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Kodak homenageada com o
prêmio Pinnacle InterTech de 2021

A Kodak foi homenageada com o prêmio Pinnacle InterTech por
suas chapas Kodak Sonora XTRA Processless, que melhoram a
sustentabilidade e a lucratividade até mesmo para as operações
de impressão mais exigentes. Os prêmios Pinnacle InterTech são
patrocinados pela PRINTING United Alliance e reconhecem
tecnologias inovadoras que devem ter um grande impacto nas
comunicações gráficas e nas indústrias relacionadas.
As placas Kodak Sonora XTRA Processless combinam toda a
sustentabilidade, qualidade e desempenho da tecnologia de placa
processless comprovada em campo da Kodak, mas com
velocidades de processamento de imagem mais rápidas,
contraste de imagem dramaticamente melhorado e manuseio
mais robusto. . Isso dá às gráficas uma vantagem decisiva em
termos de sustentabilidade, juntamente com desempenho
superior em uma ampla gama de tipos de impressoras e
aplicações de impressão.

A
Canon anunciou os vencedores da segunda
edição do Prémio Jovem Campeão do Ano
da Canon, que reconhece os esforços dos
jovens de todo o mundo que impulsionam a
mudança social e ambiental.

Durante a cerimônia, que ok lugar virtualmente, os
irmãos Mishal e Mir Firaz, residentes dos Emirados
Árabes Unidos, foram os vencedores na categoria sub
16 por sua campanha em favor da sustentabilidade,
enquanto Alabi Samuel Anjolaoluwa, residente
nigeriano, venceu na categoria sub 21 para seus
alunos do projeto Ibadan.

Os vencedores dos prêmios receberão uma câmera
Canon EOS 250D DSLR para ajudá-los a continuar
sua campanha por mudanças sustentáveis, enquanto
os finalistas restantes receberão uma impressora
fotográfica portátil Canon SELPHY Square QX10.

4

Ricoh recebe prêmio Ingram 
Micro Cloud Partner 2021

A Ricoh foi reconhecida com o prêmio
Ingram Micro Cloud Partner 2021 na categoria
Reseller Partner of the Year como um
excelente integrador de soluções em nuvem
da Microsoft. Esses prêmios anuais celebram
o sucesso dos principais parceiros da Ingram
Micro na criação de soluções para impulsionar
a transformação digital e reconhecer aqueles
com altos níveis de inovação, promoção,
desempenho e sucesso de vendas.

A categoria Parceiro Revendedor do Ano
reconhece os parceiros que alcançaram
grande sucesso e crescimento excepcional
em 2020, comercializando produtos do Ingram
Micro Cloud Marketplace para ajudar a
transformar digitalmente os negócios de seus
clientes.
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Vencedores do Jovem Campeão

do Ano da Canon



Heidelberg vende subsidiária de
software DOCUFY

Como parte de seu foco contínuo em sua estratégia
de digitalização baseada em nuvem de seu negócio
principal, a Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) vende o provedor de software
DOCUFY GmbH, de Bamberg, para a empresa de
investimentos Elvaston Capital Management, em
Berlim. O contrato de compra correspondente foi
assinado recentemente. Em dezembro de 2019, a
Heidelberg agrupou suas próprias atividades de
software periférico no DOCUFY, que
complementou de forma útil o portfólio existente do
DOCUFY.
Com esta nova etapa, a Heidelberg continua a
avançar ainda mais, dentro de seu negócio
principal, em seu posicionamento no novo sistema
de negócios baseado em nuvem e software
baseado em dados, bem como na gama
correspondente de produtos e serviços
personalizados para os clientes. .

O
r muitos anos, Rapida, a linha de tintas offset para

folhas da hubergroup Print Solutions, provou ser

uma das tintas de configuração mais rápida do

mercado. Agora, a especialista internacional em

tintas de impressão anuncia o relançamento da linha

com o nome Rapida Eco. O motivo dessa mudança se deve à

mudança na fórmula, que passou a não incluir óleo mineral.

Como seu antecessor, Rapida Eco permite que o papel seja

processado imediatamente após a impressão e é adequado para

impressão em frente e verso. Além disso, é uma tinta semirresca

na tinta que torna a faixa ideal para regiões mais quentes.

A sustentabilidade dos produtos impressos tem sido a

prioridade das atividades de pesquisa do hubergroup por muito

tempo, de modo que a empresa estabeleceu repetidamente

padrões verdes no setor comercial no passado.

ReadyPDF de Solimar Systems aumenta 
o desempenho de impressão

A Solimar Systems, fornecedora de soluções de fluxo de

trabalho para produção de impressão e comunicações digi-

tais, anuncia resultados significativos e demonstráveis após

uma análise da Keypoint Intelligence de sua solução de oti-

mização de PDF, ReadyPDF Prepress Server.

A consultoria de pesquisa e analistas do setor, Keypoint

Intelligence, testou rigorosamente a solução ReadyPDF da

Solimar Systems para seus recursos de limpeza e otimi-

zação de arquivos PDF em uma variedade de tipos de tra-

balho. Os resultados mostram reduções impressionantes no

tamanho dos arquivos PDF, tempos de processamento re-

duzidos e uma abordagem direta para a otimização de ar-

quivos.
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A
Digidelta, empresa responsável pela

marca do decalque, recebeu o selo de

reputação "INOVADORA COTEC 2021

Estatuto" e aderiu ao Sistema REX. Dois

novos estatutos que reforçam o

posicionamento do grupo português e da

sua marca de produtos autoadesivos nas áreas da

inovação e exportação europeia.

A obtenção do "Estatuto INNOVADORA COTEC

2021" (Estatuto INNOVADORA COTEC 2021), criado

este ano pela COTEC Portugal, coloca a Digidelta na

classificação que avalia a inovação das PME

portuguesas e como esta se traduz em sólida tesouraria

e capacidade de gestão.

A mesma inovação que está presente nas gamas de

decalques, como produtos sem PVC e vinis

monoméricos e poliméricos para impressão e

laminação em aplicações de comunicação visual

(embalagem de automóveis, decoração de vidro e livre

de micróbios), decoração de interiores (revestimento de

parede e texturas alldecor2d) e etiquetagem (

especialista em etiquetas de jato de tinta).

Mohn Media, uma subsidiária da empresa de impressão
Bertelsmann Printing Group (BPG), adotou o EFI Publication
Print Suite da Electronics For Imaging, Inc. como sua futura
plataforma de produção para planejamento de recursos
empresariais.
Projetado especificamente para atender às necessidades
exclusivas de organizações de impressão de publicações
comerciais, o EFI Publication Print Suite integra muitas
atividades de produção, automatizando assim a fabricação para
ajudar as empresas a controlar custos, reduzir o desperdício e
eliminar p ineficientes. rocesses. .

O pacote tem o software ERP EFI Technique avançado em seu
núcleo, oferecendo aos usuários os benefícios de um sistema de
inteligência poderoso e baseado em regras, de forma que
estimativas complexas e com várias opções podem ser
produzidas em apenas alguns minutos. Os fluxos de trabalho de
produção automatizados da suíte monitoram a capacidade,
gargalos, componentes ausentes e o impacto das mudanças de
programação nas entregas de trabalho. Além disso, o recurso de
Solicitação de Cotação baseado em navegador da suíte ajuda a
impulsionar a atividade de vendas e está vinculado a soluções
de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
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Digidelta reforça estatuto de empresa

inovadora e exportadora europeia

Mohn Media investe no ERP do pacote de impressão da publicação EFI
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PDF + JDF = ADF: A fórmula

para o sucesso da impressão

J
á crescendo em importância nas
gráficas, a automação do fluxo de
trabalho transcendeu o suporte "bom
ter" para se tornar um território
essencial. Cada gráfica enfrenta
desafios em que eliminar pontos de

contato, adaptar-se a níveis cada vez menores
de pessoal e gerenciar a produção remotamente
se tornou uma realidade para empresas em todo
o mundo. A capacidade de reduzir a intervenção
humana, aumentar a visibilidade dos fluxos de
trabalho de ponta a ponta e criar uma
progressão contínua da integração do trabalho à
entrega são componentes críticos de ambientes
de produção de impressão inteligentes e bem-
sucedidos.

As fábricas automatizadas são o caminho a percorrer.
As fábricas inteligentes de hoje podem coletar dados e
informações acionáveis, conectar processos de
produção e fornecer visibilidade a todas as partes
interessadas. Críticos para gráficas, esses
desenvolvimentos em automação não se limitam ao
aspecto físico da produção; Um Automated Document
Factory (ADF) aplica conceitos de produção de fábrica
inteligente ao fluxo de trabalho por trás da produção de
documentos para rastrear cada ponto de contato
durante o fluxo de trabalho.

Na Solimar Systems, desenvolvemos uma fórmula
prática para o sucesso da impressão: PDF + JDF =

ADF. As empresas têm construído elementos
de seus ADFs porque precisam de mais
visibilidade, transparência e otimização de ponta
a ponta no gerenciamento de saída. Vamos
examinar cada componente da equação antes
de examinar a fórmula como um todo.

FAMILIARIZE-SE COM OS FORMATOS

O Gartner define um ADF da seguinte
maneira: "Uma arquitetura e um conjunto de
processos para administrar a criação e entrega
de documentos digitais de missão crítica de alto
volume. O ADF aplica os conceitos de
produção fabril à produção de documentos: as
matérias-primas, incluindo dados e instruções

de preparação, entram no ADF, onde são transformados
em documentos digitais e preparados para entrega ".
Um ADF impacta positivamente seus resultados
financeiros com eficiências que podem resultar em
economias de custo significativas.

A chave para um ADF eficiente é a padronização em
um formato de arquivo de impressão. A maioria das
pessoas está familiarizada com o Portable Document
Format (PDF). Quando o leitor de PDF tornou-se
disponível gratuitamente, o gênio saiu da garrafa e o
PDF se tornou uma força dominante. É por isso que
bilhões de páginas agora são armazenadas em PDF, e
o formato é o vencedor claro sobre os fluxos de dados
legados. PDF facilita um fluxo de trabalho reativo. Seus

Por Jonathan

Malone-McGrew

Diretor sênior de

engajamento,

Solimar Systems
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trabalho eletrônicos e processos colaborativos que
requerem aprovação. Mesmo as versões mais antigas
do PDF fornecem uma funcionalidade incrível, pois
esses recursos continuam a evoluir com atualizações de
criptografia e funcionalidades adicionais.

Outra chave para um ADF eficiente é a comunicação e
o compartilhamento do fluxo de trabalho. O Job
Definition Format (JDF) é um conjunto de diretrizes para
a troca de informações em um fluxo de trabalho de
comunicação, tornando a interoperabilidade uma
realidade, permitindo aos usuários rastrear o status em
tempo real de vários trabalhos, criar uma trilha de
auditoria para todos os trabalhos e coletar dados sobre
uso de consumíveis. A mudança de formatos de
conteúdo legado, incluindo
tíquetes de trabalho
tradicionais, para o padrão
mais aberto de PDF requer
um veículo de troca de dados
complementar. Isso permite
uma visão mais holística da
gráfica e facilita a criação de
registros de dados valiosos e
rastreamento de status. JDF é
uma abordagem comum.

JDF teve um caminho
bastante acidentado, com a
reputação de ser específico
do fornecedor. Encontrar
implementações que
funcionem de maneira confiável tem sido um desafio.
Também tem sido difícil criar trabalhos complexos, como
agrupamento de produtos cruzados. Entre esses
desafios e barreiras à entrada, como a falta de um driver
do Windows, o JDF teve uma adoção mais lenta do que
o esperado desde que foi introduzido na década de
1990.

No entanto, as especificações JDF e Job Messaging
Format (JMF) podem ser aproveitadas para implementar
um ADF e aumentar a eficiência e a visibilidade da
produção de impressão. JMF, o protocolo de
comunicação usado em um fluxo de trabalho JDF, está
integrado no rastreamento de trabalho e na plataforma
de visibilidade da Solimar, SOLitrack. É um "molho
secreto" da Solimar e um componente crucial para
energizar o JDF. A combinação permite que os sistemas
de hardware e software de produção em um fluxo de
trabalho JDF se comuniquem com componentes de
gerenciamento e controladores de sistema, permitindo
visibilidade em tempo real e troca de dados.

A falta de visibilidade é uma fonte de angústia em
ambientes de produção mal automatizados. Uma visão
holística do chão de fábrica é essencial para o
gerenciamento que precisa gerenciar os custos de
estoque, taxas de mão de obra e faturamento com

precisão e no prazo. No lado da produção, a visibilidade
é necessária em um nível mais granular, desde saber
quando um trabalho chegou, seu status, o que precisa
acontecer antes de chegar à prensa, até quando está na
prensa e quando. está terminando e quando for lançado
pelo correio.

É aqui que as comunicações JDF / JMF com os
parceiros estratégicos da Solimar fazem uma grande
diferença; permite que nossos usuários coletem dados
de tinta e mídia após a execução do trabalho e os
enviem ao sistema, permitindo que os gerentes de
produção auditem e comparem o que foi estimado com
o que receberam. Esses dados fornecem informações
precisas sobre os custos reais de funcionamento.

Agora, essa fórmula
energética deve começar a
somar! A Solimar triunfa
sobre as limitações
históricas do JDF com nossa
experiência integrada em
PDF e JDF. Passamos os
últimos 30 anos
desenvolvendo nossas
soluções para criar fluxos de
trabalho automatizados e
rastreamento automatizado
que trazem eficiência às
organizações de impressão.
Nossos clientes estão
sempre buscando maior
eficiência e produtividade, e

as soluções da Solimar oferecem suporte a eles e a
seus sistemas legados em automação para atender a
essas metas.

QUAL SOLUÇÃO É A CERTA PARA VOCÊ?
Quando se trata de escolher a solução certa para o

levantamento de documentos Factory Automat, você
tem três opções: você pode terceirizar, comprar uma
solução pronta para usar ou construir você mesmo um
sistema. A terceirização pode ser uma opção acessível;
no entanto, é importante observar que o gerenciamento
da produção é frequentemente visto como um centro de
custo em vez de um centro de receita, pressionando as
organizações a serem mais lucrativas. Uma solução
desenvolvida internamente requer uma equipe
altamente qualificada e geralmente significa que a
funcionalidade é limitada.

A visibilidade com a capacidade de rastrear e relatar
cada processo em tempo real torna o ADF parte
integrante de um ambiente de produção de impressão
eficiente e automatizado. Embora a mudança de
automação tenha sido adotada, ainda há muito espaço
para as organizações desenvolverem suas fábricas de
documentos para substituir modelos desatualizados de
gerenciamento e rastreamento de informações.
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A
Kodak anunciou um
novo sistema de
impressão digital
revolucionário, bem
como adições
inovadoras à sua ampla

gama de soluções offset e digitais.
O novo sistema de impressão

digital Kodak Ascend é uma solução
para gráficas comerciais e
provedores de serviços digitais que
desejam ter sucesso nos crescentes
mercados de embalagens e varejo /
POS. É o primeiro sistema
eletrofotográfico (EP) projetado para
imprimir e substratos de comprimento
longo e alto peso com CMYK
atraente e de margem alta, bem
como relevos de folha de passagem
única suaves, com uma taxa de
transferência de até 572 metros
quadrados / hora e um comprimento
de folha de até 122 cm. Com o novo
sistema de impressão, as
impressoras oferecem impressão
reciclável sustentável usando tinta
seca KODACHROME, que é
ecologicamente correta e
classificada para contato indireto
com alimentos.

