
prejudicial na percepção do consumidor de papel e
ameaçam um setor que emprega diretamente mais de
500.000 cidadãos; são responsáveis por um saldo na
balança comercial de mais de 11 bilhões de dólares e
arrecadam quase 13 bilhões de Reais em impostos. O
impacto financeiro do greenwash na indústria de papel,
impressão e postagem representa uma preocupação
global se essas mensagens continuarem sem
contestação. Uma pesquisa recente na Europa,
realizada pela Two Sides e Censuswide em 2021,
descobriu que apenas na Europa, o greenwhashing
ameaça a perda de € 337 milhões de valor anualmente
para a indústria de papel, impressão e serviços de
postagem.
A campanha anti-greenwhash continua sendo uma
prioridade para Two Sides, continuaremos a pedir às
empresas que deixem de fazer alegações ambientais
infundadas e enganosas sobre a eliminação do papel
em todas as suas comunicações.
"Somos gratos pela cooperação de centenas de
organizações que mudaram ou eliminaram as
alegações de greenwhash de suas mensagens, e
também agradecemos às muitas partes interessadas do
setor e consumidores que enviam casos de
greenwhash para Two Sides", conclui Mortara.
Two Sides continua a desafiar ativamente as
principais organizações que enganam os consumidores
usando falsas alegações ambientais sobre o uso de
papel. Por favor, envie para nós casos de greenwash
em gw@twosides.org.br.
Two Sides é uma organização global, sem fins
lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das
indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e
comunicação impressa. Two Sides estimula a produção
e o uso conscientes do papel, da impressão e das
embalagens de papel, bem como esclarece equívocos
comuns sobre os impactos ambientais da utilização
desses recursos. Papel, cartão e papelão são
provenientes de árvores cultivadas e manejadas de
forma sustentável. Além disso, são recicláveis e
biodegradáveis
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AMC AG é
adquirida pela
UPM Raflatac
s acionistas da
AMC AG,
fabricante de
mídia
autoadesiva
com três
unidades de negócios
Intercoat, Global Notes e Print
Inform, assinaram um acordo
para vender suas ações para
a UPM Raflatac. Esta
aquisição permite que a UPM Raflatac continue
crescendo e expandindo estrategicamente sua linha
de produtos. A aquisição está sujeita a aprovações
regulatórias e deve ser concluída durante o terceiro
trimestre de 2022.
A UPM Raflatac espera que a aquisição acelere
significativamente o crescimento da AMC, por um
lado, e crie sinergias consideráveis, por outro. A AMC
AG tem duas unidades de produção em Kaltenkirchen
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e Hagenow, no norte da
Alemanha. Seus negócios
incluem revestimento de
etiquetas fílmicas sensíveis
à pressão e materiais
Viscom/Graphics sob a
marca Intercoat, bem como
notas autoadesivas,
marcadores, banners e
outros produtos
autoadesivos e removíveis
sob as marcas Global Notes e Print Inform. A Global
Notes é especializada em produtos para escritório,
casa e escola, enquanto a Print Inform produz
produtos semi-acabados para a indústria de materiais
promocionais e oferece serviços de revestimento para
indústria, processamento e comércio. No total, a
empresa emprega mais de 300 pessoas e as vendas
no último ano fiscal da AMC AG foram de 110 milhões
de euros.

Brett Martin lança opções de chapas de
policarbonato sustentáveis
O produtor de chapas de policarbonato do Reino
Unido, Brett Martin, lançou novas opções de
chapas de policarbonato Marlon BioPlus mais
sustentáveis, representando uma mudança radical
em direção a chapas plásticas neutras para o clima
produzidas a partir de uma fonte certificada de
balanço de massa. com matérias-primas de base
biológica.
Este novo desenvolvimento é o resultado da
parceria de Brett Martin com a Covestro, uma das
maiores produtoras de polímeros do mundo. Seu
Makrolon RE substitui 71% das matérias-primas de
origem fóssil por material com atributos
biocirculares (através da abordagem de balanço de
massa). Além disso, uma maior redução de
carbono é alcançada através do uso de energia
verde na produção da matéria-prima.
A abordagem do balanço de massa oferece
praticidade e garantia certificada para os usuários
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das linhas Marlon BioPlus nos formatos de chapas
de policarbonato plano, multiwall e corrugado. Isso
abre novas portas para especificadores,
processadores e fabricantes escolherem um
policarbonato mais sustentável de fontes
renováveis e com baixa pegada de carbono.
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Cadernos
são bons
sã
ppaarraa
aprender

OS CADERNOS E
BLOCOS
OS DE ANOT
TA
AÇÕES
ANOTAÇÕES
DESAFIAM O CÉREBRO
DE V
VÁRIAS
Á
ÁRIAS
FORMAS
DIFERENTES.
Estudos apontam que
escrever em cadernos e
blocos de anotações é
importante para o
desenvolvimento do
cérebro e da cognição.

1

Desenvolve a memória e atrasa o
declínio mental, melhora o
humor e ajuda a combater
er a
depressão
depr
re
essão e a ansiedade.
“Cadernos e blocos de anotações
são mais avançados e úteis em
comparação com os documentos
mentos
os
eletrônicos
ô
porque o papel contém
informações exclusivas para a
recuperação e estímulo da
memória.”¹¹
memória.”

2

Aumenta a concentração
A
concentração,
o, a compr
compreensão,
re
eensão,
a criatividade e a capacidade
dade de rreﬂexão.
eﬂexão.
e
“Escrever abrange o uso da mão e dos
dedos para formar as letras. Os movimentos
sequenciais dos dedos ativam várias regiões
do cérebro associadas com
co o
processamento e lembrança
lembran de
informações, pensamento,
pensamento
linguagem e memória de
prazo.”²²
curto prazo.”

