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Tecnimprensa fortalece sua equipe
André
Gomes
Pereira
rês meses após o
anúncio da contratação de André Gomes Pereira como
responsável da unidade Color Management Solutions, a Tecnimprensa dá
mais um passo no reforço da
sua capacidade de resposta
nesta área ao anunciar a integração na sua equipa do
conceituado especialista em
gestão da cor Vítor Pedro.
Este movimento, que vem
consolidar o estatuto de referência da empresa no mercado destina-se, segundo a
sua Administração, a corresponder ao aumento da procura pelos serviços da empresa.
Vítor Pedro tem uma carreira de relevo no setor, tendo desempenhado funções
de diretor técnico na indústria

T

gráfica, produtor gráfico, designer gráfico e docente de
tecnologias gráficas. Licenciado em Design e Produção
Gráfica, completou a sua formação académica com um

Executive MBA em Tecnologias Gráficas e, mais tarde,
um Mestrado em Tecnologias
Gráficas. Em 2020 obteve o
estatuto de G7 Color Management Professional pela

Idealliance.
A Tecnimprensa é o distribuidor oficial da X-RITE, Pantone, GMG, Just Normlicht,
Measure Colorm e Chromix,
entre outros.

Conferência online EFI Engage 2021
Desde o dia 25 de janeiro e por um
período de seis dias durante duas semanas, profissionais de todo o mundo
puderam se reunir na plataforma digital
EFI para conhecer as novidades e
lançamentos da multinacional americana durante o EFI Engage. A conferência
online ofereceu um rico conteúdo como
o EFI Connect, mas em um ambiente
virtual, expandindo o acesso a maus
participantes de todos os continentes.
Entre os temas abordados estiveram: A evolução do iQuote, com Marcello Gobbi, os novos módulos EFI Metrics, com Juliana Dini, a evolução do
Metrics no mundo das embalagens
dobráveis e flexíveis, com Filipe Cardozo e Vision 2021-22 da Metrics e iQuote

, com Marcello Gobbi e Oscar Silverio.
O destaque do programa foram as 6
sessões exclusivas sobre o sistema de
gestão gráfica EFI Metrics, apresentadas em espanhol e português.
Em um painel de discussão com
histórias de sucesso, a equipe da EFI
promoveu uma discussão aberta sobre
como as empresas de impressão e embalagem estão enfrentando os novos
desafios do cenário pandêmico e póspandêmico e quais são as perspectivas
futuras.
Também foram promovidas sessões
de demonstração com Leonardo Rocha. Ao longo do programa, os participantes tiveram a oportunidade de fazer
perguntas a especialistas sobre as mel-

hores práticas e obter o máximo de informações da solução EFI Metrics.
Projetado especificamente para a
indústria de impressão gráfica e embalagens, o Metrics Printware é um sistema MIS / ERP preparado para atender
as particularidades desse segmento
que proporciona maior automação, integração e controle das informações, garantindo decisões rápidas e precisas.
O Metrics garante o acompanhamento dos resultados de cada área e é
uma ferramenta fundamental para a
gestão do parque gráfico, que contribui
para a tomada de decisões mais assertivas, influenciando positivamente o futuro das empresas.
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APIGRAF toma posição sobre proibição de venda de livros

Livros: corrigir o erro
sição nestas suor desperfícies enquanto
pacho de
as livrarias estão
ontem,
encerradas. Basta
15 de japensar na oferta
n e i r o [1],
foi proibida a partir
online para percede 18 de janeiro a
ber a ineficácia,
venda de livros, encom o prejuízo de
tre outros produtos,
nesta o consuminos estabelecimendor ser direcionado
tos de comércio a
para o que o algoJosé Manuel
retalho que comerritmo utilizado esLopes de Castro
cializem mais do
teja parametrizado
Presidente da
que um tipo de bem
para lhe oferecer.
Apigraf
e cuja atividade é
Com que fundaemente repúdio por esta memente tal proibição "não prepermitida mesmo no estado
mento se toma uma medida
dida. Num sector que desde o
judica a possibilidade de (…)
de emergência em que nos
que claramente afeta toda
primeiro momento tem sido
poderem ser comercializaencontramos.
uma cadeia de valor, na qual
exemplar no combate à pandos" em "entrega ao domicílio
se incluem as empresas grádemia, na divulgação e apliPORQUÊ?
ou disponibilização dos bens
ficas produtoras de livros,
cação das medidas preventià porta do estabelecimento,
Não serão razões relaciosem qualquer benefício apavas e dos procedimentos reao postigo ou através de sernadas com o suporte em que
rente? Mera inspiração de alcomendados no combate à
viço de recolha de produtos
são impressos: o papel é,
gumas experiências europandemia, na resiliência dos
adquiridos previamente
comprovadamente, um dos
peias, cujos objetivos e resulseus empresários e no suporatravés de meios de comunisuportes em que a carga víritados se desconhecem? Exte à viabilização das cadeias
cação à distância (click and
ca permanece menos tempo,
periência sociológica? Prode produção que têm permiticollect)" (possibilidades claraem particular em compamoção do comércio online?
do ao longo do último ano o
mente inaplicáveis, na prátiração com todos os outros
Ao ler o despacho deparafuncionamento tão normal
ca, à aquisição de livros físisuportes em que necessariamo-nos com a seguinte funquanto possível da sociedacos), ou "através de comércio
mente o consumidor toca
damentação: "ao não se esde, uma indústria cujos proeletrónico". Ou seja, destróinum supermercado[2].
tabelecerem limites à comerdutos todos usamos ao longo
se a fundamentação do "deNão serão razões de descialização de determinados
de todo o dia, compreendesequilíbrio de mercado" meconsideração da relevância
produtos, estar-se-ia a permimos as dificuldades que a
diante a comercialização
da leitura como ferramenta
tir que os estabelecimentos
gestão desta crise encerra e
"através de comércio eletróadequada para lidar emocioque se mantêm em funcionao potencial de erro de quem
nico" de um tipo de bem que
nalmente com a pandemia. A
mento pudessem comercialitem que decidir muito e declaramente não se adapta às
Ordem dos Psicólogos [3], a
zar, no seu estabelecimento,
pressa. Mas não haja dúvidemais possibilidades oferepropósito do segundo confiprodutos que os estabelecidas: esta é uma decisão não
cidas e que deveria também
namento, refere a leitura de
mentos que estão obrigados
fundamentada, errada e com
poder continuar a ser comerlivros como uma das ferraa encerrar ou suspender a
um forte impacto numa das
cializado nos estabelecimenmentas emocionais a utilizar,
respetiva atividade deixaram
mais transversais áreas intos referidos ao início.
e o próprio Ministério da Saúde poder comercializar, em
dustriais de suporte à econoA APIGRAF, associação
de criou ferramentas para
espaço físico, o que se mosmia. E é próprio das pessoas
que representa as indústrias
traria passível de poder conajudar os mais pequenos a liinteligentes reconhecer os
gráficas e transformadoras
duzir a um certo desequilíbrio
dar com a luta contra o coroerros e corrigi-los.
do papel, manifesta o seu vede mercado". E adicionalnavírus em que se sublinha,
mediante a disponibilização
[1] https://dre.pt/application/file/a/153958827
de diversas publicações a re[2] https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
levância da leitura[4].
Não serão razões econó[3] https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid19_segundo_confinamento.pdf
micas, visando evitar a aqui[4] https://covid19.min-saude.pt/espaco-crianca-2/
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O papel dos departamentos de TI nos escritórios pós COVID-19
a Kyotodos: a informação
cera, esde uma empresa
tamos
passou de protegicientes
da por um sistema
do pocentral para um amder dos dados no
biente doméstico,
mundo dos negóonde Os roteadores
cios. A digitalização
não são, em geral,
tornou-se um aspreparados para
pecto fundamental
um uso profissional
para que qualquer Por Óscar Sánchez que garanta a segutipo de organização
rança das inforPresidente e CEO
seja competitiva. Dimações que são reda Kyocera
to isso, o coronavícebidas e enviadas
Document
rus acelerou a imdo posto de teletraSolutions America
plementação de
balho. Os riscos se
tendências emergentes, como
multiplicam exponencialmente
mobilidade e soluções digitais,
quando se trabalha em casa.
em um ritmo alucinante.
Um hacker procura vulneEm apenas alguns meses,
rabilidades e seu objetivo é
passamos de dias inteiros no
causar danos incalculáveis
escritório a trabalhar remotaem algumas ocasiões, espemente. Antes da pandemia,
cialmente quando falamos somuitas empresas não consibre perda ou sequestro de daderavam o teletrabalho em
dos. Isso sem falar no prejuízo
suas estratégias de gestão de
em termos de custos e repupessoal e, dadas as cirtação empresarial. Portanto, o
cunstâncias, tiveram que dedilema é complexo: os funsenvolver um plano de concionários têm que ter acesso à
tingência em tempo recorde.
informação para trabalhar e,
Superado o impacto inicial,
ao mesmo tempo, você tem
começaram as decisões rápique estar ciente da ameaça
das e agora surge o óbvio: paque isso representa se não
ra que o teletrabalho funcione
houver medidas preventivas.
é necessário que as equipas
É neste ponto que os detenham a tecnologia adequapartamentos de TI desempenda. Ou seja, que a equipe posham um papel fundamental na
sa trabalhar não só com consegurança das comunicações
forto, mas, acima de tudo,
e na troca de dados, quer os
com segurança.
funcionários voltem ao escritóPortanto, a percepção do
rio ou sejam estabelecidos
teletrabalho mudou e essa
sistemas híbridos.
mudança é drástica. Mas o teMas temos que ser realisletrabalho veio para ficar, o
tas, pois não é possível invesque significa que será, a partir
tir em todas as tecnologias
de agora, uma vantagem
disponíveis. Os departamencompetitiva para as empresas
tos de TI terão que garantir a
que sabem se adaptar corresegurança, mas estão dentro
tamente e ser versáteis.
do orçamento; Terão que ser
Porém, toda mudança traz
ágeis na implantação e exeriscos, e o principal deles é a
cução de processos digitais e
segurança cibernética. O telepara isso precisarão de relatrabalho é uma nova porta de
cionamentos sólidos com
entrada para hackers.
seus fornecedores. E lidar
Vamos usar um exemplo
com novas plataformas, sistesimples e compreensível para
mas e tecnologias não é uma

N

questão menor.
Assim, em um cenário de
redução de custos e aumento
da demanda, enquanto o conhecimento é cada vez mais
especializado, a terceirização
de serviços de TI inevitavelmente se acelerará
Em todos os tempos de
complexidade e incerteza,
sem exceção, é necessário
apegar-se a valores elementares: diligência e motivação.
Ambos foram fundamentais
para os profissionais do departamento de TI da Kyocera
Document Solutions America,
que conseguiram enfrentar o
desafio do teletrabalho sem
interrupções, com segurança
e sem incidentes relevantes
para o negócio.
Além disso, alguns projetos foram acelerados, como a
introdução do pagamento online, o lançamento do processo
digital de contas a pagar e um
processo de reclamação de
despesas sem papel. Nesse
ínterim, reforçamos a segurança dos sistemas e aprimoramos nossa nuvem, reduzindo a necessidade de usar
VPN para acessar plataformas de trabalho. E, do ponto
de vista externo, a divisão
Serviços de Tecnologia da Informação ampliou a oferta de
produtos e serviços para atender ao aumento da demanda
e às novas necessidades
apresentadas pelo mercado.
Hoje, grande parte de nossa atenção está voltada para
fluxos de trabalho digitais. Há
anos trabalhamos com eles
porque o mundo dos negócios
exigia a transformação digital
e, no fundo, o que eles exigiam era uma melhoria na agilidade e eficiência dos processos. Devo dizer que algumas
empresas, principalmente as
menores, ficaram relutantes
porque entenderam que o impacto seria mínimo em com-

paração com o investimento
necessário.
Bem, agora essas empresas mudaram para formatos
de trabalho híbridos e precisam de processos digitais
contínuos, onipresentes e
contínuos. Porque não há
mais como uma nota fiscal,
um contrato ou um comprovante de despesas circular fisicamente pelo escritório. E é
aqui que os colaboradores de
confiança se destacam e demonstram sua expertise, porque as operações de uma empresa não podem representar
um risco.
Estamos testemunhando o
momento que almejamos há
mais de uma década: clientes,
funcionários e organizações
interagem on-line de forma
formidável, mais conectados
do que nunca, proporcionando um enorme acervo de informações que, sem dúvida,
ajudam muito na tomada de
decisões de negócios mais
fortes. E neste sentido, na
Kyocera levamos muito a sério o valor da informação, pois
a sua correta gestão acaba
por se transformar em conhecimento corporativo, e essa é
a transformação genuína, a
obtenção de receitas com a
melhoria de processos.
Não ha alternativa. A era
digital exige que sejamos proativos e flexíveis. As empresas que conseguirem adaptar
nossos sistemas e proteger a
informação terão um futuro
estável e estarão preparadas
para enfrentar novos e ambiciosos objetivos.
É por isso que, ao mesmo
tempo que nos adaptamos ao
novo normal, os departamentos de TI adquirem o protagonismo que lhes corresponde,
não só do ponto de vista técnico ou operacional, mas
também do ponto de vista técnico ambiente de negócios.

