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A
Roland DG promoveu, a 21 de abril,
no Palácio de Congressos do Esto-
ril, o evento "Roland Experience
Day", onde apresentou algumas das

novidades do mundo do design e da im-
pressão digital. 
A convite da fabricante, diversas empresas
parceiras e clientes ofereceram, através de
workshops práticos e de demonstrações,
exemplos de como tirar o máximo proveito
das últimas tecnologias digitais da Roland.
Na edição deste ano, foi possível explorar,
por áreas, as novidades que a Roland DG
oferece ao mercado português.
Na área de rotulagem, estiveram em expo-

sição a impressora de grande formato, con-
cebida para alta produção, SOLJET EJ-640
com velocidade até 100 m2/h e configuração
de sete cores, que garante resultados e uma
qualidade de impressão sem precedentes,

graças à nova tinta EJ, fornecida em cartu-
chos de 1L. A empresa mostrou ainda a nova
série TrueVIS VG, a última geração de im-
pressoras/cortadoras. 
Na área da alta produção, a fabricante apre-
sentou a nova impressora UV plana VersaUV
LEF-300. Mais rápida, maior e mais produtiva
do que as suas antecessoras, mostrou, ao vi-
vo, a sua capacidade de imprimir sobre diver-
sas superfícies, incluindo acrílico, madeira,
placas, tecidos e pele. 
A Roland DG deu ainda a conhecer a tecno-
logia 3D desenvolvida pela empresa, com a
série MonoFab, composta pela impressora
3D ARM-10 e pela fresadora SRM-20. 
Na zona têxtil foi também possível observar o
fluxo de trabalho completo da produção têxtil
por sublimação, do design à confeção, com as
impressoras de sublimaçãoTexart XT-640 e
RT-640. 

ARTEC: insónia criativa
Decorre, de 11 a 13 de maio, a 26.ª edição do ARTEC - Simpósio de Design e Artes Gráficas,
um evento organizado pelos alunos finalistas da licenciatura em Design e Tecnologia das Ar-
tes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar, este ano dedicado ao tema Insónia.  
"Insónia é a consequência do entusiasmo de trabalhar naquilo que se gosta, é o passar des-
percebido das horas e do sono mal dormido, de toda a criatividade a emergir. Mas como a
vida só tem dois dias, nós fazemos direta!", comunica a organização.
O programa conta com um painel composto por temas como "Tipografia tradicional hoje",

"Impressão 3D", "Impressão digital em
têxtil”, “Paixão pelo papel”, “Cartoon na
era global” e "Drupa 2016 - um olhar so-
bre o futuro", entre muitos outros, apre-
sentados por profissionais e especialis-
tas do sector.
www.artec.ipt.pt

Convenção Gráfica do Norte de Espanha
O Palácio Castillo de Gorráiz, em Navarra, Espanha, acolheu, em março, a Convenção
Gráfica do Norte, que reuniu mais de uma centena de empresários e especialistas do
sector, oriundos de Espanha, Portugal, Alemanha e Estados Unidos, e cerca de duas de-
zenas de oradores e representantes de grandes marcas multinacionais, sob o tema "Pa-
norama atual da Indústria Gráfica com Drupa no horizonte".
"Este evento pretende servir de ponto de viragem para o crescimento de um sector que
tem sofrido nos últimos anos uma dupla crise, a geral e a específica da atividade, devido
à mudança da metodologia de produção e de procura", afirmou Mar González, gerente
da Associação de Empresários de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN), entidade orga-
nizadora do evento, em conjunto com a revista La Prensa. Aurelio Mendiguchía, diretor
técnico no Instituto Tecnológico e Gráfico de Tajamar, incentivou os empresários a visi-
tar a drupa não apenas para ver o que se passa, mas com base numa análise das suas
reais necessidades e de um debate interno na empresa, para definir alvos de atenção. 

Estoril recebeu Roland Experience Day 

www.graforio.com


Como é que iniciou o seu percurso na
litografia?

Iniciei a minha actividade como litógrafo
ainda era rapaz, com cerca de 15 anos. Ter-
minei a escola e fui trabalhar para uma em-
presa, em Setúbal. Sabe que, antigamente,
a litografia comercial não é o que fazemos
hoje. Estamos na era do offset e do digital.
Perdeu-se aquela parte mágica de fazer lito-
grafia, com a pedra. O desenho era feito na
pedra litográfica e passava por várias fases,
até chegar à impressão. Na altura, era tudo
impresso em folha de flandres. As latoarias
das conservas eram produtos impressos
através de litografia. 

Foi nessa empresa que aprendeu o es-
sencial do ofício?

Aprendi o básico da litografia tradicional.
Depois, quando tinha cerca de 20 anos, vim
para Lisboa. Fui trabalhar para a Empresa
Industrial de Tabacos, que hoje já não exis-
te. E a partir daí, Cipriano Dourado, um artis-
ta litógrafo, convidou-me para iniciar a minha
actividade na extinta Cooperativa de Grava-
dores Portugueses, que infelizmente já não
existe. 

Como é que conheceu Cipriano Dourado?
Conheci-o na empresa de tabacos. Ele

achou que talvez pelo facto de que quem es-
tava a fazer litografia na cooperativa dos gra-
vadores portugueses já tinha uma certa ida-
de, eu seria a pessoa indicada para dar
apoio. 

E o que é que faziam na cooperativa?
Fazia-se litografia artística e gravura. Na

época, muitos artistas já com nome conheci-
do trabalhavam na cooperativa. Cipriano
Dourado, Rosário Ribeiro, Alice Jorge, o
Cargaleiro também passou por lá. Enfim,
muita gente passou por aquela cooperativa.

Foi ali que desenvolveu o lado artístico?
Ali comecei por imprimir em litografia tra-

balhos de vários artistas e acompanhava
workshops que decorriam na cooperativa,
na área da gravura artística. 

E quando é que começou a produzir as
suas próprias obras de litografia?

Foi também na cooperativa que comecei
a fazer as minhas coisas, mas hoje em dia já
não faço litografia artística, original minha.

Porque é que parou?
Entrei numa fase em que deixei de fazer

trabalhos muito planos, próprios da  litogra-
fia, para criar gravuras, porque são mais ri-
cas. Tiro mais partido da gravura, até porque
entrei numa fase em que crio volumes em
gravuras, o que na litografia não é possível
fazer. 

Penso que me cansei um pouco da lito-
grafia. Na altura em que estava a trabalhar
para a Gulbenkian fui para Bruxelas, através
de uma bolsa, para a escola de Belas Artes.
A minha proposta de projeto era associar a
fotografia à litografia. Digamos que para mim
não era novidade, mas queria saber o que é

que eles faziam, e foi uma extrema desilusão
quando lá cheguei. Na verdade, quando pen-
samos que no centro da Europa se fazem
coisas que nós não fazemos, isso não é ver-
dade.

Percebeu que na área de litografia nós
estávamos mais à frente?

Percebi. É isso mesmo, estávamos mes-
mo mais à frente. Foi desde essa data que
me cansei um pouco da litografia, porque
quando lá cheguei, apercebi-me que no que
supostamente deveria ser a área de litogra-
fia havia apenas uma pequena prensa, e
ninguém dava orientação. Fui para lá para
saber o que é que eles faziam e descobri
que não faziam. Isto foi de tal modo mau,
que tinha um amigo belga que trabalhava
em Liège, e fui ter com ele. Ele dava aulas
na Academia Real de Belas Artes de Liège,
onde acabei por desenvolver o meu trabalho
de litografia. Durante o dia desenvolvia o
meu trabalho, e à noite, no curso noturno,
ensinava litografia.

Ou seja, foi para lá adquirir conhecimen-
tos, mas acabou por ir transmitir os seus
conhecimentos.

Pois, transmiti os meus conhecimentos.
Senti necessidade de apresentar trabalho e,
no espaço de um mês, fiz cerca de 10 a 12
litografias e apresentei-as na escola de Be-
las Artes. E talvez tivesse sido nessa fase
que me cansei um pouco da litografia, en-
quanto trabalho original meu.

A gravura é mais estimulante?
É. Já de há uns anos para cá que faço só

gravura. Mas continuo a imprimir as litogra-
fias, no CPS. O artista faz o desenho e eu
imprimo.

Mas teve mais experiências lá fora?
Sim, com trinta e poucos anos fui para

Paris trabalhar num atelier de litografia artís-
tica, através do contato de uma amiga que
também passou pela cooperativa dos grava-
dores. Essa foi a minha primeira experiência
lá fora, mas acontece que para mim era ex-
tremamente difícil deixar o meu país e ir vi-
ver para qualquer lado. Estavam criadas as
condições para ficar lá, mas acabei por não
permanecer, senti que era difícil.

Os nossos profissionais estavam ao mes-
mo nível dos profissionais de Paris, em ter-
mos artísticos?

Neste universo não havia grandes dife-
renças. Os trabalhos eram relacionados
com arte, era um atelier de litografia. Convi-
vi com belgas, com espanhóis. Eu era o úni-
co português. De certo modo, foi uma expe-
riência curiosa. E a empresa criou todas as
condições para eu ficar em Paris mas, por
saudosismo, voltei e fiquei cá. 

Nesta altura, em Portugal, sentia que ain-
da éramos  fechados ao que vinha de fora?

Não éramos tão fechados assim. Nessa
altura a cooperativa tinha uma actividade
muito dinâmica, muito activa, e havia pesso-
as muito interessadas. Quer dizer, o mundo
estava aberto através da cooperativa.

Foi também na cooperativa que começou
a dedicar-se mais à gravura?

Exactamente. Comecei a trabalhar como
litógrafo e depois fui frequentando works-
hops de gravura e iniciei a actividade de gra-
vador, através da Isabel Pons, que veio cá
orientar um workshops de gravura artística. 

A cooperativa era um espaço muito aberto.
Foi também através da Isabel Pons que fui
para Barcelona, para uma gráfica de gravura
que trabalhava com gravadores famosos. 

Considerado um dos expoentes da obra
gráfica contemporânea em Portugal, e um
dos poucos mestres de litografia, Humberto
Marçal mantém, aos 82 anos, actividade no
Centro Português de Serigrafia, e parar não
está nos seus planos.

"O facilitismo está
a ganhar terreno"

A
s mãos de Humberto Marçal passam pacientemente a
tinta pela placa de metal. A quantidade certa faz toda
a diferença para alcançar a mestria na reprodução da
gravura. O mestre Marçal, como é carinhosamente

conhecido, é um dos nomes incontornáveis da gravura portu-
guesa e um dos últimos litógrafos do país. 
Hoje, com 82 anos, executa a sua arte no atelier do Centro Por-
tuguês de Serigrafia, onde trabalha há cerca de 20 anos. "Nem
pensar em parar. Ando sempre tão empenhado a fazer gravu-
ra. Estou a produzir peças únicas, de uma determinada di-
mensão, faço uma mistura de gravura com acrílico", afirma
com um entusiasmo que muitos jovens poderiam ambicionar.
Natural de Setúbal, Humberto Marçal começou muito novo o
ofício de litógrafo, mais tarde como gravador, na extinta Coo-

perativa de Gravadores Portugueses, e olha com descon-
fiança para a utilização das novas tecnologias na arte. "Não
entendo este facilitismo dos dias de hoje, a rapidez em querer
apresentar o trabalho. Deixa de se sentir a emoção, perde-se
aquela parte sensível de sonhar com as coisas, do pormenor,
do fazer bem", afirma. 
No entanto, no atelier do Centro Português de Serigrafia, Hum-
berto Marçal consegue manter a tradição. "Felizmente, no ate-
lier temos as duas vertentes. Tiro o chapéu ao João Prates (di-
retor do CPS) que acompanha esta dinâmica, esta rapidez das
coisas do mundo em que vivemos, mas que, ao mesmo tem-
po, faz por preservar o que é autêntico, tanto na gravura como
na litografia", sublinha. 