Por meio do Prinergy On Demand
Access, a Kodak apresenta uma
expansão econômica de sua
plataforma Prinergy On Demand
baseada em nuvem. A nova solução

SaaS oferece conectividade total
para sistemas de impressão digital,
segurança apoiada pelo Microsoft
Azure e escalabilidade da
plataforma Prinergy On Demand.
Inclui comprovação, gerenciamento
de cores, gerenciamento de
arquivos, backup e roteamento,
além da funcionalidade integrada do
sistema de portal de provas remotas
Kodak Insite para envio de arquivos,
colaboração remota de clientes e
aprovações online.

O verniz digital Kodak Prosper é
um verniz à base de água exclusivo
que pode ser injetado como um spot
ou revestimento de superfície em
embalagens impressas usando os
sistemas de impressão a jato de
tinta Kodak Prosper S Series ou
Kodak Prosper Plus. O verniz digital
Kodak Prosper ecologicamente
correto pode ser aplicado em
perfeito registro com os elementos
do design e cria uma camada
protetora fosca que oferece
resistência ao atrito e à água em
aplicações de embalagens de papel.

O aplicativo Kodak Mobile CTP
Control é um aplicativo que permite
o controle remoto e o monitoramento
de até 10 Kodak CTPs, reduzindo a
dependência de mão de obra no
local para gerenciar trabalhos em
fila, informações de status e muito

Kodak apresenta novos produtos



A
Kongsberg Precision Cutting

Systems (Kongsberg PCS)

anunciou um novo acordo de

colaboração com o provedor de

software PrintFactory, para

fornecer um conjunto de

aplicativos de produção integrados feitos sob

medida para as mesas de corte inovadoras da

Kongsberg.

PrintFactory é um conjunto de aplicativos de

produção para a indústria de impressão e

acabamento que consiste em um software de

fluxo de trabalho que gerencia tarefas

repetitivas usando aplicativos de rede,

ferramentas inteligentes e instruções XML para

aumentar a velocidade de produção.

O novo software embutido inclui vários

recursos específicos para usuários Kongsberg,

incluindo: Capacidade de exportar arquivos

compactados como JDF (Job Definition

Format) para corte; Suporte a código QR para

fluxos de trabalho automatizados em

Kongsberg IPC; movimento para a primeira

marca de registro para produção automática e

orientação correta da lima para corte; e o nome

do substrato é incluído no arquivo de corte

para a função "Material is key" no IPC.
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A B Graphic International (ABG) continua experimentando forte
demanda por sua tecnologia de acabamento de impressão, apesar dos
desafios generalizados causados por problemas de cadeia de
suprimentos e pandemia, incluindo escassez de peças além de seu
controle. Todas as empresas tiveram que escolher criteriosamente seu
caminho através do impacto do COVID-19 e a ABG, não sendo
diferente, manteve o ímpeto através de uma combinação de
investimentos planejados e priorização da inovação, ambos
considerados fundamentais para a continuidade de sua trajetória.
crescimento.
Seguindo um plano estratégico agressivo de 5 anos, nos últimos 12
meses a ABG empreendeu uma série de iniciativas importantes, a
última das quais é a criação de uma nova unidade de manufatura em
sua sede na Alemanha para fabricar especificamente seu módulo.
Sistema de embelezamento digital DigiJet.

Kongsberg anuncia nova

colaboração com PrintFactory

A B Graphic mantém forte
crescimento de vendas



O
caminho para a Print4All 2022 continua, o evento
que se realizará na Fiera Milano de 3 a 6 de maio,
marcado por inúmeros encontros e treinamentos
organizados pela Acimga e Argi, as duas
associações promotoras do evento. Future Factory

2021, o evento anual organizado pela Acimga, foi realizado
nos dias 15 e 16 de setembro para reunir todas as partes
interessadas na cadeia de suprimentos de impressão,
juntamente com especialistas em economia, tendências e
regulamentações, para iniciar um debate aberto sobre o
potencial e as novas tendências que o mercado deve seguir.

O evento de dois dias "O futuro do serviço humano", que
contou com a presença de mais de 150 operadoras em
auditório e 700 ligadas via streaming, teve como foco a
sustentabilidade e o papel das pessoas no mundo da
impressão, destacando a sensibilidade, necessidades e
potencialidades, que será então o foco do programa de
exibição e treinamento Prin4All 2022.

O CENÁRIO: EM DIREÇÃO A NOVAS ECONOMIAS

A mudança em curso, indiretamente acelerada pela
pandemia, deve ser abordada por todos os atores da cadeia
de suprimentos, com foco nos valores - sustentabilidade e
pessoas - que os consumidores agora consideram decisivos
no processo de compra.

Este desenvolvimento deve ser monitorado e gerenciado
com uma nova lógica colaborativa e diálogo contínuo. Um
exemplo dessa abordagem "aberta" é a colaboração entre
Acimga e VDMA, as duas associações que representam os
fabricantes italianos e alemães, a expressão da excelência na
fabricação. A vontade das duas associações de cooperar
levou à criação de uma mesa redonda e um acordo de
exportação para orientar os fabricantes, associações e
prestadores de serviços nos dois mercados para uma
abordagem de recuperação única.

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS E O CAMINHO
ITALIANO PARA A INOVAÇÃO

Em menos de cinco anos, a digitalização terá um grande
impacto na forma como fazemos negócios e fabricamos,
substituindo tarefas rotineiras e aprimorando a inteligência
humana e a inventividade. Com o desenvolvimento da
Indústria 4.0, passaremos dos atuais 35 bilhões para 75
bilhões de dispositivos na rede.

Isso não significa que a quantidade de recursos empregados
no setor vai mudar, mas a forma como eles trabalham terá que
mudar. Enfrentar o desafio da digitalização significa capacitar
as pessoas para trabalhar de forma diferente, porque não
haverá mais limites físicos ou temporais. As máquinas estarão
conectadas e poderão ser consultadas 24 horas por dia, 7 dias
por semana; uma tremenda vantagem competitiva e produtiva
se estivermos preparados para isso.

Neste momento, a Itália tem a oportunidade de se tornar
protagonista da mudança, mas para isso é necessário adotar o
seu modelo, que não pode ser, devido às nossas
características culturais, nem o modelo americano
(extremamente competitivo) nem o modelo chinês (muito top -

baixa). Precisamos de uma abordagem italiana para a
inovação, orientada para uma participação mais ampla de
todas as partes interessadas na cadeia de abastecimento na
mudança que estamos vivenciando.

Hoje, o conceito de uma empresa de sucesso mudou.
Passamos de gigantes petroquímicos para grandes
plataformas digitais, que são as startups líderes em nossa
economia. Essa nova forma de fazer negócios afetará todos os
setores, eliminando barreiras entre fabricantes, distribuidores e
consumidores. É uma economia em espiral, na qual
precisamos reinterpretar os relacionamentos.

O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE

Junto com a digitalização, a sustentabilidade é a maior
mudança a ser monitorada, pois afeta todos os níveis da
cadeia de suprimentos, do fabricante ao consumidor final.
Este é um desafio urgente, pois a responsabilidade
corporativa se torna cada vez mais uma alavanca de
credibilidade para os stakeholders, principalmente os
investidores.

Os consumidores de hoje também estão cada vez mais
atentos: segundo dados da Ipsos, em 10 anos o número de
consumidores cientes da sustentabilidade passou de 7% para
39%, mas também há maior sensibilidade e comprometimento
dos indivíduos na busca crescente pelo "virtuoso "práticas.

O alcance dos objetivos de sustentabilidade, que não se
trata mais apenas do impacto no meio ambiente, mas se
estende ao conceito de bem-estar e inclusão da diversidade,
exige uma colaboração constante entre os diversos
participantes da cadeia de suprimentos, mas também entre as
partes interessadas. O modelo do indivíduo terá que se cruzar
com o trabalho dos outros.

A transição será cara, o que deve ser levado em
consideração, mas não pode mais ser postergada e a
tecnologia pode se tornar a melhor aliada para a gestão de
recursos e processos.

Segundo a Nomisma, a embalagem, primeiro ponto de
contato do consumidor que busca produtos sustentáveis,
pode fazer a diferença no aumento dos níveis de
sustentabilidade. Na verdade, 55% dos consumidores
procuram produtos sem embalagens excessivas e 41%
desejam que sejam feitos com material reciclável. Além disso,
81% dos consumidores consultam o rótulo para obter
informações sobre como reciclar adequadamente as
embalagens.

O mundo das embalagens pode e deve aspirar a ser cada
vez mais sustentável - na Itália representa atualmente 211,2
kg / capita, em comparação com uma média europeia de
174,6 kg / capita - mas ao mesmo tempo é o que melhor
ilustra o compromisso sustentável das nossas empresas ,
visto que a taxa de reciclagem na Itália é de 66,3%, o que nos
coloca em terceiro lugar entre os países mais virtuosos da
Europa (fonte: Eurostat).

Este é um desafio que o setor deve assumir, considerando
a centralidade da sustentabilidade no Plano Nacional de
Recuperação e Resiliência: 69 bilhões serão destinados à
transição ecológica e a palavra sustentabilidade é
mencionada 465 vezes no documento.
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MESAS REDONDAS: O PAPEL DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS NA MUDANÇA

As visões e esforços de todas as partes interessadas na
cadeia de suprimentos de impressão foram apresentados em
vários painéis de discussão durante os dois dias da Future
Factory. Produtores, proprietários de marcas, varejistas e
gráficas participaram de uma série de discussões.

QUAL É O PAPEL DOS FABRICANTES DE MÁQUINAS
NESTE AMBIENTE COMPLEXO?

Os cenários tecnológicos estão mudando a forma como
fazemos indústria. Quatro palavras-chave emergiram no
debate: digitalização, sustentabilidade, servitização e pessoas.

A digitalização está revolucionando a forma como fazemos a
indústria, precisamos de uma abordagem mental diferente, de
investimento contínuo em P&D, mas também de uma
propensão para a inovação aberta. A conexão de máquinas
não só aumenta a eficiência, mas também muda a maneira
como fabricamos e vendemos. A servitização e a possibilidade
de hibridização transformam a relação com o cliente numa
ligação contínua e recíproca, em que o feedback é essencial
para criar soluções novas e cada vez mais personalizadas e
onde a manutenção faz parte do pacote básico de vendas.

Em relação à sustentabilidade, nenhuma resposta é
absoluta e válida para todos, trata-se de equilibrar as
necessidades de produção, otimizar recursos e economizar
energia. Isso significa tomar as melhores decisões para cada
contexto individual, escolhas nas quais as pessoas costumam
fazer a diferença.

É aqui que surge a quarta palavra da moda: pessoas.
Porque a evolução contínua torna a inter-relação essencial.
Hoje, a resposta ao progresso é a colaboração da cadeia de
suprimentos, uma espécie de sinergia entre especialistas que
envolve a todos, desde quem fornece a matéria-prima até
quem fabrica e personaliza a embalagem e quem a recicla. Só
assim será possível transformar a indústria em um
ecossistema virtuoso de aprendizado, onde se combinam as
vantagens dos materiais eco-sustentáveis, das tecnologias de
baixo impacto, como as baseadas na água, e das práticas
virtuosas.

Além disso, segundo os donos das marcas, inovação sem
sustentabilidade não pode existir. No entanto, um mito precisa

ser desfeito se quisermos tomar decisões informadas: o custo
da sustentabilidade não pode ser repassado ao consumidor,
que não está disposto a aceitá-lo de forma alguma. Portanto,
para as marcas, sustentabilidade é antes de tudo uma escolha
ligada à própria identidade, uma espécie de código de ética
que adotam, sabendo que o consumidor e o investidor de hoje
eles rejeita cada vez mais a ideia de que uma empresa vende
um produto sem calcular as consequências.

Portanto, os esforços se concentram maciçamente no fim da
vida, na possibilidade de ter embalagens 100% recicláveis, em
desenvolver novos usos criativos para resíduos, como a
celulose derivada do feijão, em propor novas embalagens que,
integrando diferentes materiais, facilitem sua reciclagem e,
portanto, sua correta destinação.

A sustentabilidade também é um valor de negócio para o
varejo, escolha que, principalmente no grande varejo, se
materializa em uma contribuição concreta para a reciclagem
de embalagens, mas também se estende à busca por novas
embalagens (por exemplo, o bioplástico escolhido por
Esselunga para a embalagem do seu leite de marca) e
resíduos alimentares, com projetos específicos como "Ancora
più buoni" do Penny Market, com o objetivo de vender frutas e
legumes parcialmente estragados mas ainda perfeitamente
adequados para consumo a um preço reduzido , com parte da
receita destinada ao Banco Alimentar.

Por outro lado, as gráficas abordam a sustentabilidade
focando em dois elementos: o método de produção, ou seja, o
tipo de tintas, mas também a redução da água necessária para
a lavagem e os materiais que utilizam para suas
personalizações. A questão do descarte adequado e do
gerenciamento do fim da vida útil é crítica.

Por exemplo, a monomaterialidade ajuda, pois com tantos
materiais fica difícil para o consumidor diferenciar tudo.

Como propor um produto reciclável? Trabalhar com papel e
tintas, reduzindo o número de etapas da máquina para
acabamento e orientando especificamente os clientes para
uma escolha sustentável. O conceito de armazenamento
também está mudando e acolhe tecnologias para otimizar as
quantidades produzidas.

Finalmente, para entender se o seu setor é verdadeiramente
sustentável, os impressores sugerem medir o valor da
sustentabilidade nas matérias-primas, no mínimo.



A
Screen Graphic Solutions
(SCREEN GA) concluiu o
desenvolvimento de sua
série PlateRite 4600N de
sistemas CtP térmicos.
Os modelos são

projetados para lidar com placas
contendo quatro páginas de tamanho
A4, cada uma das quais oferece uma
combinação de alto rendimento,
versatilidade e desempenho
ambiental.
Cada um dos novos sistemas
continua a oferecer a mesma
exposição estável e de alta
velocidade, graças às cabeças de
diodo de laser de fibra da SCREEN
GA. Além disso, eles agora também
são capazes de lidar com tamanhos
de chapas que vão de até 830 x 680 mm, tornando-os
compatíveis com uma ampla gama de impressoras.
A série inclui os modelos E, S e Z, cada um deles projetado para
atender a necessidades específicas de produção. Enquanto o
modelo E está equipado com 16 cabeças de exposição de canal,
o que lhe dá uma taxa de transferência de 11 placas por hora, o
modelo S tem 32 cabeças de canal e uma taxa de transferência
de 21 placas por hora. No topo da linha está o modelo Z, com 64
cabeçotes de canal que permitem atingir um rendimento de até
33 placas por hora.