Rolos
Produtos de lavagem
Aditivos
Produtos auxiliares
Pós-antimaculantes
Tela de lavagem
Cautchus
Anilox cromo e cerâmico

966 898 984
portugal@boettcher-systems.com
www.boettcher-systems.com
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Transformação do negócio digital em 2021
ano de 2021 parece ser o ano em
que finalmente
ocorrerá a transformação digital
das empresas. Os "pioneiros
digitais" do ano 2020 começam a colher benefícios e
ganhos reais, principalmente
em relação aos clientes e
mais especificamente com as
tecnologias de experiência
humana
As empresas que não embarcaram nesse caminho, como as que optaram por focar
na otimização de gastos em
detrimento dos investimentos
em redes e tecnologia, logo
sofrerão ou já estão sofrendo
um atrito com a inovação, o
que as torna incapaz de competir de forma eficaz.
Em 2021, as empresas devem determinar como usar a
tecnologia para atender às
metas de negócios de seus
clientes nestes tempos desafiadores.
Eles precisam melhorar a
agilidade, segurança e desempenho, e se concentrar na
experiência do cliente, para
aquele respondido por tecnologias básicas e de nicho.
Pensando nisso, Gilberto
Ripio, especialista em Marketing Digital e Novas Tecnologias, especialista em transformação digital, formador e colaborador em várias escolas e
Universidades e palestrante
regular em Centros de Difusão de Tecnologia, oferece
uma visão interessante das
tendências de tecnologia de
negócios mais prováveis impactará clientes empresariais
e governamentais em 2021
em todo o mundo.

O

RETORNE AOS FUNDAMENTOS
DE INVESTIMENTO EM
TECNOLOGIA
As iniciativas de alta tecno-

logia e ações de marketing
também encontrarão seu nicho: em um mundo centrado
no cliente e um ambiente de
negócios internacional que
nunca foi tão competitivo, as
empresas terão que perceber
que não há atalhos para investir em tecnologia.
É necessário voltar ao básico em termos de necessidades de negócios, mas
também determinar como tecnologias de nicho podem ser
usadas para melhorar a experiência do cliente e torná-la
mais humana, por exemplo,
usando uma imagem de realidade virtual de um prestador
de serviço que transmitir
emoções e sentimentos humanos reais.
Tudo isso era muito caro
alguns anos atrás. Agora, as
tecnologias podem ser implantadas para facilitar a vida,
economizar tempo e concentrar as operações de negócios
nas necessidades personalizadas de cada indivíduo.
USANDO TECNOLOGIA PARA
GERENCIAR INCERTEZAS

Vivemos em uma época
de grande incerteza política e
econômica, uma nova era
tecnológica após a Covid19.
É por isso que a capacidade
de uma empresa de se mover
rapidamente para aproveitar
as oportunidades, ignorando
distrações, determinará seu
sucesso.
As empresas em todo o

mundo continuarão a valorizar as redes definidas por
software para uma orquestração de rede flexível e ágil
que permite a entrega de aplicativos por tipo, bem como
para o crescimento dos negócios quando surgirem oportunidades.
O objetivo é fornecer às
organizações a capacidade
de investir seus investimentos
em redes e tecnologia de forma rápida e eficiente.
REESTRUTURANDO E
REDEFININDO A NUVEM

Em uma era de crise, as
empresas estão analisando
sua capacidade de estruturar
seu ambiente de várias nuvens para oferecer o potencial
de computação rápida, flexível e ágil e gerar economia,
em outras palavras, "nuvens
voltadas para as necessidades".
O objetivo é migrar de um
fluxo de dados que passa pela rede para um fluxo de
transmissão direta (5G-cloud5G) para se beneficiar de aplicativos de ponta, como inteligência artificial, vídeo e IoT.
O crescimento da computação móvel de ponta impulsionará os tipos e a escala
desses aplicativos, que,
graças à sua contenção, podem ser facilmente implantados, movidos entre diferentes
pilhas de nuvem e mapeados.
O objetivo é a conectividade
virtualizada.

CONSCIENTIZAÇÃO DA
GRAVIDADE DOS DADOS

Conforme o volume de dados cresce na era 5G, os dados desenvolverão sua própria gravidade.
Os dados serão tremendamente importantes e seu
volume grande demais para
ser transmitido aos aplicativos: serão os aplicativos que
deverão chegar ao local dos
dados.
Na era da computação de
ponta e análise distribuída, os
aplicativos precisarão ser centrados nos dados, e o gerenciamento de localização e a segurança dos dados se tornarão
uma prioridade principal.
MAIOR VISIBILIDADE E
CONTROLE SERÃO IMPORTANTES

Os aplicativos estão se tornando dados, mas o ambiente
de várias nuvens também se
tornará aplicativos.
O desafio será assumir o
controle desses aplicativos
para priorizar e gerenciar os
fluxos de dados por meio do
gerenciamento automatizado
de políticas.
As empresas precisarão
de visibilidade e controle de
ponta a ponta sobre o desempenho do aplicativo e o contexto dos usuários do aplicativo para aproveitar o potencial
de seu ambiente de rede e resolver possíveis problemas de
segurança.
Fonte: Comunicae
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Heidelberg testa sua nova plataforma Zaikio
Heidelberger
Druckmaschinen
AG (Heidelberg)
está iniciando a fase piloto de sua
plataforma digital para a
indústria gráfica Zaikio, lançada neste verão, em colaboração com a gráfica Meinders
& Elstermann GmbH & Co.
KG (M&E) e o fabricante líder
de papel Sappi.
O Zaikio permite que as
impressoras se conectem
com os fornecedores automaticamente, fornecendo
uma ponte entre os sistemas
de TI da impressora e seus
fornecedores. M&E e Sappi
usarão a plataforma para otimizar seu processo de aquisição de papel digital. Os pedidos de M&E serão compilados no sistema de gestão de
informação (MIS. No caso,

A

Prinect Business Manager), e
serão sempre registrados como pedidos com preços atualizados. Após a aprovação da
equipe de compras, esses
pedidos serão transferidos diretamente para o sistema
ERP da Sappi, que fornecerá
ao sistema de pedidos informações sobre disponibilidade e opções de entrega. To-

do esse processo estabelece
a base para pedidos totalmente automatizados envolvendo vários fatores, como
consumo atual de papel ou
níveis de estoque. Como
cliente piloto, o M&E fornece
feedback constante, o que é
de vital importância para continuar o desenvolvimento da
plataforma Zaikio.

Kodak e Microsoft com colaboração
A Kodak anunciou
o lançamento das soluções de negócios
Kodak Prinergy On Demand. A Kodak
colaborou com os principais fornecedores de software, incluindo Microsoft, PrintVis e VPress, para criar uma
das primeiras soluções de software
abrangentes para todos os aplicativos
e impressoras de qualquer tamanho.
As soluções de negócios Prinergy
On Demand da Kodak fornecem soluções escaláveis, automatizadas e
abrangentes que atendem aos requisitos do pedido ao pagamento e compra ao pagamento. Essas novas soluções ajudam os impressores a gerenciar todos os seus processos de
negócios de maneira confortável,
contínua e eficiente, eliminando a
complexidade e os custos de integração, atualização e manutenção de
vários produtos de software independentes e específicos do fornecedor.
As soluções de negócios Prinergy

On Demand combinam
todas as funcionalidades dos sistemas Office
e CRM, ERP e MIS com as soluções
de fluxo de trabalho de produção,
web-to-print e colaboração PRinergy
On Demand em uma única plataforma de soluções totalmente integradas. e baseado em nuvem. Este software de última geração está hospedado no Microsoft Azure, que oferece
segurança e os mais altos níveis de
disponibilidade. A Kodak aprimorou o
software com recursos analíticos e de
IA específicos do setor e lida com integração, administração de TI e manutenção contínua por meio de serviços gerenciados em tempo real. O
componente ERP / MIS específico
para impressão baseado no Microsoft
Dynamics 365 Business Central é um
desenvolvimento do PrintVis, enquanto o VPress trouxe a web-to-print, vitrine de e-commerce avançada e funcionalidade de criação VDP.

No futuro, o processamento da compra de papel
por meio do Zaikio será apenas uma etapa inicial. A empresa busca usar a digitalização para melhorar todos os
processos de compras em
impressoras, especialmente
para consumíveis como tintas
e chapas. Zaikio conecta fornecedores com seus clientes
ou empresas de impressão
sem ter nenhuma participação comercial ativa.
As gráficas e fornecedores podem aprender sobre todas as possibilidades do "Zaikio Procurement" e se registrar para uma versão beta em
www.zaikio.com/procurement. Zaikio dará a todos os
usuários registrados acesso
à plataforma de compras e,
passo a passo, os ajudará a
começar.

Disponibilidade
global de ONYX 21
de Onyx Graphics
Onyx Graphics, Inc. anunciou a disponibilidade global de ONYX 21, a versão
mais recente de software da empresa.
ONYX 21 apresenta um novo fluxo de trabalho visual através do Swatch Books 2.0
para impressão, digitalização, iteração e
relatórios sobre a correspondência de cores ideal, com opções para adicionar cores especiais no modo de impressão com
um clique. Mapas intuitivos de painel em
PDF otimizam os fluxos de trabalho do
painel e ajudam a orientar a montagem
com a capacidade de produzir mapas de
painel antes, durante ou depois da impressão e podem ser automatizados
usando o ONYX Quick Sets. Os novos recursos de impressão dinâmica de etiquetas do ONYX 21 oferecem ferramentas
inovadoras para impressoras e oferecem
flexibilidade para se conectar às ferramentas de negócios existentes.
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Sistema de impressão digital KODAK NEXFINITY Versatilidade que ajuda as impressoras a dizer 'sim'
s prode pontilhamento
vedocomputacional prores de
prietários que são
s e r aplicados onde são
viços
necessários, mesde impressão que
mo em pequenas
podem dizer "sim"
áreas nas imapara praticamente
gens. Juntos, esqualquer trabalho
ses algoritmos de
estão em uma potriagem avançados
Por Jeff Zellmer
sição vantajosa hoe o sistema de imVice-presidente de
je. O sistema de impressão de alta revendas globais e
pressão digital KOsolução da NEXFIestratégia, Eastman
DAK NEXFINITY
NITY reforçam o
Kodak Company
ajuda as impressocontrole da nitidez
ras a fazer isso. NEXFINITY
dos pontos, melhorando a
apresenta-se como uma soqualidade e a consistência
lução irresistível para impresem longas tiragens. Todos
sores que procuram um sisteesses recursos permitem que
ma de impressão digital a coa NEXFINITY forneça qualires eficiente, flexível e robusdade de impressão em cores
to para folhas. Ele permite
excelente e consistente que
custos operacionais competirivaliza (ou até supera) o offtivos em comparação com o
set e ajuda as impressoras a
offset médio e imprime até
aumentar a satisfação do
400% mais páginas por mês
cliente.
do que os sistemas de imCMYK DE BAIXO CUSTO MAIS
pressão digital concorrentes.

O

UMA VARIEDADE DE MELHORIAS

ELEVANDO OS PADRÕES DE

DIGITAIS

QUALIDADE E CONSISTÊNCIA DE

O sistema de impressão
suporta uma variedade excepcional e versátil de tipos
de substrato, espessuras de
substrato (máx. 24 pt / 610
mícrons) e tamanhos de folha
(máx. 356 x 1295 mm com
um alimentador de pilha profunda para folhas longas). Ele
também oferece uma gama
incomparável de opções para
aprimoramento de impressão
digital em seu quinto corpo de
construção. Os proprietários
de NEXFINITY podem escolher entre doze soluções de
quinto corpo padrão para
aprimorar a impressão digital
em linha com tintas especiais, cores especiais personalizadas e acabamentos
fosco e acetinado. Essas várias opções incluem: vermel-

IMPRESSÃO

O sistema de impressão
digital NEXFINITY foi projetado para desempenho máximo, com velocidades de produção de até 152 páginas A4
por minuto. Ele funciona com
sua impressão única frente e
verso na mesma margem,
que garante um registro otimizado de frente para trás e
entre os lados das folhas impressas. Ao imprimir a 1200 x
1200 dpi nas configurações
Ultra, o sistema de impressão
aproveita a tecnologia Dynamic Imaging da Kodak com
256 níveis de densidade por
pixel. A tecnologia de imagem dinâmica otimiza automaticamente as imagens em
tempo real usando algoritmos

ho, verde e azul como cores
adicionais para expandir a
gama de cores; tinta seca dimensional transparente para
impressão dimensional tátil;
tinta seca transparente para
uma camada superior total ou
parcialmente transparente;
tinta seca dourada para impressionantes efeitos dourados; met tinta seca transparente Alica para efeitos metálicos como prata, bronze ou
cobre ou para simulações de
papéis perolados; e tinta
branca opaca para opacidade
superior em uma passagem e
aplicações incríveis em substratos transparentes ou coloridos. Com esses efeitos de impressão exclusivos, as impressoras podem melhorar a
comunicação com o cliente e
garantir trabalhos de geração
de receita mais elevados.
O CONSOLE DE CONTROLE
DIGITAL AUMENTA A
EFICIÊNCIA DO
PROCESSAMENTO DO TRABALHO
E OTIMIZA A PRODUTIVIDADE

O Digital Control Console
(DFE) da NEXFINITY usa o
Adobe PDF Print Engine (APPE) e é projetado para explorar os vários recursos do sistema de impressão, com uma
interface intuitiva que acelera
o tempo de máquina. Ele oferece flexibilidade operando
como uma estação de préimpressão independente e

completa, com recursos de
imposição, trapping, gerenciamento de cores, especificação e gerenciamento de
trabalhos e relatórios. Além
disso, o console de controle
digital permite o fluxo de trabalho automatizado usando
JDF e JMF, oferecendo suporte a uma variedade de soluções, incluindo o fluxo de
trabalho PRINERGY da Kodak, líder do setor. Um rápido
processo de extração de aplicativos de pequenas tiragens
e com grande quantidade de
imagens, bem como trabalhos complexos e variáveis,
cria sempre um sistema de
impressão NEXFINITY altamente produtivo.
Da mesma forma, níveis
ótimos de produtividade e
disponibilidade de produção
são alcançados para o sistema de impressão digital NEXFINITY graças ao modelo de
componentes que podem ser
substituídos pelo operador;
permite que a equipe de impressão maximize a disponibilidade, mantendo o sistema
de impressão em plena capacidade e realizando a manutenção de forma independente, sem ter que esperar pelo
técnico de serviço.
Todos esses recursos do
NEXFINITY produzem a mais
ampla variedade de trabalhos
de alta qualidade e altamente
personalizados.
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Estas são algumas das
aplicações típicas do sistema
de impressão: material de
marketing colateral (brochuras, kits de vendas, cartões de
visita), mala direta (material de
apoio postal, cartões postais,
documentos transpromocionais), edições de curta tiragem
(livros, manuais, livros ilustrados), álbuns de fotos, calendários, catálogos, manuais, materiais de ponto de venda (cartazes, expositores de balcão,
etiquetas para prateleiras, capas de prateleiras) e até embalagens (cartão e etiquetas).
Além disso, graças à enorme
versatilidade do NEXFINITY,
as impressoras podem responder às novas tendências
do mercado e aumentar suas
vendas a qualquer momento,
adicionando mais aplicativos
ao seu portfólio.