3

Aperfeiçoa a caligraﬁa e
ajuda a deﬁnir prioridades.
“A caligraﬁa faz você
desacelerar para pensar
sobre o que você está
realmente escrevendo.”
escrevendo.”³³
Fonte:
Front. Behav
Behav.. Neurosci., março 2021 | https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.634158
1. Professor Kuniyoshi L. Sakai, neurocientista da Universidade de Tóquio (Japão), 2021.
2. Virginia
g
Berninger,
Berninger
g r, psicóloga
p
g da Universidade
Univer
de Wisconsin, artigo de 2015 da
The W
Week
eek original do The W
Wall
all Street Journal, 2010.
3. Jon Chan, da W
Wonder
onder Pens, uma papelaria na Clinton Street, em Little Italia, 2016.
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A Mondi oferece certificação Cradle to
Cradle em uma ampla gama de papéis
Mondi, uma empresa global de papel e
embalagens, recebeu a certificação Cradle
to Cradle no nível bronze, por toda a sua
linha de papéis não revestidos de suas
fábricas na Áustria e na Eslováquia. Com
isso, a Mondi é a primeira a oferecer
Cradle to Cradle Certified em uma gama tão extensa de
papéis, atendendo aos altos padrões e requisitos
exigentes deste esquema de certificação que marca a
transição de uma economia linear para uma circular.
Estão incluídas marcas conhecidas da Mondi, como
Color Copy e Pergraphica, bem como a linha de papéis
reciclados Nautilus.
Existe um desejo consciente entre agências,
editoras, designers e grandes marcas de alcançar
uma impressão sustentável. O papel para
perfeccionistas, Pergraphica, atende aos requisitos
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necessários para isso, proporcionando tranquilidade
em todos os níveis. Toda a linha Pergraphica é neutra
em CO2, atende aos rigorosos padrões exigidos pelo
FSC (FSC-C015522) e o rótulo ecológico europeu da
UE, e possui certificação Cradle to Cradle no nível
Bronze.

Mondi muda todos os
revestimentos de
liberação para papel
de base certificado
A Mondi mudou todo o seu portfólio de liners à
base de glassine para papel base certificado. A
mudança faz parte da abordagem contínua e proativa
da Mondi em relação à sustentabilidade, que inclui o
desenvolvimento de soluções melhores para o meio
ambiente.
Os liners de liberação à base de glassine são
usados principalmente para rótulos, fitas e aplicações
médicas. Ao mudar para papel base certificado, a
Mondi está melhorando a rastreabilidade, trabalhando
com parceiros que gerenciam florestas de forma
responsável, de acordo com seu compromisso de
manter o desmatamento zero em suas florestas e
cadeia de suprimentos. Este último passo em direção
ao papel glassine certificado é mais um passo no
compromisso da Mondi com o fornecimento
responsável e a transparência da cadeia de
suprimentos.
Todas as fábricas de papel e celulose da Mondi
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são

certificadas pelo PEFC ou FSC, 100% de suas
florestas próprias são certificadas, e 76% da madeira
de origem externa e 100% da celulose de origem vêm
de fontes certificadas.
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GWS Printing Systems expande sua oferta de
compra e venda de rotativas usadas coldset e
heatset, projetos chave na mão e realocações
de máquinas.
Temos um grande estoque de peças de reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:
site:
e-mail:
Telefone:

World Press Trends Outlook:

Editores encaram o futuro
com otimismo
Por: Teemu Henriksson
WAN IFRA
osso relatório recém-lançado mostra que
os editores de notícias se sentem
confiantes para enfrentar a atual crise do
coronavírus e que alguns de seus pivôs
da era da pandemia estão começando a
pagar dividendos.
No entanto, os editores ainda precisam passar por
transformações e reviravoltas consideráveis, mesmo
que haja sinais de ressurgimento nos mercados globais
de anúncios e um amadurecimento de muitas
estratégias de receita de leitores. A invasão da Ucrânia
prejudicou ainda mais os planos de negócios, pois a
maneira como o conflito se desenrolará pode ter efeitos
duradouros nas indústrias em geral, além da crise
humanitária que está causando.
Como em anos anteriores, a análise do World Press
Trends Outlook é baseada em uma pesquisa online
distribuída aos líderes do setor. 162 executivos de
notícias de 58 países participaram da pesquisa no
outono de 2021; Muito obrigado por compartilhar seus
conhecimentos, resultados e estratégias.
Além disso, a WAN-IFRA trabalha com
PricewaterhouseCoopers (PwC) e ZenithOptimedia
para os principais indicadores de desempenho (receita,
circulação e gastos com anúncios). Para obter
informações adicionais sobre o público, trabalhamos
com o especialista em análise Chartbeat.
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UMA INDÚSTRIA QUE CONFIA NO SEU FUTURO
A mensagem é clara: executivos de editoras de
notícias estão decididamente otimistas sobre as
perspectivas futuras de suas empresas. Em nossa
amostra, mais de 80% indicaram que estão otimistas
em relação aos próximos 12 meses. Esse número caiu
apenas marginalmente (3%) quando solicitado a avaliar
suas perspectivas para os próximos três anos.
Embora a perspectiva dos editores seja geralmente
positiva, algumas diferenças surgem quando os
entrevistados são categorias baseadas em países, e os
entrevistados em economias desenvolvidas tendem a
ser mais otimistas: 87% dos participantes da pesquisa
em mercados desenvolvidos têm uma visão positiva
dos próximos 12 meses, em comparação para 76,5%
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nas economias em desenvolvimento.

A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTÁ EM
ANDAMENTO

Uma razão por trás desse otimismo pode ser a
confiança que os entrevistados têm nos esforços de
transformação digital de sua organização: quase
metade diz que eles são avançados ou muito
avançados; apenas 10,9% sentem que estão atrás de
seus pares.
No entanto, o maior grupo individual (40% das
respostas) indicou que a transformação digital estava
"emergindo", reconhecendo que, embora tenha havido
progresso, esses esforços estão longe de serem
concluídos.

P

24 La rensa

A imagem é um pouco mais sutil quando os
entrevistados são divididos em países em
desenvolvimento e desenvolvidos, com os entrevistados
nos mercados em desenvolvimento relatando um
progresso ligeiramente menor em termos de
transformação digital.

DIGITAL, A MAIOR FONTE DE CRESCIMENTO DE
RECEITA

No geral, os executivos que responderam esperam
que seus negócios cresçam em 2022: os participantes
da pesquisa nos mercados em desenvolvimento
preveem um crescimento de receita de 19,1%, em
comparação com uma média de 12,1% nos países
desenvolvidos. Grande parte desse crescimento é
liderado pelo digital, com publicidade digital e leitores
digitais sendo as áreas de crescimento mais rápido nos
últimos 12 meses.
Embora a receita das atividades de impressão
continue a diminuir gradualmente, a publicidade
impressa e a circulação de impressão combinadas
ainda geram mais da metade da receita total para os
entrevistados. A receita de fontes não publicitárias e de
leitores cresceu 4,7% no ano passado, agora
respondendo por 13,2%.
Olhando para os próximos 12 meses, os editores
esperam que quase metade (46,8%) de sua receita
venha da receita de anúncios, talvez graças à
recuperação sem precedentes que os mercados de
anúncios devem experimentar em 2022.