Humberto
Marçal
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Editavam Miró, entre outros artistas. Sen-
tia-me bem lá e davam-me boas condições
para ficar. Mas, mais uma vez, acabei por vol-
tar.

Foi novamente uma experiência que lhe
permitiu alargar horizontes?

Senti-me bem, senti que estava a evoluir e
que necessitavam de mim. Era uma empre-
sa de peso, na área do offset, mas queria en-
trar na área da gravura, porque dava prestí-
gio. Mas fui incapaz de ficar lá. Não consigo
ficar longe do meu país.

Se bem me recordo, quando fui para Bar-
celona ainda estava a trabalhar em part-time
na fundação Gulbenkian. Depois, quando fi-
quei efectivo na Gulbenkian, também estive
a dar aulas na escola António Arroios, nas
áreas de gráficos e têxteis, inicialmente num
curso noturno, para adultos. 

Acabei por sair da Gulbenkian aos 62
anos. O meu trabalho consistia na recupe-
ração de gravuras, de desenhos da fun-
dação, e saí porque tinha terminado a minha
tarefa, não fazia sentido estar ali. Passei a
dar aulas durante o dia. Houve um espaço de
tempo muito curto em que vacilei um pouco,
porque tinha o meu atelier e pensei " e agora
o que é que eu faço?". 

Ainda tem o seu atelier?
Tenho, e está equipado, mas atualmente

não trabalho lá. Quando saí da fundação, du-
rante o dia trabalhava no meu atelier mas, en-
tretanto, comecei a dar aulas a jovens, durante
o dia, na António Arroios. Foi outra experiência
de que gostei muito. Até que cheguei a uma
idade em que tive que sair, porque há um limi-
te para tudo. Mas, curiosamente, tive sempre o
meu tempo ocupado. Deixei a Gulbenkian,
continuei a estar na António Arroios, e quando
saí da António Arroios fui trabalhar para o meu
atelier. E aí é que entra o Centro Português de
Serigrafia (CPS).

Como é que aconteceu essa ligação? 
Quando ainda estava na Gulbenkian, con-

heci José Nuno da Câmara Pereira, um artis-
ta plástico açoriano. Foi ele fez a ponte entre
mim, como gravador, e António Prates (fun-
dador do CPS e irmão do João Prates). En-
tretanto, através de um intercâmbio que hou-
ve entre o António Prates e o Museu de Arte
Antiga passei a fazer, no meu atelier, algu-
mas edições de gravura do museu. E foi  as-
sim que começou esta minha nova activida-
de de gravura para o CPS. 

Depois, como o espaço era muito peque-
no, arranjou-se um espaço maior, ainda na-
quela zona, mas entretanto a sede do CPS
passou para a Rua dos Industriais e mudá-
mos para aqui. Por incrível que pareça já es-
tou aqui há cerca de 20 anos.

Entretanto, também começou a fazer lito-
grafia para o CPS?

Comecei pela gravura, mas depois, a certa
altura, passei para a litografia. Neste momen-

to, tenho um problema na área da litografia.
Estou consciente dos anos que tenho e tento
passar este ofício, estou a fazê-lo com o meu
filho mais novo, Pedro Marçal. 

Atualmente, a minha função neste atelier é
controlar o trabalho de impressão, bem como
o dos artistas que vêm fazer as suas gravu-
ras, mas ao mesmo tempo dar formação.

O atelier do CPS recebe artistas, a quem
dá apoio e formação?

Sim, recebemos artistas para a produção
de obras. Recentemente, recebemos um ca-
sal de artistas que não faziam ideia do que
era isto da gravura, vamos fazer duas edições
deles. Ficaram encantados, pelos ensina-
mentos, pela motivação. 

Eu acho que tenho esta característica mui-
to saudável, gosto de incentivar e de motivar
as pessoas. Quando estava na Gulbenkian fi-
zemos uma coisa muito inovadora e muito en-
riquecedora. Pegámos em gravuras da co-
leção da fundação e levámos essa coleção a
vários museus deste país, numa exposição
itinerante. Começámos em Bragança, fomos
a Aveiro, Coimbra, Porto, depois descemos
Lamego, Caldas da Rainha, e fomos a várias
cidades.

Mas eram apenas exibições, ou tinha ver-
tente formativa?

Tinha as duas vertentes, era muito interes-
sante. A exposição da coleção de gravuras
do museu da Gulbenkian era acompanhada
por um atelier itinerante de gravura, de sensi-
bilização às técnicas de gravura. 

E como era o ambiente? Havia muitas pes-
soas interessadas em participar?

Era muito interessante, apareciam pesso-
as curiosas, ávidas de conhecimentos. Que-

riam sujar as mãos, saber o que é que era is-
to da gravura. Havia situações curiosíssimas.
Havia uma senhora que levava uma criada
para lhe limpar as placas. 

Em Évora, em Braga e no Porto, foi onde
houve mais interesse por parte das pessoas.
Em Évora fui obrigado a fazer dois turnos, um
de manhã e outro à tarde, e através disto
criou-se uma associação de gravadores em
Évora, que ainda existe. 

E o que pensa das novas tecnologias esta-
rem a ganhar terreno a estas mais artesa-
nais?

Pelo facilitismo, não entendo. Não consigo
perceber. Penso que sob o ponto de vista
artístico há hoje um facilitismo, uma rapidez
em querer apresentar trabalho, que me im-
pressiona. Deixa de se sentir a emoção. Com
a rapidez de fazer depressa, deixa de se ter o
prazer, aquela parte sensível de sonhar com
as coisas, do pormenor, do fazer bem. Tudo
isso é uma coisa que a meu entender se vai
perdendo, e faz-me um bocado de im-
pressão.

Isso também está relacionado com a so-
ciedade de hoje em dia, que quer tudo rápido,
não é?

Tudo se quer rápido. Olhe, eu tiro o chapéu
ao João Prates (diretor do CPS) que, feliz-
mente, aposta nas duas vertentes. Consegue
acompanhar esta dinâmica, esta rapidez com
que as coisas surgem no mundo em que nós
vivemos, mas ao mesmo tempo faz por pre-
servar o que é autêntico, tanto na gravura co-
mo na litografia.

E qual é a sua opinião sobre o atual pano-
rama da arte gráfica, no mercado geral?

Há pessoas que fazem trabalhos em má-

quinas e dizem que é litografia. Infelizmente,
as pessoas associam muito a litografia ao off-
set. E depois, há outra coisa que eu conside-
ro importante. Quando tínhamos a cooperati-
va, as pessoas iam ver as obras. Hoje, as
imagens das gravuras e das litografias são
vistas via Internet, o que não dá uma ideia re-
al dos trabalhos. E isso é muito prejudicial pa-
ra as pessoas, que não percebem a dife-
rença. Infelizmente, no mercado, há uma
tendência para ir prevalecendo aquilo que
não é autêntico, aquilo que é produzido rapi-
damente. No geral, as pessoas estão muito
preocupadas em ter uma imagem em casa,
sem se preocuparem com a feitura das coi-
sas. É isso que me incomoda. 

Apanhou as fases das grandes alterações
tecnológicas, como é que foi vivendo isso, ab-
sorvendo as grandes mudanças?

Vivi tudo isso com uma certa apreensão e
continuo a estar apreensivo, salvaguardando
esta situação que já referi, que é o empenho
em se manter, pelo menos aqui no atelier, es-
te processo que vamos conseguindo conser-
var. Sou contra a rapidez e o facilitismo em
apresentar apenas um projecto de impressão
digital ou offset para se ter em casa, uma ima-
gem que agrade, e está-se a entrar muito por
essa via. Existe mercado para ela, é pena é
estar a ganhar terreno em relação ao labor, à
dedicação. Mas felizmente nós vamos man-
tendo esta vertente tradicional, este é um pe-
queno mundo. Foi pena a cooperativa de gra-
vadores ter-se extinguido.

Também já não há muitos gravadores no
país?

Não há muitos gravadores porque faz falta
a criação de workshosps. Acho fundamental
a transmissão de conhecimentos. Havia a co-
operativa, que foi uma escola de gravadores.
Muitos dos artistas que hoje são reconheci-
dos, na altura não eram. E é aquilo que nos
falta hoje, abrir a porta aos jovens que
amanhã serão os futuros artistas consagra-
dos. De qualquer forma, nós aqui vamos
mantendo a tradição. 

O mestre Marçal gosta de criar obras origi-
nais mais abstratas?

O meu trabalho não é figurativo. O figurati-
vo incomoda-me, gosto da ideia de penum-
bra, do que não é óbvio.

E não consegue parar de trabalhar?
Não. Não sou capaz. Vou levar o resto da

minha vida a fazer isto, enquanto a vida mo
permitir e tiver saúde. E tenho a liberdade de
estar aqui. Ao mesmo tempo que vou orien-
tando as pessoas e vou dando apoio aos ar-
tistas que vêm fazer gravura, vou também de-
senvolvendo o meu trabalho. Tenho a neces-
sidade de estar sempre a explorar. Gostava
apenas que um dia houvesse um espaço,
com uma certa dignidade, onde o meu trabal-
ho possa ser mostrado, mas ainda não foram
criadas as condições. Pode ser que um dia...

Fundado em 1985 pelo galerista e colecionador de arte António Prates, o Centro
Português de Serigrafia (CPS) celebrou, o ano passado, os 30 anos de atividade de
produção de serigrafias, litografias e gravuras. Atualmente, conta com cerca de
2.500 obras de mais de 500 artistas contemporâneos, portugueses e estrangeiros,
entre os quais Artur Bual, Cargaleiro, Carlos Calvet, Cesariny, Cruzeiro Seixas, Fer-
nando Lanhas, Helena Abreu, João Vieira, Júlio Pomar, Malangatana, Maluda, Nadir
Afonso, Noronha da Costa, Errö, Fabesko, Ken Rinaldo, Klaus Zylla, Peter Klasen,
entre muitos outros nomes consagrados ou jovens artistas. 

Humberto Marçal assina também diversas obras, que pode conhecer no website
do CPS. www.cps.pt

Centro Português de Serigrafia
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Em contagem decrescente, a drupa
2016 - o maior evento mundial na
indústria gráfica - está prestes a abrir
as portas aos profissionais do sector.
De 31 de maio a 10 de junho, sob o
lema "Touch the future", mais de 1.650
expositores de 50 países vão
demonstrar as últimas novidades do
mundo gráfico, na feira de Düsseldorf,
Alemanha.

A
drupa, o maior ponto de encontro
internacional dos profissionais da
indústria gráfica e a maior feira
mundial de soluções de im-

pressão e cross-media, onde se reúnem
os mais relevantes players das áreas de
impressão, embalagem, produção, multi-
canal, entre outras, é um dos eventos
mais aguardados pelos profissionais des-
tes sectores. A última edição, que deco-
rreu em 2012, acolheu cerca de 315 mil vi-
sitantes de mais de 130 países.