COMO AS IMPRESSORAS OBTÊM
SUCESSO COM O SISTEMA DE
IMPRESSÃO DIGITAL

NEXFINITY
NEXFINITY é o complemento perfeito para impressoras offset e / ou prestadores de serviços digitais que
desejam expandir seus
portfólios com aplicações
criativas de alta margem e
oferecer um serviço mais rápido, conforme confirmado
por diversos usuários especializados em diferentes áreas. Por exemplo, a Impressions Printing recentemente
se tornou a primeira empresa
de impressão no Canadá a
apresentar um sistema de impressão digital NEXFINITY.
Questionado sobre as razões
para escolher este sistema
de impressão específico,
Cory Stuart, Presidente da

Impressions Printing, respondeu: "Estávamos procurando
uma solução que pudesse
nos ajudar a nos diferenciar
ainda mais em termos de velocidade e qualidade; NEXFINITY nos permitiu aumentar
nosso volume de produção e,
ao mesmo tempo, melhorar a
satisfação do cliente. "
Na Alemanha, o produtor
de calendários Eckenfelder
transferiu uma parte considerável de seu volume de impressão de offset para o sistema de impressão NEXFINITY. Daniel Eckenfelder, Diretor Executivo, afirma: "Queremos ser capazes de produzir tudo digitalmente, sem limitar as restrições técnicas.
Estávamos procurando um
sistema de impressão que
pudesse substituir o offset.
NEXFINITY faz quase tudo e

é um sistema de impressão
digital que funciona com uma
fluidez excepcional. "
Da mesma forma, para
L&D Mail Masters de New Albany, Indiana, NEXFINITY foi
um grande salto em frente
nas capacidades de impressão. "O principal motivo
da mudança para a Kodak foi
a confiabilidade, tanto de cor
quanto de disponibilidade. O
sistema de impressão NEXFINITY opera 24 horas por
dia e tem um desempenho
extremamente bom ", disse
Diane Fischer, presidente e
CEO da empresa. "Trabalhamos com todos os tipos de
papel, desde papéis internos
de 90 a 165 g / m², até papéis
de capa de 120 a 165 g / m².
A flexibilidade desse aliado
perfeito e confiável é realmente incrível. "

O D2D incorpora o novo Screen 520HD +

D2D (Direct to Document), a maior impressora
da Áustria para produtos
transacionais, aumentou
sua capacidade de produção com o Screen Truepress Jet 520HD +, ajudando a atender à crescente demanda por tiragens curtas. A
gráfica optou por aproveitar
o período de crise do coronavírus para investir e se
modernizar, ajudando a fortalecer sua posição no mercado e ampliar seu leque de
produtos.
A nova tecnologia do
520HD + ena oferece impressão de alta qualidade,
mesmo em papel revestido

não tratado. Isso lhes dá novas oportunidades de expandir seus negócios e atender aos amplos requisitos de
marketing de seus clientes.
Com um volume de im-

pressão de cerca de 500
milhões de páginas por ano,
a D2D é a maior empresa de
impressão digital e a empresa de impressão transacional líder na Áustria. Foi um

dos primeiros clientes da
Screen na Europa, tendo adquirido uma impressora jato
de tinta Screen Truepress
Jet em 2014. Adicionou uma
Screen 520ZZ em 2018.

Mediaprint Solutions escolhe Truepress Jet 520HD +
A gráfica alemã Mediaprint Solutions
adquiriu o Screen Truepress Jet 520HD +
para impulsionar seus planos de crescimento em impressão digital. A impressora
digital da Screen desempenhará um papel
central na chamada "fábrica inteligente"
da empresa para processar grandes quantidades de tiragens relativamente pequenas, de forma rápida e eficiente. Provedora inovadora de serviços de impressão, a

Mediaprint Solutions é especializada em
catálogos, calendários, manuais técnicos
e livros, oferecendo tiragens a partir de
uma cópia.
A 520HD + pode imprimir em papel
padrão que não requer primer. É o mesmo
papel que o Mediaprint usa em offset. A
Mediaprint Solutions afirma que o sucesso
futuro do seu negócio depende de inovação
e digitalização.

Inscreva-se gratuitamente
agora mesmo!
www.fespabrasil.com.br
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Canon fortalece seus serviços digitais
iante da crescente
digitalização de
empresas como
resultado
da
eclosão da pandemia, a Canon fortaleceu seus
serviços digitais e de terceirização, com o objetivo de oferecer uma gestão abrangente
e otimizada da impressão. A
área de Canon Business Services (CBS) oferece soluções
inovadoras de impressão e
gestão de documentos para
todas as empresas: desde a
integração de uma plataforma
em nuvem para a virtualização de serviços de digitalização, até à implementação
de tecnologias para se adaptar às constantes alterações
regulamentares. Além disso, a
implantação em um ambiente
deslocado e as capacidades
de smart shoring são facilitadas, o que, dentro da corrente
de globalização em que vive-

D

mos, representará um avanço
em qualquer empresa.
Neste sentido, a Canon
CBS fala de três linhas fundamentais sobre as quais gira o
eixo de negócio do departamento: Impressão, Digitalização de Processos (Outsourcing de Processos Documentais) e Serviços Digitais.
Esses dois últimos serviços
experimentaram um crescimento notável, pois desde o
início da pandemia cresce-

Novo Minibaby Imprimo
A Imprimo apresenta a
nova Minibaby, a menor impressora UV LED da sua gama com toda a tecnologia industrial mas no formato
45x50. Esta máquina permite
a impressão direta em todos
os tipos de objetos. Com detecção automática de
altura, a Minibaby imprime CMYK, branco e verniz
ao mesmo tempo, pode ser configurada com até 8
cabeças e possui mesa de vácuo.
O Imprimo Minibaby permite que você imprima
qualquer obj ect até 5 cm de espessura. Personalize canetas, cadernos, isqueiros ou placas de metacrilato. Além disso, esta máquina possui a opção
HS, que permite imprimir objetos com desníveis,
sendo possível adquirir um acessório para poder
personalizar objetos cilíndricos.
O Minibaby é ideal para personalizar presentes, para pequenas sinalizações ou impressão de
metais, placas ou agendas. Perfeito também para
quem deseja entrar no mercado de marcação de
pequeno formato com uma impressora estável
com conceito industrial.

ram cerca de 10%.
Relativamente aos serviços DPO, a Canon gere todo o processamento digital
integral dos documentos comerciais do cliente, tais como
facturas, guias de remessa,
contratos, comunicações,
etc. Por outro lado, a Canon
mantém um forte compromisso com os serviços digitais,
que combinam pessoas e
tecnologia. A empresa é responsável por pesquisar, clas-

Canon ganha três
prêmios no concurso
Buyers Lab
A Keypoint Intelligence reconheceu os
avanços da Canon na impressão de produção com o anúncio do Prêmio BLI Outstanding Innovation in Production Print para
três produtos Canon: jato de tinta, a varioPRINT série iX a jato de tinta de alimentação de folhas soltas, impressora a jato de
tinta ProStream 1800 alimentação contínua e Arizona Série 2300 de impressoras
arquitetônicas de mesa plana. Todos esses vencedores do prêmio principal "incorporam tecnologias que melhoram a qualidade de impressão, aumentam a produtividade, aumentam a eficiência dos fluxos de
trabalho, têm um impacto na sustentabilidade e representam avanços significativos
em seus segmentos de produtos".

sificar, filtrar e validar automaticamente todas as informações de um processo de
negócio. Para o seu desenvolvimento, a Canon dispõe
de um centro de processamento próprio de 500 m2,
equipado com os recursos
humanos e técnicos para o
fazer.
A pandemia causou mudanças notáveis nos modelos
usuais de trabalho, incluindo
serviços de impressão. Uma
realidade à qual a Canon Business Services também se
adaptou, oferecendo uma solução que consiste em resolver qualquer necessidade de
impressão, independentemente do meio e formato,
através de um portal web. Este sistema possibilita um "carrinho de compras inteligente" que permite selecionar o
serviço de impressão que cada empresa necessita.
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"Adapte-se Hoje" a campanha de OKI
Há dois meses a OKI
lançou a campanha campanha "Adapte-se Hoje" com
oferta de pack de Business.
Som os esforços contínuos
da marca para apoiar as empresas e organizações a
adaptarem-se e a dar resposta às disrupções resultantes
da pandemia do coronavírus.
Com muitas empresas a
necessitarem de apoio para
se manterem operacionais, o
pack de Business Agility incluiu ferramentas de software
e recursos para ajudar as organizações a adaptarem rapidamente a sua sinalética e a
comunicação com os clientes

às circunstâncias em constante mudança, como o cum-

primento das orientações governamentais ou a adaptação

a alterações nas tendências
sociais e do mercado, sem terem de depender de fornecedores externos.
A oferta está disponível
para novos clientes na compra de uma impressora OKI a
cores elegível e de um conjunto de toners CMYK, juntamente com uma garantia
alargada de 3 anos.
O pack de Business Agility
inclui uma subscrição gratuita
de seis meses do The Design
Hub e do ABBYY FineScanner Premium; suportes de impressão específicos para cada setor de atividade e acesso a modelos e artes-finais.

Canon bate um recorde do Guinness
A Canon entrou no Guinness World Book of Records ao conseguir a impressão
digital da fotografia mais longa do mundo, com quase 110 metros de comprimento.
Apesar do clima adverso, a Canon superou o desafio com sua impressora fotográfica imagePROGRAF PRO-6100. Por 16 horas seguidas e mesmo sob o frio, chuva e
neve, ele conseguiu imprimir a foto digitalmente. O ano mais longo do mundo com
109,04 metros de comprimento, ininterrupto.

O RICOH ProTM Z75 B2 está aqui para pequenas tiragens
A Ricoh lançou a impressora RICOH Pro Z75, seu
sistema de jato de tinta de
alimentação de folhas soltas
B2. Esta impressora desenvolvida pela Ricoh de última
geração foi projetada para
ajudar as empresas a alcançar novos patamares em
produtividade, qualidade de
imagem e custos operacionais.
Mais do que nunca, as
gráficas comerciais buscam
expandir sua gama de aplicações e atender de maneira
econômica à crescente demanda por tiragens curtas.
Nesse sentido, a flexibilidade
de materiais e custos operacionais competitivos são fatores determinantes. Aqueles que procuram produtivi-

dade excepcional, facilidade
de uso e versatilidade de mídia, seja em papéis offset revestidos, não revestidos ou
tratados para jato de tinta,
com um dos custos operacionais mais baixos de sua
classe, se beneficiarão do
design estratégico do RICOH Pro Z75.

A RICOH Pro Z75 aproveita a tecnologia de secagem extremamente eficiente
da Ricoh, impressão automática em frente e verso,
transporte confiável de papel
e uma nova arquitetura de
controlador DFE para fornecer altos níveis de produtividade e velocidade. A exclusi-

va cabeça de impressão, tinta aquosa e tecnologia de tamanho de gota dinâmico da
Ricoh combinam com a qualidade de imagem offset, alcançando uma solução que
excede as expectativas dos
clientes de impressoras mais
exigentes.
O RICOH Pro Z75 foi desenvolvido desde o início por
especialistas da Ricoh para
permitir que os impressores
busquem novas oportunidades com total confiança, com
base nos mais de 40 anos de
experiência em jato de tinta
da empresa e na cultura de
inovação transformacional
da empresa, coletados no
próprio slogan da empresa:
Henkaku.
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Kazuyoshi Yamamoto,
Presidente da Epson
Europe, afirma: "O relatório
The Green Choice da Epson
fornece aos nossos
clientes a garantia de que
estamos a tomar todas as
medidas ao nosso alcance
para alcançar a
sustentabilidade nas
nossas operações na
Europa."