Os modelos E, S e Z também são compatíveis com o novo
autoloader da Screen, o SA-L4600N, que oferece melhorias
significativas na operabilidade e é capaz de fornecer m
automático entre até 100 placas em um ciclo.
Na área ambiental, a série PlateRite 4600N suporta uma
variedade de placas sem processo, sem produtos químicos e sem
água. Seus sistemas também fornecem benefícios ecológicos
significativos, reduzindo a produção de VOCs nocivos e líquidos
no desenvolvimento de resíduos, mantendo a qualidade e o
desempenho.
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O
desenvolvimento
da humanidade
e a evolução da
imprensa
caminharam de
mãos dadas. Um

avanço tecnológico que marcou
um marco e sem o qual o
mundo atual em que vivemos
não seria compreendido. Por
este motivo, a Canon celebra
este ano o Dia Internacional da
Impressão recolhendo 4
curiosidades históricas que
mostram que as "primeiras
impressões" nem sempre são
corretas, com falsos mitos ou
equívocos que consideramos
reais.

GUTENBERG INVENTOU A
IMPRENSA, NO FOI?

Ao contrário do que você possa pensar, Gutenberg
não inventou a imprensa. Em 11 de maio de 868, 1.145
anos atrás, o chinês Wang Jie já autorizava a
impressão e distribuição do Sutra do Diamante, o livro
impresso mais antigo conhecido, que foi impresso
quase 600 anos antes da Bíblia de Gutenberg. O Sutra
do Diamante não é o primeiro texto impresso na
história, mas é o mais antigo que sobreviveu até hoje. A
resposta correta é que a invenção do ourives alemão
Gutenberg foi a tipografia moderna de tipos móveis.

AS IMPRESSORAS TÊM MUITA HISTÓRIA, NÃO É?
Embora pareça que as impressoras estão conosco há

muito tempo, elas não estão. É verdade que o
desenvolvimento desses equipamentos começou em
1940, porém, o primeiro modelo elétrico foi lançado em
1953. Só na década de 70 é que finalmente chegou ao
mercado a primeira impressora a laser da história,
embora ainda sem cor e nada acessível  para todos os
bolsos. E será na década de 80, quando surgirão,

graças à Canon, a primeira
impressora pessoal do
mundo com cartuchos
substituíveis.

LIVROS SEMPRE SÃO
LANÇADOS EM CORRIDAS,
CERTO?

Não é mais necessário
lançar grandes tiragens,
existem atualmente
soluções que permitem aos
editores produzir livros "a
pedido" ao gosto do
consumidor. Essas
impressoras de última
geração dão a editoras e
livrarias a possibilidade de
redução de estoque, pois
permitem a impressão sob
demanda em no máximo

48 horas. A Canon, por exemplo, possui a impressora
Variopint iX que com esta tecnologia revoluciona o
conceito de livros físicos e permite produzir de forma
mais sustentável, atender às atuais demandas de
customização e encurtar tempos, imprimindo quase em
tempo real.

O JORNAL MAIS ANTIGO DO MUNDO FECHOU HÁ
MUITO TEMPO, NÃO É?

Em 1656, o jornal mais antigo da Europa, o "Opregte
Haarlemsche Courant", foi lançado na Holanda. Agora o
meio é conhecido como Haarlems Dagblad e ainda está
sendo publicado em papel!

Essas curiosidades mostram que as aparências às
vezes enganam. O certo é que a história continua e a
impressão continua a evoluir para o conceito de
"impressão inteligente". A impressão está cada vez
mais inteligente, o papel é utilizado de forma mais
eficiente e permite a integração dos processos de
gestão da informação graças às soluções em nuvem e
às ferramentas de trabalho colaborativas.

A Canon celebra o Dia

Internacional da Impressão 

com 4 curiosidades históricas



16 LaPrensaLaPrensaPRINTPRINT

Fujifilm mostrou sua

estratégia em impressoras

jato de tinta digital e toner

E
m 28 de setembro, foi realizado o
"Peak Performance Print
Experience", um evento no formato
tradicional presencial para clientes
no Centro de Tecnologia de
Impressão Avançada da Fujifilm

(APTC) em Bruxelas, "Estamos muito satisfeitos
em receber de volta os profissionais no APTC
Center após a longa pausa imposta pela Covid;
além disso, durante esse tempo, aproveitamos a
oportunidade para renovar e colocar muitos
novos equipamentos no Centro de Tecnologia
de Impressão Avançada ", disse Taro Aoki,
Chefe da Divisão de Soluções de Imprensa
Digital na Fujifilm Graphic Systems EMEA.
"Estamos muito felizes em mostrar ao público,
ao vivo e pela primeira vez, o modelo de alta
velocidade da Jet Press 750S; e esperamos
revelar toda a gama de desenvolvimentos em
nosso novo e expandido portfólio de impressão
digital e as maneiras pelas quais nossa
tecnologia pode ajudar as empresas de
impressão a maximizar seu desempenho. "

Assim, durante o evento os participantes
tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez
o novo modelo de alta velocidade da impressora
jato de tinta formato B2, Jet Press 750S, bem
como a gama de soluções de impressão digital
para o toner Revoria da Fujifilm e principalmente
uma demonstração ao vivo da Revoria Press
PC1120.

Novas configurações de impressão baseadas
na tecnologia de cabeçote de impressão Samba
também foram reveladas, reunindo cabeçotes
de jato de tinta, tintas e otimização de imagem
em sistemas de impressão híbridos ou
autônomos que podem ser integrados em vários
processos de produção convencionais.

A nova linha Revoria da Fujifilmc está
disponível apenas nos mercados da Alemanha,
Áustria, Itália, Espanha e Portugal.

A Revoria Press PC1120 tem uma capacidade
de aplicação de seis cores, seus recursos de IA
e tecnologias de automação, e informações
adicionais e amostras impressas também foram
oferecidas na Revoria Press E1 Series, uma
impressora monocromática de produção.

Jet Press 750S High Speed.
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NOVO MODELO JET PRESS 750S DE
ALTA VELOCIDADE

O novo modelo Jet Press 750S High

Speed, é uma máquina jato de tinta para

formato B2 que mantém todas as

características da atual Jet Press 750S e

agora oferece dois tipos de velocidades

de saída, a mais rápida de 5.400 folhas

B2 por hora, com 1.200 x Resolução de

600 dpi e modo de alta qualidade B2 de

3.600 folhas com resolução de 1.200 x

1.200 dpi por hora.

Este novo modelo é adequado para

aplicações de impressão de embalagens

comerciais e de papelão dobrável:

A alta qualidade de imagem é obtida

usando cabeçotes de impressão

"SAMBA" avançados de alta densidade

e precisão e tinta pigmentada aquosa

"VIVIDIA", o modelo Jet Press 750S

High Speed é capaz de produzir uma

impressão, de acordo com o fabricante. ,

igual ou até melhor do que o

deslocamento.

Mark Stephenson, Gerente de

Marketing de Produto Fujifilm MEA, foi

contratado para apresentar este novo

modelo Fujifilm. Na versão de maior

velocidade, não é necessário aplicar

primer no papel, além da economia de

tinta, e seu lançamento no mercado está

previsto para o primeiro dia de novembro.

REVORIA PRESS PC1120 E REVORIA
PRESS E1

A Fujifilm incorpora sob o nome de

Revoria dois produtos com tecnologia de

toner seco à sua oferta de impressoras profissionais os

modelos Revoria Press PC1120, para produção em

cores e Revoria Press Série E1, para produção

monocromática. Os dois novos modelos serão

comercializados a partir de 1º de outubro na Alemanha,

Itália, Portugal e Espanha.

Taro Aoki, chefe de soluções de impressão digital da

Fujifilm EMEA, em sua apresentação da estratégia da

Fujifilm em impressoras digitais fez referência ao novo

modelo Jet Press 750S High Speed e detalhou

especialmente as virtudes de ambos os modelos de

máquina.

A Revoria Press PC1120 está equipada com um

mecanismo de impressão de seis cores e uma

passagem, inclui até dois toners especiais que

permitem o uso de toners ouro, prata, transparente,

branco e rosa, além dos toners CMYK básicos. Esses

toners criam uma impressão de alta qualidade e alto

valor com cores metálicas e texturas de couro natural.

Os dados da imagem são divididos automaticamente

em cinco cores: ciano, magenta, amarelo, preto

(CMYK) e rosa. As cores fluorescentes do toner rosa

expandem significativamente a gama de cores.

As funções de alimentador de sucção de ar e

eliminador de estática fornecem estabilidade de

alimentação de papel e facilitam o trabalho em papéis

como papel revestido coeso e filme plástico.

A inteligência artificial (IA) permite correções

automáticas para imagens fotográficas.

Imprime a uma velocidade de 120 páginas por

minuto (em formato A4 horizontal) com resolução

máxima de 2400 dpi graças ao seu toner Super EA-

Eco, que se destaca por possuir as menores

partículas de toner do mercado.

O alimentador pode lidar com uma variedade de

gramaturas de papel, de papel fino de 52 g / m² a

papel.

Ciano, magenta, amarelo, preto (CMYK) e rosa. As cores fluorescentes do toner
rosa expandem significativamente a gama de cores.

Jet Press 750S High Speed.
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A
Ricoh Espanha foi premiada com o

prêmio 'Global Growth Worldwide' no

evento anual Partner Summit, que fecha

o Liferay Vision realizado há poucos

dias. A Liferay, fornecedora da

plataforma de código aberto líder para a

criação de experiências digitais na web, móveis e

conectadas, reconheceu a empresa de tecnologia

japonesa pelo notável crescimento que experimentou

nos últimos tempos em todo o mundo, seu

excepcional esforço ao nível de marketing e vendas,

além de excelente atendimento ao cliente. A Ricoh

Espanha desenvolve, a partir de seu centro de

competência digital, projetos Liferay para clientes em

toda a Europa. Uma equipa composta por mais de 50

consultores e especialistas que têm acompanhado

empresas líderes do seu sector para melhorar a sua

experiência digital para clientes, utilizadores,

cidadãos, estudantes e colaboradores. O

desenvolvimento de aplicativos é uma das linhas de

negócios que sustentam a gama de soluções digitais

da Ricoh e, pelo quarto ano consecutivo, cresceu

mais de 50%, aumentando sua presença nos setores

público e privado.

A empresa chinesa Tomato Cloud Technology

encomendou 10 novas impressoras jato de tinta

digital Fujifilm Jet Press 750S. A empresa já tinha

quatro impressoras Jet Press 750S em suas

instalações, e com essas dez chegando no próximo

ano, ela se tornará a maior usuária de Jet Press em

todo o mundo até o final de 2022. Uma cerimônia de

assinatura foi realizada em junho com a Fujifilm and

Tomato Cloud Technology em a exposição China

PRINT 2021.

Com alta produtividade e excelente qualidade de

imagem, a impressora digital jato de tinta à base de

água da Fujifilm tem obtido enorme sucesso em todo

o mundo, tanto na impressão comercial quanto na

impressão de embalagens. Desde a sua criação em

2011, já foram realizadas mais de 250 instalações.

Ricoh recebe

prêmio Liferay

de Parceiro

Global do Ano

Fujifilm ganha o maior contrato de Jet Press da história
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L
ançada em abril de 2020, a impressora a jato

de tinta e alimentação de folhas soltas da série

varioPRINT iX da Canon teve uma rápida

recepção no mercado de artes gráficas durante

seu primeiro ano. Gráficas comerciais em

particular instalaram esta impressora para impulsionar o

crescimento em uma ampla gama de aplicações de alto

valor. 70% dos usuários são empresas de impressão

online e comercial que produzem brochuras, cartões de

felicitações, folhetos, cartões postais, livros e outras

aplicações de impressão comercial em geral. Com mais

de 100 vendas em seu primeiro ano, o sistema foi bem

recebido em todo o mundo.

Diante de tiragens mais curtas, custos mais altos,

prazos de entrega mais apertados e diversificação da

oferta de impressão, os impressores estão sob pressão

constante para acelerar a produção. Além disso, muitos

indicaram que estão fazendo trocas porque suas

tecnologias atuais atendem à produtividade ou à

qualidade, mas não a ambas. A Canon introduziu a

série varioPRINT iX para oferecer uma solução que

pode oferecer qualidade de imagem superior de

maneira econômica em uma ampla seleção de

substratos, juntamente com alta produtividade, alto

desempenho e maior tempo de atividade.

Mais de 40% dos usuários da série varioPRINT iX

compraram equipamentos Canon pela primeira vez,

instalando a impressora para complementar outras

tecnologias ou para fazer a transição do volume de

impressão de offset e toner líquido para jato de tinta

digital.

A série Varioprint iX celebra

seu primeiro ano de sucesso
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Xeikon dá mais um passo estratégico

em frente com o anúncio de novas

áreas de inovação. A visão da

Xeikon sempre foi oferecer às

impressoras e conversores um

caminho claro e viável para a transformação

digital. Com seu portfólio abrangente e uma

série de soluções inovadoras de impressão digital,

a Xeikon está pronta para dar um novo passo. Os

impressores e conversores estão procurando

soluções que contribuam para o crescimento dos negócios,

ajudando-os a fornecer produtos criativos e da mais alta qualidade para

atender às demandas dos consumidores em constante mudança. Os pedidos online

aumentaram a necessidade de automação, controles de cores de alta qualidade e

velocidades de produção mais ágeis. A oferta digital ampla e inovadora da Xeikon, seu conhecimento de tecnologia digital

e sua ampla experiência de trabalho com empresas que estão fazendo a transição para o processo digital tornaram a

Xeikon um aliado para aquelas empresas que buscam proteger o futuro de suas atividades de manufatura. 

As inovações da Xeikon incluem a introdução de novos produtos em diferentes aspectos do fluxo de trabalho de

produção de impressão, tais como: Tecnologia de Toner Seco Xeikon Cheetah 2.0; Tecnologia de jato de tinta UV

Panther 2.0; Série Label Conversion Unit (LCU); Xeikon (Serviços Comerciais) XBS; Xeikon (Serviços de desempenho)

XPS; Xeikon (Color Services) XCS; e expandir os recursos do fluxo de trabalho do X-800 para aprimorar ainda mais a

gama de aplicações potenciais.

A Epson anuncia uma ampla colaboração com Usain Bolt, o homem mais rápido do

mundo na Europa. O oitavo medalhista de ouro olímpico e amplamente considerado

o maior velocista da história, Usain Bolt, será o rosto de uma grande campanha

publicitária para as impressoras sem cartucho EcoTank da Epson.

Usain protagoniza uma campanha publicitária na TV para o EcoTank da Epson,

bem como aparições em outdoors , anúncios online e banners em sites, em cartazes

para pontos de venda nas principais lojas e centros comerciais e nas redes sociais da

Europa. Usain demonstrará com sua naturalidade habitual que, com as impressoras EcoTank da Epson, podemos

literalmente dizer "Relaxe" por até três anos, graças à impressão sem complicações e sem cartucho.

A campanha também destacará como o serviço de assinatura e entrega de tinta Epson ReadyPrint permite que

os clientes economizem até 90% em custos de impressão, com tinta entregue diretamente em sua porta antes

que acabe.

Xeikon para a digitalização

total da produção de impressão

Epson e Usain Bolt assinam acordo de colaboração
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A
Brother anunciou o lançamento de sua nova

linha de MFPs para jato de tinta A4, que

aproveita a tecnologia sem fio para melhorar

a eficiência da impressão.