Espaço de excelência para as últimas
novidades e inovações, o certame é o
ponto de partida para as tecnologias que
impulsionam o mercado, alargando o le-
que de oportunidades de crescimento, a
nível internacional. Com uma nova orien-
tação estratégica, e uma duração de 11
dias, um aspeto renovado e uma rotação
reduzida para três anos, a drupa centra as
atenções na capacidade de inovação da
indústria e fornece uma plataforma para
futuras tecnologias.

TENDÊNCIAS

A megatendência do evento deste ano,
o Print 4.0., assenta na personalização da
impressão digital. Em destaque vão
também estar os módulos drupa innova-
tion park, drupa cube, 3D fab + print e a
área de embalagem, que conta com uma
expansão significativa. As mais recentes

inovações da indústria podem ser encon-
tradas no pavilhão 7.0, onde se encontra o
DIP (drupa Innovation Park). 

Em seis áreas temáticas, 130 exposito-
res vão mostrar as mais recentes novida-
des nos processos de fluxo de trabalho,
automatização e últimas tenologias de im-
pressão. Além disso, pela primeira vez, o

DIP terá uma área destinada a conceitos
de marketing e negócios de sucesso, ofe-
recendo aos visitantes a vantagem única
de poder descobrir inovações e apli-
cações de mercado imediatas para uma
impressão de produtos mais criativa de
maneira compacta e conveniente. A apre-
sentação destas soluções inovadoras
será complementada por painéis de dis-
cussões e palestras.

A impressão funcional é outras das
temáticas abordadas na edição deste
ano, através de múltiplos exemplos de
aplicação da eletrónica imprensa. Os

sensores táteis, alta voz Bluetooth de pa-
pel ou as tintas condutoras deixam de ser
ficção científica graças à inovadora tecno-
logia de impressão.

Outro tema que não poderia faltar, a im-
pressão 3D, vai marcar presença no even-
to, ilustrando as oportunidades que ofere-
ce tanto para fabricantes de máquinas, co-
mo para utilizadores finais.

A partir deste ano, a drupa vai reduzir a
sua periodicidade de quatro para três
anos, uma decisão que, segundo a organi-
zação do certame, pretende adaptar o
evento ao acelerado ritmo de inovação do
sector.

A
Agfa Graphics: impressão
segura

Com o lançamento, previsto para a dru-
pa, do software Arziro Design 2.0 e com-
ponentes adicionais, a Agfa Graphics pas-
sa a oferecer um fluxo de trabalho com-
pleto para o mercado geral da impressão
de segurança. O ecossistema inclui um
software de design de segurança, módu-
los adicionais de design e uma solução de
autenticação.

A fabricante vai ainda apresentar as
suas soluções para impressão sustentá-
vel, sob a marca ECO3, a gama de equi-
pamentos de grande formato Jeti e Ana-
purna, o software baseado na "nuvem",
PrintSphere, bem como toda a sua gama
de soluções para o mercado de embala-
gens, impressão industrial, de jornais, ou
publicação móvel, entre o seu amplo

portfólio de jato de tinta, equipamentos de
acabamento, tintas digitais e software.

Pavilhão 8a, stand B62

APP: linhas renovadas de
produtos

O Asia Pulp & Paper Group (APP) vai
expor os seus produtos mais consolidados
e linhas renovadas de produtos para a
indústria de impressão e embalagem, no-
meadamente a SinarKraft (a gama pre-
mium dos APP de cartão multicamada pa-
ra embalagem, com excelente qualidade
de impressão, alta rigidez e resistência à
humidade); a Extraprint, gama de papéis
offset de alta qualidade disponíveis numa
extensa variedade de formatos e grama-
gens, que variam de 70 a 270g/m2); a Ze-
nith, gama de papel de embalagem flexí-
vel revestido com reverso branco, criado
para cosméticos de luxo, confeitaria, entre
outros, disponível em diversos formatos e
gramagens, entre as 215 e 380g/m2; e a

Nevia Plus, gama premium de papel estu-
cado e de pasta química da APP.

Pavilhão 4, stand F08

B
Bobst: soluções inovadoras 

A Bobst, fornecedora de equipamentos
e serviços para fabricantes de embala-
gens e rótulos, que este ano celebra os
125 anos, vai apresentar algumas novida-
des, entre as quais a nova corte-vinco
Mastercut 106 PER, com tempo de setup
de menos 30 por cento e que trabalha com
11 mil folhas por hora. Outra novidade
será a Masterfoil 106 PR, com um novo
sistema que permite um aumento de pro-
dutividade de 30 por cento e redução até
50 por cento no uso de foil, executando
até 8 mil folhas por hora.

A fabricante vai ainda apresentar uma
nova versão da impressora flexográfica
M6 UV, a sete cores, configurada a pensar

na produção de cartão flexível, com eleva-
das velocidades de processamento, ofere-
cendo troca de trabalhos em menos de um
minuto com a tecnologia Digital Flexo. Na
área de laminadora, a fabricante apresen-
ta a CL 750 D e ainda a impressora flexo
MW 85 F - MID WEB CI, com velocidade
de impressão de até 500m/minuto. Ainda
no campo das novas tecnologias da mar-
ca, a Bobst vai apresentar a CL 750 D,
plastificadora compacta, com uma veloci-
dade de produção de 400m por minuto.

Pavilhão 10, stand A60

C
Canon: a importância da
colaboração

A Canon vai expor a sua gama completa
de soluções de jato de tinta e tóner, para
pequeno e grande formato, destacando as
tecnologias de produção de alta qualidade.
Os profissionais vão ter acesso aos mais 

drupa 2016 

UM TOQUE NO FUTURO

EMPRESAS EXPOSITORAS

De 31 de maio a 10 de junho, o período de funcionamento da drupa decorre entre as
10 e as 18 horas, de segunda a sexta, e das 10h às 17 horas, aos sábados e domingos.
l Local: Pavilhões 1 - 17 + Espaço ao ar livre Área da feira de Düsseldorf
l Passe de 1 dia (Pré-venda online: 45€/ No local: 65€)
l Passe de 1 dia reduzido (Pré-venda online: 15€/ No local: 25€)
l Passe de 3 dias (Pré-venda online: 120€/ No local: 175€)
l Passe de 5 dias (Pré-venda online: 190€/ No local: 290€).

FICHA TECNICA
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recentes sistemas de impressão de pro-
dução da fabricante, nomeadamente a im-
pressora a jato de tinta de folha, com novas
funcionalidades e opções de acabamento,
Océ VarioPrint i300; a impressora digital de
produção de 100ppm ImagePRESS
C10000VP; a impressora digital de pro-
dução de 80 ppm imagePRESS C8000VP;
o sistema de jato de tinta comercial de alta
velocidade com o novo conjunto de tintas
Océ ColorStream 6000 Chroma; o equipa-
mento a jato de tinta a cores para papéis re-
vestidos standard ImageStream 2400; a im-
pressora a jato de tinta de uma passagem a
cores e de alta velocidade ColorWave 910;
e vários modelos das novas impressoras de
grande formato

O stand da Canon estará organizado à
volta das principais aplicações (impressão
comercial, comunicação corporativa, mar-
keting direto e transacional, edição de liv-
ros, revistas e jornais; publicidade e so-
luções criativas, incluindo sinalização; so-
luções funcionais e industriais, com im-
pressão 3D; embalagem e produtos fo-
tográficos), onde estará bem presente a no-
va campanha '#UnleashPrint', que assenta
em aplicações de impressão criativa.

A fabricante vai ainda apresentar a Uni-
flow Online, uma solução "na nuvem" para
pequenas e médias empresas, criada para
melhorar a produtividade e o controlo dos
custos de impressão, ajustada às carac-
terísticas dos seus negócios.

Entre outros equipamentos, a Canon Eu-
ropa vai ainda mostrar a nova impressora a
jato de tinta de alimentação contínua, Océ
ColorStream 6000 Chroma, que aumenta a
atual gama de máquinas ColorStream, das
quais tem 450 unidades instaladas na Euro-
pa. A nova ColorStream 6000 Chroma in-
corpora as novas tintas Chromera e oferece
velocidades de impressão de 48 a 127 me-
tros por minuto, a cores. 

Pavilhão 8a, stand B50-2

Clariant: um mundo de cores
A Clariant, fornecedora mundial de pro-

dutos químicos, apresenta a sua gama
completa com base nas necessidades es-
pecíficas dos diversos segmentos da
indústria de impressão digital e convencio-
nal. A fabricante vai dar destaque aos tó-
neres eletrofotográficos e também para ja-
to de tinta, assim como novas soluções de
collor-off a quente para máquinas de im-
pressão digital. A sua gama de tintas con-
dutoras e as soluções de pigmentos orgâ-
nicos de cor para tintas convencionais
completam a carteira.

Pavilhão 3, stand 3C69

Creative Edge Software: design
3D de embalagens

A Creative Edge Software vai mostrar na
drupa uma nova versão do seu software de
design de embalagens 3D, o IC3D 4, com

novas capacidades que proporcionam um
fotorrealismo sem precedentes. Com a in-
corporação de cinco novas características,
o IC3D V4 permite uma simulação fiel de
uma vasta gama de efeitos óticos e visuais.
Com a utilização da tecnologia de raytra-
cing, vidro e líquidos, em particular, al-
cançam um realismo de 100 por cento, em
termos de transparência, translucidez, cor,
índice de refração, reflexões e sombras.

Pavilhão 7, stand C16

D
Domino apresenta vasta gama
de tecnologias 

A Domino vai apresentar a sua gama
completa de soluções, da criação de trabal-
hos e fluxo de trabalho até à impressão e
acabamento do produto final. Para a pro-
dução de brochuras, a fabricante apresenta
a impressora digital monocromática K630i
que imprime conjuntamente com a enca-
dernadora digital da IBIS, a velocidade de
bobina até 150 metros/minuto para pro-
dução até 7.000 lombas de livros ou panfle-
tos, por hora. A Domino vai ainda expor
uma solução de impressão digital de folhas
B2, que inclui a nova impressora mono-
cromática K600i, com uma largura de im-
pressão de 782 mm, com capacidade de
imprimir em folhas de 60 a 250 g/m² a velo-
cidades até 120 m/min. Entre outros equi-
pamentos, vai ainda apresentar a N610i,
uma impressora de etiquetas a jato de tinta
digitais, de sete cores, com capacidade de
trabalho a 75 m / min, com tintas de cura UV
de grande impacto.

Pavilhão 5, stand A23

DP Lenticular apresenta nova
folha lenticular de grande
formato 

Marcando presença como a única fabri-
cante de folhas lenticulares de grande for-
mato lenticular na Europa, a DP lenticular
irá apresentar o seu novo produto 3D 28 LPI
UV-MF. Com uma espessura de 2,15 mm e
um ângulo de visão de 37°, esta é apresen-
tada como o produto ideal para aplicações
lenticulares tridimensionais impressas em
sistemas digitais de médio formato. A nova
folha de grande formato vem juntar-se à já
existente 3D 20 LPI UV-LF, sendo ambas
adequadas para interiores e exteriores. As
folhas são extraídas, na Europa, a partir de
uma resina com proteção UV, especialmen-

te concebida para proteger as cores. O ma-
terial PETG- UV é resistente ao fogo e ofe-
rece uma transparência superior a outras
resinas.