Epson publica seu relatório de
sustentabilidade europeu 2020
Epson publicou
seu Relatório de
Sustentabilidade
Europeu
"The
Green
Choice". Este
relatório não financeiro de 48
páginas fornece informações
abrangentes as ações de
sustentabilidade e CSR tomadas pela Epson para todas as suas operações na região EMEA. A Epson fez progressos significativos ao longo de 2020 no alinhamento
das suas atividades comerciais com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(ODS), um compromisso que
assumiu após o Acordo de

A

Paris de 2016 e a Convenção-Quadro das Nações
Unidas. sobre Mudanças
Climáticas (UNFCCC).
Os destaques do relatório
são:
l A Epson obteve a classificação EcoVadis Platinum
na categoria de sustentabilidade, o que significa que a
empresa atende aos mais altos padrões nas áreas de direitos humanos, condições
de trabalho, meio ambiente,
ética e compras sustentáveis. Essa conquista coloca a
Epson no seleto grupo de 1%
das empresas do setor.
l As emissões de gases
de efeito estufa por funcioná-

rio foram reduzidas em
8,56%.
l As emissões dos escopos 1 e 2 foram reduzidas em
18% (equivalente a 485.753
toneladas de CO2).
l A Epson reciclou
23.700 toneladas de materiais, como baterias, papel,
madeira, plástico e resíduos
de equipamentos elétricos.
l Atualmente, 100% do
consumo de eletricidade em
edifícios de propriedade da
Epson vem de energia renovável.
l A Epson potencialmente economizou 1,1 milhão de
toneladas de suprimentos de
plástico com a venda de
mais de 50 milhões de im-

pressoras EcoTank sem cartucho.
l A Epson participou de
atividades com mais de
11.000 alunos de todas as
idades como parte de seu
programa "Novos Horizontes", apresentando tecnologias sustentáveis aos jovens
e inspirando-os a atingir
seus objetivos de carreira.
l A Epson assinou um
acordo como parceiro de
tecnologia com o programa
Smart Sustainable Cities das
Nações Unidas, que busca
usar a tecnologia para atingir
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
em cidades ao redor do
mundo.
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Konica Minolta lança série AccurioPress C4080
Konica Minolta
anuncia o lançamento de uma nova linha de impressoras versáteis de
produção digital em cores, a
série AccurioPress C4080. Os
novos recursos da série AccurioPress C4080 incluem várias
opções de acabamento em linha, ajustes de qualidade automatizados em tempo real e fluxos de trabalho simplificados
que se integram perfeitamente
aos aplicativos de software.
AccurioPress C4080 rodando a 81 páginas por minuto, AccurioPress C4070 (71
ppm) e AccurioPrint C4065
(66 ppm) são os respectivos
sucessores das versões
C3080, C3070 e C3070L.
Com as entregas começando
agora, a série AccurioPress
C4080 oferece uma transição
fácil para a impressão digital e
inclui novos recursos importantes que permitem produtos
de impressão prontos para
uso para impressoras comer-

A

ciais e CRD de alto volume.
A série AccurioPress
C4080 oferece processamento completo de mídia e suporte aprimorado de mídia espessa para uma ampla variedade
de tipos de mídia, incluindo
papel revestido e em relevo
simples e duplex de até 360 g
/ m2. A impressora processa
folhas de papel de um lado
com 1.300 mm de comprimento e 864 mm no modo de
impressão duplex. Um novo
sensor de papel opcional calcula a gramatura e o tipo do
papel, enquanto a funcionalidade de impressão de envelope e o suporte para aplicações de papel em relevo fazem parte do pacote padrão.
Uma ampla gama de acabamento e outras funções
também são oferecidas, além
de criação de livretos, grampeamento, encadernação perfeita e encadernação com fio.
O TU-510 da Konica Minolta,
o primeiro finalizador de corte
em linha do mundo, introduzi-

do com sucesso com a impressora de produção de alto
volume AccurioPress C14000,
agora está disponível para a
série AccurioPress C4080. O
TU-510 é um cortador de quatro bordas e dobrador que permite acabamento sem margens para banners, brochuras,
mala direta e opções de corte
de cartão de visita dedicado.
As máquinas apresentam
configuração simples, caminho
de papel confiável e produtividade de até 4.399 páginas A4
por hora, juntamente com estabilidade de imagem automatizada. O IQ-501 Intelligent Quality Care exclusivo da Konica
Minolta oferece ajuste automático e em tempo real de cor e
registro e criação de perfil sem
a necessidade de conhecimento especializado. Isso reduz o
tempo de entrada e os erros.
Outros recursos simplesmente eficientes incluem linearização de motor automatizada, registro duplex automatizado, perfil automatizado e

uma função de purga. A série
AccurioPress C4080 também
utiliza a tecnologia avançada
de processamento de cores
da Konica Minolta, o processo
Screen Enhancement Active
Digital (S.E.A.D). Isso combina uma série de inovações
técnicas para garantir uma reprodução de cores excepcional em velocidade máxima.
A Konica Minolta oferece
seus próprios controladores
com o IC-609 para o AccurioPress C4080 e AccurioPress
C4070, e o IC-607 para o
C4065. Outros drivers de terceiros incluem o Fiery Image
Controller IC-419 interno ou o
Fiery Image Controller IC-317
externo. A série AccurioPress
4080 também se beneficia do
AccurioPro Suite, o poderoso
conjunto de soluções digitais
da Konica Minolta para impressão profissional, uma das
ferramentas mais versáteis e
poderosas do setor para otimizar operações de impressão e
fluxos de trabalho.

Brother recebe dois "Good Design Awards"
A Brother foi reconhecida
no Good Design Award 2020
pelo 28º ano consecutivo.
Dois de seus lançamentos
recentes foram homenageados no Japanese Awards
deste ano, acumulando um
total de 214 prêmios desde
que ela ganhou seu primeiro
prêmio em 1960 por sua máquina de costura.
Os Good Design Awards

não consideram apenas a
estética e as funcionalidades
excepcionais. A seleção de
produtos e serviços também
se baseia no valor que eles
agregam à sociedade e aos
consumidores, por meio da
experiência do usuário e do
impacto ambiental do design. Em outras palavras, o
prêmio reconhece o esforço
coletivo de todas as pessoas

criação de um determinado
produto ou serviço.
O novo fabricante de etiquetas eletrônicas profissionais PT-P910BT Cube da
Brother foi reconhecido com
o prêmio Good Design
Award Best 100, depois de
ser um dos 100 produtos ou
serviços que obtiveram a
melhor avaliação do júri.
que estiveram envolvidas na
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Canon lança
GraphiPLAZA, a
comunidade online
para gráficos de
grande formato
Canon lançou sua
nova comunidade
online, graphiPLAZA, para especialistas em gráficos
de grande formato. A plataforma é de livre acesso para
clientes, parceiros e colaboradores. O objetivo da GraphiPLAZA é fornecer uma rede
global de especialistas para
ajudar a melhorar suas práticas de negócios.
O graphiPLAZA permite
que os usuários se manten-

A

ham atualizados com as últimas tendências do mercado,
encontrem inspiração aprendendo as melhores práticas
de todo o mundo e descubram novos aplicativos interessantes. Um banco de da-

PrintFactory em parceria com Durst
A PrintFactory
anunciou
uma parceria importante com a
Durst, que agora usará a API
PrintFactory para fornecer
software de fluxo de trabalho
superior aos clientes em ambientes de impressão mistos.
O software baseado em
RIP da PrintFactory conecta
vários fabricantes sem problemas. O pacote de software de fluxo de trabalho suporta mais de 2.000 impressoras e cortadoras e oferece
um editor, calibrador e ferramenta de layout premium,
juntamente com RIP integrado com API.
A parceria entre Durst e

PrintFactory oferece
forte integração entre produtos
de fluxo de
trabalho. Isso significa que
mais clientes podem escolher as impressoras Durst para trabalhar com seus dispositivos existentes; não há necessidade de gerenciar trabalhos de impressão em sistemas diferentes. O sistema
ECO do software Durst digitaliza o processo de e-commerce, pré-impressão e impressão. Todos os produtos
oferecem uma interface baseada em navegador para
máxima flexibilidade e uma
interface para compartilhamento de dados com outras
soluções de software.

dos abrangente de características de substratos de fabricantes independentes
está disponível, compatível
com as famílias de impressoras de mesa plana Canon
Arizona e Canon Colorado

rolo-a-rolo. Com apenas alguns cliques, os usuários podem acessar a documentação técnica e do usuário final e as atualizações de firmware e software mais recentes. Além disso, a graphiPLAZA oferece um fórum interativo para facilitar as discussões com outros especialistas sobre tópicos de diferentes categorias.
O GraphiPLAZA pode ser
acessado através do link
http://graphiplaza.cpp.canon.

O EFI H1625 maximiza a
qualidade da imagem
Apresentada no mercado por sua alta capacidade,
a EFI H1625 é uma impressora projetada para maximizar a qualidade de imagem
com quatro cores mais branco, alta capacidade de impressão em tons de cinza,
bem como recursos operacionais simples, automatizados e de fácil manutenção.
Com tecnologia LED, o
equipamento permite alta
produtividade com baixo
custo, além de garantir ampla demanda em substratos
rígidos e flexíveis com projetos altamente criativos.
A qualidade de imagem
da H1625 se aproxima da
fotografia com cores saturadas e suaves, além da capa-

cidade de imprimir em escala de cinza de gotejamento
variável de oito níveis. A máquina também oferece recursos de impressão de
passagem única e multicamadas, ajudando a aumentar a lucratividade.
Projetado com tecnologia de ponta, sua manutenção com lâmpadas LED
que acendem / apagam instantaneamente garante redução nos gastos com
energia.
A EFI H1625 oferece
aos clientes uma solução de
impressão mais ecológica,
integrada com soluções EFI
Web-to-Print e MIS / ERP
com conectividade JDF nativa.
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Novo decalque da loja online
marca portuguesa de consumíveis adesivos lançou
a sua nova loja online, onde os profissionais da impressão digital de grande formato
encontram processos de compra
rápidos e intuitivos.
A plataforma digital, criada há
mais de cinco anos, foi repensada
e adaptada às novas exigências do
mercado, surgindo agora com novas funções e uma imagem renovada. Uma remodelação que permitiu reunir no mesmo espaço virtual uma "vitrine" marcante e um
ponto de venda funcional.
Rapidez e eficiência estão presentes a partir do momento em que
novos clientes se cadastram ou
clientes regulares (usuários da antiga loja) se cadastram, acessando

A
Fespa Espanha reconhece
Sistrade no VI Prêmio
Ramón Sayans
A Sistrade recebeu o Prêmio Edição Especial
2020 pelo esforço, colaboração e generosidade em
compartilhar criatividade e conhecimento com outras
empresas desde o início da pandemia.
A cerimônia de premiação foi realizada no dia 13
de novembro em um dos Webinars C! Print Days, onde a associação FESPA Espanha organizou uma
edição especial dos Prémios Ramón Sayans que a
cada ano reconhecem os melhores trabalhos em comunicação visual em várias categorias, mas este
ano homenageiam todas as empresas do sector que
se desenvolveram projetos para se adaptar a esta situação em que vivemos em 2020.

Durst ganha prêmios EDP
de Rho 2500 e melhor fluxo
de trabalho
Durst, fabricante de tecnologias avançadas de impressão e produção digital,
ganhou dois prêmios da European Digital Press Association.
Eles escolheram sua Rho 2500 na
categoria Melhor Flatbed / Hybrid Printer> 250m2 / he a outra categoria Durst Workflow.
Os prêmios são mais um reconhecimento da inovação da Durst enquanto ela continua sua jornada
para se tornar uma fornecedora de soluções completas em linha com sua estratégia "Pixel to Output".
Anúncios recentes incluem a impressora de alta velocidade P5 350, junto com Durst "Automat," e expansão das soluções de tinta, análise, automação e
fluxo de trabalho da impressora. O premiado fluxo de
trabalho Durst também está disponível para impressoras não Durst.

sua conta com os mesmos dados.
A partir daí, eles têm tudo o que
precisam à disposição para fazer
seus pedidos. Não só de forma
simples e informada, mas também
com as vantagens, como descontos, incluídas na campanha de
lançamento da nova loja.

Cores mais vibrantes em látex com
a série Ricoh Pro L5100e
Com a
opção de
incorporar
tinta laranja
e verde, as
impressoras de látex
Ricoh Pro
L5160e e Ricoh Pro L5130e agora expandem sua gama de cores
para fornecer resultados mais vivos e permitir a reprodução precisa de mais tons Pantone e cores
de marca.
Os dois novos modelos adicionam tinta verde e laranja para oferecer uma gama de cores muito
mais ampla em comparação com
a tecnologia atual. Três cabeças
de impressão Ricoh Gen 5 escalonadas alcançam velocidades de
impressão de até 46,7 metros quadrados por hora ao imprimir no
modo externo de alta velocidade
de 4 cores e 25 metros quadrados
por hora no modo interno de 4 cores de alta qualidade. Além de

usar a gama de tintas
expandida,
é possível
imprimir
CMYK duplo para
maior produtividade e CMYK + branco para
materiais de transferência, substratos metálicos e escuros.
O desempenho eficiente é garantido graças ao ColorGATE Productionserver Select. A solução de
software RIP líder de mercado
atende às demandas de impressão de grande formato. Dessa
forma, os usuários se beneficiam
de cores consistentes e previsíveis
e podem imprimir cores especiais
para a satisfação do cliente. O
software também oferece funções
de container e ladrilho, além de
automação de processos. O mecanismo de impressão Adobe
PDF é a chave para um desempenho superior do produto.
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EDP homenageia impressora
de grande formato Agfa Oberon RTR3300
impressora a jato
de tinta Oberon
RTR3300 da Agfa
recebeu o prêmio
da European Digital Press Association (EDP)
de 2020 por "Sistema de impressão panorâmica e de
grande formato na categoria
de impressora rolo a rolo de
até 320 cm" .
O júri da EDP descreveu
a Oberon como uma impressora "robusta e fiável" e elogiou, entre outras coisas, a
sua capacidade de imprimir
bons sólidos em cores difíceis como o vermelho e o
preto, e a optimização inteligente da utilização de substratos. Ele concluiu que "o

A

valor pelo dinheiro desta impressora a torna uma solução excelente."
O Oberon foi apresentado
ao mercado no início deste
ano. É uma máquina de ponta
a ponta dedicada de 3,3 m,
combinando alta qualidade
com uma ampla variedade de
substratos e excepcional facilidade de uso. O Oberon
RTR3300 atinge 224 m² / h. A
opção de rolo duplo permite o
manuseio de dois rolos de até
1,6 m de largura cada, dobrando a produção total.
O Oberon RTR3300 suporta uma grande variedade
de substratos e uma grande
variedade de aplicações.
Além das lâmpadas de cura

Philip Van der
Auwera, gerente
de produto.
LED resfriadas a ar, a Oberon
RTR3300 inclui uma mesa
resfriada a água exclusiva
que mantém a zona de impressão em temperatura ambiente para processar perfeitamente qualquer tipo de mídia em rolo sensível ao calor.
A função especial de impressão em malha facilita a
impressão em malha ou tela

microperfurada (com ou sem
revestimento). As tintas LED
UV Oberon RTR3300 foram
otimizadas para substratos
flexíveis e receberam a mais
alta categoria de certificação
GREENGUARD Gold, o que
significa que atendem a alguns dos padrões de emissão
de produtos químicos mais rigorosos do mundo.