Com o objetivo de facilitar as tarefas diárias dos

usuários, a nova linha consiste em dois novos

dispositivos compatíveis com o aplicativo gratuito

Brother Mobile Connect, que oferece múltiplas

vantagens de uso permitindo aos usuários controlar o

nível de tinta restante, imprimir de qualquer lugar e a

qualquer hora, armazene e recupere documentos

previamente digitalizados, e tudo isso com uma

interface totalmente personalizável para adicionar ou

remover as funções mais utilizadas.

Além de oferecerem impressão de alta qualidade a

um preço acessível, os dois modelos apresentam

design compacto e múltiplas funcionalidades, além de

ampla gama de opções de conectividade,

compatibilidade com diferentes mídias e uma

interface simples que se adapta a cada usuário.

A Brother lança suas novas

impressoras multifuncionais

da série J1000
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A
Canon acaba de anunciar uma otimização do

sistema de detecção para sua impressora digital

colorida imagePRESS C10010VP. Além de

monitorar a qualidade da imagem, esse sistema

detecta automaticamente imperfeições nos

códigos de barras impressos, códigos QR e dados variáveis,

como caracteres alfanuméricos em números de série e

códigos postais, bem como alguns símbolos tipográficos.

O sistema de detecção da imagePRESS C10010VP

examina cada página impressa em busca de manchas, como

arranhões e sujeira na mídia. Os clientes podem automatizar

o sistema para verificar todas as páginas, enviar as com

defeito para a bandeja de saída e reimprimi-las

automaticamente para uma saída perfeita sem comprometer

a produtividade ou rejeitar as páginas sem reimprimir. Outra

possibilidade é que a operadora simplesmente receba um

registro das páginas que não atendam aos padrões de

qualidade previamente definidos.

Os clientes podem configurar controles automáticos em 32

áreas de uma imagem e 30 áreas de uma página

transacional, incluindo quaisquer dados variáveis. E como

uma garantia adicional, os dados impressos também podem

ser verificados em relação aos dados de referência em um

arquivo CSV, decodificando o código de barras ou código QR

e verificando se ele corresponde aos dados mestre.

A Canon acaba de lançar a nova Unidade de

Detecção para sua série imagePRESS C910 de

impressoras digitais coloridas, em resposta à

crescente demanda do mercado por recursos de

automação aumentados. Esta opção permitirá que

impressores comerciais e departamentos de

impressão internos obtenham a máxima qualidade

de impressão em menos tempo e sem intervenção

manual do operador.

Esta unidade incorpora dois sensores, um de

contato e espectroscópico, evitando a necessidade

de calibração manual, uma tarefa demorada.

Esses sensores monitoram o registro frontal e

traseiro e o tom de cor de cada imagem, antes e

durante a impressão, ajustando-se

automaticamente às configurações do trabalho da

primeira à última folha, independentemente do

conhecimento do operador. Este ajuste em tempo

real, em relação à mídia impressa, é uma adição à

calibração de cores de alto nível que é realizada

usando o tecnologia  Multi DAT integrada. (Multi-

Density Adjustment Technology), que permite que

ajustes instantâneos sejam feitos para se adequar

a um patch ou marca impressa na correia de

transferência de imagens.

EFI traz inovação inteligente com a nova plataforma EFI Fiery
A Electronics For Imaging anunciou seu passo mais recente e
avançado em sua solução Digital Interface Server (DFE) - a nova
plataforma EFI Fiery FS500 Pro, que ajudará os fornecedores de
impressão a enfrentar os desafios de tempos de execução mais
curtos, tiragens mais curtas, tempos de resposta mais rápidos,
pessoal menos experiente, padrões de segurança mais elevados e
necessidade de redução de custos. A nova plataforma Fiery DFE
traz inovação para um ampla gama de impressoras digitais novas e
de última geração para impressão em escritórios, comerciais, na

fábrica, embalagens e têxteis. A plataforma Fiery FS500 Pro apresenta cinco áreas principais de inovação: Processamento de tarefas
mais rápido; tempo de resposta mais rápido para tiragens curtas; impressão mais vendável e menos desperdício; cores de marca mais
precisas; e segurança avançada.
O FS500 Pro permite uma integração rápida e fácil ao pacote EFI IQ de aplicativos em nuvem que conecta pessoas, processos e
dispositivos de impressão para permitir melhores decisões baseadas em dados para empresas de impressão.

A Canon atualiza a série

imagePRESS C10010VP

A Canon adiciona uma

nova unidade de detecção

à série imagePRESS C910
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A
Canon introduziu o PRISMAprepare Go,
uma ferramenta segura de envio de
trabalhos e preparação de arquivos para
pequenos provedores de serviços de
impressão comercial (PSPs) e

departamentos internos. É uma solução de software
como serviço (SaaS), com a qual os clientes podem
acessar um aplicativo simples de workflow baseado em
nuvem de qualquer lugar, desde que estejam
conectados à Internet e por meio de um navegador da
web.

O PRISMAprepare Go agiliza o processo de
recebimento de trabalhos dos clientes, verificando

rapidamente se eles estão prontos para impressão e
realizando uma série de pré-verificações básicas para
detectar problemas como falta de páginas ou tamanho
incorreto, formato, origem e resolução da imagem.
Essas verificações ajudam a eliminar falhas, reduzir
erros de impressão dispendiosos e economizar tempo
valioso.

Nenhuma habilidade de TI ou treinamento
especializado é necessário para configurar, gerenciar e
manter o PRISMAprepare Go. O aplicativo é
compatível com impressoras de produção Canon,
sejam controladas por PRISMAsync, Fiery ou Canon
PDL, bem como impressoras JDF genéricas de outras

A Canon acaba de anunciar o
lançamento de duas novas linhas de
produtos, as séries imageRUNNER
ADVANCE DX C3800 e imageRUN-
NER C3226i, projetadas para condu-
zir um trabalho híbrido eficiente e se-
guro. Essas últimas adições expan-
dem e completam o portfólio da em-
presa de multifuncionais A3 para es-
critório, oferecendo uma solução pa-
ra cada orçamento, tamanho de em-
presa e configuração de trabalho.

O novo equipamento da Canon
oferece conectividade aprimorada,
produtividade, sustentabilidade e re-
cursos de segurança que suportam a
colaboração segura nesses novos
espaços de trabalho.

Canon lança PRISMAprepare Go

Canon expande sua gama de produtos A3
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A
pós um hiato de dois

anos, a FESPA deu

início à recuperação

dos negócios de

impressão e

sinalização especiais

com o retorno da FESPA Global

Print Expo e European Sign Expo

2021 (que ocorreu de 12 a 15 de

outubro de 2021). . Os primeiros

eventos presenciais da FESPA na

Europa desde a primavera de

2019 atraíram muitos visitantes,

principalmente de empresas

líderes do setor, que vieram

ansiosos para atualizar seus

conhecimentos do setor com vista

a investimentos de curto e médio

prazo.

VISITANTES INTERNACIONAIS E TOMADORES DE
DECISÃO SÊNIOR

Os visitantes vieram de mais de 100 países, embora

49% tenham vindo da região do Benelux e da

Alemanha, o que ficou dentro das expectativas uma

vez que o evento se realizou em Amesterdão. Outros

países que também tiveram muita representatividade

foram Itália, França, Reino Unido, Espanha e Polônia.

Como esperado, as dificuldades para os viajantes de

longa distância devido às restrições relacionadas ao

COVID resultaram em um número menor do que o

normal de visitantes de fora da Europa em um evento

da Global Print Expo. No total, as exposições atraíram

7.850 visitantes, 42% dos quais compareceram a mais

de um dia, num total de 11.130

visitas.

Cerca de metade dos visitantes

(44%) eram proprietários ou

CEOs, reforçando a importância

do evento como trampolim para a

recuperação e planejamento de

negócios. Dois em cada três

visitantes influenciaram ou

participaram diretamente da

tomada de decisão de compra em

sua empresa.

54% dos visitantes declararam

que estiveram visitando a FESPA

pela primeira vez, indicando que

há um grande interesse em

aprender sobre o mercado, em

obter informações e inspiração

após os desafios empresariais da

pandemia.

FONTES DE INSPIRAÇÃO
Printeriors foi mais uma vez uma das atrações mais

populares entre os visitantes. Inspirado pela natureza e

com curadoria da Embaixadora Têxtil da FESPA,

Debbie McKeegan, o evento destacou os aplicativos de

impressão digital voltados para impressoras que

operam ou procuram se expandir na indústria de

decoração de interiores. Em colaboração com

fornecedores da indústria, como Imageco, Kornit

Digital, PONGS, swissQprint e TTS, os produtos em

exibição foram desenvolvidos usando uma variedade

de tecnologias, processos de impressão e materiais de

ponta.

Indústria gráfica retoma

atividade na FESPA



Todo s  o s  dados  e  r e su l t ado s  no  mesmo  a rqu i vo .

Qua lque r  mod i f i c a ção  s e  a tua l i z ada  na  ho r a

S u g e r e  o s  r e c u r s o s ,  f o rm a t o s  e  p r o c e s o s  ma i s

a d e q u a d o s  p a r a  c a d a  c a s o .

Ge s t ã o  d i n ám i c a  d e  ma t e r i a i s .  A t u a l i z a ç ã o

mu i t o  s imp l e s  e  r á p i d a .

C r i a ç ã o  i m e d i a t a  d o  d o c umen t o  p a r a  g e r a r  um

PDF ,  i mp r im i r  o u  e n v i a r  p o r  ema i l

I n s t a n t â n e o ,  g e r e  e  e n v i e

o r ç amen t o s  em  p o u c o s

s e g u n d o s

I n s t a n t â n e o ,  g e r e  e  e n v i e

o r ç amen t o s  em  p o u c o s

s e g u n d o s

P r o f i s s i o n a l ,  c o n t emp l a

t o d a s  a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d o

me r c a d o  g r á f i c o

P a g a m e n t o  ú n i c o
M a n u t e n ç ã o

p e r s o n a l i z a d a

Solicite uma demonstração gratuita em hefeprint.com, ou ligue para +34 600025244. HEFEPRINT é um serviço de

G E R A D O R  D E  O R Ç A M E N T O
P R O F I S S I O N A L  
Á G I L

U t i l i z a n d o  o s  s o f t w a r e s  p a d r ã o  d o  m e r c a d o
c o m o  M S - E x c e l  e  o  G - S h e e t s

www.hefeprint.com


A fase europeia da competição Wrap Masters

também despertou muito interesse. Além de uma série

de demonstrações e workshops ministrados por

especialistas em decoração de veículos, os visitantes

viram como os concorrentes disputavam o título de

"Wrap Master Europe 2021". No quarto dia, Norman

Brübach da Alemanha foi coroado o vencedor e vai

competir com os campeões regionais na final do World

Wrap Masters na FESPA Global Print Expo 2022, que

acontecerá em Berlim.

Para os membros da comunidade que não puderam

comparecer pessoalmente ao evento, a FESPA e seus

expositores ofereceram uma série de conteúdos virtuais

que foram transmitidos ao vivo. As sessões do FESPA

Live incluíram discussões com os principais

expositores, impressores e especialistas em impressão

sobre as últimas tendências e inovações e atraíram

5.125 visitantes durante os quatro dias do evento. As

gravações das sessões também estão disponíveis para

visualização sob demanda.
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A Agfa apresentou soluções de jato
de tinta na FESPA 2021

Sob o lema "Novos começos. Novas oportunidades ", a Agfa
aproveitou a oportunidade para apresentar sua gama renovada de
soluções de impressão a jato de tinta para a indústria gráfica
europeia na FESPA em Amsterdã.
As soluções de jato de tinta apresentadas pela Agfa na FESPA
incluem:
A nova impressora jato de tinta da Agfa para sinalização e
sinalização. A Jeti Tauro H3300 UHS LED Hybrid 3.3m, também
conhecida como "The Beast" por sua potência e robustez, foi
projetada para a produção ininterrupta de trabalhos de impressão
com excepcional qualidade de imagem, mesmo em sua
capacidade máxima (modo 2 passagens), como é capaz de
trabalhar a uma velocidade de até 600 m² / h.
A Agfa também apresentou outra nova impressora: a Avinci
CX3200 de 3,2 m de sublimação de tinta para sinalização flexível
que produz imagens nítidas e de alta qualidade em uma ampla
gama de tecidos de poliéster.
Também em exibição estava a Oberon RTR3300, a máquina rolo
a rolo de 3,3 m da Agfa, que combina excelente qualidade e alta
produtividade com excepcional facilidade de uso.

A Canon apresentou o Colorado 1630
e o Arizona 135 na FESPA

Durante a FESPA
Global Print Expo 2021,
a Canon exibiu, pela
primeira vez e em um
evento internacional ao
vivo, suas impressoras
Colorado 1630 e
Arizona 135 GT,
soluções gráficas
abrangentes de grande
formato que permitem
aos clientes expandir
para novos mercados.
A arquitetura modular
da Colorado 1630
ajuda os usuários a

configurar a impressora de acordo com as necessidades particulares
de seus negócios, adicionando opções como FLXfinish - uma
técnica de cura de LED que fornece flexibilidade para um
acabamento fosco ou brilhante para cada impressão. um segundo
rolo de suporte e impressão frente e verso, tudo sem a necessidade
de manutenção.
A impressora plana Arizona 135 GT, lançada em junho deste ano,
foi outra novidade no estande. Para impressores que buscam se
expandir para a indústria gráfica de grande formato ou para aqueles
que procuram diversificar em novas aplicações, o Arizona 135 GT
abre as portas para uma ampla gama de novas oportunidades,
oferecendo os benefícios comprovados da premiada série Arizona
da Canon a um nível de investimento inteligente. A única impressora
em sua classe com opção de impressão em mídia flexível (RMO) e
expansível no local, a Arizona 135 GT produziu impressões
sensíveis ao toque com o auxílio do software Arizona Xpert em uma
ampla variedade de mídia rígida e flexível.
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EFI Reggiani Terra Silver estreou na
FESPA
Eletrônica para a nova impressora têxtil industrial básica da
Imaging EFIReggiani TERRA Silver foi apresentada na Fespa
Global Print Expo 2021. Esta solução de produção de jato de
tinta digital de 180 cm usa a tinta pigmentada TERRA exclusiva
da EFIReggiani para impressão direta em  têxteis de alta
qualidade e altamente sustentáveis, sem a necessidade de
vaporização ou lavagem. A nova versão da impressora
TERRASilver faz parte da linha completa de soluções de
impressão com tinta pigmentada da EFI. Pode imprimir até
190m² / h com suas oito cabeças de impressão de canal duplo.
A EFI Reggiani também é fabricante de tintas têxteis. As tintas
pigmentadas EFI Reggiani TERRA são ecologicamente
corretas, à base de água, projetadas para aproveitar o
desempenho industrial comprovado das impressoras digitais EFI
Reggiani.