Pavilhão 7, stand F09

E
EFI: nova tecnologia front-end 

Na lista de novidades que a EFI vai apre-
sentar na drupa constam novas tecnologias
para impressão em grandes formatos, em-
balagens e tintas UV à base de água. A EFI
vai ainda apresentar a plataforma do siste-
ma de front-end digital EFI Fiery, rápida e
capaz de gerir as impressoras a jato de tin-
ta de alta velocidade e de alta qualidade.

As novas tecnologias para embalagem
da EFI incorporam muitos dos avanços téc-
nicos incluídos no seu catálogo de jato de
tinta, entre os quais a criação de imagens
industriais numa única passagem, a capaci-
dade das impressoras de cerâmica EFI Cre-
taprint, a versatilidade e qualidade das im-
pressoras EFI VUTEk e os acabamentos in-
tegrados em linha, com as impressoras EFI
Jetrion. 

Pavilhão 9, stands A40-1 e A40-2

Elitron: novas soluções
A Elitron vai apresentar as suas novas

soluções para o mercado de processamen-
to de cartão canelado e de impressão digi-
tal, centradas na automação industrial. A
combinação de sistema de corte de alto
rendimento com um sistema de carga e
descarga automático permite um fluxo de
produção totalmente automatizado, mas a
fabricante vai mais além e através da evo-
lução do sistema de Kombo Tav, o plotter
com duas cabeças de corte, marca passo
para a plena automatização do sistema de
produção da empresa.

Pavilhão 6, D42

Epson: produtos para todas as
aplicações

A Epson vai apresentar a sua gama mais
avançada de impressoras de produção pro-
fissional, a jato de tinta, para aplicações de
etiquetas, rotulagem, sinalização, fotogra-
fia, têxteis, decoração e decoração de pro-
dutos, num espaço organizado em cinco
áreas: PrePress, Sign & Display, Label,
Copy Shop e Technology.

A fabricante vai apresentar a sua mais
recente gama de sinalização, SureColor

SC-S, a impressora de sublimação SC-F, e
equipamentos de impressão industrial de
etiquetas, Epson SurePress, a par das im-
pressoras portáteis. Em exibição estarão
ainda impressoras planas do modelo Sure-
Color SC-F2000, a impressora a jato de tin-
ta SureLab D700, que trabalha com diver-
sas aplicações, bem como os novos equi-
pamentos de grande formato SureColor
SC-P de alta velocidade e qualidade fo-
tográfica, com a última geração de cabeças
PrecisionCore MicroTFP: o modelo SC-
P20000 de 64 polegadas, a dez cores, e o
novo equipamento SureColor SC-P10000
de 44 polegada, que incorpora a nova ca-
beça de impressão PrecisionCore Mi-
croTFP para proporcionar resultados exce-
cionais. As impressoras SureColor SC-
P7000 de 24 polegadas e a SC-P9000 de
44 polegadas com tintas HDX UltraChrome
a 11 cores vão demonstrar o que há de
mais recente em provas de cor.

Pavilhão 5, stand A01-1

Esko: embalagens simplificadas
Sob o lema "Packaging Simplified", sim-

bolizando a integração e simplificação de
todos os passos do processo de gestão,
pré-impressão e produção, a Esko vai apre-
sentar inovações importantes na área de
hardware e software, para ajudar os clientes
a gerir, criar e produzir melhores embala-
gens, sinalização e displays.

A fabricante ainda apresentar uma vasta
gama de inovações, juntamente com a em-
presa irmã X-Rite e subsidiárias Enfocus e
MediaBeacon. O stand vai contar com seis
"zonas de inspiração" que irão orientar os
visitantes ao longo do fluxo de produção de
embalagens, sinalização e displays.

Pavilhão 08b, stand A23

F
Ferag: tratamento posterior sem
concessões

A Ferag vai lançar duas instalações de
tratamento, com inúmeras funções e possi-
bilidades de aplicação da nova tecnologia
EasySert one2out e EasySert, ambas de-
senvolvidas pela marca: simples, modula-
res, de alto rendimento e grande flexibilida-
de. Mostrará ainda as possibilidades do Na-
vigator, o seu software de visualização e
controlo dos complexos processos de en-
carte. 

A ValuePlus permite uma estreita vigilân-
cia do processo de produção e garante um
valor acrescentado na gestão do ciclo de vi-
da, de forma personalizada e à medida. Por
último, no campo de aplicação de "formas
especiais de publicidade", a Valecom mos-
tra formas únicas de criar uma publicidade
relevante para o público-alvo, com ampla
ressonância e um impacto publicitário men-
surável. 

Pavilhão 15, stand D25
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Fujifilm: o valor da inovação
A Fujifilm vai exibir, na drupa, uma nova

geração de equipamento de impressão a
jato de tinta LED-UV, dirigida a aplicações
de embalagem flexível. A nova máquina é
ideal para imprimir na parte inferior de em-
balagens flexíveis e conta com tecnologia
de imagem da Fujifilm, EUCON (Enhan-
ced Under Coating and Nitrogen purging
technology). A tecnologia é composta por
três componentes: uma recém-desenvol-
vida tinta UV de alta performance, a tec-
nologia de undercoating, utilizada para
prevenir desperdício de tinta; e a tecnolo-
gia "Nitrogen purge", que reduz o odor ca-
racterístico da tinta UV.

A Fujifilm também vai ainda apresentar
uma solução para embalagem flexível, no-
va impressora inkjet UV LED, com 54
centímetros de largura, que utiliza a tecno-
logia EUCON. Outro dos destaques no
stand da fabricante vai ser a Jet Press
720S, com melhorias incorporadas, e a fa-
bricante vai ainda lançar, em conjunto
com a Heidelberg, a Primefire 106.

Pavilhão 8b, stand A25

Flint Group: equipamentos para
o futuro 

O Flint Group vai apresentar, na drupa,
a sua ampla gama de tintas, revestimen-
tos, produtos químicos de impressão e
serviços de impressão e soluções. Com a
criação da Divisão de Soluções de Im-
pressão Digital, a presença da Flint Group
na drupa será a maior de sempre da em-
presa. Além de um stand no pavilhão 8 A,
juntamente com a empresa Xeikon, a Flint
Group tem dois outros espaços nos pa-
vilhões 3 (consumíveis de impressão) e 8
B (flexografia).

Pavilhão 3, stand B53

G
Global Graphics lança a versão
11 de RIP Harlequim

A Global Graphics vai mostrar a mais re-
cente versão do RIP Harlequim, Harlequim
11, que eleva o nível de qualidade da pro-
dução mediante a introdução de caracterís-
ticas para melhorar a qualidade de im-
pressão de jato de tinta, oferece mais con-
trolo para a impressão de dados variáveis e
contém novas características para etique-
tas e aplicações de embalagem. 

A empresa vai ainda apresentar a Harle-
quim Multi-Level Digital Screening Engine,
que permite alterar a quantidade de tinta
fornecida desde a cabeça de injeção de tin-
ta em qualquer lugar ou em qualquer tipo de
meio.

Pavilhão 7, stands C20 e B21

GMG: soluções de gestão de cor
A GMG vai apresentar os seus produ-

tos mais recentes, entre os quais o Plug-In
da Photoshop, novos papéis de provas,
softwares atualizados e o seu portfólio de
serviços. 

Além da expansão da sua divisão de ser-
viços, a GMG encontra-se a redesenhar a
sua carteira de materiais de provas de alta
qualidade e vai apresentar duas novas lin-
has: GMG ProofMedia Premium e GMG
ProofMedia Studio. Enquanto que a linha
Premium aponta para a qualidade global
das provas, a linha Studio é dirigida a pro-
f i ss iona is
c r i a t i v o s
que reque-
rem a pro-
dução de
cores preci-
sas, de for-
ma segura.
Para os uti-
lizadores da Adobe Photoshop, a GMG vai
lançar na drupa um novo plug-in: GMG Co-
lorPin, que vai permitir aos utilizadores rea-
lizar operações que até agora só conse-
guiam resolver com alternativas complica-
das e muito trabalho manual. A versão Pro
do GMG ColorPin permite ainda a utilização
de perfis customizados e a conhecida re-
dução de cores cromáticas do GMG InkOp-
timizer.

Pavilhão 08a, stand B10 e Pavilhão 7,
stand B15

Goss: o poder das alianças
A Goss vai destacar a importância das

parcerias, sublinhando que a colaboração
com fornecedores e impressores líderes no
mercado será fundamental para o sucesso
da indústria. Sob o lema 'Achieving more to-
gether', a Goss pretende mostrar que unir
marcas e soluções complementares é a for-
ma mais lógica de levar os clientes a inves-
tir em novos produtos. A fabricante vai ain-
da apresentar a sua carteira exclusiva de
produ tos
para im-
p r e s s ã o
comercial,
de jornais
e embala-
gens. Focando-se nas vantagens em ter-
mos de produção, automatização e qualida-
de, vai expor toda a gama de produtos na
área de comunicações digitais interativas.
Em destaque vai estar, entre outros equipa-
mentos, a rotativa Goss Sunday Vpak para
aplicações de embalagem de curtas tira-
gens de alta qualidade, a rotativa Magnum
Compact para aplicações semicomerciais e
de impressão de curtas e médias tiragens
de jornais e livros, e as rotativas comerciais
M-600 e Sunday.

Pavilhão 15, stand D51

H
Heidelberg: simplesmente
inteligente

"Simply Smart" é o lema da presença da
Heidelberg na drupa, numa referência ao
desenvolvimento de soluções concebidas
para tornar os processos e tecnologias de
manuseamento tão fáceis quanto possível,
com impressão inteligente e altamente au-
tomatizada. Desta forma, a fabricante vai
destacar a interação da automatização e da
inteligência em rede, o desenvolvimento de
soluções à medida para aumentar o rendi-

mento das
impresso-
ras, infor-
mação per-
sonalizada,
e o suporte
e as so-
luções de
c o m é r c i o

eletrónico.
A partir da drupa, a Heidelberg reestru-

tura a sua carteira de impressão digital e
centra-se nos mercados em crescimento,
com a apresentação da totalidade da sua
oferta de impressão digital sob um nome
standard, a linha de produtos "Fire": Hei-
delberg Versafire CP / CV, Gallus Labelfi-
re 340 e Heidelberg Omnifire 250/1000.

A fabricante alemã vai ainda exibir a
Anicolor 2, a última geração do sistema de
tintagem curta que simplifica a operação
melhora a produtividade da máquina de
impressão, para tiragens curtas mais
económicas, e a nova geração da estação
de controlo da máquina Prinect Press
Center 2 e Prinect Press center XL 2. 

A dobragem e corte-vinco também
terão o seu lugar de destaque com a apre-
sentação de uma nova gama de máquinas
mais flexíveis e produtivas: as máquinas
Stahlfolder TH / KH 82 e novas corte e vin-
co do seu parceiro Masterwork. Todo o
portfólio de impressão digital pode ser in-

t e g r a d o
com um
w o r k f l o w
comple to
juntamen-
te com os

sistemas offset Heidelberg, através do no-
vo Prinect Digital Front End (DFE).