DADOS CENTRAIS E ÁREAS DE P&D PARA
INVESTIMENTO

Quando se trata de investir no futuro, os entrevistados
identificaram a análise de dados e o desenvolvimento
de produtos como as áreas mais importantes para
investir. Por outro lado, os editores eram mais
propensos a se livrar da produção impressa e do
desenvolvimento da alta administração. Entre os dois
extremos, houve apenas pequenas variações nas
outras grandes áreas de investimento.
Liberdade de imprensa desafiada em todo o mundo
Em um ano marcado por crises, a mídia também

enfrentou grandes desafios no desempenho de seu
trabalho, e vimos muitos exemplos em todo o mundo de
como a capacidade dos jornalistas de relatar livremente
foi severamente prejudicada. Essa triste realidade se
reflete nas respostas da nossa pesquisa.
Quase metade de todos os entrevistados indicou que
seu empregador havia sido submetido a ataques
cibernéticos (45,7%), intimidação legal (45,7%) e
negado acesso a informações (44,3%). O bullying
online (41,4%) também foi comum. Embora nossos
dados mostrem a universalidade e amplitude desses
desafios à liberdade de imprensa, muitos desses
problemas parecem ser mais prevalentes nos países
em desenvolvimento.

Screen 520HD suporta Schlecht na impressão de jornais
A editora e gráfica alemã Schlecht imprime jornais locais e
boletins de pequenas cidades há mais de 60 anos e espera
continuar a fazê-lo nos próximos anos. O crescimento das
notícias online não parece ter afetado esse nicho de mercado de
publicações impressas, onde as comunidades compartilham
notícias sobre seu clube de futebol local, igreja e política. Com
seu novo Screen Truepress Jet 520HD, a Verlag und Druckerei
Schlecht agora pode atender este mercado de forma mais
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eficiente e sustentável. A aquisição mostra como a impressão
digital continua avançando na Alemanha, mesmo nos mercados
de impressão especializada para publicações de baixa
circulação.
Toda semana, Schlecht imprime 24 jornais locais. Estes são
distribuídos para cerca de 37.000 domicílios, atingindo 70.000
leitores em 24 cidades e vilas nos estados federais de BadenWürttemberg e Hessen. Uma tiragem típica é de 3.000 cópias..
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Brother traz confiabilidade extra para suas
impressoras de etiquetas industriais
om o objetivo de garantir a tranquilidade e
segurança dos usuários de impressoras de
etiquetas, a Brother, especialista em
soluções de impressão, identificação e
digitalização, lançou novos cabeçotes e
roletes de reposição que garantem o correto
funcionamento dos processos com a série de
impressoras TJ Industriais.
Dentro da sua oferta de rotulagem e mobilidade, a
Brother dispõe de impressoras industriais para os
ambientes que requerem um elevado nível de produção
de etiquetas. Consciente de que, nestes sectores, a
impressão i interrupções têm um alto impacto na

C

produtividade, as impressoras de etiquetas devem ser
equipadas com alta confiabilidade e robustez para
poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os 4 cabeçotes de impressão (disponíveis em 203
dpi e 300 dpi) e os rolos garantem que o tempo de
inatividade seja minimizado em caso de desgaste,
permitindo que reposições estejam disponíveis para
substituir peças desgastadas quando necessário e
evitando que os processos parem. Desta forma, o
desempenho diário dos equipamentos é garantido com
etiquetas claras e altamente legíveis que respondem
às necessidades dos setores com elevados volumes
de produção.

Impressão de etiquetas de alta qualidade com Xeikon
A Xeikon estruturou seu portfólio digital de
soluções de impressão para atender às
necessidades das impressoras de etiquetas atuais,
com tecnologia de jato de tinta UV e toner seco.
A Xeikon lançou recentemente sua série Panther
2.0, lançando duas novas impressoras de
etiquetas a jato de tinta digital UV, a Xeikon PX3300 e a Xeikon
PX2200. As impressoras Panther têm todos os recursos que
uma impressora precisa para produzir etiquetas criativas da mais
alta qualidade de forma econômica e eficiente para a mais ampla
gama de aplicações para a mais ampla variedade de mercados.
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Com base na tecnologia de jato de tinta Panther
UV e aproveitando a tinta PantherCure UV para
máxima durabilidade, esta linha de impressoras foi
projetada para atender aos requisitos atuais do
mercado para produção e fabricação de etiquetas
de alta qualidade.
Além de oferecer a mais alta qualidade, essas novas
impressoras são projetadas para obter designs de impressão
exclusivos e criativos em uma ampla variedade de substratos,
como facestocks fílmicos transparentes, que exigem um branco
opaco de alta qualidade para que os designs apareçam.
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Novo sistema de tinta, nova maneira de pensar:

a colaboração é a chave para impulsionar
tintas à base de água e sustentabilidade?
Por: Actega
mbora a sustentabilidade não seja um
conceito novo, especialmente para o
mundo das embalagens, o início de um
novo ano parece ter causado uma
mudança de marcha nesta difícil situação
e uma maior urgência em alcançar uma
mudança significativa. Com empresas em todo o
mundo se aproximando das metas ambientais de
2025, com uma população
reenergizada pela recente
Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças
Climáticas "COP26" e com
uma base de consumidores
pedindo mudanças, não é de
admirar que a criação de
embalagens mais ecológicas
seja agora o principal motor
da indústria para o
desenvolvimento de produtos.
Com a pressão adicional de
regulamentações ambientais
cada vez mais rígidas, as
empresas estão tendo que
olhar além da substancia
taxas e colocar as tintas de
embalagem sob o microscópio
em sua busca para se
tornarem verdes.
Embora o mundo do papel e
cartão tenha desfrutado dos
inúmeros benefícios das tintas
à base de água por algum
tempo, as tintas à base de solvente e UV
historicamente lideraram a impressão em filme e
plástico. No entanto, as tintas à base de água estão
finalmente aparecendo na indústria que oferecem um
perfil de desempenho comparável com uma série de
benefícios ambientais adicionais, tornando as
perspectivas de tintas à base de água particularmente
promissoras para o espaço de impressão. De fato, os
analistas já preveem um crescimento substancial
tanto na compatibilidade do substrato quanto na
aceitação geral de tintas aquosas, enquanto gigantes
da indústria, como a Basf, uma das principais
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empresas químicas do mundo, também oferecem
suporte a produtos básicos.
Em 2020, a BASF lançou a rede Prethink Ink: uma
aliança de empresas pioneiras na cadeia de valor de
impressão e embalagem que visa enfrentar os
desafios existentes e defender o papel das tintas à
base de água para impulsionar soluções mais
ecológicas. com o meio ambiente em embalagens
flexíveis. Com a sustentabilidade no centro de seus
negócios e um forte portfólio de produtos aquosos já
prosperando em outros
segmentos de impressão, a
Actega foi uma das primeiras
a adotar esse movimento.
Como explica André Salié,
do Departamento de
Desenvolvimento de Projetos
(Tecnologias Digitais) da
Actega: "Hoje,
sustentabilidade é mais do
que um chavão; é um fator
chave de crescimento no
mercado e um pilar
fundamental para nós como
empresa. Há algum tempo
temos ouvido as demandas
dos consumidores e
regulatórias e maximizado os
benefícios ambientais das
tintas à base de água em
papel e cartão, mas com
muitas aplicações ainda
exigindo embalagens
flexíveis por natureza,
tivemos que fazer mais.
Graças à nossa experiência
em ambas as áreas, estávamos em posição ideal
para expandir nossa gama de tintas aquosas para
impressão digital jato de tinta em filme e agora,
através da rede Prethink Ink, temos a comunidade
ideal para interagir com outras partes interessadas do
setor e compartilhar esses benefícios em toda parte".
A rede faz parceria com empresas em toda a cadeia
de valor, incentivando fabricantes de tintas,
impressoras, conversores e proprietários de marcas a
explorar as oportunidades inerentes às tintas à base
de água, desde benefícios regulatórios até redução
de VOCs e emissões de carbono.
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"Muitos dos desafios e obstáculos que enfrentamos
na indústria hoje podem ser superados através da
colaboração", continua André Salié. "Ao reunir
empresas que têm ideias semelhantes, mas
diferentes áreas de especialização, somos capazes
de facilitar uma fusão inestimável de habilidades,
conhecimentos e perspectivas que nos permitem
oferecer as melhores soluções para nossos clientes e
para a indústria como um todo. Acreditamos
verdadeiramente que esta é a melhor maneira de
impulsionar mudanças significativas e mover a
indústria em direção a um futuro mais sustentável".
Eu Embora tradicionalmente os impressores e
empacotadores possam ter hesitado em adotar
totalmente as tintas à base de água, a visão exclusiva
da Actega como fornecedora de revestimentos
especiais, adesivos e tintas significa que eles podem
fornecer conhecimento, suporte e experiência em
toda a linha de produção de embalagens, além de
garantir o cumprimento dos requisitos
regulamentares. Ao fazer isso, eles podem não
apenas garantir resultados ideais, mas também
facilitar uma transição suave para a tecnologia à base
de água, derrubando outra barreira de entrada para
os empacotadores que entram no espaço de jato de
tinta digital.