Impressora têxtil EFI Reggiani BOLT recebe prêmio
A impressora têxtil digital Reggiani BOLT de passagem única EFI
da Electronics For Imaging, Inc. foi
homenageada com o prêmio PRINTING United Alliance InterTech
Technology.
A EFI Reggiani BOLT é a primeira impressora têxtil a receber este
prêmio. Graças ao seu conceito inovador de cabeça de impressão e
sistema de fornecimento de tinta de
alto desempenho que permite imprimir diretamente em material têxtil, a impressora EFI Reggiani BOLT (1,8 metros de largura) tem uma velocidade de
produção de 90 metros por minuto com
uma resolução de 600 x 600 pontos por
polegada (dpi). Produz imagens de alta

qualidade com tamanhos de gota variando de 5 a 30 pl e imprime em uma
resolução mais alta de até 600 x 4800
dpi para atender a todos os requisitos
de design de seus clientes.
Uma solução de plataforma indus-

trial robusta projetada para operação 24 horas por dia, 7 dias por
semana, a impressora Reggiani
BOLT incorpora um cabeçote de recirculação inovador, de baixa manutenção e início rápido para impressão de alta qualidade. com um
maior tempo de atividade. Os usuários podem reduzir o custo por metro
de têxteis impressos digitalmente
com o EFI Reggiani BOLT, enquanto geram uma gama mais ampla de
designs de forma rápida e eficiente.
Além disso, a impressora pode incluir
opcionalmente uma ou mais estações
de impressão analógicas, que são integradas à impressora digital para obter
efeitos especiais.
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Microfábricas e equipamentos
Mimaki TS55 estão na moda
Por: Digidelta
uma altura em que
as casas de moda
estão a repensar o
formato e a época
das colecções, o
futuro da produção têxtil digital
é promissor para quem pretende ir ao mercado e para
quem procura peças personalizadas. As microfábricas chegaram e não precisam das
passarelas como centro das
atenções. Os processos são
mais ágeis e sustentáveis e a
impressora TS55-1800 é um
dos equipamentos da Mimaki
que mais se destaca na hora
de imprimir.
A evolução da produção
têxtil digital entrou em uma nova era em que as peças são
feitas sob medida por meio de
processos mais ágeis e sustentáveis. Boas notícias para
estilistas e demais profissionais que desejam se integrar a
esse mercado, para consumidores que gostam de produtos
exclusivos roupas e decorações, e para o planeta que
aplaude o consumo mais moderado e o desperdício reduzido.

N

A noção de "micro"
da palavra microfábricas está associada ao
formato das linhas de
produção, compostas
por recursos humanos
mais especializados e
recursos materiais
mais avançados. A automação, digitalização e interconectividade dos equipamentos aceleram e rentabilizam todo o processo, tornando as microfábricas uma referência para as "fábricas inteligentes" que muitos associam
à Indústria 4.0 (Quarta Revolução Industrial).
O modelo foi apresentado
em Frankfurt no ano passado
durante a feira Texprocess e
outros eventos do setor (presencial e online). São cinco
etapas que distanciam a ideia
de materialização, começando pelo design, onde amostras físicas dão lugar a modelos virtuais e simulações 3D.
As novas peças ganharam
forma em muito pouco tempo
depois de passar pelas fases
de estamparia, corte, costura
e estampagem.

MICROFÁBRICAS

A mentalidade das pessoas mudou nos últimos anos e
as grandes marcas começaram a dividir os holofotes com
as microfábricas. Um conceito
que tem como palavra de ordem a individualização e que
não se deixa enganar pela
noção de "micro", pois pode
ser adotado por empresas de
todos os portes, desde um pequeno estúdio até uma fábrica.

MIMAKI COM A RESPOSTA CERTA
PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL

PERSONALIZAÇÃO EM
MICROFÁBRICAS

UM NOVO CONCEITO:

lotes menores ou peças "sob
demanda" com baixos custos
de produção e poucos materiais excedentes. Para quem
pretende se lançar no mercado, esta possibilidade é um
"must have", pois permite
apresentar exclusividade criativa e apoio personalizado
sem preços exorbitantes.
Os detalhes fazem toda a
diferença e a qualidade não é
mais "riscada" com pressa,
mas "reforçada" com o uso de
tecnologia de ponta e tintas
certificadas. Razões imperiosas que tornam as microfábricas e os equipamentos desenvolvidos pela Mimaki "na
moda" nos processos de revestimento, impressão, vaporização e lavagem.

A abordagem de customização do produto final pode
fazer a produção em massa
"demodé"? Não temos resposta para essa questão,
porém os tempos estão mudando e muitos profissionais
começam a se questionar:
"Responder ao mercado com
quantidade ou qualidade?
Qualidade, claro, mas ... como? "
A resposta está nas microfábricas e na hipótese de

A resposta tecnológica às
microfábricas está completa e,
na fase de impressão, a equipe da Mimaki TS55-1800 "preenche a lacuna" com diferentes "estilos" de negócios. Para
saber estabelecer uma
tendência, primeiro você tem
que saber, por isso compartilhamos dicas valiosas sobre
esta impressora de sublimação têxtil.
A velocidade máxima alcançada é de 135m2 / he está
equipada com rolo de papel
automático após impressão

com barra tensora, secador externo que aumenta a capacidade de
secagem em 30% e sistema de suporte para
mini rolo jumbo com
2500m. A altura das cabeças de impressão pode ser ajustada para
usar papéis de transferência
mais finos e as impressões podem ter até 1,9 m de largura.
As cores são um fator chave e as tintas SB610, alimentadas em granéis de 2 ou 10 litros por cor, são diferenciadas
por preços competitivos, inúmeras configurações, alta
densidade, opções de amarelo fluorescente e rosa, certificação OEKO-TEX segura em
contato com os tecidos com a
pele, menos espessura e menos spray de tinta durante a
transferência na calandra.
A equipe também "modela" as microfábricas com vários sistemas que permitem
suavizar as gradações de cores (Variable Dot), passando
automaticamente de um frasco de tinta vazio para um
cheio (UISS), detectando bicos entupidos e substituindoos (NCU e NRS), reduzindo o
efeito de bandas (MAPS4) e a
redução do número de limpezas das cabeças de impressão (Wiper).
Resumindo, com o equipamento Mimaki TS55-1800 na
linha de produção, as tendências em roupas, incluindo roupas esportivas e decoração,
serão facilmente definidas.
Primavera Verão Outono Inverno? Isso não importa mais.
Chegaram as microfábricas e
tudo indica que não serão
uma "moda passageira".
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InterioJet para decoração de interiores
nterioJet 3300 é um sistema de impressão a jato
de tinta multipass à base
de água para impressão
em papel decorativo usado em decoração de interiores, como móveis e pisos laminados. Permite a criação
de decorações personalizadas, incluindo logotipos de
marcas, imagens ou temas
sazonais.
O InterioJet é baseado na
mesma plataforma de jato de
tinta Agfa Jeti Tauro LED UV,
oferecendo o mesmo nível de

I

confiabilidade e agora inclui
cabeçotes de impressão, tintas e um sistema de secagem
adaptado para tintas pigmentadas à base de água.
O sistema InterioJet pode
imprimir em dois rolos ao
mesmo tempo (cada um com
largura máxima de 155 cm e
peso máximo de 600 kg) a
uma velocidade de até 340
m2 por hora. Obtenha uma
qualidade de impressão consistente e ideal em seu trabalho, bem como em todos os
pedidos de impressão. Des-

taca-se por gerar níveis superiores de contraste, nitidez e
saturação de cores, que se
adaptam aos perfis de cores
típicos da indústria decorativa.
Ao incorporar a tecnologia
'Thin Ink Layer', carro-chefe
da Agfa, o InterioJet apresenta baixo consumo de tinta, reduzindo o custo e o impacto
ambiental da produção. Pode
ser facilmente combinado
com vários processos de impregnação e laminação.
Como as impressoras a

jato de tinta de grande formato da Agfa, a InterioJet apresenta o software de fluxo de
trabalho Asanti da Agfa que
controla, simplifica e automatiza todo o processo de impressão, da pré-impressão
ao acabamento.
A empresa desenvolveu
tintas pigmentadas à base de
água específicas para o sistema InterioJet. Essas tintas
ecológicas têm secagem rápida e usam pigmentos específicos que fornecem alta
cobertura de cor.

Roland DG ganha prêmio de Produto do Ano pela tinta TR2
A tinta Roland DG TR2
ganhou o prêmio PRINTING
United Alliance 2020 Produto
do ano na categoria de tintas
digitais: solvente / eco-solvente / látex.
Formulada especialmente para uso com impressoras / cortadoras de grande
formato TrueVIS VG2 / SG2
da Roland DG e a nova impressora de grande formato
TrueVIS VF2-640, a tinta
TR2 com certificação GRE-

ENGUARD Gold apresenta
uma gama de cores expan-

dida e produz gráficos incrivelmente vibrantes e detal-

hados. Com três configurações de cores diferentes
em CMYK, além de ciano
claro, magenta claro, preto
claro, branco ou laranja ou
novo verde, a tinta TR2 oferece aos usuários mais liberdade e controle de cores do
que nunca. A adição de tinta
verde ou laranja também
permite uma combinação de
cores incomparável ao reproduzir cores de marcas
específicas.
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Os vinis antimicrobianos Coala
Coversafe demonstram ser eficazes
face ao causador do COVID-19
gama de vinis Coala Coversafe da Antalis, desenvolvida
pela empresa francesa Pylote e fabricada pela Gergonne Industrie,
comprovou ser eficaz na eliminação do vírus SARS-CoV-2,
após ter passado por diferentes testes de acordo com a
metodologia da norma ISO
21702 realizada pelo Departamento de Virologia da Universidade de Limoges (França).
O estudo comparou a superfície dos vinis autocolantes
Coala Coversafe ativados pela tecnologia Pylote com outras superfícies de controlo
semelhantes sem esta tecnologia. O contacto do vinil Coa-

A

la Coversafe com a estirpe
Basa do coronavírus humano
SARS-CoV 2 provocou uma
redução da carga viral logarítmica em 1,42 log após 1 hora

Mondi entra no
consórcio CELAB
A Mondi, fabricante global de embalagens e
papel, juntou-se ao consórcio recém-criado CELAB (Circular Economy for Labels). Esta iniciativa da indústria foi fundada por empresas da
indústria de etiquetas autoadesivas para criar
maior circularidade para seus produtos, melhorando e promovendo a reciclagem de lonas removíveis e matrizes em todo o mundo.
Ao ingressar na CELAB, a Mondi e outras
empresas líderes na indústria de etiquetas autoadesivas facilitará a colaboração global, promoverá iniciativas regionais e promoverá a
adoção universal das melhores práticas da
indústria.

de contacto, ou seja, uma
eficácia de 96% que persistiu
após 10 dias de cultivo.
Estes resultados foram obtidos num ambiente que re-

produz condições extremas
de utilização (gordura e sujidade) para além da normal.
A principal característica
do vinil antimicrobiano Coala
Coversafe é manter a higiene
microbiológica durante toda a
vida útil das superfícies. É seguro para os utilizadores, incluindo crianças. Ativado pela
tecnologia Pylote (testada durante mais de 4 anos sem perder eficácia), tem uma ação
de descontaminação antimicrobiana imediata, estável e
permanente, nomeadamente
contra vírus e bactérias, e ajuda a prevenir a propagação do
COVID-19, bem como de outras infeções transmitidas por
contacto.

Rede de eficiência energética
ChePap Rhein-Ruhr
A Mitsubishi HiTec Paper e 13 outras empresas da indústria química e
de papel da Renânia do Norte-Vestfália economizam mais 113 milhões de
quilowatts-hora de energia e, portanto, mais de 36.000 t de CO2 por ano.
A Rede de Eficiência Energética ChePap Rhein-Ruhr voltou a ter um
saldo positivo. Após uma economia de energia considerável ter sido alcançada por meio de uma cooperação estreita entre 2016 e 2018, o segundo período de 2018 a 2020 também produziu resultados positivos com
as 14 empresas da indústria química e de papel da NRW. Além dos 158
milhões de quilowatts-hora de energia economizados por ano desde o primeiro trimestre, agora foram economizados 113 milhões de quilowatts-hora adicionais por ano. A economia da rodada atual corresponde a uma redução de CO2 de 36.477 toneladas por ano, que é, afinal, a pegada de
CO2 de 3.500 cidadãos alemães.
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Relatório de acompanhamento
do Conselho Europeu de
Reciclagem de Papel 2019
Conselho Europeu de Reciclagem de Papel
publicou recentemente seu Relatório de Monitoramento de
2019. Este relatório, publicado anualmente, monitoriza o
progresso relacionado com a
Declaração Europeia sobre
Reciclagem de Papel 20162020.
Desde 2000, a cadeia de
valor europeia do papel está
comprometida com o duplo
objetivo de melhorar a reciclagem e aumentar os esforços
para remover os obstáculos à
reciclagem de papel na Europa. Em 2016, os signatários
da nova Declaração Europeia
sobre Reciclagem de Papel
declararam seu compromisso

O

de alcançar uma taxa de reciclagem de papel de 74% até
2020.
Em 2019, 72% de todo o
papel e cartão consumido na
Europa foi reciclado. A coleta
de papel para reciclagem diminuiu 2,5% em relação a
2018 e atingiu 57,5 milhões
de toneladas. O consumo de
papel e papelão diminuiu
mais fortemente em relação a
2018 e caiu para 79,8 milhões
de toneladas. A taxa de reciclagem, portanto, aumentou
de 71,7% em 2018 para 72%
em 2019.
Em comparação com o
ano base da Declaração
(2015), a quantidade de papel
e papelão recolhidos e reciclados diminuiu 1,6 milhões
de toneladas.

Máscaras de alta
qualidade com
embalagem superior
A combinação
única de qualidade e recursos gráficos da Algro Design Advanced
convenceu o fabricante têxtil
Wolford a emba- Wolford AG.
lar seu nariz e
protetor bucal inovadores. Para as embalagens
da "Máscara Care", a empresa optou por um
cartão celulose de elevada qualidade com peso de 350 g / m², que garante a máxima cobertura de cor e brilho, bem como uma vasta gama
de opções de acabamentos.