A Fujifilm e a Heidelberg vão apresen-
tar conjuntamente, na drupa 2016, uma
nova impressora industrial, a jato de tinta
de formato B1, a Primefire 106. 

O sistema, que conta com o Heidelberg
Prinect Digital Front End (DFE) para otimi-
zar o fluxo de trabalho e a qualidade, vai
permitir aos impressores desenvolver no-
vas aplicações num sistema totalmente
baseado no digital, permitindo personali-
zação, impressão de dados variáveis, e

aplicações específicas de marketing. 
Pavilhão 1/ 1

HP: a maior expositora do
evento

A HP vai ocupar um pavilhão completo,
com o maior showcase de impressão digi-
tal, onde vai exibir  a sua mais recente tec-
nologia para o segmento de impressão
profissional de impressão em geral, além
de novo hardware e soluções para as áre-
as de etiquetas e embalagens, grande for-
mato, bem como sinalização e exposito-
res. 

No segmento de impressão comercial,
a fabricante vai lançar três impressoras
planas, de folha, as impressoras digitais
HP Indigo 12000, 7900 e 5900, a HP Indi-
go 50000 duplex de formato B1, a impres-
sora digital HP Indigo WS6800p para apli-
cações especiais para fotografia, e uma
otimizada HP Indigo 20000, equipada pa-
ra aplicações comerciais. 

Em linha com as HP PageWide Web
Press, que incorporam a tecnologia High
Definition Nozzle Architecture (HDNA),
vai mostrar as novas impressoras rotati-
vas HP PageWide T490 HD, T490M HD e
T240 HD que proporcionam aos clientes
uma maior qualidade de impressão e
maior produtividade.

Para o mercado de rótulos e embala-
gens, a empresa vai lançar a HP Indigo
8000, uma impressora industrial de bobina
que permite a produção de etiquetas com
o dobro da velocidade, bem como atuali-
zações para as impressoras digitais HP
Indigo 20000 e 30000, e novas opções de
tinta e materiais, permitindo uma infinida-
de de possibilidades de aplicação a uma
maior velocidade.

A HP vai ainda apresentar a HP Prin-
tOS, um sistema operativo baseado na
“nuvem” que reinventa a forma como os
clientes gerem a produção de impressão.

Pavilhão 17

K
KBA 4.0: inovar todos os dias

Sob o tema "Add more KBA to your
day", a fabricante de máquinas de im-
pressão vai mostrar, na drupa, os seus
produtos mais inovadores e processos na
área da impressão digital, flexográfica e
offset. 

A KBA vai ainda dar a conhecer os no-
vos desenvolvimentos para o acabamento
offline, bem como soluções de serviço e
fluxo de trabalho, sob o nome de KBA 4.0.
Com KBA 4.0., a empresa pretende que os
seus clientes sejam ainda mais rentáveis
com novos produtos e serviços, aprovei-
tando a crescente onda digital.
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A KBA-Sheetfed vai exibir uma insta-
lação de alta tecnologia em grande formato:
a Rapida 145 melhorada. A máquina de
seis cores com torre de verniz e logística
automatizada de empilhe - que vai imprimir
durante o certame - conta com uma série de
novidades que automatizam ainda mais a
produção impressa, tornando-se ainda mais
eficaz. O formato 520 x 735 mm será uma
estreia na drupa, como instalação de cinco
cores com verniz. Com um rendimento até
16.000 pl./h, preenche o vazio que existia
entre a Rapida 75 e a Rapida 76, altamente
automatizada.

A KBA Digital & Web vai ainda mostrar a
nova série RotaJET L com um design mo-
dular flexível, bem como a tecnologia piezo-
elétrica a jato de tinta de 1.200 dpi para lar-
guras de impressão entre 77 e 138 cm, e
velocidades até 150 m ou 300 m /min (de-
pendendo da resolução).

A KBA-Flexotecnica, também pertencen-
te ao Grupo Koenig & Bauer (KBA), vai
apresentar uma nova rotativa flexográfica
CI, com NEO XD LR HYBRID, que está pre-
parada para a impressão com tintas solven-
tes e à base de água, bem como sistemas
de tintagem de cura por radiação como UV-
LED e EB. Com possibilidade até doze co-
res, comprimentos de corte entre 400 e
1200 mm de corte, e largura de banda má-
xima de 1.650 mm e uma velocidade máxi-
ma de 500 m/min, esta inovadora insta-
lação, em termos de automatização e ma-
nejo, é adequada para as mais diversas ne-
cessidades de produção, na produção de
embalagens flexíveis.

Pavilhão 16, stands C47-1 e C47-2

Kodak: Ciência para criar
A Kodak vai apresentar, numa área de

2500 m2, dividida em várias ilhas temáticas
(comercial, editorial e embalagens), com
demonstrações de produtos em tempo real,
uma vasta gama de novidades e melhorias
que pretendem contribuir para a evolução
da indústria de artes gráficas.

A fabricante vai lançar a sua nova plata-
forma de impressão digital offset, KODAK
NEXPRESS ZX3900. O equipamento, que
estará em demonstração no stand, apre-
senta uma série de inovações, permitindo
diversas gramagens de papel, o que abre
espaço para novas aplicações, entre as
quais embalagens, etiquetas e cartonados,
bem como produtos diferenciados para o
segmento comercial, impressos em baixas
tiragens e com personalização.

A Kodak vai ainda exibir a próxima ge-
ração da plataforma de tecnologia a jato de
tinta, Kodak UltraStream, um sistema de im-
pressão para etiquetas e impressão de pe-
queno formato. Os visitantes do stand da
Kodak vão poder ainda assistir a demons-
trações ao vivo do sistema de impressão
Prosper 6000C, com acabamento em linha.

A fabricante vai ainda demonstrar o novo
sistema Flexcel NX '16, com um amplo con-
junto de funções NX Advantage e apresen-
tar o KODAK AQUA-IMAGE, o novo portfó-
lio de químicos desenvolvido para ajudar
impressores a melhorar a performance na
sala de impressão, as chapas térmicas KO-
DAK ELECTRA MAX e chapas digitais KO-
DAK LIBRA VP para impressores comer-
ciais e de jornais.

Pavilhão 5, stand F09

Konica Minolta convida a
experimentar o futuro

Num stand de 2.400 metros quadrados,
um dos maiores da drupa 2016, a Konica
Minolta vai reunir todo o portfólio de im-
pressão, incluindo nos segmentos de jato
de tinta industrial, impressão de etiquetas e
rótulos, e marketing automation. Vão
também estar em destaque novos produtos
como a bizhub 1250e (a ser apresentada
brevemente em Portugal) e o lançamento
comercial oficial da KM-1 - uma impressora
de tinta de
cura UV. 

A KM-1 é
uma impres-
sora digital
i novadora
desenvolvi-
da em par-
ceria com a também multinacional japonesa
Komori, a quatro cores, capaz de imprimir
formato B2, 1200×1200 dpi de resolução,
1500 páginas/minuto de velocidade, im-
pressão frente e verso, capaz de imprimir
em diversos substratos, sem necessidade
de pré-revestimento. Um dos diferenciais
da nova impressora consiste na tinta UV,
que permite agilizar os fluxos de impressão
devido à secagem mais rápida, oferecendo
simultaneamente qualidade visual.

Outro lançamento guardado para a feira
é a bizhub PRESS 1250e, uma nova linha
de impressoras digitais de alto volume PB
com velocidade de 125 páginas/minuto e
resolução de 1200×1200 dpi.

Pavilhão 08b, stand A65 e A65-6; Pa-
vilhão 07a, stand F20

L
Landa: Impressão nanográfica

A Landa vai apresentar a nova máquina
Landa W10 Nanographic Printing, para em-
balagens flexíveis, uma impressora de rolo,
com largura de um metro e alta velocidade,
que imprime até 8 cores a 200 metros por
minuto, em embalagens de plástico, papel,
cartão ou folhas de alumínio.

No seu stand de 3.000 m2, a Landa vai
ainda realizar demonstrações ao vivo de to-
das as suas impressoras Nanographic Prin-
ting, incluindo a impressora de folhas Landa

S10. Além disso, a empresa apresentará a
sua linha linha de impressoras de folios Na-
nographic Printing, entre as quais a Landa
S10 para dobrar cartão , e a Landa S10P
para impressão comercial. 

A Landa vai ainda apresentar a sua tec-
nologia mais recente, Nano-Metallography,
um processo de metalização com desperdí-
cio zero que reduz para metade o custo da
impressão metalizada.

Pavilhão 9, stand A73

Lüscher Technologies AG: uma
aposta na melhor exposição  

Na Drupa, a Lüscher AG Technologies
vai mostrar um modelo recente da sua ga-
ma de produtos XPose!, a Xpose! FlexLine
330L para os formatos de42x60 polegadas.
O equipamento combina uma dupla ótica
5080/2540 dpi com um sistema patenteado
único no interior do tambor.

Vai ainda apresentar a MultiDX! 320, um
sistema Computer to Plate all-in-one, equi-
pado com um foco automático dinâmico,

que ajusta
automatica-
mente as
irregularida-
des do ma-
terial da
chapa, até
0,5 mm du-

rante a exposição.
Pavilhão 16, stand C07

M
Manroland Sheetfed: a evolução
continua

A empresa vai expor a impressora Ro-
land 700 Evolution, um equipamento com
elevado desempenho, dotado de tecnolo-
gias inovadoras. A máquina de impressão
conta com um novo e moderno design e
permite a Troca Simultânea de Chapas
(SPL) atingindo tempos mais curtos de
acerto, incluindo ainda a tecnologia QuickS-
tart Plus para redução significativa da ma-
culatura de arranque e configuração de im-
pressão ULTIMA com InlineFoiler e Inline-
Coating para processamento fácil de pedi-
dos, bem como tecnologia de secagem
LED para tempos de espera reduzidos com
produção mais ecológica.

A Manroland Sheetfed vai ainda de-
monstrar seu portfólio completo de suporte,
desenvolvido para dar resposta às atuais
necessidades das empresas de impressão. 

Pavilhão 14, stand C21

MGI apresenta a sua primeira
envernizadora digital B1 

Entre outros equipamentos, a MGI Digital
Technology vai apresentar a mais recente

adição à sua gama de envernizadores digi-
tais, a JETvarnish 3D Evolution, a primeira
envernizadora digital folha-a-folha no for-
mato B1+, com estreia oficial e apresen-
tação ao público na drupa 2016.

Com uma arquitetura modular, a JETvar-
nish 3D Evo permite, numa só passagem, a
aplicação de verniz 3D e a estampagem do
trabalho, entregando-o, à saída da máqui-
na, completamente finalizado. O equipa-
mento é comercializada em três formatos
diferentes: 52 x 120 cm, 64 x 120 cm e 75 x
120 cm. 

O formato B1+ foi especialmente conce-
bido a pensar na produção de embalagem,
dando a possibilidade de produzir peque-
nas, médias e longas tiragens completa-
mente personalizadas e sem necessidade
de utilizar outras ferramentas dispendiosas
para as aplicações. 

A JETvarnish 3D Evo incorpora um revo-
lucionário sistema de inteligência artificial
que controla o registo do verniz na im-
pressão e inclui a limpeza automática das
cabeças e a receção dos trabalhos finaliza-
dos em empilhador. A velocidade máxima
da JETvarnish 3D Evo é de 4.000 folhas/ho-
ra, no formato B2.