A LACUNA DIGITAL
Com a participação de mercado de impressão
digital de rótulos e embalagens deve dobrar até 2026,
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com jato de tinta liderando esse crescimento, o
potencial para a tecnologia de jato de tinta digital à
base de água é considerável. Enquanto a tecnologia
à base de água está avançando na sustentabilidade,
a impressão digital fez o mesmo em termos de
personalização e prazos de entrega, trazendo
impressão rápida sob demanda e personalização em
massa para o mercado de embalagens flexíveis. e
além. De fato, a impressão digital equipa as marcas
com um arsenal de ferramentas para se diferenciar
em um mercado cada vez mais competitivo, o que,
quando combinado com o perfil ambiental das tintas à
base de água, fornece um impulso convincente para
a mudança.
"Anuncia a demanda dos consumidores e das
pressões normativas son, por supuesto, importantes
e legítimos impulsores do câmbio, e está trabalhando
em colaboração com companheiros e sócios de toda
a cadeia de valor como se puede extraer o verdadeiro
valor das tecnologias digitais e de base acuosa de
forma conjunta", conclui André Salié. "Ao se envolver
com a rede Prethink Ink e fazer parceria com as
principais vozes do setor, podemos não apenas
aproveitar essas soluções disruptivas e compartilhálas em escala, mas também podemos compartilhar
nossa experiência, impulsionar a adoção de tintas à
base de água e ajudar a realizar todo o seu potencial
para consumidores, marcas e embaladores,
traduzindo-se em passos decisivos para a
sustentabilidade."
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O Kirk Group entra na onda de redirecionar
a produção de embalagens
ohn Kapiniaris,
Gerente geral do Kirk
Group, da Austrália,
o maior fornecedor
de serviços de artes
gráficas e transporte de
imagens na Austrália e na
Nova Zelândia, está
fornecendo contexto para a
mais recente aquisição
tecnológica do grupo, o
Kodak Flexcel NX Central
Software, a nova tecnologia
automatizada de layout de chapas da Miraclon que ele
diz ter "transformado a eficiência na utilização de
chapas" em sua empresa. O Flexcel NX Central
Software permite integrar vários recursos avançados
de padronização da superfície de chapas, incluindo
aqueles fornecidos na Print Suite para PureFlexo
Printing, em um layout de chapa automatizado, além
de aumentar a consistência e reduzir erros,
minimizando os pontos de contato com operadores. A
tecnologia também gera um aumento da produtividade,
permitindo que vários usuários na rede visualizem ou
gerenciem remotamente o processo de criação de
layout de chapas.
O retorno desses empreendimentos melhora o que já
era uma perspectiva positiva para os serviços de préimpressão flexográfica do Kirk Group, cuja demanda
cresceu fortemente na última década, refletindo o
avanço constante da flexografia em detrimento das
gravuras. John diz: "A flexo oferece às marcas a
agilidade e a flexibilidade de que precisam durante
campanhas de marketing e, com a criação da
tecnologia Flexcel NX , entrega os níveis de qualidade
e consistência necessários para se equiparar à gravura
e à litografia".
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A AUTOMAÇÃO CONTROLA OS CUSTOS
Por mais que o redirecionamento da produção de
embalagens seja bem-vindo, o Kirk Group está ciente
de que o custo, que é a razão pela qual a produção
começou a se direcionar ao exterior, continua sendo
um fator importante nos cálculos dos proprietários de
marcas. "Automatizar processos sempre que possível
é fundamental para a nossa estratégia", afirma John,
citando como exemplo o sistema de gerenciamento de
impressão "Flite", lançado pela Kirk em 2019. "O Flite
automatiza todas as etapas, desde a arte final até as
chapas entregues, removendo pontos de contato
manuais e conectando todas as partes interessadas
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em um ambiente de
produção transparente.
Construímos um fluxo de
trabalho personalizado para
cada cliente com base em
uma compreensão profunda
de seus requisitos
comerciais, volumes,
estratégia de cores e espaço
de impressão. O sistema
elimina todo o 'ruído' do
cotidiano, como
telefonemas, e-mails,
solicitações de status e assim por diante, e cria um
ambiente bastante dinâmico, com trabalho em tempo
real."