Mimaki trouxe novos avanços para
FESPA 2021

A Mimaki Europe
apresentou seu
extenso catálogo
de tecnologias de
impressão digital
na FESPA,
conduzindo

demonstrações ao vivo de suas mais recentes inovações
enquanto mostrava aos visitantes as aplicações mais
proeminentes produzidas por seus próprios clientes.
No estande, os clientes
puderam obter uma
visão aprofundada das
ofertas de tecnologia
mais recentes no catálogo
da Mimaki, incluindo novos
lançamentos, como a impressora plana UV JFX600-2513 de alto
volume, as impressoras de alta velocidade e alta qualidade de a
série UJF. e a impressora 3D de mesa 3DUJ-2207 em cores.
Além disso, a Mimaki participou com seus clientes e parceiros
em uma exibição interativa de histórias de sucesso e exemplos
de aplicação ministrados por seus embaixadores da mídia
impressa.

swissQprint trouxe a 4ª geração de suas
impressoras de mesa para a FESPA

swissQprint apresentou na
Fespa 2021 suas novas
impressoras planas baseadas
na mais recente tecnologia em
cabeçotes de impressão e nos
últimos avanços técnicos. Os
novos cabeçotes de impressão
oferecem uma resolução

máxima de 1350 dpi que, juntamente com o posicionamento
extremamente preciso das gotas, aumenta significativamente a
qualidade de impressão final dos modelos Impala e Nyala. Além
disso, ambas as impressoras se beneficiam de um aumento
significativo de desempenho em determinados modos de impressão.
O modelo Oryx é quase 40% mais rápido que seu antecessor, o que
o torna uma impressora básica de primeira linha.
Outra novidade é o sistema Vacuum Tip Switch com patente
pendente. A mesa está dividida em até 256 zonas, que o usuário
pode ativar ou desativar de forma rápida e fácil com um simples
toque do dedo. A nova gama oferece inúmeras opções para obter
uma configuração personalizada. Assim, o usuário pode configurar a
impressora de acordo com suas necessidades atuais. No entanto, se
suas demandas ou necessidades mudarem, o sistema pode ser
expandido posteriormente com várias opções.

Trotec Laser na FESPA Global Print
Expo 2021
A Trotec Laser, fabricante líder de sistemas de laser, apresentou
soluções de corte digital a laser para materiais impressos na FESPA
2021.
Os cortadores a laser SP são projetados para processamento rápido
e preciso de materiais de grande formato. Sua alta velocidade de
corte, acesso de quatro lados e função Tandem Assistant garantem
produtividade máxima. Toda a área de processamento pode ser
utilizada para eliminar o tempo de inatividade e também pode ser
perfeitamente integrada ao seu fluxo de trabalho graças ao suporte
RIP e CAD.
Para fabricantes de letreiros e displays, conversores de acrílico,
produtores de alto volume de soluções de softsignage, fabricantes
de etiquetas e montadores de loja, o cortador a laser é uma solução
produtiva, universal, livre de desgaste e sem contato para todas as
geometrias e uma ampla variedade de materiais.
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Durst mostrou soluções otimizadas
completas e integráveis
O Durst Group apresentou uma ampla gama de soluções ponta a ponta
para aplicações de impressão digital, desde impressoras de grande formato,
software e hardware até portais de comércio eletrônico e módulos de
acabamento, para oferecer aos clientes soluções ponta a ponta, incluindo
treinamento, suporte e manutenção.
Com o P5, a Durst já lançou em 2018 uma plataforma de tecnologia robusta
que se destaca por sua extraordinária versatilidade e eficiência. Além disso,
o sistema de alimentação e empilhamento Durst Automat pode ser usado
para equipar toda a linha P5 - incluindo P5 210 / HS, P5 350 / HS e P5 250
WT - para produção totalmente automatizada ou em três quartos.
Para o mercado de soft-signage, a Durst lançou o P5 TEX iSUB, cujo núcleo
é a fusão integrada em linha para impressão direta em tecidos de poliéster,
permitindo um processo de impressão em um único estágio. A tinta de
sublimação P5 Sublifix oferece cores vivas e imagens nítidas, mesmo em
aplicações difíceis, como mídia blackback, banners ou luz de fundo de caixa
de luz. Outra característica interessante do Durst P5 TEX iSUB é o
finalizador integrado, que permite que os materiais sejam costurados e
unidos diretamente.

Kongsberg PCS mostrou suas
novidades na FESPA
A Kongsberg PCS apresentou seu novo compacto C20, a
menor mesa de produção em alta velocidade do mercado,
bem como sua exclusiva ferramenta VariAngle, que permite
cortar qualquer ângulo de 0o a 60o em alta velocidade.
Também em exibição no estande da Kongsberg PCS estava
a mesa de acabamento digital C64 da empresa, bem como o
alimentador de rolo motorizado, oferecendo aos participantes
a oportunidade de ver como, em combinação, eles
simplificam a produção contínua de grandes trabalhos de
etiquetagem. volume com materiais suaves de grande
formato e têxtil.
Uma de suas maiores soluções de corte digital, a Kongsberg
C64, também foi mostrada no estande PCS da Kongsberg.

A Electronics For

Imaging revelou seu

mais recente servidor de

impressão (DFE) e

soluções de fluxo de

trabalho para expositores

e impressão industrial:

EFI Fiery XF / Fiery

proServer versão 7.3 e

software de fluxo de

trabalho EFI Fiery Prep-it.

As gráficas que gerenciam várias impressoras e

cortadoras a jato de tinta de formato amplo e

superlargo desejam um único servidor de impressão

e um software de fluxo de trabalho automatizado para

simplificar e integrar suas operações, reduzir o

treinamento do operador e obter uniformidade e

qualidade de impressão em cores. Usar o Fiery XF

7.3 com Prep-it pode atingir esses objetivos, pois eles

têm a tecnologia de que as empresas altamente

produtivas precisam. O software Fiery XF 7.3 e o

servidor de impressão EFI

Fiery proServer (DFE)

agora oferecem suporte a

mais de 180 novos drivers

de impressora, elevando o

número total de modelos

de impressora compatíveis

com Fiery para mais de

1200. O Fiery XF 7.3

também aumenta a

produtividade graças à compatibilidade com códigos

QR de soluções de corte de cortadores Zünd, Esko

Kongsberg, iCut, Euro Systems OptiScout v8 e

MATIC.

O novo software EFI Fiery Prep-it, lançado em

novembro, pode melhorar drasticamente a

preparação e a produção de corte em impressões de

formato amplo e superlargo. Fluxos de trabalho

automáticos, controle de agrupamento frente e verso

e edição sofisticada do caminho de corte aceleram

significativamente a produção da impressão ao corte.

O mais recente Fiery XF e o novo software Fiery Prep-it
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COMEÇOS MODESTOS

O
revestimento de veículos deixou de ser
um nicho praticamente clandestino para
se tornar uma técnica amplamente
utilizada para embelezar um veículo sem
o compromisso de longo prazo. Até o
final da década de 2000, o revestimento

de veículos era associado ao uso comercial, com
finalidade única de publicidade. No entanto, entre 2008 e
2011 houve um boom na sinalização de mudança de cor
para uso pessoal, primeiro na Europa e depois nos
Estados Unidos.

Esta técnica não se limita à publicidade ou
personalização, como PPF (película protetora de tinta),
um filme transparente que protege contra respingos e
arranhões, tornou-se um produto muito popular nos
últimos anos.

RÁPIDO OU FURIOSO? LETRAS OU PINTURAS?

Embora a pintura tenha sido o método básico e
tradicional de decoração de automóveis, nos últimos
anos houve um grande crescimento no revestimento de
automóveis.

Ambas as técnicas têm seus prós e contras, e é
inegável que uma boa base de tinta é necessária para
"embrulhar" um veículo. No entanto, com o surgimento
de novas tecnologias, materiais e ferramentas, esta
técnica de marcação abre possibilidades virtualmente
ilimitadas. Como exemplo, a impressora da Série
UCJV300 permite otimizar a produção de um número
infinito de designs vibrantes em filme usando uma ampla
variedade de cores e, em seguida, prosseguir para uma
laminação durável, eficiente e muito econômica.

NA LINHA DE PARTIDA

Hoje, uma grande variedade de tintas é oferecida, mas
no início a única opção eram as tintas solventes. Na

época, as tintas UV rachavam em superfícies côncavas,
mas novos avanços tornaram possível resistir a áreas
excessivamente esticadas e côncavas de dificuldade
máxima, sem sacrificar a uniformidade da cor. Tintas
como LUS170 ou LUS200 da Mimaki secam
instantaneamente, acelerando o tempo de execução da
impressão à laminação e sem necessidade de
gaseamento. Ao contrário das tintas à base de solvente,
as tintas UV criam uma textura leve no filme, que pode
ser removida com base na preferência.

É verdade que para uma grande frota ou quando o
trabalho precisa ser feito rapidamente, as tintas UV ou
látex são as escolhas mais adequadas. Mas ao lidar
com formas 3D extremas, como pára-choques, espelhos
e outras áreas côncavas e complexas, as tintas eco-
solventes da Mimaki ou a tinta LUS200 podem funcionar
melhor.

Também existem muitas opções de escolha quando
se trata de folhas metálicas; as três mais importantes
são as folhas fundidas, de polímero e de monômero. A
folha fundida continua a ser a escolha mais popular
para revestimento de veículos devido ao seu
acabamento de alta qualidade, embora o polímero
tenha se tornado mais comum devido às suas
qualidades termoformáveis.

AVIDAMENTE

O setor de decoração de veículos parecia estar à beira
do pico já em janeiro de 2020, mas esse crescimento só
se ampliou ao longo da pandemia. Incapazes de sair de
férias, muitos clientes decidem redecorar e personalizar
suas casas e veículos. As vantagens práticas de
etiquetar o carro, principalmente a camada protetora que
ela cria ao redor do carro, também contribuíram para
sua popularidade. Embora exija muita habilidade física,
esta indústria em rápido crescimento e mudança
representa um desafio empolgante.

Evolução da decoração de veículos: 

do letreiro comercial à personalização

Por: Justin Pate

Fundador do 

Wrap Institute
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C
om o último evento

realizado em Gijón a 20 de

outubro, Brigal encerrou a

sua digressão por

Espanha e Portugal. Os

eventos, que motivaram a nova

tecnologia HP LATEX da série 700W /

800W com tinta branca e o sucesso

do equipamento de corte IECHO PK,

foram muito bem recebidos e muitas

empresas passaram a conhecer as vantagens destas

novas equipas.

Entre as novidades do novo HP LATEX 700w7800w

destacam-se: Maior sustentabilidade (as tintas HP Látex

à base de água não contêm PAH, não requerem

etiquetas de advertência de perigo e são impressões

inodoras); manutenção automática (sistema inovador de

recirculação e limpeza automática da cabeça de

impressão que reduz a purga manual e aumenta a vida

útil dos consumíveis); tinta branca (tinta branca sem

amarelecimento que permite ampliar o portfólio de

produtos com vitrines ou

sinalização); cabeçotes

atualizados (com mais

injetores e sistema de

análise que, em caso de

saturação do injetor,

equilibra automaticamente a

contribuição do restante dos

injetores para obter o

resultado final esperado sem

interromper a produção); carregamento de material

(sistema de carregamento de material frontal sem eixo

para rolos de até 55 kg que melhora a produtividade e

economiza espaço na oficina, além de poder acessar

rapidamente a impressão); e maior produtividade

(armazenamento de até 100 trabalhos na frente e tela

de toque maior e mais intuitiva).

Outro dos equipamentos apresentados foi a mesa de

corte Iecho PK, dispositivo que permite o corte, vinco e

semicorte de precisão de forma digital e totalmente

automática.

Xaar venderá sua participação remanescente na Xaar 3D LTD
Xaar, um grupo de tecnologia de impressão a jato de tinta,

concordou com os termos com a parceira Stratasys Solutions Limited

para vender sua participação remanescente na Xaar 3D Ltd.

O acordo com a Stratasys proporcionará à Xaar 3D Ltd a melhor

oportunidade de concluir a comercialização da linha de produtos no

menor tempo possível e permitirá que a Xaar se concentre em seu

negócio principal com uma injeção de dinheiro. A Xaar continuará a

receber royalties pelas vendas de produtos e serviços.

A manufatura aditiva continuará a ser um foco importante para os

negócios de cabeçotes de impressão da Xaar, com as necessidades

da indústria apoiadas pelo amplo portfólio de produtos da Xaar e pela

forte abordagem de parceria para trabalhar com seus clientes.

John Mills, CEO da Xaar.

Brigal assume os eventos cara a cara
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Agfa ganha Pinnacle Product Award 2021 para Jeti Tauro H3300 LED
O LED Jeti Tauro H3300 da Agfa ganhou o cobiçado Prêmio de Produto
Pinnacle da PRINTING United Alliance. O Jeti Tauro H3300 venceu na
categoria UV / Latex Hybrid (mais de $ 500.000).
Um painel altamente qualificado de jurados de toda a indústria de impressão
avaliou as mais de 160 inscrições do concurso anual em mais de 58
categorias. O concurso Pinnacle Product Award avalia produtos que estão ou
estarão disponíveis para venda em 2021 e está aberto a fornecedores
membros da PRINTING United Alliance. Os dispositivos de saída foram
avaliados com base nos relatórios gerados pela medição dos gráficos de
cores e, em seguida, comparando-os com as especificações da indústria.

A
empresa

Interprint,

especializada

em impressão

em papéis

decorativos,

expande sua gama de

produtos graças à

introdução de tintas

pigmentadas à base de

água para sistemas de jato

de tinta da Agfa. Essas

tintas serão usadas em duas de suas impressoras de

passagem única de alta velocidade Koenig & Bauer

RotaJET.

A Interprint adquiriu recentemente um terceiro

sistema RotaJET, sendo a sua segunda unidade de

última geração. Atualmente, ambas as unidades

usam as mesmas tintas

Agfa. A cooperação entre

as três empresas permitiu à

Interprint, empresa já

pioneira no setor ao

implementar a impressão

jato de tinta para papéis

decorativos como estratégia

de crescimento, expandir o

seu leque de soluções de

impressão digital com a

adição de laminados de

excelente qualidade. A consistência na qualidade de

impressão e a capacidade de intercambiar trabalhos

entre as duas linhas permitem que a Interprint

produza uma ampla variedade de designs, desde os

primeiros esboços de teste até as execuções

completas de produção.

Agfa, Interprint e Koenig & Bauer

são parceiras no setor de impressão

digital decorativa
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A HP lançou uma nova série de dispositivos DesignJet para equipar os profissionais
de impressão de grande formato com a tecnologia de que precisam para lidar com a
nova situação e manter seus negócios crescendo. Estas novas gamas também
oferecem cores avançadas e qualidade fotográfica, maior precisão e novo potencial
para aplicações gráficas, ao mesmo tempo que permitem maior sustentabilidade.
Os dois novos dispositivos HP DesignJet Z Pro oferecem aos provedores de serviços de impressão (PSPs) eaos profissionais de sistemas
de informações geográficas (GIS) as soluções mais recentes para produzir impressões com qualidade fotográfica profissional e mapas
gerados por GIS de alta precisão. 

A
Electronics For Imaging lançou sua

terceira nova impressora têxtil digital de

2021: EFI Reggiani Hyper é uma

impressora de scanner com várias

larguras disponíveis: 1,8 metros, 2,4

metros e 3,4 metros. Com uma

configuração de até oito cores, a impressora imprime

até 13 metros lineares por minuto no modo de

produção de duas passagens. A nova impressora é

adequada para a produção de alta qualidade de

tecidos de malha ou tecidos e foi projetada com

tecnologia inteligente que permite sua integração em

projetos da Indústria 4.0.