Pavilhão 5, stand D21

Mimaki exibe o seu catálogo
completo

A Mimaki apresenta, na drupa, a sua lin-
ha de impressoras de base solvente e UV, e
máquinas de corte. A empresa vai aprovei-
tar esta edição da feira para expor uma ga-
ma de soluções direcionadas para dar res-
posta a uma ampla gama de necessidades,
desde rótulos de interior como exterior, até
embalagens, passando por produtos pro-
mocionais e industriais.

Entre os produtos expostos vão estar
as impressoras UJV55-320, de 3,2 m de
largura e 110 m2/ h,  a máquina plana
UJF-7151plus, para impressão direta so-
bre diversos suportes com a máxima qua-
lidade e velocidades industriais, a impres-
sora plana UJF-6042, e os modelos mais
compactos de desktop UJF-3042HG e
UJF-3042FX, com secagem por LEDs, as
impressoras planas de gama alta JFX500-
2131 e JFX200-2513, a impressora rotati-
va industrial UJV500-160 com tintas UV,
as impressoras de produção com tintas de
base solvente JV150-160 e JV300-160,
bem como as máquinas de impressão e
corte CJV300-160 e CJV150-75.

Outra solução exclusiva da Mimaki em
exibição é a opção Kebak, para as impres-
soras UJF-3042HG e UJF-6042 para im-
pressão direta sobre objetos cilíndricos de
30 a 330 mm de largura e 10 a 110 mm de
diâmetro, com tintas UV e com uma co-
bertura de 360°.

Pavilhão 9, stand A04 
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Müller Martini: a importância da
conetividade

Com Finishing 4.0, a Müller Martini vai
destacar a grande importância da conetivi-
dade inteligente, mostrando que é possível
produzir produtos impressos numa única
passagem, sem intervenção manual, numa
altura em que se pedem soluções inovado-
ras para a impressão digital e offset, na área
da pós-impressão. 

A fabricante vai apresentar, na drupa, so-
luções inovadoras, nomeadamente  auto-
matização e conexão em redes inteligentes
e máxima variabilidade e flexibilidade quan-
to a tiragens, formatos e conteúdos. 

A Müller Martini vai ainda fazer o lança-
mento mundial de novas soluções de costu-
ra e corte trilateral. Entre as novidades es-
tarão a tecnologia Motion Control, que per-
mite que os ajustes das máquinas se pos-
sam adaptar aos requisitos dos produtos fi-
nais de forma ainda mais objectiva, e a en-
cadernadora de lombada quadrada Vareo,
lançada em 2015, que a Müller Martini irá
apresentar ao vivo na drupa,  a linha de pro-
dução de livros Diamant MC Digital, a so-
lução integral totalmente automatizada para
produção digital de livros SigmaLine, e o
sistema MailLiner, entre outros. 

Na produção sem interrupções de produ-
tos impressos digitalmente, possível com a
Vareo ou com o sistema de produção de liv-
ros SigmaLine, é possível modificar parâ-
metros de produtos dentro de um mesmo
pedido sem intervenção do operário e sem
interromper a produção. Torna-se ainda
possível realizar mudanças de trabalhos
sem intervenção manual (função Dynamic
Job Change), ou com apenas uma pequena
introdução de dados pelo operador (pré-
ajuste através de Connex LineControl). 

Graças ao sistema VDP, na agrafadora
Presto II Digital é possível produzir produtos
completamente variáveis, nomeadamente
revistas personalizadas, permitindo o con-
trolo, sem contacto manual, de todos os
parâmetros necessários para a produção
através de um código de barras, de forma a
assegurar que cada produto se encontra
completo e corretamente composto.

A espessura do substrato pode variar de
produto para produto, uma vez que a má-
quina de coser e a guilhotina trilateral ajus-
tam-se de forma variável. Toda a produção
pode ser registada num arquivo (Reporting
Log File), o que oferece um controlo absolu-
to da produção.

A função Connex, desenvolvida pela Mü-
ller Martini permite, na SigmaLine, um fluxo
de trabalho progressivo, mesmo durante as
mudanças de formato, sem paragem da
máquina de produção e, mais uma vez,
sem que seja necessária a intervenção do
operador. 

Pavilhão 2, stands A49-1 e A49-2

O
OKI: impressão fluorescente

A OKI Europe vai exibir o seu portfolio
completo de soluções para o mercado de
artes gráficas, nomeadamente a máquina
de impressão Pro6410 NeonColor, e as im-
pressoras de grande formato ColorPainter,
com os modelos H3-104s y M64s.

A Pro6410 NeonColor , um dos muitos
produtos em destaque, permite a impressão
de cores fluorescentes super-brilhantes em
suportes transparentes, em qualquer obje-
to, nomeadamente de decoração de produ-
tos e peças de vestuário, embalagem e si-
nalização. A Oki vai ainda exibir as suas im-
pressoras de tóner branco - Pro7411WT e
Pro9420WT - juntamente com as impresso-

ras de cinco tóneres Pro9541 e Pro9542, e
o portfólio de impressoras de grande forma-
to jato de tinta.

Pavilhão 5, stand B21

P
Pitney Bowes: melhor
performance

A nova máquina Clarity TM Solutions
Suite Data será um dos destaques da Pit-
ney Bowes na drupa. O equipamento liga
dados, máquinas, pessoas e processos
para conduzir performance operacional. A
máquina é
b a s e a d a
em SaaS,
oferecendo
as tecnolo-
gias físicas
e digitais
da Internet
industrial, a
fim de integrar e organizar os dados cole-
tados pelos sensores nas máquinas de
correio de produção, com vista a permitir
uma visão em tempo real, análise e manu-
tenção prescritiva.

Pavilhão 4, stand D59

R
Ricoh Europe: o digital
otimizado

A Ricoh vai levar à drupa o seu vasto
portfólio de soluções para impressão digital,
demonstrando fluxos de trabalho integrados
desde a pré-impressão à pós-impressão. 

O grande foco da Ricoh durante o evento

será a apresentação do seu portfólio de im-
pressão a jato de tinta e produção de tecno-
logias e soluções à base de tóner. O fluxo
de trabalho Ricoh Total Flow TM permite re-
portabilidade, automação de fluxo de trabal-
ho e produtividade maximizada.  A fabrican-
te ampliou o portfólio com uma variedade
de soluções industriais, nomeadamente im-
pressão em 3D.

Vai ainda exibir a otimização da Ricoh
Pro VC60000, um equipamento de pro-
dução contínua a jato de tinta, direcionado
para impressão de publicidade direta, livros
e material de marketing, e as Ricoh Pro
C9100, Ricoh Pro C7100, esta última com
branco e brilho, permitindo substratos até
360 g/m2, e a Ricoh Pro 8100, que oferece
qualidade fotográfica a preto e branco.

Pavilhão 08a, stand B46-1 e B-46-2

Roland DG mostra as
oportunidades do digital

A Roland vai expor na drupa as últimas
novidades da sua linha de soluções digi-
tais para impressão de grande formato,
impressão UV e sublimação. Em destaque
vai estar a última novidade da Roland DG
em máquinas de impressão e de corte
ecosolventes, a série TrueVIS VG. Dis-
ponível em larguras de impressão de 160
cm e 137 cm, a série VG é o fruto da apos-
ta da Roland na tecnologia de impressão e

c o r t e ,
ap resen -
tando di-
versas oti-
mizações,
inc lu indo
quatro no-
vas ca-
b e ç a s

FlexFire que oferecem resultados de im-
pressão de alta qualidade a velocidade de
produção.

No stand da Roland DG vai ser possível
assistir a demonstrações ao vivo da nova
impressora plana VersaUV LEF- 300, a
maior e mais produtiva da série VersaUV,
de impressão directa sobre objetos. Para os
interessados no mercado têxtil, a fabricante
oferece soluções para vestuário, decoração
de interior e objetos promocionais, a im-
pressora de sublimação Texart XT-640, que
estará em exibição com diversas aplicações
incluídas. 

Pavilhão 9, stand E04-1 e E04-2

S
Screen propõe alcançar o
extraordinário 

Apostando numa imagem focada na
inovação, a Screen Europe vai seguir o
lema "alcançar o extraordinário ", apre-
sentando uma gama de soluções de valor
acrescentado para a produção de produ-
tos impressos. 

Para o sector da impressão comercial,
a  Screen demonstrará as vantagens do
jato de tinta de alta velocidade juntamente
com a automatização de marketing na
Truepress Jet520HD, que vai trabalhar em
linha com um sistema de encadernação
Horizonte.  A fabricante vai ainda apresen-
tar a sua mais recente gama da série de
CtP térmicos PlateRite.

A impressora digital Truepress
JetL350UV vai produzir, ao vivo, uma am-
pla gama de aplicações de etiquetas, de-
monstrando a capacidade da máquina pa-
ra imprimir com grande detalhe e alta pro-
dutividade.

A nova versão Mark 11 da impressora
de grande formato Truepress Jet
W3200UV para suportes rígidos, novas
máquinas de impressão a jato de tinta de
alta velocidade, para impressão sequen-
cial de livros de diferentes tamanhos e nú-
mero de páginas, ou as últimas versões
do seu software para automação de pro-
cessos serão outras das novidades apre-
sentadas pela empresa.

Pavilhão 08a, stands C11-1 e C11-4

T
Tauler lança nova laminadora

A empresa fabricante de máquinas la-
minadoras Tauler Laminating Tech vai
apresentar oficialmente na drupa a nova
laminadora automática SmartB3Matic, um
equipamento que se destaca pela sua
usabilidade e formato mais reduzido, sen-
do apresentada como a laminadora au-
tomática mais friendly que a empresa já
lançou no mercado.

Pavilhão 6, stand C13

X
Xaar: novas cabeças de
impressão 

A Xaar vai apresentar a nova plataforma
de tecnologia Thin Film silicon e a sua ga-
ma de produtos e cabeças de injeção Pre-
mium, nomeadamente o Sistema de Barra
de Impressão Xaar, a cabeça Xaar 50, e a
nova cabeça de impressão Xaar 1003, en-
tre outros produtos.

As cabeças de impressão da Xaar são o
núcleo de diversos sistemas de impressão
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industrial em todo o mundo,
oferecendo e maior capacida-
de de produção, com tecnolo-
gia de jato de tinta. 

Xeikon: impressões
sobre o futuro
Na sua primeira grande feira
comercial desde que foi
adquirida pelo Grupo Flint, a
Xeikon traz muitas novidades
à drupa, com destaque para a sua nova
máquina Trillium One e para a  Fusion, a
mais recente novidade para embalagens
e etiquetas.

A Xeikon vai, assim, apresentar a pri-
meira impressora digital com tecnologia
Trillium, a Trillium One, com tóner líquido,
de quatro cores e capaz de imprimir 60
metros por minuto a 1200 dpi, com uma
largura de impressão de 500 mm. Com a
tecnologia Fusion, aproxima-se da pro-
dução automatizada de etiquetas e emba-
lagens, combinando a impressão a cores
com o acabamento digital de etiquetas e
embalagens, num único processo de pro-
dução totalmente digital e de uma única
passagem.