LAYOUT DINÂMICO DE CHAPAS, "O MAIOR
BENEFÍCIO"
Entretanto, ele acrescenta que o maior benefício da
plataforma é "a capacidade de fazer com que um
layout de chapa continue dinâmico até o último minuto,
o que é um verdadeiro divisor de águas no ramo de
embalagens Just-In-Time. O Flexcel NX Central
Software essencialmente permite que nós
mantenhamos um 'cesto' de trabalhos em tempo real
até que estejamos prontos para processar as chapas.
Na prática, isso nos dá seis horas extras, nas quais
podemos aceitar trabalhos de última hora, que são
adicionados automaticamente aos layouts das chapas,
maximizando a utilização delas. Isso é uma grande
evolução em termos de capacidade e eficiência".
O Flexcel NX Central Software também está
melhorando a infraestrutura de entrega de chapas do
Kirk Group. John diz: "Antes, operávamos como um
sistema centralizado, com um departamento que
preparava os layouts das chapas antes de enviá-los
para cada local. Agora, cada local têm seu próprio
'cesto', ao qual entregamos arquivos, que são
organizados automaticamente e enviados quando
necessário. É uma abordagem local e mais dinâmica,
que nos permite usar as chapas mais rapidamente".
Ele acrescenta que, como um benefício inesperado, o
Flexcel NX Central Software está abrindo um novo
mercado para o Kirk Group entre as gráficas de
etiquetas que usam bobina estreita. "Os tempos de
produção no setor são quase instantâneos, e a
concorrência é acirrada. Manter os layouts de chapas
fluidos e com uma utilização mais previsível permite
que o nosso negócio se torne altamente competitivo
nesse mercado."
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A inovação, a colaboração impulsionam
o crescimento da Impression Label
No último grande
desenvolvimento da empresa, a
Impression Label atualizou sua
estrutura completa de préimpressão com o KODAK
FLEXCEL NX Central, o novo
software de layout de chapas
automatizado da Miraclon. O
investimento ocorreu após
muitos testes da tecnologia em
fase beta, durante os quais a
Impression obteve uma grande
economia de tempo, material e
custos, incluindo a eliminação
de até uma hora por dia de
tempo gasto na preparação
manual de layouts de chapas,
além de um grande aumento
volume de utilização das
chapas.

o início de 2022, um
novo nome, a
Impression Label,
apareceu no mercado
de fabricação de
etiquetas em Denver, Colorado
(EUA). A reformulação da marca
ocorreu após a fusão de dois
fabricantes de etiquetas de
Denver, a Blair Labeling e a
Buckley Graphics, que, segundo
o Diretor financeiro Marco De La
Vega, "resultou em uma única
empresa com mais de 350 anos
de experiência combinados,
comprometida em fornecer às
gráficas de Colorado soluções
verdadeiramente inovadoras para
design de produto, impressão e
embalagem".
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X-Rite lança nova geração do
ColorCert ScoreCard Server

Cores especiais Spot em a
tecnologia PureFlexo Printing

A X-Rite
anunciou a nova
geração do
ColorCert
ScoreCard
Server com
novos painéis personalizáveis e relatórios projetados
para convertedores de embalagens.
Usado pelas principais marcas de bens de
consumo embalados (CPG) como parte de seus
programas de controle de qualidade de marca, este
lançamento oferece aos fornecedores de impressão
maior visibilidade do status de impressão e produção
para identificar rapidamente problemas relacionados
a cores, otimizar processos e melhorar os índices de
qualidade de cores.
Parte do Color Suite, o ScoreCard Server fornece
uma visão geral de qualidade de impressão e
desempenho de modo compreensível e claro.
Construído a partir de uma arquitetura moderna e
segura, a interface do ScoreCard Server permite
agora aos convertedores acessar painéis e criar
relatórios de qualidade adaptados para suas
demandas diárias de produção e impressão.

Apresentado
como um novo
conjunto de
recursos para o
KODAK Flecel
NXPrint Suite para
Embalagens
Flexíveis, o produto anunciado hoje permite que os
convertedores de embalagens flexíveis expandam
os benefícios do PureFlexo Printing que geram
economia de custos para aplicações com anilox de
maior volume e é consistente com o compromisso
da Miraclon em fornecer um fluxo constante de
inovação aos clientes.
O suporte a cores especiais no PureFlexo
Printing está incluído na assinatura do Flecel
NXPrint Suite para Embalagens Flexíveis, uma
plataforma totalmente integrada, projetada para
fornecer soluções personalizadas para aplicações
específicas. A tecnologia cria maior eficiência para
impressões flexográficas de alta qualidade, além
de oferecer assistência especializada e
ferramentas para maximizar os benefícios para
fornecedores de pré-impressão e gráficas.
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Impressão de dados variáveis de alta 7
velocidade em etiquetas com Domino
Domino viu um
investimento
significativo dos
conversores de
etiquetas na
incorporação de
sistemas que permitem a impressão
de dados variáveis, com códigos de
rastreamento nas etiquetas, para
atender aos requisitos da cadeia de
suprimentos para vendas online.
Outras aplicações do K600i
incluem a impressão de marcas de
segurança e antifalsificação, códigos
de rastreabilidade para produtos
farmacêuticos e de tabaco, jogos
promocionais e programas de
fidelidade. Versátil e modular, a
impressora jato de tinta K600i da
Domino foi projetada para ser
instalada em linha em uma impressora flexográfica
convencional ou linha de acabamento de etiquetas. A
impressora é configurada para a largura de banda
necessária do sistema de impressão em que está
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integrada, que varia de 108 mm a
781 mm, e a impressão de dados
variáveis pode ser aplicada em
qualquer lugar da largura da banda.
Funciona com tintas de cura UV ou à
base de água em velocidades de
bobina de até 200 m/min. Os
arquivos de dados e as
configurações de cada trabalho são
gerenciados pelas soluções de
controlador de PC Domino's Editor
RIP ou Starlight Editor, e os dados
são processados on-line ao mesmo
tempo em que são impressos. Para
maior segurança, o controlador
Starlight Editor pode ser integrado a
um sistema de visão para ler,
verificar, rastrear e fornecer saída de
qualidade para os códigos que estão
sendo impressos. A Domino oferece
o produto de visão DiscoveryMultiscan da Lake
ImageSystem como parte de um pacote completo de
soluções de verificação e impressão de dados
variáveis prontas para uso.

Gallus instalará o quinto
Labelmaster em Nordvalls

Kodak e GDM:

uma nova aliança tecnológica

A Nordvalls,
especialista
escandinava em
etiquetas
adesivas,
encomendou sua
quinta Gallus
Labelmaster 440
Advanced, uma
impressora flexográfica de 10 cores com
duas estações de serigrafia, da Gallus Ferd
Rüesch AG. A decisão de escolher a Gallus
Labelmaster foi baseada em três vantagens
competitivas principais: flexibilidade de
impressão, alta qualidade de impressão e
maior economia de eficiência, todas as quais
minimizam o tempo de inatividade.
A maior flexibilidade da impressora será
fornecida pelo design modular da
Labelmaster, permitindo que a Nordvalls
configure a impressora para suas
necessidades exatas hoje, mas com a opção
de adicionar equipamentos no futuro.