Na Europa, a indústria de
papel era consistente no uso
de papel para reciclagem. A
queda na coleta pode ser explicada por uma nova redução na demanda chinesa
por papel para reciclagem,
em linha com a decisão do
governo chinês de reduzir sua
dependência de matérias-primas secundárias originárias
de terceiros países até 2020.

Se a taxa de reciclagem
de 74% pode ou não ser alcançada até 2020, dependerá
do desenvolvimento do consumo de papel e papelão, que
será afetado pelo surto da Covid-19 e pela recessão econômica geral. Novas capacidades de reciclagem estão sendo construídas, mas nem todas estarão online devido às
consequências econômicas
da Covid-19.
A mudança estrutural nos
padrões de consumo de papel continuou em 2019: a redução do consumo de papel
jornal acelerou em 2019 a
uma taxa de 6,5%, enquanto
o consumo de materiais de
caixa, o outro produto de papel reciclado diminuiu apenas
ligeiramente em 0,6%.

Flow Cosmetics escolhe caixas
sustentáveis da Metsä Board
A Flow Cosmetics, uma empresa finlandesa de cosméticos
naturais, selecionou o papelão
da Metsä Board, parte do Metsä
Group, como seu material de embalagem preferido para sua linha
inovadora de shampoos e sabonetes corporais e faciais.
O MetsäBoard Natural FBB
foi selecionado para a embalagem cartonada por sua aparência visual, leveza e ecologia.
Além disso, a superfície não revestida do papelão tem uma bela
aparência natural. A placa
MetsäBoard Natural FBB é uma
placa nova e leve, e sua superfí-

cie lisa também facilita uma boa
qualidade de impressão. Além
das técnicas de impressão, folhas simples foram utilizadas no
pós-processamento das embalagens, gividando uma aparência
luxuosa à embalagem final.
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Novo ImagePerfec SafeTouch da Spandex
novo ImagePerfect SafeTouch
é um laminado
transparente de
80 mícrons, disponível em acabamentos
brilhantes e foscos. O filme
incorpora o agente antimicrobiano altamente eficaz
zinco piritionato e oferece
mais de 99,99% de proteção

O

comprovada contra o crescimento de uma variedade de
bactérias, fungos e parasitas comuns.
O agente antimicrobiano é
encapsulado na camada de
filme, ao invés de aplicado como um revestimento. Isso garante que as propriedades
protetoras do produto sejam
preservadas mesmo com lim-

pezas abrasivas regulares,
proporcionando proteção garantida por três anos.
Com seu adesivo de remoção à base de solvente, semipermanente e livre de resíduos, ImagePerfect ™ SafeTouch é adequado para aplicação direta em superfícies. A
alta transparência do filme
preserva a estética natural da

superfície original. Também
pode ser utilizado para laminação de superfícies impressas, após 48 horas de secagem da tinta.
ImagePerfect SafeTouch é
completamente resistente à
limpeza frequente com solventes como 70,0% de etanol,
0,1% de IPA e 5,0% de cloreto
de benzalcônio.

Metsä Board certificada para
compostabilidade industrial
A Metsä Board, um produtor europeu de pranchas leves premium e parte
do Metsä Group, anuncia que suas
pranchas obtiveram certificados DIN
CERTCO para compostabilidade industrial que atendem aos padrões DIN EN
13432 e ASTM D6400. Além disso, a
placa de barreira ecológica Metsä Bo-

ard MetsäBoard Prime FBB EB também
possui um certificado de compostabilidade para uso doméstico.
As caixas de papelão, caixas dobráveis e kraftliners brancos da Metsä são
feitos de fibras de madeira virgem provenientes de florestas geridas de forma
sustentável no norte da Europa. Eles

Avery Dennison cria aliança
estratégica com Lampe Textiles

A Avery Dennison Graphics Solutions
Europe firmou uma aliança estratégica
com a Lampe Textiles para se tornar a
distribuidora exclusiva de tecidos autoadesivos para janelas no setor gráfico para a Europa, Oriente Médio e Norte da
África (EMENA).
Os materiais de lula são filmes para
impressão digital, resistentes ao calor e
à umidade. Eles oferecem proteção solar e são facilmente aplicados em su-

perfícies de vidro. O tecido de lula tem
uma aparência de linho e já vem pronto
para ser impresso. Oferece às residências, escritórios e hotéis um aspecto delicado, minimalista e elegante e está disponível em seis cores (Giz, Osso, Carvalho, Cinza, Pedra e Carvão). Dependendo da cor, o filme desvia entre 25% e
36% da energia solar, ajudando a reduzir a temperatura interna durante o
verão.

são seguros para contato direto com alimentos e livres de produtos químicos
fluorados. Os painéis Metsä são leves e
fortes, contribuindo para a redução da
pegada de carbono em toda a cadeia.

Mondi apresenta
NextLiner
A Mondi, uma empresa do mercado de
soluções de papel e embalagem, desenvolveu o primeiro liner de silicone para papel kraft
revestido de polietileno
(PCK) sustentável e
agora o está apresentando em escala global. Esses tipos de suporte são essenciais para o transporte e proteção de
produtos adesivos sensíveis à pressão
(PSA). Atualmente, é normal descartá-los
uma vez que os produtos PSA que acompanham tenham sido usados. O NextLiner
da Mondi usa uma base de papel reciclado
com um revestimento de origem sustentável. O uso de fibras recicladas e materiais
renováveis pode ter um impacto positivo
na redução da pegada ambiental do NextLiner usado em artes gráficas, fitas adesivas e outras aplicações industriais.
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AGENDA 2021

n

Conferência EFI Engage
Evento virtual para clientes
25 de janeiro a 5 de fevereiro

n

Interpack 2021
Indústria de embalagens,
contêineres e embalagens
25 de fev. a 3 de março de 2021
Centro de Exposições
Düsseldorf (Alemanha)

www.messedusseldorf.es/interpack-2020

n

InPrint Munich 2021 /
ICE Europe / CCE International
Exposição internacional de
tecnologia de impressão para
manufatura industrial
9 a 11 de março de 2021
Munich Trade Fair Centre
Munique, (Alemanha)

n

Labelexpo Americas /
Brand Print Americas
23 a 25 de março de 2021
Centro de convenções
Donald E. Stephens
Rosemont - Illinois - Chicago
(Estados Unidos)

n

Fespa Brasil 2021
24 a 27 de março de 2021
Expo Center Norte
São Paulo, (Brasil)

https://www.fespa.com/es/eventos/2021/
fespa-brasil-2021

n

ProFood Tech 2021
13 a 15 de abril de 2021
McCormick Place
Chicago (EUA)

n

LatinPack CHILE 2021
Criando um mundo sustentável
14 a 16 de abril de 2021
Centro de eventos Espacio Riesco
Santiago, (Chile)

https://latinpack.cl/

n

Virtual.drupa 2021
Evento virtual
20 a 23 de abril de 2021

n

Empack 2021
21 e 22 de abril de 2021
Feira IFEMA de Madrid
Madrid (Espanha)

n

IOTSWC
Congresso Mundial de Soluções
para Internet das Coisas
11 a 13 de maio de 2021
Barcelona (Espanha)

n

22º Congresso AIFEC
Maio de 2021
Bernidorm (Espanha)

n

MEAT-TECH
17 a 20 de maio de 2021
Fiera Milano
Milão, (Itália)

n

Peru Expo Pack
Feira de Recipientes,
Embalagens e Embalagens
2 a 5 de junho de 2021
San Miguel - Lima (Peru)

n

LatinPack CHILE 2021
28 a 30 de julho de 2021
Espaço Riesco
Santiago, Chile)

n

Flexo&Labels
31 maio a 3 junho de 2021
Pro Magno. Centro de eventos
São Paulo, (Brasil)

n

Andigraphic 2021
24 a 27 de agosto de 2021
Corferias
Bogotá (Colômbia)

n

Expographic 2021
2 a 4 de setembro de 2021
Centro de Convenções
Costa Rica

n

Digicom
Feira de Impressão Digital
e Comunicação Visual
14 a 16 de setembro de 2021
IFEMA
Madrid (Espanha)

n

Promogift
Feirade brindes promocionais e
máquinas personalizadas
14 a 16 de setembro de 2021
IFEMA
Madrid (Espanha)

n

Labelexpo Europe 2021
21 a 24 de setembro de 2021
Expo Bruxelas
Bruxelas, (Bélgica)

n

Congresso Mundial de Mídia
73º Congresso Mundial de Mídia
de Notícias
28º Fórum Mundial de Editores
V Cúpula das Mulheres nas Notícias
Centro de Exposições Nangang
28 a 30 de setembro de 2021
Taipei, (Taiwan)

n

C! Print Madrid 2021
7ª edição
28 a 30 de setembro de 2021
Pavilhão de Vidro Casa de Campo
Madrid (Espanha)

n

Fespa Global Print Expo
Impressão digital e serigrafia
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)

https://www.fespaglobalprintexpo.com/

n

European Sign Expo 2021
Exposição para sinalização não
impressa e comunicação visual
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)

https://ese.fespa.com

n

Sportswear Pro
Fabricação de roupas esportivas
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)

https://www.sreenshotpro.com/

n

Hispack 2021
Embalagem, Processo e Logística
19 a 22 de outubro de 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (Espanha)

n

Print Santiago 2021
20 a 22 de outubro de 2021
Espaço Riesco
Santiago, (Chile)

n

Expographic 2021
Exposição Latino-americana
de Tecnologia de Impressão,
Etiqueta e Embalagem
26 a 29 de outubro de 2021
Centro de convenções Expo
Guadalajara (México)

www.expografica.com

n

Aspack Congress
Deixe entrar a luz
28 a 31 de outubro de 2021
Hotel Myriad by Sana
Lisboa, (Portugal)

n

FESPA México 2021
Exposição de Impressão Digital
e Têxtil
Novembro de 2021
Citibanamex Center
Cidade do México, (México)

n

ERA Packaging and
Decorative Gravure Conference
Início de novembro de 2021
Salónica (Grécia)

n

FESPA Eurasia
2 a 5 de dezembro de 2021
Istambul Expo Center
Peru

n

Labelexpo Asia 2021
7 a 10 de dezembro de 2021
Centro de Exposições de Xangai
Xangai, (China)

n

Gulf Print & Pack 2021
14 a 16 de dezembro de 2021
Dubai World Trade Center
Dubai, (Emirados Árabes Unidos)

Diretório

de

Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20.
FORNECEDORES

Companhia

Web site
ANASISCOR.
www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA
www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER
www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL
www.canon.pt
CARLOS GOMES
www.carlosrgomes.com
DIGIAL HIRES
www.dhires.com
ELOI FERREIRA
www.eloiferreira.pt
EMETRÊS
www.emetres.pt
FAMAG
www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal
FORMATO LP
FUJIFILM Portugal
GRAFODINÂMICA
GRAFOPEL
IBEROPRENSA
IMPRESSIVE WORLD
INDUQUÍMICA
ISOGRAPH
KONICA MINOLTA
KYOPRINT
LACOR

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS
Adast, Solna, Hamada,
Heidelberg, Roland, Polar…
SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA
FALAMOS PORTUGUÊS
LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

www.fedrigoni.es
www.lpereira.pt
www.fujifilm.pt
www.grafodinamica.pt
www.grafopel.pt
www.iberoprensa.net
www.impressive-world.pt
www.induquimica.pt
www.isographsl.com
www.konicaminolta.pt
www.kyoprint.pt
www.lacor.com

LUSOROL
www.lusorol.pt
MAGCOP
www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA
www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO
www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO
www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL
www.ricoh.pt
TORRASPAPEL
www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL
www.xerox.com

líder em pós-impressão

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA

MODELOS: LG800 / LG1100

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING
MODELO 1060 S

Shanghai Yawa
Máquinas de impressão
Fundada na década de 1920, a Shanghai YAWA
Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa
centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing
estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery
Plant em Xangai.
Em 1940, os sucessores de Wang, Wang
Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a
Shanghai Dechang Machinery Plant com 600
dólares de prata. Após a fundação da Nova
China, a empresa mudou-se e se expandiu
várias vezes antes de ser renomeada
rebautizada como Shanghai No.4 Printing
Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e
inauguração, com o apoio do então prefeito de
Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing
Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong
TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É
também a primeira joint venture na indústria de
máquinas de impressão na China. O ano de
2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a
zero, avança e inicia um novo capítulo.
As máquinas incorporam componentes padrão de
fabricação internacional, como tecnologia elétrica
e eletrônica em motores e dispositivos da
Siemens, software da Schneider, sensores da
Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING
MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

sharedrisk@sharedrisk.es
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Multisac instala la máquina de
costura de manguitos de Enprom

Enprom Solutions, a empresa conjuntsa de A B Graphic e Kocher +
Beck, instalou recentemente uma
das suas inovadoras soluções de
costura de manga no negócio de
embalagens flexíveis portuguesa, a Multisac.
A máquina, um modelo eRS60, apresenta o
novo sistema de aplicação de solvente por rolo motorizado Smart Wheel patenteado da Enprom, que comprovadamente aumenta a produtividade, reduz custos e melhora a qualidade da emenda da manga. O eRS60 foi instalado na principal unidade de produção da Multisac em Vozuela.
A operar principalmente no mercado interno, mas também exportando produtos para países da UE (França e Espanha) e para

A
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países africanos de expressão portuguesa, a
Multisac especializou-se na produção de soluções de embalagens flexíveis há mais de
20 anos. Concentrando suas atividades nas
indústrias alimentícia, química e farmacêutica, a Multisac utiliza impressão flexográfica e
digital, laminação sem solvente e à base de
solvente, rebobinamento, máquinas de embalagem, bag-in-box e sleeves como suas
principais tecnologias.
Com o foco na redução do seu impacto
ambiental, aliado aos seus compromissos de
I&D, a Multisac maximiza as oportunidades
de aumento da competitividade e penetração
no mercado, através de uma estratégia de investimento em equipamentos tecnologicamente avançados.