O novo EFI Reggiani HYPER é voltado para o

segmento industrial de alta velocidade do setor de

impressão têxtil multipass. O carro super rápido da

Hyper com 72 cabeças de impressão permite

impressão em duas passagens com qualidade de

produção a velocidades de até 13 metros por minuto

para rolos de 1,5 metros de largura ou até 10 metros

por minuto para rolos de alta qualidade. Na

impressora Reggiani Hyper 3,4 metros, os usuários

podem imprimir dois rolos de 1,5 metros de largura

em paralelo, permitindo uma produção total de até 20

metros por minuto.

Esta impressora é alimentada por tintas EFI

Reggiani genuínas, com fórmulas de alta qualidade

desenvolvidas para garantir o melhor desempenho

em termos de tiragem e maior fluxo útil das cabeças

de impressão, ao mesmo tempo que produz uma

profundidade incrível de cor e brilho, bem como

excelentes propriedades de solidez .

EFI Reggiani lança impressora

têxtil digital Hyper

Novas impressoras HP DesingJet
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Mimaki leva a criação ao limite

na impressão industrial

A
Mimaki Europe lançou quatro novas

impressoras a jato de tinta de

alta velocidade e alta qualidade

com tecnologia UV LED,

incluindo a UJF-7151 plusII,

uma máquina de impressão direta ao

objeto 190% mais rápida, e a nova UJF-

MkII e Series, que consiste em três

soluções avançadas de pequeno formato.

Essas quatro adições à oferta da Mimaki

chegarão ao mercado em dezembro de 2021 para

elevar o padrão da impressão industrial e da marca.

As impressoras possuem uma série de novos

recursos projetados para delinear iver benefícios

significativos de desempenho e qualidade, permitindo

aos usuários explorar novos aplicativos e aumentar a

produtividade.

Novas adições à série de impressoras UJF

suportam comandos MDL (Mimaki Device Language),

um recurso que automatiza a transferência de peças.

Esse recurso permite que os usuários controlem as

novas impressoras UJF a partir de

sistemas de produção externos e

dispositivos periféricos. Além

disso, os novos modelos

incorporam o RasterLink7 como

software RIP padrão, permitindo a

impressão de um produto por vez. Esta

plataforma de software mais recente torna

a numeração e a impressão de dados

variáveis muito mais fáceis, economizando

tempo e maximizando a produção.

As novas tintas UV da série UJF são certificadas

GREENGUARD GOLD; Além disso, a nova linha de

impressoras incorpora tecnologias proprietárias da

Mimaki Core Technologies, incluindo NCU (Unidade

de Verificação de Bocal), NRS (Sistema de

Recuperação de Bocal) e MAPS4 (Mimaki Advanced

Pass System4), que garantem estabilidade de

produção em alto volume.

O desafio "Wrap Like A King" de Avery Dennison retorna
A Avery Dennison Graphics Solutions anuncia o retorno do Desafio Wrap
Like A King. O concurso de embrulho de veículos deste ano será
realizado de 1º de setembro a 31 de outubro. Um novo conceito especial
chamado "Edição Local" é lançado, com prêmios para 12 reis regionais
da etiqueta e três reis continentais da etiqueta.
A partir de 1º de setembro, os instaladores em mais de 40 países podem
enviar seus melhores projetos de embalagem de veículos com impressão
completa ou mudança de cor. Este ano, os pacotes de prêmios para
vencedores regionais e continentais ultrapassam US $ 30.000. Além
disso, os três vencedores continentais poderão escolher uma fundação
de caridade que receberá uma doação de $ 1.000 em seu nome.
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Nova série imagePROGRAF

GP da Canon

A
Canon Europe

acaba de lançar

quatro novas

impressoras de

grande formato da

série

"imagePROGRAF". Esses

modelos incluem o

imagePROGRAF GP-4000 (44

polegadas) e GP-2000 (24

polegadas) que usam 10 cores,

incluindo tinta vermelha, laranja,

verde e roxa, bem como tinta

rosa fluorescente; junto com o

imagePROGRAF GP-300 (36

polegadas) e GP-200 (24 polegadas), que usam 5

cores, mais tinta rosa fluorescente. As novas

máquinas de grande formato da Canon são as

primeiras no mundo a oferecer tinta pigmentada

fluorescente, proporcionando

resultados de alto valor agregado

para aplicações gráficas.

Durante a impressão, a

tecnologia "Radiant Infusion"

aplica uma tinta rosa fluorescente

recém-criada em combinação com

outras tintas na superfície do papel.

Isso promove uma reprodução de

cores suaves e brilhantes, enquanto

o software para PC "PosterArtist Lite"

integrado permite aos usuários criar

pôsteres verdadeiramente

impressionantes. Além disso, o

imagePROGRAF GP-4000/2000

apresenta tintas vermelha, laranja, verde e violeta que

expandem a gama de reprodução de cores e

oferecem a mais ampla gama de cores da série

imagePROGRAF.



https://www.mondigroup.com/en/home/
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Embalagem de papel: a
escolha natural

A embalagem à base de papel é a escolha natural
onde sua principal matéria-prima, as árvores, são um
recurso natural e renovável.
Two Sides, o grupo de defesa de impressão e papel,
está animado para lançar o novo folheto de
embalagem, The Natural Choice, com um design
novo e dados atualizados sobre embalagens em
papel.
O folheto da embalagem explica às marcas, varejistas
e consumidores as 8 razões poderosas pelas quais as
embalagens de papel são a escolha sustentável. Os
membros da Two Sides são incentivados a usar
esses dados em suas comunicações de marketing
para divulgar ainda mais o alcance da história
sustentável das embalagens de papel.
A jornada para um futuro mais sustentável inclui
nossas opções de embalagem. É importante que os
materiais escolhidos sejam naturais, renováveis,
recicláveis e adequados à economia circular.

Fedrigoni apresenta Living Matter
A Matéria Viva, assim como a natureza
que a inspira, é uma das novidades que o
Grupo Fedrigoni lançará nos próximos
dias. Materia Viva é uma vasta coleção
de papéis de alta qualidade com alto teor
de reciclado, entre 20% e 100%, feitos

com fibras naturais alternativas à celulose como
algodão e cânhamo (exclusivamente de florestas
certificadas pelo FSC), alguns dos quais novos,
mas alguns dos quais estão disponíveis no portfólio

da empresa desde 1996 e foram revisados e aprimorados.
Materia Viva reúne nove linhas de produtos de alta qualidade. Eles vêm
em uma caixa personalizável e cada um é apresentado com um cartão
especial que "fala" na primeira pessoa através de uma foto de uma
paisagem que combina com o papel. São soluções tecnologicamente
avançadas que respondem a qualquer necessidade de embalagem ou
impressão, por mais sofisticada que seja, respeitando totalmente as
pessoas e o meio ambiente.
Entre as propostas mais recentes e inovadoras, Materia Viva inclui a linha
de papéis reciclados Symbol Card Eco50 e Symbol Card Eco100, com
até 100% de fibra reciclada, caracterizados por um revestimento de folha
dupla em uma das faces para acabamento acetinado (mais o Eco100 2sc
de dupla face Symbol Card, versão 100% reciclada). Ou o Freelife Cento,
um papel premium natural, também 100% reciclado, disponível em três
versões: preto liso, branco extra liso e branco extra áspero.

O
s choupos são uma das

massas florestais mais

lucrativas e eficientes e

apresentam os maiores

valores de absorção de

CO2. O rápido crescimento desta

espécie a torna ideal para maximizar a

fixação de CO2 e ser chave na mitigação

das mudanças climáticas, acrescentando

que, para cada hectare de choupos,

aproximadamente 11 toneladas de CO2

são sequestradas por ano, ou o que for.

o mesmo, 165 toneladas de CO2 por

hectare em cada rotação de 15 anos.

Neste contexto, a certificação florestal

PEFC desempenha um papel

fundamental na gestão sustentável

destes territórios florestais, aplicando

indicadores e exigindo requisitos que

considerem os aspectos ambientais,

sociais e económicos, necessários para

a recuperação verde. 

Choupos, 
uma massa florestal com grande  potencial



GWS Printing Systems expande sua oferta de
compra e venda de rotativas usadas coldset e
heatset, projetos chave na mão e realocações
de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

www.gws.nl
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A Fedrigoni, empresa global de
produção e comercialização de
papéis especiais para
embalagens, publicações e
gráficos, rótulos e materiais
autoadesivos premium,
adquire 70% de uma NewCo
que produzirá bandejas de
interior para caixas e
presentes, estojos para artigos
de luxo confeccionados
inteiramente de celulose
termoformada, biodegradável e
ecológica em vez de plástico.
O acordo recentemente
firmado é com a Tecnoform,
empresa de Colorno (Parma)
que ficará com os 30%
restantes do capital, e que se
especializa na produção de
bandejas, displays e
elementos internos para
embalagens, de plástico e
outros materiais, usados em
diversos setores industriais,
como cosméticos, moda,
brinquedos e alimentos.
Com a sexta aquisição em
menos de três anos, a
Fedrigoni reforça sua
estratégia de conversão de
embalagens de plástico em
papel, um dos pilares das
metas de sustentabilidade do
Grupo para 2030.

G
reenwashing é um sério

perigo para a nossa

indústria que, se não for

contestada, ameaça perder

£ 22,4 milhões de valor anualmente

para a indústria de papel, impressão

e correio do Reino Unido (337

milhões de euros na Europa).

Greenwashing atinge milhões de

consumidores a cada ano. Foi

reconhecido que o sucesso da

campanha anti-Greenwash Two

Sides não só pode ser medido pelo

número de organizações que

removeram alegações ambientais

enganosas de suas comunicações,

mas também por uma melhor

compreensão dos danos financeiros

para a indústria de Greenwashing.

Greenwash representa uma

ameaça significativa para uma

indústria que emprega 116.000

pessoas (1.096.000 UE) no Reino

Unido, em mais de 8.400 empresas

(115.700 UE).

Um projeto de pesquisa foi

realizado no início de 2021, em

parceria com a organização de

pesquisa de consumo Censuswide,

que examinou:

n O escopo e o impacto do

greenwashing no comportamento do

consumidor.

n O impacto financeiro na indústria

de papel, impressão e correio como

resultado do Greenwashing.

n O volume e o valor da impressão,

papel e postagem retidos como

resultado da campanha Two Sides

Anti-Greenwash.

n O potencial para maior

preservação de volumes e valor se a

atual taxa de sucesso da Two Sides

em parar o Greenwash for melhorada

e espalhada para mais países.

A Two Sides produziu um
informativo que explora o impacto
financeiro prejudicial do greenwash
na indústria de papel, impressão e
correio, incluindo o valor preservado
pela campanha Anti-Greenwash e
quanto valor está em risco
anualmente com as mensagens
Greenwashing.

O impacto financeiro
da Greenwash na
indústria de papel,
impressão e correio

Fedrigoni
adquire 70%
de uma
NewCo
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A WAN-IFRA re-

alizará o World

News Media Con-

gress como um

evento virtual de 29

de novembro a 2 de

dezembro de 2021.

O World News Me-

dia Congress 2022

será realizado em

Zaragoza (Espan-

ha). Taipei, o local

originalmente pla-

nejado para o Con-

gresso deste ano,

agora sediará o evento em junho de 2023.

O Congresso virtual deste ano incluirá o World Media Le-

aders Summit, o World Editors Summit, o Golden Feather of

Freedom e o Women in the News Summit.

A decisão de colocar o Congresso online segue uma

consulta com expo-

sitores, palestran-

tes, funcionários e

também estratégico

da UDN (United

Daily News Group

de Taiwan) em

função das res-

trições sanitárias

aplicadas no país.

Confirmando o

plano para eventos

futuros, a WAN-

IFRA anunciou que

o World News Me-

dia Congress 2022 será realizado em Zaragoza (Espanha).

O Congresso está programado para 28 a 30 de setembro de

2022 em colaboração com a editora espanhola Henneo. O

Congresso de 2023 será realizado em Taipei (Taiwan) em

junho de 2023 com o apoio do parceiro local UDN.

N
o ano passado, a primeira conferência

virtual do Fórum Mundial de Impressoras

atraiu mais de 300 participantes e vários

patrocinadores importantes. Neste ano,

sustentabilidade é o tema do evento virtual

que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro e todas

as apresentações estarão relacionadas a este tema

atual e vital. Há uma grande lista de palestrantes que

compartilharão seus conhecimentos e experiências

com os participantes. Um período de perguntas e

respostas fará parte de cada sessão.

O World Printer Summit é o ponto de encontro

anual para a comunidade global de impressão dentro

da WAN-IFRA. Ele abordará todas as questões

relacionadas à impressão e reunirá impressores,

fornecedores de materiais e fabricantes de

equipamentos para a cadeia de valor da produção de

impressão, da pré-impressão à impressão ao

acabamento e entrega do produto. O World Printing

Summit apresenta um mercado para tecnologia e

serviços.

World Printing Summit reúne profissionais da

indústria para uma transferência dinâmica de

conhecimento, informações e ideias de negócios.

Cúpula Mundial 
de Impressores

O World News Media Congress 2021 
torna-se virtual



 Sacolas de papel são resistentes e uma escolha natural 
contra os impactos ambientais.

você sabia?

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por 
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. 
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, estimula a produção e o uso conscientes do 
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns 
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, cartão e papelão são 
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.
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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 www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR 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

DDiirreettóórriioo de
Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20. 
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A
AIFEC apresentou os

resultados do inquérito de

mercado ao setor das

etiquetas correspondente ao

segundo trimestre de 2021.

Com uma participação de

55% da representação em termos de

volume de negócios e de 20% no

número de empresas do setor, no

segundo trimestre do ano indica

aumento de 10% no faturamento em

relação ao mesmo período do ano

anterior.

Os resultados mostram um bom

desempenho do mercado até o momento

este ano com um aumento acumulado de

6,7% em 2021 em relação a 2020. Por

sua vez, o setor mostra uma tendência

otimista em relação ao comportamento do

mercado nos próximos meses com 50% que

afirmam que a atividade econômica vai melhorar

e 40% permanecerá como antes. Para facilitar a

leitura dos resultados por porte de empresa, também

foi dividido entre empresas com mais e menos de 3

milhões de faturamento, observando uma tendência

mais positiva entre as maiores empresas.

Apesar da evolução do mercado,

existe uma grande preocupação com a

tendência de subida dos preços do

papel e dos adesivos, da energia, dos

transportes e de outros materiais.

Conforme destacou o presidente da

AIFEC, José Ramón Benito "é muito

importante continuar repassando ao

mercado todos esses aumentos de

custos no preço do produto final para

que o bom comportamento do

faturamento permita manter a

rentabilidade do setor" .

Todos os dados fornecidos pelas

empresas para estes estudos são

confidenciais a nível individual e os

únicos resultados apresentados são os

agregados do setor, seguindo os

regulamentos da concorrência e da LOPD

e RGPD. A AIFEC continuará monitorando o

mercado nos próximos quatro meses.

A AIFEC é a Associação Ibérica de Fabricantes de

Etiquetas Contínuas. Nasceu em 1999 com o desejo

de se tornar uma referência no setor e um apoio

fundamental para as empresas que nela atuam e

atualmente conta com mais de 130 associados.

Indústria e Comunicação Gráfica .