A Kodak e a GDM acabam
de assinar uma aliança para
integrar a tecnologia de jato
de tinta de alta velocidade da
Kodak nas linhas de produção
de produtos de higiene
descartáveis. A Kodak é uma
fabricante global focada em
impressão comercial e produtos químicos e materiais
avançados; A GDM , uma empresa do Grupo Coesia com
sede em Offanengo, Itália, é especializada em soluções de
conversão e embalagem para a indústria de higiene
descartável.
O novo acordo permite que a GDM integre os sistemas de
impressão a jato de tinta KODAK PROSPER S-Series e
PROSPER Plus em suas linhas de embalagem e conversão
de higiene descartável. A GDM poderá assim oferecer
soluções abrangentes que incluirão a impressão digital de
desenhos decorativos, mensagens de marketing e instruções
de utilização durante o processo de fabrico de toda a gama de
produtos de higiene descartáveis.
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Aniflex escolhe a tecnologia digital Xeikon
para sua produção de etiquetas
Aniflex Gtowacka Wojtaszek é uma das
empresas de desenvolvimento mais
rápido no setor de rótulos e embalagens
autoadesivas na Polônia. A estratégia de
crescimento da empresa assenta num
investimento constante em tecnologias de
impressão modernas, o que lhe permite obter uma
vantagem competitiva e diversificar a sua oferta.
Alcançar esses objetivos foi o fator determinante por
trás da decisão de instalar uma impressora digital
jato de tinta Xeikon Panther PX3300 de cinco cores.
O Panther PX3300 substituiu uma máquina de jato
de tinta mais antiga que estava em uso na fábrica
de Tomaszów por muitos anos. De fato, a Aniflex foi
uma das primeiras empresas do setor a investir em
impressão a jato de tinta UV para etiquetas. A
impressora Xeikon foi escolhida para agilizar a
produção e permitir à empresa aumentar a
qualidade de impressão, entre muitos outros
benefícios.
A impressora de cinco cores (CMYK + branco) imprime em
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Michat Kuczkowski, Diretor de Vendas, Etiquetas e Embalagem, Xeikon; Maciej Wojtaszek, co-proprietário da Aniflex; e
Tukasz Smok, Chefe de Produção, Aniflex.
substratos de até 350 mm de largura a uma velocidade máxima
de 50 m/min (aprox. 990 m2/h). As tintas PantherCure permitem
que a Aniflex ofereça etiquetas duráveis e resistentes à abrasão
com alto brilho e, graças à capacidade de aplicar duas camadas
de tinta branca, para produzir atraentes efeitos táteis e hápticos
online.

Toners metálicos Xeikon
A Xeikon
anunciou a
introdução de
toners
metálicos
dourados e
prateados para sua série Xeikon Cheetah 2.0,
sua linha de impressoras de etiquetas
digitais, em linha com a estratégia da
empresa de focar na indústria de etiquetas e
desenvolver soluções sob medida para as
aplicações.
A produção de rótulos de vinho, saúde e
cosméticos normalmente requer etapas
específicas de embelezamento.
Tradicionalmente, isso é obtido pela
impressão em um substrato de metal, usando
tintas metálicas ou usando um processo de
laminação a quente ou a frio. No entanto,
essas técnicas tradicionais envolvem altos
custos de instalação devido ao alto custo de
materiais e ferramentas e à grande
quantidade de resíduos que são gerados para
atingir a qualidade esperada.
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Benoit Chatelard,
presidente do
Flint Group
Digital e CEO da
Xeikon.

Xeikon lança tecnologia TITON
inovadora
Para atender às necessidades da indústria de métodos de
impressão sustentáveis e tornar a produção de embalagens
mais ecológica, a Xeikon anuncia a tecnologia TITON, uma
nova formulação de toner que oferece todas as vantagens das
tintas UV e elimina suas desvantagens. .
TITON baseia-se no valor central da tecnologia de toner
seco da Xeikon, pela qual, devido à ausência de componentes
líquidos (móveis), é a tecnologia mais segura para alimentos
na produção digital, mesmo quando usada apenas como a
principal barreira funcional. Sendo completamente inodoro e
insípido, não afetará a experiência do cliente ao consumir o
produto. Essas características tornam o toner TITON
adequado para uma ampla gama de aplicações que envolvem
contato direto ou indireto com alimentos.
O toner TITON também oferece grande resistência à fricção
e arranhões, água, luz solar, altas temperaturas e um grande
número de produtos químicos líquidos, sem nenhum tipo de
camada protetora, como vernizes ou laminados.
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Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130,
peça central na nova fábrica de Rondo
ondo Ganahl, um dos principais
fabricantes de papelão ondulado e
embalagens da Europa, revelou seus
planos para comemorar seu 50º
aniversário e a abertura oficial de uma
instalação de produção de impressão
digital de € 25 milhões.
A empresa na Estíria,
na Áustria, está
determinada a
capitalizar o
crescimento contínuo
dos negócios, onde os volumes
de produção digital continuam a
aumentar de 25 a 30% ao ano.
No centro das atenções da unidade de produção
digital dedicada está a impressora de passagem única
Delta SPC 130 da Koenig & Bauer Durst com
tecnologia de tinta à base de água que está
impulsionando o crescimento dos negócios e
fornecendo à indústria gráfica soluções de embalagens
de alimentos exigidas pelas marcas. O Delta SPC 130
foi transferido com sucesso para a nova fábrica e a
produção começou conforme planejado no início de
abril.
A cerimônia oficial de abertura do novo edifício em

R

conjunto com a celebração do
50º aniversário do
Rondo St Ruprecht
será em setembro.
A empresa, que faz
parte do Grupo
Rondo, que possui
oito fábricas na
Europa, investiu no Delta SPC 130 há três anos para
iniciar a produção digital e nunca olhou para trás.
Cerca de 90% do negócio de impressão digital da
Rondo é para a indústria alimentícia.
À medida que os prazos de entrega continuam a
diminuir, Rondo diz que deve desenvolver ainda mais a
tecnologia digital onde a excelente qualidade de
impressão já corresponda à produção litográfica.

Sistema de acabamento
digital Highcon

A B Graphic International conclui
acordo com a ACTEGA Metal Print

A Highcon Systems
anunciou que a
McGowans Digital
Print, uma empresa de
impressão na Irlanda,
deu o próximo passo
em sua jornada digital
com a instalação da
primeira solução digital de corte e dobra
Highcon Beam 2 do país. Combinada com
sua nova impressora Landa, a Landa S10
Nanographic Printing, a empresa espera usar
sua nova tecnologia Highcon para expandir
para novos trabalhos de embalagem
lucrativos, alcançando um aumento de 30%
na receita em três meses.
O Highcon Beam 2 foi instalado como
parte de um fluxo de trabalho de impressão e
embalagem digital de ponta a ponta para
trabalhos de embalagem de papelão
dobrável e micro-canais.