Esko anuncia
venda de seu
negócio
Kongsberg para
OpenGate
Capital
A Esko, desenvolvedora
global de soluções integradas de software e hardware
para embalagens, etiquetagem e indústrias de grande
formato, anunciou que planeja vender seu negócio de
acabamento digital Kongsberg para a OpenGate Capital, sujeito a informações ou
consultas. com os órgãos representativos dos trabalhadores ao abrigo da legislação local.
A venda planejada inclui
as instalações originais de
pesquisa e desenvolvimento
da Kongsberg na Noruega e
as instalações de produção
em Brno, na República
Tcheca. A OpenGate Capital
é uma entidade de private
equity com sede em Los Angeles, Califórnia, com escritório europeu em Paris e
investimentos em cinco continentes.

Packaging Labelling & Converting

Screen e CGS ORIS apresentam
uma nova tecnologia
Projeto REFUCOAT europeu
O projeto REFUCOAT permitiu o desenvolvimento de
processos de produção de bioplásticos inovadores e eficientes para embalar alimentos a partir de materiais renováveis, que poderiam substituir o uso de matérias-primas convencionais de origem fóssil e que também são
recicláveis.
Três sistemas diferentes de embalagem biológica ativa foram desenvolvidos especificamente para embalar
carne fresca de frango, cereais e lanches, formulando revestimentos à base de bacteriófagos que reduzem o
crescimento da bactéria Salmonella em amostras de peito de frango embaladas em atmosfera modificada.

Brandsummit dá vida
ao Coco Vegan
Nasce Coco Vegan, a nova marca de produtos veganos e prontos para comer. A Brandsummit desenvolveu sua identidade e embalagem com base neste
discurso: vegana, pronta para comer, 100% natural e
rótulo ecológico.
Do estúdio de design valenciano optaram por um
design clean como tipo de alimento e valores de marca: um compromisso com a saúde e a qualidade, com
o máximo respeito pela natureza e pelos animais. Assim, foi criada uma identidade gráfica direta, sincera,
transparente e oportuna.
Sob a premissa da sustentabilidade, os recipientes
Coco Vegan são feitos de vidro reciclável e reutilizável, acompanhados de um rótulo que diz exatamente
o que o produto é e o que o consumidor precisa saber:
um rótulo simples, onde as informações de interesse
estão localizadas de forma rápida e fácil.

Colaboração
Asahi e Esko
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A Asahi Photoproducts,
pioneira no desenvolvimento
de chapas flexográficas de
fotopolímero, e a Esko, fornecedora global de soluções
integradas de hardware e
software para embalagens,

creen Graphic Solutions Co., Ltd. e CGS
ORIS desenvolveram
uma nova tecnologia
que vai economizar
tempo, levar a uma melhor qualidade de impressão e atender à
necessidade crescente de soluções independentes de gerenciamento de cores. A nova solução de correspondência de cores especiais CxF, disponível
para CGS ORIS CxF Toolbox, é
uma resposta às demandas do
mercado por software que pode
garantir consistência de cores e
melhorar a eficiência para clientes novos e existentes.
Na indústria de rótulos e embalagens, cores especiais costumam ser usadas para reproduzir
com precisão as cores da marca. E é na impressão de cores
especiais em particular que o
formato de intercâmbio de cores
CxF foi reconhecido por mais de
uma década como um dos melhores métodos para capturar e
transmitir todos os detalhes em
uma cor. Ao contrário dos perfis
ICC convencionais, os dados
CxF incluem informações espectrais para cores especiais, incluindo meios-tons e transmitân-

S

etiquetas e indústrias de
grande formato, anunciaram
sua colaboração para desenvolver uma solução inovadora de produção automatizada de chapas flexográficas.

cia. Isso permite cálculos de cores mais precisos e uma base
ideal para uma reprodução de
cores precisa a qualquer momento.
Screen Graphic Solutions
Co., Ltd e CGS ORIS desenvolveram uma tecnologia que prevê
meios-tons a partir de dados colorimétricos limitados usando um
algoritmo proprietário. Isso gera
dados CxF completos automaticamente, economizando uma
quantidade significativa de tempo. Isso facilitou a adoção do
CxF por novos usuários, além de
melhorar a eficiência dos usuários existentes.
A impressora a jato de tinta
UV recém-desenvolvida da
Screen para etiquetas, Truepress Jet L350UV SAI, processa
arquivos PDF com dados CxF
incorporados e pode separá-los
em até seis cores CMYK + OB
(recurso disponível no início de
2021). Combinada com a tecnologia de separação multicor
CGS ORIS X Gamut, a tecnologia jato de tinta da Screen permite a reprodução de cores especiais, mesmo com um conjunto
de tintas fixas expandidas em
impressão de alta qualidade.

A colaboração combinará
as principais tecnologias de
hardware e software de ambas as empresas para oferecer uma solução altamente
eficiente e sustentável para a
indústria de embalagens.

Packaging Labelling & Converting

Bobst Group acelera sua jornada digital
Bobst Group e a
SEI Laser unirão
forças para acelerar o desenvolvimento de soluções de conversão digital
de laser para a indústria de
etiquetagem e embalagem.
As sinergias entre as duas
empresas vão permitir o desenvolvimento de novas soluções e uma abordagem que
responda às necessidades
dos clientes.
A nova atividade irá desenvolver e comercializar soluções de corte digital a laser
para etiquetas, embalagens
flexíveis e dobráveis e papelão ondulado em todo o
mundo.
Assim que você obtiver todas as autorizações necessárias, o Bobst Group oferecerá
mais informações sobre seus
esforços para moldar o futuro
do mundo das embalagens.
Adicionalmente, a BOBST
também anunciou a aquisição dos restantes 49,9% da
Mouvent AG para reforçar a

O

expansão do seu portefólio
de impressão. A BOBST adquiriu 50,1% da RADEX em
junho de 2017 para desenvolver a Mouvent AG, uma
start-up dedicada à impressão com tinta digital. O
objetivo era explorar e preparar as seguintes inovações
para transformar a produção
de embalagens. O trabalho

realizado nos últimos três
anos foi muito fecundo e positivo.
A inovadora tecnologia de
cluster Mouvent foi aplicada
nas impressoras Mouvent
LB-701, LB-702 e BOBST
MASTER DM5. Apesar da situação da Covid-19, mais de
20 impressoras foram vendidas na Europa e nos EUA du-

rante 2020. O portfólio digital
da BOBST está abrindo novos horizontes para conversores de etiquetas, combinando impressão de alta qualidade, alta produtividade e
boa lucratividade. Ele responde à crescente demanda por
pequenas tiragens, marketing mais rápido e produtos
sazonais.

Kolb acelera a pós-impressão digital com o CorruJET 170
Hans Kolb Wellpappe
confirmou um caminho de
crescimento acelerado para
a produção digital depois
que o CorruJET 170 da Koenig & Bauer Durst atingiu
grandes expectativas. Cenários de entrada no mercado
rápidos, versões aumentadas e duração mais curta
são os principais motivos para mudanças estratégicas,
pois os clientes continuam a
impulsionar as mudanças.
A CorruJET 170 usada
para impressão digital pósimpressão em papelão ondulado é a parte crucial dos
grandes investimentos feitos
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pela KOLB nos últimos anos
e é uma peça central de sua
estratégia digital. Ele está localizado em uma instalação

dedicada perto da sede do
grupo em Memmingen, Baviera, Alemanha. A máquina
oferece impressão digital de

alta resolução em velocidades de produção de até 5.000
placas por hora, aceita formatos de até 1.700 x 1.300 mm e
um p resolução de impressão
de 1200 x 600 dpi.
A CorruJET 170 também
se beneficia por ter tintas
inócuas para alimentos, o
que é extremamente importante para o mercado de embalagens. As tintas à base
de água da Koenig & Bauer
para CorruJET 170 são formulações aceitas na legislação suíça, EuPIA, lista de
tintas da Nestlé e são produzidas totalmente de acordo
com as GMP.

Packaging Labelling & Converting

Heidelberg: crescimento da
indústria de embalagens na China
mercado de embalagens está
crescendo: de
acordo com o estudo Smithers Pira 2019 "O Futuro da Embalagem Global até 2024", o valor total do volume global de
embalagens para 2019 foi de
quase US $ 920 bilhões e deve crescer uma média de
2,8% ao ano, para mais de
US $ 1 trilhão até 2024. O estudo considera o volume de
papelão, embalagens flexíveis, plásticos rígidos, metais
e materiais de vidro. A Ásia
foi o maior mercado em 2018,
respondendo por cerca de
40% do consumo global de
embalagens, seguida pela
América do Norte com cerca
de 22% e a Europa Ocidental
em terceiro lugar com 20%. A
China é o maior consumidor
de embalagens do mundo,
com mais de US $ 200
bilhões e tem previsão de
crescimento mais rápido no
consumo de embalagens pelo menos nos próximos cinco
anos, de 2019 a 2024, com
uma taxa de quase 5%. Os
motivos que explicariam este
aumento seriam o aumento
do salário real, uma classe
média em expansão, uma população crescente, uma urbanização crescente e uma expansão maior do comércio
eletrônico.
A Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)
foca claramente neste alto
potencial de mercado. A empresa está idealmente posicionada no crescente segmento de impressão de papel
cartão dobrável, tanto globalmente quanto na China, onde
desfruta de uma posição

O
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mais do que privilegiada. "O
mercado chinês, um dos mercados mais importantes para
nós, tem atualmente uma das
maiores demandas do setor,
sendo esta a mais parecida
com a do ano anterior durante a pandemia", confirma o
CEO Rainer Hundsdörfer. "A
perspectiva de longo prazo
também parece favorável. A
China continua sendo o mercado que mais cresce no
mundo. Nossa participação
de mercado de cerca de 50%
nos coloca na vanguarda da
expansão, e queremos consolidar ainda mais nossa po-

sição. Portanto, expandiremos ainda mais nossa capacidade de produção em Xangai e aumentaremos nossa
competitividade com uma
proporção maior de valor
agregado. Além da produção
local, a Heidelberg China
também ajudará com uma
forte equipe de vendas e serviços. Temos como objetivo
principal as empresas de impressão de embalagens com
alto nível de sucesso ".
A Heidelberg China realizou o evento Packaging Day,
combinando os segmentos
presencial e online, no final

de setembro. O objetivo foi
mostrar aos impressores de
caixas dobráveis o enorme
potencial de produtividade
que qualquer gráfica pode
atingir com máquinas inteligentes de alto desempenho e
processos otimizados, bem
como responder às tendências de mercado da indústria
chinesa em questões como a
diminuição constante de tiragens e aumento das expectativas de acabamento. Com isso em mente, a Heidelberg
apresentou seu portfólio
abrangente para todo o processo de produção.
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Madia partner

A Flexo & Labels 2021 acontecerá de 31 de Maio a 3 de Junho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.

A B Graphic lança soluções
de bobinadeira contínua
fabricante de
equipamentos
de acabamento
de impressão A
B Graphic International (ABG) lançou uma
solução de desbobinador
contínuo (NSU) e rebobinador contínuo (NSR). Com base nos projetos existentes do
parceiro estratégico Kocher &

O

Beck, as soluções de bobinadeira marcam a primeira entrada da ABG no campo de
emenda.
Fabricado nas instalações da ABG na Espanha,
ambos os sistemas serão
do interesse de clientes de
médio e longo prazo, que
buscam aumentar a produtividade, melhorar a qualida-

de do produto e controlar /
reduzir o desperdício de
material.
Ambas as soluções de bobinadeira têm uma variedade
de aplicações e podem ser integradas a qualquer configuração existente, incluindo
prensas, equipamentos de
acabamento e conversores,
dando aos clientes maior fle-

xibilidade. A gama de aplicações é infinita.
O sistema NSU padrão da
ABG garante a alimentação
ininterrupta de materiais do tipo teia, enquanto o sistema
NSR fornece rebobinagem
contínua de uma matriz autoadesiva produzida com um
processo de corte e impressão de etiquetas.

Coexpan obtém resultados positivos com material 100% Rps
COEXPAN, um dos líderes mundiais em sistemas
de embalagem de alimentos
Form Fill Seal (FFS), testou
com sucesso poliestireno reciclado mecanicamente em
suas instalações FFS em Innotech, (Centro de Inovação
e Tecnologia da COEXPAN
e EMSUR, as divisões de
embalagem rígida e flexível
da Grupo Lantero).
Este projeto faz parte integrante de um dos objetivos
estratégicos da iniciativa da
cadeia de valor SCS, da
qual a Coexpan faz parte,
que visa promover a circularidade dos polímeros estirénicos. Durante os testes realizados na linha piloto de ex-

trusão, dois tipos de folhas
FFS foram produzidos: Primeiro, uma estrutura ABA
em que a camada do meio
(B) continha 50% de poliestireno reciclado / r-PS encapsulado entre as camadas externas (A) virgem poliestireno. O segundo teste foi realizado em uma estrutura de
monocamada com 100% de
r-PS pós-consumo.
Posteriormente, esses

KAMA lança AutoBraille
O construtor de máquinas KAMA, com
sede na Alemanha, está lançando uma
solução online altamente eficiente para
aplicação em Braille. O AutoBraille, desenvolvido recentemente para a dobradeira coladora FF 52i totalmente automática, oferece tempos mínimos de set-up,
reprodutibilidade e fácil manuseio pelo
operador, ideal para a produção de embalagens cartonadas para o mercado farmacêutico, que devem ser marcadas em
Braille na Europa.
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materiais foram testados nas
linhas de embalagens de iogurte da FFS e analisados
no laboratório do centro de
desenvolvimento onde foram realizados todos os tes-

tes relacionados à qualidade, análise de propriedades
ópticas e mecânicas e funcionais.
Os resultados com ambas as chapas r-PS / FFS
mostram os altos níveis de
pureza do material reciclado
(aprox. 99,9%), além de permitir conclusões bastante
positivas quanto à sua processabilidade em extrusão e
termoformação.