LaPrensaLa    Pre   nsa
DEZEMBRO

2021
www.alborum.com

ETIQUETAS       EMBALAGEMETIQUETAS       EMBALAGEM

Setor de etiquetas aponta

crescimento de 6,7% no

acumulado do ano
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A
partir de 4 de outubro de 2021, os sistemas de secagem UV e UV-LED da

GEW serão representados em Espanha e Portugal por um novo distribuidor

oficial, o Grupo Impryma.

Com escritórios em Madrid e Barcelona, a Impryma está idealmente localizada

para gerenciar a região para todos os sistemas GEW UV, peças e serviços.

Liderada pelo Sr. Félix Prieto como Diretor Administrativo, a equipe de 18

pessoas da Impryma conquistou uma excelente reputação por sua vasta

experiência e especialização no campo de impressão em web estreita. Fundada

em 1984, a empresa se especializou em trabalhar na indústria de impressão de

etiquetas nos últimos 25 anos e vem instalando e consertando sistemas UV. O

Grupo Impryma agora representa uma série de parceiros de marcas líderes em

Espanha e Portugal, incluindo Lombardi e Cartes.

.

Harn aposta no
Domino N610i

A Harn Engineering

Solutions, sediada em

Bangkok, usa a impressora a

jato de tinta de etiqueta de 7

cores Domino N610i para

imprimir digitalmente

etiquetas coloridas com

códigos QR de dados

variáveis, que são aplicados a

concentradores de oxigênio

usados na Tailândia na luta

contra o COVID-19. Os

códigos QR exclusivos

permitem a rastreabilidade

online de concentradores de

oxigênio.

O N610i é baseado na

tecnologia de jato de tinta de

6ª geração da Domino e

agora tem cerca de 1.000

instalações em todo o mundo.

Grupo Impryma, novo distribuidor
GEW para Espanha e Portugal.

À esquerda, o CEO da Impryma, Félix
Prieto, e os gerentes de vendas Juan
Bosco Fernández e Javier González.
À direita, Franco Pagano e Robert
Rae do GEW.

Colaboração XSYS e Nilpeter
Após a conclusão de um novo teste de
impressão completo, a XSYS revelou
resultados de teste detalhados
comparando a impressão flexográfica
com chapas térmicas e aquelas
processadas com solventes.
Trabalhando em conjunto com o
fabricante de impressoras Nilpeter, a
empresa buscou uma solução mais
sustentável que não comprometesse a
qualidade de impressão. Os resultados
do teste confirmam que a qualidade de
impressão não é comprometida ao usar
a mais recente tecnologia de chapa
térmica
A amostra de trabalho foi impressa, por
sua vez, com a placa de solvente
nyloflex FTS e a placa térmica XSYS

nyloflex XVH. A placa térmica foi
processada com um processador
térmico nyloflex Xpress, que oferece
benefícios consideráveis de
sustentabilidade em comparação aos
sistemas de processamento de
solvente padrão em uso



Esta máquina pode realizar a decapagem
automática de caixas de papelão, etiquetas,
papelão cinza e outros produtos de pequeno e
médio porte.

Projeto mecânico robusto, componentes padrão
de alta qualidade, sistema hidráulico e peças
elétricas garantem a estabilidade da máquina sob
a capacidade máxima de trabalho.

O projeto mecânico e estrutural é fácil de operar, o
que é muito fácil de operar e obtém alta precisão.

HMI e PLC ajudam o operador a finalizar o
comissionamento e a troca de diferentes
trabalhos.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Torna mais
fácil e simples, 

obter o produto 
corte e vinco 

e se livrar do
lixo

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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C
omo parte da plataforma ImagineX da

Xaar, a tecnologia de viscosidade ultra-alta

garante que as cabeças de impressão

Xaar forneçam resultados de alto impacto,

produtivos e eficientes para aplicações de

impressão digital de alto volume de

etiquetas e embalagens.

Ao permitir uma ampla gama de cores e fluidos com

partículas maiores e mais pigmento, as cores são mais

vibrantes e os brancos e os brancos são mais fortes -

essa capacidade de imprimir alta opacidade,

especialmente em brancos, em uma única passagem é

extremamente útil para o impacto. em muitas aplicações

de impressão de etiquetas e embalagens direct-to-form.

Além disso, fluidos e tintas com viscosidades de até

100 centipoise (cP) podem ser injetados em uma única

passagem, abrindo ainda mais oportunidades para os

impressores de etiquetas e embalagens fornecerem

novos acabamentos em uma ampla variedade de

materiais.

A energia também é economizada porque os fluidos

ultravioleta, que antes exigiam aquecimento a 45 graus

antes de serem lavados, agora podem ser depositados

em temperatura ambiente. Em geral, menos líquido

também é necessário, tornando o processo ainda mais

sustentável.

Além disso, enfeites de verniz de alta espessura

podem ser obtidos mais facilmente, para adicionar

textura, impacto visual e funcionalidade (como tinta que

resiste a rachaduras em superfícies flexíveis) para

rótulos e embalagens. De triângulos de aviso tátil em

braile nos rótulos aos mais recentes efeitos táteis para

uma aparência sofisticada e uma verdadeira presença

de prateleira para embalagens rígidas e flexíveis, a

tecnologia de ultra-alta viscosidade da Xaar pode

alcançar resultados que tradicionalmente só eram

possíveis com o uso de impressão da tela.

A tecnologia de viscosidade ultra-alta está disponível

em muitas das cabeças de impressão da Xaar, incluindo

Xaar Nitrox, a série 50x e Xaar 2002.

A Xeikon anunciou a versão 2.0 de sua
tecnologia de jato de tinta Panther UV com o
lançamento de duas novas máquinas para
impressão de etiquetas: a Xeikon PX3300 e
a Xeikon PX2200. Conforme a ampla oferta
da empresa evolui em linha com os avanços
tecnológicos, as novas impressoras, que
substituem os modelos Xeikon PX3000 e Xeikon PX2000,
incorporam avanços em duas áreas, aplicações e componentes,
para digitalizar a impressão.
A nova série Panther 2.0 oferece novas oportunidades para os
impressores de etiquetas expandirem sua oferta de aplicativos.
A nova tecnologia robusta da Xeikon integra uma nova mesa de
emenda, capacidade de detecção da banda e um rolo resfriado
na seção de secagem. Isso permite que etiquetas de alta
qualidade sejam impressas em mais mídia, incluindo materiais
transparentes, que exigem um branco opaco de alta qualidade
para destacar o design. Ambas as máquinas podem ser

configuradas com uma quinta estação de
impressão para tinta branca e podem
imprimir em uma ampla variedade de mídia
autoadesiva e transparente, incluindo
papel revestido, vinil, PP, PE, PET e met
rótulos aliados.
As impressoras Xeikon PX2200 e PX3300

aproveitam as vantagens das tintas UV PantherCure dedicadas,
atendendo à demanda por etiquetas duráveis e de alto brilho
com alta resistência a arranhões. Equipadas com a poderosa
interface digital Xeikon X-800, as novas impressoras a jato de
tinta UV Panther aumentam a produtividade e oferecem
qualidade de impressão superior e consistente. A última
geração do X-800 da Xeikon permite aplicações exclusivas da
série Panther, como impressão háptica. Esta camada de branco
tátil oferece o efeito decorativo desejado em linha com a
impressão colorida para criar etiquetas com maior tato e um
toque luxuoso. 

Tecnologia Xaar Ultra High Viscosity para
impressão de rótulos e embalagens

Novos aplicativos em rótulos digitais Xeikon
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A
Special Screen, uma empresa de
impressão de etiquetas localizada perto de
Lecco, na Itália, acaba de instalar uma
máquina Grafotronic DCL2. A máquina está
equipada com um módulo rotativo completo
para etiquetas em branco, rebobinador

semi-revólver e com o primeiro módulo cortador semi-
rotativo com velocidade máxima de 110m / min.
Independentemente de suas dimensões compactas,
esta máquina modular é um marco para a nova
empresa Grafotronic Italia Srl.

A Special Screen é um fabricante de etiquetas em
rápido crescimento que investe em novos equipamentos
a cada ano. Sua produção está voltada para os setores
de alimentos e bebidas, vinhos e destilados e cuidados
pessoais. Além disso, eles também podem fornecer
produtos customizados devido aos seus investimentos.

À medida que a Limpet Labels vê a demanda por
seus serviços de impressão digital crescer - 'digital'
agora representa mais de 80% de seus negócios - o
especialista em etiquetas expandiu seu maquinário
com uma terceira impressora a jato de tinta Screen:
a Truepress Jet. L350UV UPS S 7 cores. A palavra
japonesa sai significa "colorido", e a nova série
Screen SAI foi desenvolvida para oferecer
exatamente isso: ajudar os impressores a produzir
uma gama mais ampla de cores pantone para
atender às demandas dos proprietários de marcas.

O UPS L350UV também ajuda a Limpet Labels a
economizar custos, atender ao crescente interesse
do cliente em atender aos desafiadores padrões
ecológicos e reduzir ainda mais o desperdício de
material.

A confiabilidade das prensas Screen, seu tempo

de atividade de mais de 95% e altas velocidades
de produção de até 60 metros por minuto foram os
principais argumentos para a decisão da Limpet
Labels de investir em uma terceira máquina
Screen.

Em resposta a um mercado em constante evolução e
prazos de entrega mais curtos, o especialista italiano
em etiquetas Etifix precisava de uma nova impressora
digital para atender à demanda. A solução: o Truepress
Jet L350UV SAI E. Focando em padrões de alta
qualidade e requisitos ambiciosos de sustentabilidade, a
Etifix escolheu a mais recente tecnologia de impressão
de etiquetas da Screen por sua gama de cores mais
ampla e consistente.

A alta qualidade de impressão, as qualidades de
redução de desperdício e os curtos tempos de produção
da L350 SAI E foram as razões para optar por esta
máquina. Além disso, esta impressora permite que eles
entrem em novos mercados e forneçam etiquetas para
clientes que eles não atendiam e antes.

Special Screen instala uma
máquina DCL2 Graphotron Etifix, sustentabilidade e qualidade

com o Screen L350UV SAI E

Limpet Labels expande a gama de cores 
com o Screen N L350UV SAI S de 7 cores
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Lefrancq Imprimeur
melhora graças às chapas

Fujifilm Flenex
O especialista francês em impressão de

etiquetas e brochuras aumentou a qualidade de

impressão e a produtividade, reduzindo as

emissões graças à solução de chapa lavável

com água e ao equipamento de processamento

da Fujifilm. A empresa entende a importância da

eficiência e de soluções sustentáveis. Desde

2017, ela confia nas chapas Fujifilm Flenex e

equipamentos de processamento associados

para fornecer produtos de etiquetagem de alta

qualidade para sua base de clientes, incluindo

multinacionais e PMEs.

As chapas Flenex da Fujifilm e o processador

da série SB e a unidade de filtragem de água

que o acompanham, todos adquiridos em 2017,

ajudaram o Lefrancq  Imprimeur a manter os

altos padrões estabelecidos para suas

responsabilidades sociais e ambientais.

Rotocontrol com Domino e EyeC
A Rotocontrol unirá forças com a Domino e a EyeC

para organizar uma solução híbrida integrada ponta a

ponta com o finalizador de etiquetas Rotocontrol DT

2.0, impressora de etiquetas jato de tinta N610i da

Domino e o sistema de inspeção online EyeC

ProofRunner Web.

Os recursos da solução híbrida altamente modular

incluem várias estações de corte e vinco, flexografia

rotativa e unidades de impressão de tela plana, até sete

cores, incluindo branco opaco, com resolução de

impressão nativa de 600 dpi, combinando produtividade

de impressão flexográfica com a flexibilidade oferecida

pelo trabalho rápido mudança de tecnologia digital. O

Módulo de Integração N610i incorpora recursos de

produtividade de tecnologia inteligente i-Tech

automatizados e reconhecidos da Domino para maior

flexibilidade e confiabilidade.

Outros recursos incluídos na linha híbrida são

laminação, laminação a frio, hot stamping, inspeção de

etiqueta com 100% de controle de qualidade de saída,

tratamento corona, cura UV LED e uma máquina de

enrolamento de torre automática programável com

pequenos rolos.

C
om sede na província sul-africana de Western Cape, a

Multi-Color Corporation (MCC) Paarl é líder mundial em

soluções de etiquetagem de alta qualidade. Sua divisão

Paarl, com 140 funcionários no centro de seus negócios,

fornece etiquetas adesivas de alta qualidade para clientes

em vários setores, como vinhos e destilados, cuidados pessoais e

alimentos e bebidas. Desde dezembro de 2020, a MCC Paarl usa o

processador de placas Flenex FW e C-Touch da Fujifilm como parte

de sua produção de etiquetas, com resultados imediatos e

impressionantes. A sul-africana especialista em etiquetas

autoadesivas considera que sustentabilidade e rapidez na fabricação

das chapas são as chaves para o sucesso do investimento.

MCC Paarl usa chapas
e processador Fujifilm



com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es
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O
fabricante de equipamentos de

acabamento A B Graphic International

(ABG) lançou a próxima evolução de sua

máquina de corte digital a laser DigiLase

4.0. As melhorias mais recentes incluem

novas opções de peças individuais e

velocidades mais rápidas que, quando combinadas com

sua tecnologia de corte a laser de última geração,

tornam o DigiLase 4.0 incomparável em garantir

consistência e resultados precisos.

A adição de opções de peças individuais atrairá

empresas de impressão na Web que buscam fornecer a

seus clientes recursos aprimorados de marketing. O

laser cortará o formato de cada adesivo,

proporcionando um corte do material da face, passando

pelo substrato, até o forro. Quando a banda é removida

da área do laser, os adesivos são colocados no sistema

de transporte e os resíduos ricocheteiam. Os adesivos

vão para uma esteira de classificação, onde podem ser

embalados em lotes com a quantidade predefinida

desejada.

Com o novo software desenvolvido pela equipe ABG

Digilase permitindo maior velocidade de seu único

cabeçote de laser, o DigiLase 4.0 atualizado reduz

ainda mais os tempos de entrega. Combinando a mais

recente tecnologia de fluxo de trabalho com leitura de

código de barras, que permite a troca automática de

trabalho, o DigiLase 4.0 pode agora oferecer

flexibilidade completa em uma ampla gama de

aplicações de impressão e aplicação, incluindo opções

de rolo. rolo, folha e d, mais recentemente, peças

individuais. O design modular da máquina é totalmente

compatível com o módulo DigiJet da ABG para

embelezamento digital, o que significa impressão e

remessa no mesmo dia, juntamente com a tecnologia a

laser DigiLase.

O especialista em acabamento A B Graphic
International (ABG) instalou dois novos rebobinadores
de torre ECTR Vectra na Aztec Label, o fabricante
britânico de etiquetas autoadesivas de alta qualidade.
O investimento ajudará a aumentar a produtividade
da Aztec após o aumento da demanda dos clientes.
Capaz de fornecer um rebobinamento rápido e
preciso de etiquetas autoadesivas padrão, os rebobinadores de
torre são a mais recente adição à configuração de próxima
geração da Aztec Label. Como cliente de longa data, a empresa
opera atualmente três rebobinadores de torre ABG, aumentando
para cinco, dando-lhes a flexibilidade de executar qualquer
trabalho em qualquer máquina disponível.