A fabricante de equipamentos de acabamento de impressão,
A B Graphic International (ABG), firmou seu acordo global
exclusivo com a ACTEGA Metal Print GmbH (AMP) para
gerenciar vendas diretas, marketing e atendimento ao cliente
para sua tecnologia de metalização sustentável e lucrativa,
Ecoleaf.
Projetado para uma ampla variedade de mercados, Ecoleaf é
uma nova solução digital que permite embelezamentos de
metalização de baixo custo em etiquetas autoadesivas. Utilizando apenas a
quantidade exata de metal necessária para a área impressa, a Ecoleaf elimina
o uso de rolos de papel laminado quente e frio e seu consequente desperdício
de alto impacto, além de reduzir o custo de acabamento de metal.
A base da Ecoleaf é um pigmento prateado que pode ser sobreimpresso,
resultando em um arco-íris de cores metálicas, incluindo ouro. Integrado em
linha em equipamentos de acabamento, impressoras analógicas ou digitais, o
Ecoleaf consiste em uma imagem de ativação impressa sa e uma unidade de
metalização que aplica apenas a quantidade precisa e necessária de metal à
imagem de ativação.
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Brother desenvolve um novo aplicativo para
otimizar a impressão móvel de etiquetas
ara reforçar a sua vasta gama de soluções
de impressão de etiquetas, a Brother,
especialista em soluções de impressão,
etiquetagem e digitalização, introduziu o Pro
Label Tool, uma aplicação gratuita para
desenhar, imprimir e editar etiquetas profissionais a
partir de dispositivos móveis com mais facilidade.
simples.
Disponível no Google Play e na App Store, o Pro
Label Tool permite a impressão de etiquetas mais
intuitiva para uma etiquetagem mais eficiente, por
meio da ferramenta de pesquisa de modelos e da
capacidade de compartilhar modelos armazenados
com outros usuários. Ao poder personalizar a tela
principal de acordo com as necessidades das
empresas e alterar facilmente a largura da etiqueta no
menu de edição, os profissionais em movimento -

P

como instaladores - podem imprimir etiquetas a
qualquer hora, em qualquer lugar. Além disso, sua
função "Nova etiqueta" permite criar etiquetas
personalizadas com as informações padrão que você
precisa adicionar, além de incluir o logotipo da
empresa e suas informações de contato.

Novo substrato projetado
por V-Shapes

Novo sistema de marcação a
laser de etiquetas Catalyst
A DTM Print, fornecedora internacional de
soluções OEM e de sistemas de impressão
especiais, anunciou o novo sistema de
marcação de etiquetas a laser Catalyst,
fabricado pela Primera Technology, Inc.
O Catalyst permite a produção rápida e fácil
de etiquetas sintéticas altamente duráveis para
uma ampla gama de aplicações. As etiquetas
produzidas com marcação a laser, assim como
o Catalyst, são frequentemente usadas para
substituir as placas de metal ou as etiquetas
muito menos duráveis produzidas por
impressoras de resina de transferência térmica
em materiais de poliéster.
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Com sua solução inovadora para a
produção sob demanda de sachês de
polipropileno 100% recicláveis para
produtos líquidos e semi-sólidos, que
podem ser abertos com uma mão, a VShapes revolucionou o mercado de
porções individuais. Agora eles
lançaram mais uma importante
inovação no mercado: sacos de polipropileno 100%
recicláveis com alta capacidade de barreira. Porque é
importante? As aplicações mais comuns de alta barreira
para alimentos e outros produtos contêm uma camada de
plástico ou folha de alumínio que torna a embalagem difícil,
ou mesmo impossível, de reciclar. A V-Shapes projetou um
novo tipo de substrato de alta barreira que foi certificado
pela Interseroh como reciclável, recebendo notas
extremamente altas deste renomado organismo de
certificação.

Geostick investe na Bobst Digital Master 340
O Grupo Geostick, impressor de etiquetas europeu e
pioneiro da impressão digital, assinou um acordo com a
Bobst para a compra de uma impressora de etiquetas
Digital Master 340, uma linha de produção totalmente
digitalizada e automatizada, desde a impressão até o
embelezamento e acabamento cortado.
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Fujifilm lança sistema retroajustável Activ Hybrid LED UV
Fujifilm
anunciou o
lançamento do
Activ Hybrid
LED UV, um
sistema que
os conversores de
etiquetas e embalagens
podem instalar em novas impressoras ou modernizar
equipamentos existentes. O sistema combina
tecnologias de cura de LED UV de alta potência e
baixo calor com a experiência em tinta da Fujifilm,
resultando em uma melhoria substancial na produção
de etiquetas em impressoras de banda estreita. A
solução permite que as tradicionais prensas
flexográficas UV ou à base de água sejam convertidas
sem problemas para cura UV LED, resultando em
economia significativa de material, custo e meio
ambiente, bem como maior produtividade e qualidade.
O sistema de lâmpadas LED e a gama de tintas
Sericol Flexo JJ foram desenvolvidos em paralelo para
garantir um ótimo desempenho. O design híbrido
deste sistema oferece a vantagem adicional da

A

capacidade UV
convencional, dando
às impressoras a
opção de imprimir
com tintas UV
convencionais
específicas e
exclusivas.
O sistema de cura UV Activ Hybrid LED oferece
benefícios ambientais significativos em comparação
com os sistemas UV convencionais. Outra das
vantagens mais significativas é o aumento da
produtividade. A velocidade de execução da prensa é
aumentada entre 30% e 50% em comparação com um
sistema UV tradicional. O sistema oferece qualidade
mais consistente, pois o efeito do calor das lâmpadas
UV é eliminado, resultando em melhor registro e
menos alongamento da mídia. Outra vantagem das
tintas UV LED de alto desempenho da Fujifilm é que
as cores são mais intensas e fáceis de alcançar. Além
disso, a redução significativa no consumo de energia
das lâmpadas LED UV gera uma economia
significativa de custos.