Demonstrações ao vivo da Xeikon CX3,
para o segmento de rótulos e etiquetas, e
a Xeikon 3500 a cinco cores, a estrela da

série Xeikon 3000, que irá imprimir apli-
cações de caixas de cartão flexível, a
apresentação da sua própria unidade de
corte e vinco digital para aplicações de
cartão flexível, Xeikon FDU, e as mais re-
centes inovações para o mercado docu-
mental, com a Xeikon 9800, vão completar
a presença da Xeikon na drupa.

Pavilhão 08a, stands B20-1, B20-3 e
D12

Xerox: a importância da
automatização

Sob o slogan "Let the Work Flow", a Xe-
rox vai mostrar como trabalhar melhor
com processos mais automatizados, inte-
grados e produtivos. Para isso, vai apre-
sentar uma grande variedade de equipa-
mentos de produção, de soluções de fluxo
de trabalho, serviços, serviços de desen-

volvimento de negócios e aplicações que
otimizam a forma de trabalhar.

A fabricante vai lançar, durante a drupa,
duas impressoras a jato de tinta: a Xerox
Brenva HD Production Inkjet Press e a Xe-
rox Trivor 2400 Inkjet Press. A Brenva HD
é direcionada para o mercado de jato de
tinta, de folhas soltas, e a Trivor 2400,
com a plataforma Xerox IJ Print Server,
alimentado por Fiery, é destinada ao mer-
cado que utiliza alimentação de jato de tin-
ta contínuo.

Pavilhão 08b, stand A62-1 e A62-5

X-Rite: o poder da
demonstração

Além de apresentar novidades para seu
portfólio de produtos, a X-Rite também vai
realizar diversas demonstrações ao lado
de empresas parceiras. 

A empresa anunciou que
estará ao lado da Esko, Enfo-
cus e MediaBeacon realizan-
do várias apresentações e
atestando a qualidade e con-
fiabilidade de seus novos
produtos, como as novas fe-
rramentas do PantoneLIVE,
o PantoneLIVE Private
Cloud, o X-Rite Capsure, X-
Rite InkFormulation Software

e as soluções X-Rite i1Pro.
Nas diferentes áreas de seu stand de

900 m2, os visitantes poderão encontrar
demonstrações específicas para cada tipo
de aplicação, bem como o processo de
produção de embalagens, desde o design
até a impressão e disponibilidade do pro-
duto na prateleira. 

Na área de gestão de Impressão e Con-
trolo de Tinta, vai dar a conhecer métodos
adequados para lidar com a complexidade
associada aos diferentes tipos de proces-
so de impressão. A empresa vai ainda
apresentar o PantoneLIVE Private Cloud,
uma solução baseada na "nuvem" que
permite aos convertedores e designers de
embalagens a criação de fluxos de trabal-
ho livres de erros, mantendo a integridade
dos dados de cor durante todo o processo.

Pavilhão 08b, stand A23

Müller Martini mostra Finishing 4.0

O futuro é dos produtos impressos híbridos. Por isso, e sob o mote Finishing 4.0, a Müller Martini 

apresentará ao vivo na drupa como produzir revistas e livros variados, usando um parque de 

máquinas totalmente ligadas em rede e altamente automatizado, constituído por elementos de 

offset de folha-a-folha, de bobina e de impressão digital. Porque a impressão de revistas e livros 

de trabalho inteligente e sem contacto.   Müller Martini – your strong partner.

Finishing 4.0

Meet the Future.

Coloque-se em movimento com 
a Müller Martini.
drupa, de 31.5. a 10.6.2016
pavilhão 2, stand A49

Aguardamos a sua visita!

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800

www.mullermartini.com/es

www.mullermartini.com/es
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Konica Minolta Business Solutions Europe anunciou

que a PLS Print Logistic Services Germany é o primeiro

cliente europeu da impressora digital de alimentação

folha-a-folha com tinta UV, KM-1.

A PSL oferece um serviço de impressão rápido, completo e

fiável de uma vasta gama de produtos, através de lojas online.

Segundo divulgou a PLS, entre as vantagens da KM-1 desta-

cam-se uma melhor tecnologia de gestão de papel e do fluxo de

trabalho, a utilização de tintas UV, que permitem uma produção

mais rápida e simples, finalizando os trabalhos com uma quali-

dade offset em materiais offset standard, e a capacidade supe-

rior de produção devido ao know-how da Konica Minolta no de-

sign de cabeças de jato de tinta e monitorização de qualidade

em linha.

Breves

EFI lança novas impressoras
na Fespa Digital 2016
q A EFI apresentou, na Fespa 2016, um conjunto de

novos equipamentos, entre os quais a Vutek FabriVU,

indicada para produção de sinalização em tecido para

publicidade e outras aplicações. Disponível com larguras

de 1,8m ou 3,4m, a impressora utiliza o sistema

patenteado de circulação de tinta para impedir o

entupimento dos nozzles e atinge a velocidade até

464m2/h ou na resolução até 2.400dpi, com gotas de tintas

que variam de 4 a 72 picolitros. A Vutek HS125 Pro

oferece recursos que se aproximam da impressão offset.

Pode trabalhar na velocidade de produção até 125

m2/hora, além de apresentar o sistema de cura LED UV

Pin & Cure. 

X-Rite anuncia PantoneLIVE
Private Cloud 
q A X-Rite anunciou o lançamento do PantoneLIVE

Private Cloud, uma solução baseada em “nuvem” que

garante segurança e fiabilidade no armazenamento e

partilha de informações de cores especiais, permitindo que

designers de embalagens criem fluxos de trabalho livres

de erros, mantendo a integridade dos dados de cor

durante todo o processo.

Komori apresenta a Impremia
IS29 na Europa
q A Komori lançou recentemente na Europa a Impremia

IS29, uma impressora digital sheetfed, a jato de tinta, com

formato B2, tecnologia UV-LED, resolução de 1200 dpi,

que atinge velocidade  até 3.000 folhas por hora (modo de

impressão frente) e suporta diversos tipos de substratos de

espessura entre 0,06 a 0,6 mm.

Roland DG apresenta nova
linha de impressoras
sublimáticas 
q A Roland DG exibiu na Fespa Brasil, em abril, a sua

mais recente gama de impressoras sublimáticas para

mercado têxtil e a nova geração da VersaUV LEF,

direcionada a profissionais do ramo de brindes. A linha

TEXART conta com os equipamentos RT-640 e XT-640,

ambos dirigidos ao setor têxtil. Desenvolvida especificamente

para a tinta de sublimação, a Texart RT-640 está disponivel

em dos configurações: 4 cores (CMYK) ou 8 cores

(CMYKLcLm + Laranja + Violeta) e é direcionada para

vestuário, sinalização, decoração de interiores, moda e

produtos originais. 

A XT-640 foi especialmente concebida para a produção de

moda e equipamentos desportivos. Conta com cabeças de

impressão duplas para alcançar uma performance de alta ve-

locidade, com uma velocidade de trabalho de 63m2/h. O chas-

sis e toda a estrutura foram reforçados para permitir uma im-

pressão de grande detalhe com uma deposição exata das go-

tas de tinta.

Ambos os equipamentos contam com sistema de abasteci-

mento de tinta dupla para impressão contínua independente.

A Xanté anunciou o lançamento do Alimentador Enterprise

SL para a gama Impressia Digital Multi-Media Press. O ano

passado, a fabricante já tinha apresentado o sistema de ali-

mentação Enterprise para a gama Impressia, com bandejas

de grande capacidade, bandeja de saída e mesa para apoio e

armazenamento de consumíveis e material. Este novo ali-

mentador, Enterprise SL, conta com metade do tamanho do

anterior, com dimensões 73 cm x 29,2cm x 69,2 cm.

... e anuncia novo recurso

A Xanté Corporation incorporou a PlateMaker 7 para CTP

(Computer to Plate) na impressora digital HWC Xanté Ilumina

Color. Esse recurso oferece um sistema CTP de poliéster livre

de processamento químico, no qual é possível imprimir as cha-

pas de poliéster Myriad 2. A nova funcionalidade é fornecida co-

mo um atualização sem custo para os utilizadores do sistema

de impressão digital Xanté Ilumina HWC.

Konica Minolta instala primeiro sistema KM-1 

Xanté lança novo alimentador...

Prémios FINAT para Reciclagem 2016
A FINAT, federação internacional de fabricantes de etiquetas au-

toadesivas, anunciou a terceira edição dos Prémios FINAT de Reci-

clagem. A FINAT convidou todas as empresas que reciclem papéis

ou películas antiaderentes a participar nas categorias corresponden-

tes, com vista a obter o reconhecimento que merecem pelos seus es-

forços na redução do impacto negativo no ambiente. 

A cerimónia de entrega de prémios vai ter lugar na noite inaugural

do FINAT European Label Forum, que decorre em Amesterdão, de

16 a 18 de junho de 2016.

Embalagens redondas de cartão canelado
A SCA desenvolveu uma revolucionária tecnologia para produção de

embalagens de cartão ondulado, Arcwise, que oferece novas possibili-

dades de design e redução do peso das embalagens em 30 por cento. A

Arcwise pode ser utilizada nas instalações de produção habituais para

cartão ondulado. A combinação das sólidas geometrias redondas da na-

tureza com a alta rigidez do cartão canelado proporciona uma estabili-

dade extraordinária a estas soluções de embalagem. Entre as áreas de

aplicação encontram-se, por exemplo, embalagens de transporte, em-

balagens prontas para venda, embalagens de venda e displays de loja.

Sistrade participa 

em eventos internacionais
No âmbito na sua aposta em marcar presença nos eventos mais relevan-

tes do sector, a Sistrade participou, em Março, em dois eventos internacionais

da indústria gráfica na área da impressão de segurança (Security Printing), na

conferência da High Security Printing Europe, em Bucareste, e no Seminário

Técnico da FINAT, em Barcelona, Espanha. Para a área da impressão segu-

ra, que se encontra em franco crescimento,  a Sistrade promove as funciona-

lidades do MIS software Sistrade dedicado ao Security Printing, um sistema

flexível, seguro e modular, que suporta a customização e rápida adaptação a

qualquer requisito promovendo eficiência, qualidade e segurança de toda a

operação do negócio. 

interpack 2017 bate

recorde de inscrição
A interpack 2017, que decorre de 4 a 10 de maio

de 2017, em Düsseldorf, Alemanha, está a registrar a

maior procura, por parte dos expositores, em mais de

55 anos de história. No fecho oficial de inscrição para

o evento internacional mais importante do sector das

embalagens e da indústria de processos afins, as em-

presas tinham reservado aproximadamente cerca de

20 por cento mais superfície,  da capacidade disponí-

vel dos 19 pavilhões do recinto da feira de Düssel-

dorf. 
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FORNECEDORES
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www.laprensa.com.pt

Rolos “ready to run”.

Líderes em qualidade de molha:
Weroaqua, Werodamp, 
Werodahl, LotoTec®.
Revestimentos para todo o tipo de impressão: 
Werograph, Weromix, WeroUV.
Fabrico e equilibragem de eixos.

 Consumíveis de primeiras marcas:

Melhores rolos = melhor impressão

May 31-June 10, 2016
Visite-nos 

    
-nos eisitV

June 10, 2016y 31-aM
    

www.alborum.com

www.cidag.com.pt
www.martinwestland.com
www.isographsl.com
www.alborum.com
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No âmbito de um acordo celebrado entre a Konica Minolta e a EFI, os dis-
tribuidores autorizados da Konica Minolta passam a poder comercializar na
Europa impressoras da EFI de grande formato LED e tinta UV. Com esta as-
sociação, a Konica Minolta oferece aos seus clientes uma gama ainda mais
ampla de tecnologias avançadas no mercado de produção e sinalização de
grande formato. 