O ECTR básico da ABG está disponível em
larguras de correia de 330 mm, 410 mm ou 510
mm. Perfeito para aumentar a capacidade de
produção e eficiência do fluxo de trabalho, o Vectra
ECTR também pode ser totalmente atualizado com
uma ampla gama de opções, incluindo
carregamento automático do núcleo, fechamento

do rolo acabado com aplicação de impressão e etiqueta e
sistema de inspeção de câmera 100% fleyeVision da ABG.
Capaz de trabalhar online ou offline como uma solução autônoma
com um módulo de desenrolamento separado, os rebobinadores
de torre Vectra oferecem prazos de entrega mais curtos, menor
estoque e menos desperdício.

ABG lança DigiLase 4.0 aprimorado

Aztec Label aumenta sua produtividade com ABG



U
m estudo
independente da
Smithers Pira,
encomendado
pela Pro Carton,
entre os principais

proprietários e varejistas de
marcas em cinco principais
mercados europeus, mostrou
evidências contundentes da
importância da sustentabilidade
nas embalagens.
As caixas dobráveis foram percebidas como o
recipiente e a embalagem mais sustentáveis,
mas ainda há alguma confusão sobre toda a
questão da economia circular e o que torna a
embalagem sustentável.
A pesquisa foi realizada nos seguintes
mercados europeus: Alemanha, Reino Unido,
França, Itália e Espanha. A pesquisa teve
como objetivo conhecer as opiniões e atitudes
dos principais proprietários de marcas e
retalhistas europeus sobre a sustentabilidade
em embalagens, embalagens, embalagens e
a sua importância para o negócio retalhista.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios mais importantes para que
recipientes, embalagens e embalagens sejam
considerados "sustentáveis" são:
l que é um material reciclável (29,2%),
l que usa materiais renováveis e abundantes
(19,6%),
l usa materiais leves mínimos (15,5%),
l que tem uma pegada ambiental baixa
(8,2%)
l que seja biodegradável ou compostável
(5,1%)
.
QUAL A IMPORTÂNCIA DA

"SUSTENTABILIDADE" PARA

PROPRIETÁRIOS DE MARCAS E VAREJISTAS?

l 96% de todos os entrevistados
consideraram embalagens sustentáveis e
embalagens importantes para seus negócios.
l A reciclabilidade é o fator mais importante:
81% consideram importante, 48% chegam a
dizer que é crítico.
l Reciclável, renovável, leve é o que mais
conta em embalagens sustentáveis.
l Um terço dos pesquisados acredita que a
sustentabilidade já está bem incorporada em
suas políticas.
l Outros afirmam que sua importância está

em constante crescimento.
l A ênfase está na redução do peso e do
desperdício da embalagem como metas de
sustentabilidade (e para reduzir custos).
l 62% dos proprietários e varejistas esperam
uma necessidade crescente de
sustentabilidade das embalagens.
l O aumento da conscientização do
consumidor, bem como as políticas
governamentais e as autoridades locais são
os principais motores do crescimento.
l As caixas dobráveis são percebidas como
a embalagem primária mais sustentável.
l Os plásticos foram criticados por serem
difíceis de reciclar, usar recursos
insustentáveis e podem conter produtos
químicos perigosos.

CONCLUSÕES DA PESQUISA

Embora a pesquisa lance uma luz muito
favorável sobre as caixas dobráveis,
especialmente desde o movimento "Fridays
for Future" e a Pandemia, está claro que nem
todos têm o mesmo nível de compreensão do
que torna as embalagens e embalagens
sustentáveis.
A reciclagem é considerada mais importante
do que o uso de material renovável, mas você
não pode ter uma embalagem
verdadeiramente sustentável a menos que
venha de uma fonte renovável. O processo de
impressão que é de Produção Limpa,

Eficiência Energética e cuidando
de recursos naturais como água
e ar também deve ser
direcionado para ser sustentável.
É claro que as embalagens à
base de papel e papelão
atendem a ambos os critérios
(renováveis e recicláveis) e são o
melhor exemplo de um material
de embalagem que atende aos
requisitos de uma economia
circular.
As caixas são realmente um
exemplo de embalagem do berço

ao berço. Você nunca pode dizer isso sobre
recipientes de plástico, embalagens e
embalagens feitas de um material fóssil como
o petróleo bruto.
Se as definições de recipientes e embalagens
levam a sério o desejo de Para ter produtos
mais sustentáveis, você precisa começar
usando um material sustentável sempre que
possível.
Seria bom pensar que o papelão será,
portanto, sempre a primeira escolha dos
proprietários das marcas como meio de
embalagem.
Resta acrescentar que, como consequência
de Leis Ambientais mais rígidas nos Estados
Unidos (por exemplo, Califórnia desde 2021),
em vários países da América Latina, Ásia e na
Comunidade Europeia (desde 21 de julho com
um período de carência de 2 anos para
eliminar o plástico da circular econômica)
materiais sustentáveis ambientalmente
aprovados para a indústria de impressão -
eliminando substratos de plástico - são:
l Papel
l Cartão
l Papelão
l Ondulado
l Metal (Alumínio)
l Cerâmica
l Copo
l Têxteis naturais (linho, seda, algodão)
l Couro natural

PPeessqquuiissaa::
O que torna as embalagens sustentáveis?

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com
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H
YDRO-X Green Line Premium, o novo

sistema em série à base de água da

hubergroup Print Solutions, oferece mais

sustentabilidade e flexibilidade para

impressoras e fabricantes de embalagens. Os

clientes podem escolher exatamente os componentes do

portfólio de que seus produtos precisam, graças ao

sistema de elementos combináveis. Todos os

componentes obtiveram a certificação Cradle to Cradle

Certified Bronze, permitindo assim que a embalagem

seja sustentável e colorida ao mesmo tempo.

O objetivo do Hubergroup no desenvolvimento da

HYDRO-X Green Line Premium era obter uma ampla

gama de cores e um amplo campo de aplicação aliado

à sustentabilidade. Uma vez que todos os

concentrados, misturas e aditivos de cor são

combinados entre si e podem ser misturados

livremente, a HYDRO-X Green Line Premium oferece

uma ampla variedade de aplicações no campo da

impressão flexográfica e de rotogravura, desde

embalagens flexíveis de folhas de papel, alumínio ou

plástico para papelão ondulado ou caixas dobráveis.

O Flint Group anunciou a assinatura de um acordo

definitivo para vender sua divisão XSYS,

especializada no desenvolvimento e fornecimento de

chapas de impressão, luvas e adaptadores, e

equipamentos de pré-impressão para a indústria de

embalagens, para uma subsidiária da Lone Star

Funds, um capital privado global empresa ("Lone

Star"). A transação continua sujeita às condições

habituais de fechamento, incluindo aprovações

regulatórias.

A venda permite que o Flint Group foque

estrategicamente e invista mais em seus negócios de

impressão digital e tinta para embalagens, além de

fortalecer seu balanço patrimonial. 

hubergroup lança um novo sistema
modular de tintas à base de água

Flint Group Anuncia Venda da Divisão XSYS



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.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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Nova Agenda de Negócios Sustentáveis
HorizonNOW de Siegwerk
A Siegwerk, um dos fornecedores
líderes mundiais de tintas de
impressão e revestimentos para
etiquetas e embalagens,
anuncia sua nova estratégia de
negócios sustentável chamada
HorizonNOW. A estratégia
voltada para o futuro combina o
termo "Horizonte", em referência à
estratégia de negócios New Horizons 2025+ da empresa, e
"AGORA", porque os desafios do desenvolvimento
sustentável exigem ação imediata.
Com sete metas mensuráveis a serem alcançadas até 2025, a
ambiciosa agenda de sustentabilidade da Siegwerk atinge
todos os aspectos do negócio, com base nas conquistas da
economia circular da empresa até o momento.

A
Siegwerk faz parte de um projeto global de

embalagens recicláveis com sua inovadora

tecnologia de tinta. Uma sacola vertical,

desenvolvida pela Werner & Mertz e pelo

grupo global de papel e embalagem Mondi

com a solução da Siegwerk, é a primeira embalagem

flexível a agora alcançar o status de Ouro em todas

as categorias por sua reciclabilidade em termos de

Cradle-to-Certification.

Em várias iniciativas, a Siegwerk apóia e permite

soluções de embalagens circulares, trazendo

percepções da perspectiva da tinta de impressão para

tornar as embalagens recicláveis e mais sustentáveis.

Um exemplo é a cooperação com a Werner & Mertz

Recycling Initiative. Siegwerk é um dos principais

parceiros dessa iniciativa. A empresa desenvolveu

tecnologias de tinta para várias aplicações e

substratos.

Flint Group Packaging Inks lança
ONECode Universal Bases
O Flint Group Packaging Inks anunciou o
lançamento de uma nova e inovadora
tecnologia de concentrado projetada
para resolver muitos dos desafios de
eficiência enfrentados pelos conversores
de embalagens flexíveis de hoje. As
Bases universais do Flint Group, que fazem parte da gama de
revestimentos e tintas para ONECode a base de solventes
recentemente anunciados na Europa, são projetados para
serem utilizados na impressão de laminação de superfícies,
embalagens flexíveis de médio e alto desempenho, incluindo
trabalhos de esterilização. O Flint Group está extremamente
animado em oferecer este portfólio de concentrados
multifuncionais sem nitrocelulose, consistindo em dispersões
feitas de pigmentos selecionados em uma resina superior.

Tecnologia de tinta Siegwerk para
sacos verticais Werner e Mertz
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Hybrid Software lança site Stepz reformulado
Hybrid Software, a empresa global de
desenvolvimento de software que fornece
soluções de impressão de embalagens e

etiquetas, anunciou o relançamento de seu site de produtos Stepz. Baseado na
tecnologia Packz, Stepz é o software de entrada perfeito para impressoras digitais
que desejam entrar no mundo do software híbrido.
O editor de PDF vem com um rico conjunto de recursos e engloba uma solução
completa de pré-impressão para impressão de dados variáveis, imposição e
impressão repetida, otimizações de impressão, controle de qualidade, distorção e
3D e muito mais.
O software Stepz é abrangente, fácil de integrar e adequado para impressoras
digitais que buscam aumentar a eficiência da produção e melhorar a qualidade de
suas impressões.

Agora que a Heidelberg se tornou
membro da aliança internacional
4evergreen, a empresa reafirma seu
compromisso total com produtos e
tecnologias ecologicamente corretos.
A gestão sustentável dos recursos
naturais e a melhoria contínua da
economia circular são as principais
preocupações no crescente segmento
de embalagens. A Heidelberg apóia a
abordagem holística da aliança
4evergreen em toda a cadeia de valor
para embalagens ecológicas e
ecológicas em uma economia circular
aprimorada.
Além disso, a Heidelberg está continuamente expandindo seu
portfólio orgânico. Este compromisso com o meio ambiente é

demonstrado com máquinas,
unidades e insumos como os
produtos Saphira Eco. Na medida
do possível, todos são fabricados a
partir de matérias-primas
renováveis e / ou contribuem para
a reciclagem dos produtos finais.
Os produtos com o rótulo Saphira
Eco geram menos emissões do
que a maioria dos produtos
comparáveis. Além dos benefícios
ambientais, como a redução das
emissões de compostos orgânicos
voláteis (VOCs), amônia e material
particulado, os consumíveis

Saphira Eco também usam menos produtos químicos e geram
menos águas residuais.

A
Esko lançou sua mais recente solução de

fabricação de chapas, o CDI Crystal 4260

XPS, trazendo mais automação, melhor

qualidade, maior simplicidade e mais

confiabilidade para a sala de chapas. O

CDI Crystal 4260 XPS está pronto para uso

após apenas uma hora de

treinamento, usando uma

interface de tela intuitiva de

forma tátil, e pode ser

operado sem supervisão. A

combinação do equipamento

de imagem flexográfica CDI

Crystal com a unidade de

imagem XPS Crystal fornece um

fluxo de trabalho contínuo e consolidado para a

fabricação de chapas flexográficas com o maior

retorno sobre o investimento.

Trazendo ainda mais produtividade para a sala de

placas, a Esko apresentou o PlateHandler, um

dispositivo robótico que conecta o

equipamento de

exposição CDI Crystal

à unidade de

exposição XPS Crystal.

A integração do

Platefeeder-S no setup

também evita tempos de espera

entre as placas quando o operador

está realizando outras tarefas, aumentando

ainda mais a produtividade, permitindo que uma

placa adicional seja colocada para transporte

automatizado e imediato ao CDI Crystal quando

possível.

Esko aumenta família para Flexo Platemaking

Heidelberg se junta à aliança internacional 4evergreen

Hybrid Software anuncia
aquisição da ColorLogic
A Hybrid Software Group anunciou neste final de mês mais
uma aquisição: a da ColorLogic.
A empresa, fundada em 2002 e sediada em Rheine,
Alemanha, é desenvolvedora de uma  série de soluções
para o segmento de softwares de conversão de cores para
convertedores , recentemente, foi vencedora do Pinnacle
Product Award 2021 pela sua tecnologia inovadora. 
Seus produtos são vendidos em todo o mundo para
usuários finais com requisitos exigentes de qualidade de
cor, bem como para fabricantes de equipamentos originais
(OEMs) de equipamentos de impressão.
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A
GMG anuncia que a Sun

Chemical integrou o GMG

ColorCard em seus

serviços de

correspondência de cores

e oferecerá o GMG ColorCard aos

clientes como parte do conjunto de

soluções SunColorBox.

Especialmente na impressão de embalagens,

referências visuais de cores ou reduções de tinta

continuam a ser uma parte importante da produção

de impressão e do processo de aprovação. Ao

integrar o GMG ColorCard, a Sun Chemical agora

pode ajudar seus clientes a migrar para um fluxo de

trabalho mais digitalizado. Adicionar GMG ColorCard

ao SunColorBox dá aos clientes

da Sun Chemical a oportunidade

de criar referências de cores

precisas no local, em seu próprio

local, reduzindo ainda mais o

tempo de resposta e eliminando

custos de envio. A solução

garante que as impressoras e

conversores que usam Sun Chemical possam atender

às mais altas expectativas de seus clientes em

termos de qualidade e tempo de resposta.

GMG ColorCard é totalmente automatizado e fácil

de operar. Apenas alguns cliques e a entrada de

parâmetros básicos como tinta, processo de

impressão e substrato é tudo o que é necessário.

A Sun Chemical anunciou o acréscimo do
SunPak DirectFood Plus à sua linha de
tintas SunPak Direct Food Contact (DFC)
para impressão de embalagens em papel
offset planas.
Com sua pigmentação aprimorada e alta
capacidade de impressão, SunPak
DirectFood Plus oferece maior intensidade
e precisão de cores com um amplo espaço

de cores. Ele também oferece forte
estabilidade litográfica, conforme
comprovado em extensos testes
industriais com parceiros conversores em
toda a Europa. 
O desenvolvimento desta tecnologia
inovadora é o resultado de sua parceria
contínua com o fabricante alemão de
tintas de impressão, Epple Druckfarben.

Sun Chemical digitaliza a comunicação 
de cores com GMG ColorCard

Sun Chemical e Epple expandem sua gama de tintas de contato direto com alimentos
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