O KAMA AutoBraille ajusta automaticamente o par de rodas de estampar em
toda a largura da máquina. Isso significa
que todas as posições de estampagem
possíveis nas caixas podem ser endereçadas de forma autocontrolada: da aba
da esquerda para a direita, sem um segundo módulo ou "verso". O KAMA AutoBraille grava em relevo até cinco linhas de
Braille padronizado e usa ferramentas comuns de Braille. Para o raro caso de uma
caixa ter dois relevos em Braille, o módulo KAMA oferece um segundo par de rodas de relevo.
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DSM lança a nova resina sustentável Decovery
DSM lançou resinas Decovery
baseadas em plantas sustentáveis para a indústria de embalagens. Começando com o Decovery SP-6400XP, este anúncio abre caminho para que os produtores de embalagens reduzam sua pegada de carbono.
A indústria de impressão e embalagem está constantemente procurando
materiais que ofereçam menores
emissões de VOC e carbono, pois ajudarão os proprietários das marcas a cumprir seus compromissos de sustentabilidade. Nos últimos anos, a DSM percebeu
que suas tecnologias baseadas em plantas Decovery poderiam oferecer melhorias muito necessárias para a sustentabilidade do mercado de embalagens.

A

Com o lançamento do SP-6400XP,
parte da linha de resinas Decovery da
DSM para a criação de adesivos, primers,
tintas e acabamentos, a DSM está ajudando os proprietários de marcas a dar
um passo significativo para cumprir seus
compromissos ambientais e de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que busca
soluções totalmente biológicas.
O novo Decovery SP-6400XP é uma

dispersão de copolímero acrílico solúvel
em álcali de baixo NoAH com alta clareza
e flexibilidade. É especialmente adequado
para a aplicação de adesivos, como etiquetas de papel removíveis para garrafas
e adesivos domésticos. Tem uma pegada
de carbono significativamente menor do
que as alternativas convencionais à base
de óleo, embora seja altamente flexível, o
que significa que pode ser implantado para aderir a uma ampla gama de substratos. É claro à vista, não pegajoso ao toque
e adere a uma variedade de substratos,
incluindo vidro e PET. No final do uso, as
propriedades de lavagem em baixa temperatura significam que o SP-6400XP
consome menos energia no processo de
reciclagem.

DuPont apresenta os frames Cyrel EASY BRITE para a nuvem
A DuPont Image Solutions
deu o próximo passo no processo de transformação digital e
lança Cyrel EASY BRITE Frames na nuvem, que oferece aos
clientes a opção de trabalhar virtualmente, sem a necessidade
de instalar software em seus
computadores e possibilita o uso
de telas Cyrel® EASY BRITE para copiadoras de placas com
2540 dpi.
Para os clientes que atualmente possuem copiadoras de

chapas de alta resolução, as
telas em nuvem Cyrel® EASY
BRITE oferecem a flexibilidade
de copiar suas chapas em
uma resolução mais baixa, o
que aumentará a velocidade
do processo e a produtividade.
Outro benefício de ter as Telas
Cyrel® EASY BRITE na Nuvem é que, quando novas microtelas são desenvolvidas,
estas podem ser disponibilizadas automaticamente aos
usuários.

Novo revestimento DataLase
A DataLase, especialista
global em codificação e marcação, produziu um revestimento flexográfico de alta umidade (WBF) à base de água
para uso nas indústrias de impressão de papelão ondulado
e cartão. O DataLase WBF
High Moisture Coating é particularmente relevante quando
a alta umidade é um fator em
processos de pós-impressão
ou em prensas litográficas
equipadas com unidades de
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revestimento à base de água.
Usado em combinação com
um sistema de marcação a laser CO adequado, o revestimento de alta umidade DataLase WBF oferece benefícios significativos, benefícios de sustentabilidade, ao eliminar o desperdício de adesivos e / ou descarte perigoso de tinta das cadeias de suprimento, eliminando a necessidade de consumíveis em ambientes de produção
/ fabricação. Projetado para ser

resistente ao calor, umidade,
arranhões e arranhões, o revestimento fornece uma densidade
de imagem estável que não se
deteriora.
Ele pode ser usado para
aplicações de codificação de
caixa em uma variedade de

aplicações, incluindo alimentos e bebidas e e-commerce
em papelão marrom ou branco e substratos de papel, e
também é adequado para
aplicações de embalagem
que não têm contato direto
com alimentos.
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BOBST Anuncia Nova
Estrutura Organizacional

Tintas Koenig & Bauer Durst
obtêm certificação ECOLOGO
oenig & Bauer Durst
anunciou que suas tintas
de impressão à base de
água para segurança alimentar obtiveram com
sucesso a certificação UL ECOLOGO, demonstrando a validação de
terceiros do desempenho de sustentabilidade dos produtos.
As linhas de produtos Durst WT
Food SP Ink e Durst WT Food MP
Ink atendem a rigorosos critérios de
desempenho ambiental baseados
no ciclo de vida, conforme definido
no rigoroso padrão ECOLOGO da
UL (Padrão de Sustentabilidade
2801 - 2012 para tintas de impressão). As tintas preta, ciano, ciano claro, magenta, magenta claro e
amarelo foram avaliadas e não incluem componentes perigosos definidos pelo padrão ECOLOGO.
As tintas são usadas na impressora Koenig & Bauer Durst Delta
SPC Flexline Automatic 130. A tinta
WT Food SP foi projetada para processos de impressão rápidos em

K

materiais corrugados e é usada para
a linha de impressão de passagem
única. Ele pode ser usado para fazer
produtos corrugados de alta qualidade, inodoros, resistentes à abrasão,
brilhantes e resistentes à luz que
atendem precisamente aos requisitos da indústria de embalagens. A
tinta WT Food MP é usada na impressão em várias passagens.

Stephan März.

Julien Laran.

Agora que o papel da embalagem está evoluindo tão rapidamente, a BOBST está construindo uma nova estrutura de negócios para atender
melhor seus clientes no futuro. A nova organização, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, será mais focada no cliente, mais
acessível e mais ágil no que se refere a notícias.
A conectividade, digitalização, automação e sustentabilidade necessárias para responder às necessidades dos proprietários de marcas, empresas de impressão e conversão, serão lideradas
por duas novas divisões. A nova divisão de Impressão e Conversão (anteriormente Sheet Fed e
Web Fed) liderada por Stephan März desenvolverá produtos e soluções. A divisão Services &
Performance (anteriormente BU Services) liderada por Julien Laran, continua a fornecer serviços
para maximizar a produtividade e aumentar o desempenho geral das fábricas de conversão. Essas duas divisões serão baseadas em uma organização empresarial mais simples, ágil e acessível. As duas organizações comerciais idênticas
(por âmbito geográfico e por setor) atenderão
clientes nas indústrias de etiquetas, cartão flexível, cartão dobrável e papelão ondulado. O aumento das sinergias entre máquinas e serviços
permitirá novos modelos de negócios.

A Esko lança o Assistente de controle
de impressão 20.1
A Esko lançou a versão mais recente de seu software Print Control
Wizard that amplia a ferramenta com
telas otimizadas para o mercado de
acabamento superficial ondulado.
Esta nova versão do software utiliza todos os parâmetros e variáveis
críticas de impressão (resolução da
imagem, parâmetros de exposição,
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chapa, substrato, anilox, tipo de impressora e tintas), simplificando o
processo de confecção de chapas
flexográficas para produção de embalagens pós-impressão. em papelão ondulado. O Print Control Wizard padroniza a geração de microcélulas nas áreas brilhantes da
placa.
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indústria de rótulos e embalagens não só foi exposta à
pandemia que hoje sem dúvida mudou nossa
dinâmica mais diária para um nível insuspeitado, mas
também se tornou o protagonista indiscutível do
cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,
garantindo com o seu trabalho a segurança e o abastecimento
desses bens essenciais.
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Sticker Gizmo e
School Stickers
apostam no
Xeikon
Xeikon anunciou
que Sticker Gizmo
e School Stickers,
com sede em Redditch, no Reino Unido, investiram em uma impressora digital de etiquetas
Xeikon 3030 REX de nível básico renovada de fábrica. Esta
jovem marca B2B é um site
online para etiquetas e adesivos personalizados em quase
todos os formatos e materiais.
A impressora de etiquetas
digital Xeikon 3030 REX pode
imprimir em substratos de até
330 mm de largura e até 9,6

metros por minuto (31,5 pés) a
1.200 dpi reais. Isso equivale
a cerca de 190 metros quadrados por hora. Imprimindo
em substratos padrão sem a
necessidade de pré-revestimento, a impressora usa a
tecnologia de toner seco ecologicamente correta da Xeikon, que é à prova d'água e
possui alta resistência à luz
para trabalhos externos. A
máquina foi instalada no site
Redditch da Sticker Gizmo em
agosto e a empresa já está começando a ver sua mudança
de negócios para melhor.

A

Cabeças de impressão Xaar 128
na impressora MapleJet Hx Cartro IoT
A confiabilidade e o desempenho
comprovados da cabeça de impressão
Xaar 128 são essenciais para a nova impressora MapleJet Hx Cartro, permitindo
que ela forneça a precisão e a conectividade exigidas pelos clientes atuais de
marcação e codificação. Projetada para
mercados em desenvolvimento, a Hx
Cartro usa duas cabeças de impressão
Xaar 128 e é fácil de usar, flexível e conectada com sua tecnologia de ponta de
Internet das Coisas (IoT). Leve e poderosa, com tamanho compacto e peso de
apenas 16 gramas, a cabeça de impressão ágil é ideal para tudo, desde codificação de matriz de dados 2D e gráficos de marca até datas de vencimento e
códigos de lote em embalagens primá-
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rias e secundárias.
As impressoras habilitadas para IoT
aumentam a eficiência operacional das
empresas e reduzem a necessidade de
manutenção, pois a própria impressora

pode se autodiagnosticar, permitindo
uma solução de problemas eficaz antes
que ocorra uma falha potencial. Cada
impressora gera dados no ponto de impressão e pode enviá-los para a nuvem,
fornecendo relatórios ao vivo para os fabricantes, ajudando-os a controlar seu
estoque e produção em tempo real e
sem intervenção. Isso está se tornando
cada vez mais importante para muitas
fábricas, agora que se adaptaram para
oferecer ambientes seguros da Covid.
Otimizações de fabricação recentes
adicionaram um circuito programável
que oferece controle e ajuste avançados
da cabeça de impressão, bem como
melhor controle das características da
tinta e da qualidade de impressão.
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Rótulos Anoia confia no Flint Group
m 2017, Anoia Labels começou a trabalhar em conjunto
com o Flint Group e deu um
passo em direção ao futuro,
mudando a tecnologia de processamento de chapas de água para solvente. Eles instalaram um processador
compacto de placas nyloflex Combi FII
que inclui um visor, lavadora, secadora e
finalizador leve para placas de formato
pequeno. Isso permitiu uma melhoria significativa em relação à qualidade consistente da placa.

E

Em 2020, eles começaram a usar as
chapas de impressão nyloflex FTS do
Flint Group, uma chapa flexográfica
versátil com pontos superiores planos
inerentes para vários segmentos de mercado. Após os primeiros testes, Anoia Labels viu duas vantagens claras: melhor
capacidade de impressão, maior transferência e densidade de tinta com melhor
definição de pontos e redução do tempo
de inicialização e desperdício devido à
melhor molhabilidade da placa nyloflex
FTS em combinação com tintas UV.

Flint Group Packaging Inks se junta à iniciativa HolyGrail 2.0
O Flint Group Packaging
Inks se juntou ao projeto
HolyGrail 2.0 que busca resolver as complexidades que
cercam a reciclagem de embalagens plásticas pós-consumo.
O Projeto HolyGrail foi estabelecido em 2017 para
acelerar a transição para
uma economia circular global

para plásticos, melhorando
as taxas de reciclagem por
meio de uma classificação de
material mais eficaz e de alta
qualidade. Em 2020, a segunda fase do projeto, HolyGrail 2.0, foi lançada para
abri-lo como uma iniciativa
de cadeia de valor cruzada
com maior escala e escopo.
Paul Winstanley, Diretor

Sênior de Tecnologia e Inovação do Flint Group Packaging Inks, comentou: "HolyGrail 2.0 se alinha perfeitamente com nossa visão de
ajudar a indústria de embalagens a alcançar uma economia circular por meio do desenvolvimento de produtos
construídos de forma responsável e soluções sus-

tentáveis. Fez muito sentido
se comprometer a trabalhar
com a Associa European
Trademark Association
("AIM"), que está liderando o
projeto, e outros parceiros da
HolyGrail, para desenvolver
ainda mais essa tecnologia
que aumentará significativamente a reciclagem de embalagens plásticas.

Flint Group Packaging Inks abre um centro na Espanha
O Flint Group Packaging
Inks, fornecedor líder de tintas
e revestimentos para a indústria global de embalagens,
anunciou seu investimento em
um Centro de Serviços Regional (RSC) recentemente otimizado em Barcelona, Espanha,
reforçando seu compromisso
com os clientes da região.
A abertura do site reforça
a posição das Tintas para
Embalagens do Flint Group
(Embalagens Flexíveis e Papel e Cartão) no mercado espanhol. É importante ressaltar
que aproxima a empresa de
sua base de clientes, permitindo serviços técnicos e empresas comerciais mais locali-
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zadas, além de tirar proveito
das capacidades globais de
manufatura e armazenamento do Grupo.
O CSR de última geração,
com 1600 metros quadrados,

será a base regional das operações ibéricas da empresa.
om sede em Les Franqueses
del Vallès, um município de
Barcelona, o centro oferecerá
aos clientes uma resposta rá-

pida para combinar serviços e
fabricação local com armazenamento robusto, serviços de
logística e contato direto com
as experientes equipes comerciais e técnicas do Flint Group.
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YAWA Automatic
com Stripping/ Foil Stamping
Uma máquina internacional ao alcance de todos

Incorpora
dispositivos Siemens,
software Schneider,
sensores Panasonic,
sensores OMRON,
bombas Becker, etc.

sharedrisk@sharedrisk.es