O acordo reforça a presença da EFI no mercado das impressoras de
grande formato de jato de tinta. A plataforma híbrida da EFI, no grande for-
mato, a impressora EFI H1625 LED, é a primeira referência incluída nos ca-
nais de vendas da Konica Minolta abrangida pelo novo acordo. 

A
Fujifi lm lançou a nova série
Acuity Select 20, que vem subs-
tituir a série Acuity Advance
Select. A nova gama mantém

todas as características da série ante-
rior: qualidade de imagem quase fo-
tográfica, velocidades de impressão até
33,6 metros quadrados por hora, versatilidade e fa-
cilidade de utilização, para produção de uma ampla varie-

dade de aplicações de diversos substratos até 50,8
mm de grossura. Inclui ainda novidades,

nomeadamente a opção de utili-
zação de ciano e magenta claro
para melhorar ainda mais a quali-

dade de impressão, a pensar na re-
produção de obras de arte ou de imagens fo-

tográficas, e sistema automatizado de manu-
tenção da cabeça de impressão. 

A
mesterdão recebeu, em março, o
maior evento da FESPA digital ce-
lebrado até à data, que este ano fe-
chou portas com os melhores resul-

tados de sempre. 16.309 visitantes partici-
param nas exposições conjuntas organiza-
das no recinto RAI. O aumento de 34 por
cento na superfície de exposição desde o
último salão digital, celebrado em 2012, e
as 23.240 visitas ao longo dos quatro dias
do evento, assinalam a importância estraté-
gica do crescimento continuado deste even-
to, segundo refere a organização em comu-
nicado. Os visitantes são oriundos de cerca
de 120 países: Países Baixos (35 por cen-
to), Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Itália,
e uma presença destacada de visitantes da
América do Norte, Ásia, Austrália e África.

Segundo dados divulgados pela organi-
zação, mais de 75 por cento dos visitantes
encontram-se envolvidos no processo de
tomada de decisões da sua empresa, um
dado que vai ao encontro ao números re-
corde de vendas concretizadas nos stands
dos expositores ao longo dos quatro dias.

O grande nível dos produtos lançados

durante o certame é também visto pela or-
ganização como um indicador da importân-
cia que os fabricantes dão à FESPA Digital
como evento líder do grande formato digital
e como plataforma preferida para o lança-

mento de novos produtos de grande forma-
to. Entre eles, a Mimaki apresentou uma sé-
rie de impressoras LED UV, tendo comer-
cializado 52 unidades durante o evento. A
HP anunciou a chapa industrial Scitex 9000,

e a EFI apresentou seis novas impressoras
VUTEk, com uma gama que inclui opções
de impressão a jato de tinta, LED e têxtil.  A
Durst apresentou a sua impressora com
tecnologia de sublimação de tintas à base
de água, indicada para aplicações de rotu-
lagem flexível e impressão têxtil. Por sua
vez, a Kornit Digital apresentou duas novas
impressoras industriais da gama Storm. 

O facto de ter no mesmo recinto terem
decorrido simultaneamente quatro eventos,
a FESPA Digital, Têxtil, European Sign Ex-
po e Printeriors, permitiu aos visitantes ex-
plorar todas as possibilidades da impressão
digital de grande formato e de rotulagem.

Entre os espaços mais visitados destaca-
ram-se o Wrap Hub, dedicado à decoração
de veículos e a área Signage Demo, focada
na rotulagem. Tanto as conferências Digital
Textile como Printeriors contaram com forte
assistência de profissionais da impressão,
do têxtil digital e design de interiores. No es-
paço "Print Hotel", na Printeriors, os visitan-
tes tiveram ainda a oportunidade de ter
acesso às inúmeras possibilidades da im-
pressão digital e decoração de interiores. 

A Mimaki de-
senvolveu uma
nova impresso-
ra rotativa, a ja-
to de tinta, de
3.2 metros. A
UJV55-320 utili-
za tinta de secagem UV, com uma matriz de lâmpadas
LED de baixo consumo, permitindo que se obtenham ró-
tulos e gráficos de exposição que saem da impressora
completamente secos e prontos para processamento

posterior, redu-
zindo assim os
ciclos de pro-
dução. As tin-
tas, por sua
vez, não emi-
tem compostos

orgânicos voláteis (COV), reduzindo o seu impacto am-
biental. A Mimaki UJV55-320 é uma impressora de gran-
de formato que oferece velocidades até 110 m2/h e uma
resolução de impressão até 1200 dpi.

Breves

Oki apresenta equipamentos
no segmento de etiquetas
q A OKI Data marcou presença na ExpoPrint Digital,

em São Paulo, com diversos equipamentos. A fabricante

apresentou, entre um vasto portfólio, a C941DP, para o

mercado de envelopes, e a C711DW, dirigida à produção

de rótulos e etiquetas. A C941DP confere alta definição

de cores e a possibilidade de imprimir centenas de

envelopes sem a necessidade de intervenção do

utilizador, em formatos variados, desde cartões de 6,4

cm x 9,0 cm até envelopes com 33 cm de largura. O

equipamento digital a cinco cores conta ainda com tóner

branco ou transparente, com uma resolução até 1200 x

1200 dpi. O modelo é fornecido com o Fiery C9 Server,

que garante o controle das cores, a inclusão de dados

variáveis e a gestão dos documentos.

Epson lança rotuladora
industrial 
q A Epson entrou no mercado das rotuladoras
industriais, com a LabelWorks LW-Z900FK, um
equipamento projetado para economizar tempo,
reduzir custos e aumentar a eficiência das empresas
em tarefas de impressão de etiquetas industriais,
em ambientes exigentes. Com uma estrutura
compacta e móvel, o equipamento inclui funções de
rebobinagem automática para reduzir a margem de
10 mm para 4 mm das etiquetas industriais e, com
isso, economizar custos, permitindo ainda ao
utilizador pausar um processo que pode ser
retomado após a remoção da etiqueta. 

Fujifilm anuncia nova série Acuity Select 20 

Mimaki desenvolve nova impressora a jato de tinta UV

Konica Minolta e EFI
celebram acordo 

Resultados de FESPA 
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A
Antalis apresentou, na FESPA
Digital 2016, as suas mais re-
centes soluções para o mercado
de comunicação visual, nomea-

damente a Coala WallDesign, uma nova
gama de suportes de decoração de mu-
ral, criada para responder às necessida-
des de arquitetos e designers, e o DIS-
PA, um novo painel com um núcleo de

papel gofrado, de estrutura robusta, 100
por cento ecológico, com certificado
FSC. O distribuidor europeu de papel,
soluções de embalagem e suportes de
comunicação visual exibiu ainda diver-
sos produtos da gama Coala, nomeada-
mente vinis para o solo, laminações, su-
portes de fácil aplicação e soluções para
rotulagem de veículos, entre outros.

A Schweitzer-Mau-
duit International
(SWM), fabricante de
produtos de papel, pro-
duz papel à base de fi-
bras vegetais para em-
balagens alimentares,
saquinhos de chá e toal-
has cosméticas, entre
outros, através do seu
novo departamento de investigação, LeafLAB. Na vanguar-
da da inovação e dotado de uma experiência única, o Lea-
fLAB oferece, desta forma, soluções inovadoras à indústria. 

No final de 2015, a LeafLAB iniciou a comercialização dos

seus primeiros produtos:
papel de coco e fibra de
cacau. Cocoa Paper, fei-
to com cascas de cacau
(uma delicada pele que
envolve os grãos de ca-
cau), certificado para
contato alimentar, é o pri-
meiro papel natural espe-
cialmente concebido pa-

ra os fabricantes de chocolate e doces e para transformado-
res especializados. Por utilizar estas matéria, considerada
um subproduto, Cocoa Paper apresenta-se como uma alter-
nativa ecoeficiente à embalagem clássica.

A Fedrigoni abriu a
décima convocatória
dos prestigiados pré-
mios Fedrigoni Top
Awards, um galardão
que distingue projetos
produzidos com papel
Fedrigoni e que
abrange cinco cate-
gorias de projetos: liv-
ros, publicações cor-
porativas, etiquetas, embalagens e im-
pressão digital HP indigo.

Todos os interessados - designers, im-
pressores, editores e outros professionais
do sector - podem apresentar os trabalhos
produzidos entre maio de 2014 e junho de
2016. 

Do júri desta
edição, fazem parte
Simon Esterson, dire-
tor de arte da revista
"Pulp",  Xavier Bas,
designer de etique-
tas, Thomas Manss,
proprietário da presti-
giada agência britâni-
ca, Petra Roth, espe-
cialista em packaging

de luxo, e Peter Anthony, diretor da publi-
cação do Metropolitan Museum of Art em
Nova Iorque.

As inscrições estão abertas até junho e
a entrega dos prémios decorre em Barce-
lona, em março de 2017.

www.fedrigonitopaward.com

A Zanders, fabricante de papéis e cartões es-

peciais de alta qualidade, relançou a sua gama de

substratos digitais Silver. Silver digital é uma gama

de papéis e cartões revestidos, de dupla face, es-

pecialmente concedida para impressão digital ba-

seada em tóner e está disponível com acabamen-

to mate e com brilho. 

Permite a reprodução de cores brilhantes tanto

na face como no reverso e abrange as gramagens

de 115 a 350 g. Garantindo excelente aderência

do tóner e secagem rápida, esta gama é adequa-

da para diversas aplicações, nomeadamente fol-

hetos, displays, cartões e embalagens, sendo

também recomendada para álbuns de fotografia.

A Silver digital é produzida na Alemanha com ele-

vados padrões de fabrico e utiliza apenas celulose

certificada FSC. 

Antalis lança novos
substratos para
grande formato

Zanders relança gama de
substratos Silver digital

Fedrigoni Top Award 2017

Mais de 500 visitantes já se inscreveram na World Publis-

hing Expo 2016, que decorre em Viena de 10 a 12 de outubro.

O evento inclui a conferência Print World, com sessões de 90

minutos e visitas guiadas pelos stands dos expositores rela-

cionados com o tema da sala, onde estarão expostas as mais

recentes soluções e tecnologias da indústria.

Os temas das sessões da Print World incluem: Inovação na

impressão; Aplicações a jato de tinta na produção de jornais;

Acrescentar valor na pré-impressão, impressão e processa-

mento de correspondência; Casos de estudo do Internacional

Newspaper Color Quality Club; bem como as oportunidades

de papel de imprensa melhorado.

SWM reinventa o papel

Mais de 500 inscritos na World Publishing Expo 2016



 
    

¿Preparado
   para o  
 Positive 
  Printing ?

Positive Printing é adaptar-se à 
constante evolução do mercado, 
oferece uma gama completa de  
papéis multifuncionais de alto 
rendimento.

Para ajudar nesta evolução, 
a Antalis oferece o Novatech, a 
gama  de papéis couché com 
soluções de mais alta qualidade 
para todo tipo de necessidades, 
independentemente da aplicação 
ou complexidade de impressão. 

Necessita de suportes de impressão? 

Simplesmente pergunte à Antalis! 

 

www.antalis.pt

www.antalis.pt
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