Mondi e Beck PackAutomaten lançam
a solução FunctionalBarrier Paper

A Mercian Labels é uma SCREEN
L350 UPS E
A Mercian Labels instalou uma nova impressora de
etiquetas a jato de tinta SCREEN L350 SAI E UV,
tornando-se a primeira empresa do Reino Unido a
adquirir este equipamento. A L350 substituirá uma das
duas linhas de toner digital da empresa e fará a
maioria de seus trabalhos de impressão digital.
Também serão necessários alguns trabalhos de
tiragem mais curta de suas linhas flexográficas
existentes.
A Mercian Labels é uma designer e fabricante de
etiquetas autoadesivas que atende cerca de 1.200
clientes no Reino Unido e no exterior, em indústrias
que vão desde alimentos e bebidas até dados
variáveis de alto volume, cigarros eletrônicos, produtos
químicos e em rótulos de indicador. inteligente.
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A Mondi colaborou com
o fornecedor alemão de
máquinas Beck
PackAutomaten para criar
uma solução de
embalagem baseada em
papel forte e flexível
dedicada à indústria de comércio eletrônico. O mercado
de e-commerce cresceu significativamente nos últimos
anos, respondendo por aproximadamente 20% das
vendas globais do varejo em 2021. Isso significa que uma
maior variedade de produtos é distribuída, exigindo
embalagens de diferentes tamanhos, formatos e
resistências.
O papel FunctionalBarrier da Mondi é 95% papel e
possui propriedades de barreira aprimoradas para garantir
proteção superior do produto contra vapor de água e
umidade. Isso é essencial para muitos produtos enviados,
incluindo eletrônicos. O papel é feito com maior
resistência, permitindo transportar itens mais pesados
sem quebrar. É de origem responsável, feito de materiais
renováveis e reciclável em fluxos de reciclagem existentes
em toda a Europa.
A máquina de embalagem automática da Beck garante
que produtos de diferentes tamanhos sejam embalados
de acordo com suas necessidades.
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SACOLAS DE PAPEL
Todos devem tentar reduzir o uso de embalagens desnecessárias, mas a maioria
das embalagens é indispensável. As sacolas de papel podem ser uma ótima
alternativa pois são facilmente recicláveis e sua matéria-prima é renovável.

Comparados a outros
materiais, os produtos
feitos a partir do papel,
de forma sustentável,
podem ser uma escolha
inteligente porque têm
origem em recursos
renováveis – árvores
cultivadas, luz solar,
solo e água.¹

O papel é um dos
materiais mais
reciclados do Brasil,
com uma taxa de
reciclagem de 70%
em 2020.²

Em pesquisa realizada no
Brasil em 2019, 54% dos
consumidores
brasileiros preferem
embalagens de papel
por serem melhores
para o meio ambiente.³
ambiente.

Todos os anos,
cerca de 8 milhões
de toneladas de
lixo não reciclado e
não biodegradável
são jogadas nos
oceanos,
prejudicando os peixes
e toda a vida marinha.
Uma vez que entram
na cadeia alimentar,
ameaçam a saúde
humana também.4

Referências: 1. World Resources Institute (WRI)/World Business Council
for Sustainable Development, Sustainable Procurement of Wood and
Paper-based Products, 2014. | 2. Relatório Anual Ibá/FGV, 2021. | 3. Two
Sides e Toluna, Pesquisa sobre as percepções e atitudes do consumidor
brasileiro sobre a impressão e o papel, 2021. | 4. WRI,
https://www.wri.org/blog/2019/03/127-countries-now-regulate-plastic-bags-why-arent-we-seeing-less-pollution.
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Koenig & Bauer Durst expande seu portfólio
com o Delta SPC 130 FlexLine Eco+
mídia de até 1,3 metros por
2,8 metros. Com base na
impressora Delta SPC 130
FlexLine Automatic
comprovada e estabelecida
no mercado, a nova máquina
terá como alvo conversores
com volumes entre 4 milhões
e 8 milhões de metros quadrados por ano. Também
inclui um sistema de secagem compacto.
Com mais de 60 convidados no SPC Open House
no Durst Innovation Center East em Lienz, Áustria,
em maio, a Koenig & Bauer Durst também anunciou a
introdução do Dynamic Nozzle Management (DNM).
Essa ferramenta reduzirá significativamente a
manutenção do cabeçote de impressão em todo o
portfólio de produtos Delta SPC 130, proporcionando
outro aumento de produtividade para os clientes.

Koenig & Bauer
Durst aproveitou
seu último SPC
Open House
para anunciar
uma nova adição
ao seu portfólio de produtos
com a apresentação da
impressora de produção industrial Delta SPC 130
FlexLine Eco+ para tiragens de um a milhões de
metros quadrados. O modelo compacto de nível
básico oferecerá aos conversores de papelão
ondulado uma nova rota para a embalagem digital ou
aprimorará seus recursos atuais.
A Delta SPC 130 FlexLine Eco+ Press, usando
tintas sustentáveis para alimentos e à base de água,
oferecerá uma impressionante relação preçodesempenho para conversores com tamanhos de
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ABG lança o novo Omega SRI3
A fabricante de
equipamentos de
acabamento, AB
Graphic
International
(ABG), lançou a próxima evolução de seu
sistema de acabamento de etiquetas Omega SRI.
Apresentando corte, rebobinagem e inspeção de
alto desempenho, o modelo atualizado oferece
uma variedade de opções novas e ajustáveis
para atender às necessidades futuras.
Com um diâmetro de desenrolamento maior
de 830 mm e um enrolamento de rolo de nip
maior, o desperdício é reduzido e o controle de
tensão é aprimorado, evitando o deslizamento e
a tecelagem da teia e proporcionando
versatilidade incomparável. Recursos
aprimorados, incluindo uma mesa de emenda
mais baixa, permitem aos operadores maior
flexibilidade e conforto ergonômico, melhorando
assim a produtividade e a eficiência. A SRI3
também é a única máquina em sua classe que
não depende de um sistema de inspeção de
terceiros.

United Caps apresenta
tampas e fechos inovadores

A United Caps, fabricante internacional de tampas e tampas,
realizou recentemente um dia dedicado ao cliente em sua nova
unidade de produção em Valframbert, França, no coração de
uma região famosa por sua produção de laticínios. Esta planta
fortalece a posição da United Caps como um player global com
crescimento contínuo, abrindo novas oportunidades nos
mercados de laticínios e nutrição infantil com seu 'Close to You'
e seu foco em inovação e sustentabilidade.
Durante o evento, a United Caps apresentou um novo
produto, especialmente desenvolvido para atender os mercados
de laticínios e nutrição infantil. A tampa personalizada Biostime
para o Health & Happiness Group reflete a dedicação da equipe
de P&D da United Caps em oferecer diferenciação aos seus
clientes, trabalhando em conjunto para criar uma solução de
embalagem diferenciada.
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uma escolha natural
Embalagens de papel, cartão e papelão são
essenciais para minimizar os impactos ambientais, pois são
recicláveis e feitas de matéria-prima renovável.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa.
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, estimula a produção e o uso conscientes do
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, cartão e papelão são
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.

Papel, cartão e
papelão: uma ótima
história ambiental
para contar
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