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P
elo terceiro ano consecutivo, a Canon
EMEA está patrocinando o prêmio
'Canon Young Champion of the Year',
parte do Global Good Awards, um
programa de premiação líder destinado
a reconhecer organizações e indivíduos

que desejam tornar o mundo um lugar
melhor.Lançado em 2020, o prêmio 'Canon Young
Champion' destaca o apoio dos jovens aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, reconhecendo seus sucessos e inspirando
outras pessoas ao redor do mundo a se
posicionarem pelas causas que apoiam.

Os prêmios são divididos em duas categorias:
menores de 16 anos e menores de 21 anos, ambas

de participação gratuita. Os membros do júri avaliam
os projetos individualmente e em grupos de mais de
um candidato por inscrição, por exemplo, nos casos
em que grupos de jovens ou irmãos trabalham juntos
para promover uma boa causa.

Todos os finalistas selecionados receberão quatro
ingressos virtuais para a cerimônia de 2022 se
morarem fora do Reino Unido ou dois ingressos
pessoais para o evento físico em Londres. Cada
vice-campeão receberá uma impressora fotográfica
colorida portátil Canon Zoemini, enquanto os dois
finalistas receberão uma câmera Canon EOS 250D
DSLR ou equivalente.

O período de inscrição já começou e terminará em
22 de abril de 2022.
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O grupo Fedrigoni, produtor de papéis especiais
de alto valor agregado para embalagens, editoriais
e gráficos, além de rótulos e materiais
autoadesivos de alta qualidade, anuncia a
aquisição da Divipa, empresa espanhola com sede
em Derio, a poucos quilômetros de Bilbao, que
desenvolve, produz e distribui materiais
autoadesivos, com um volume de vendas estimado
em 2021 de 24 milhões de euros e cinquenta
colaboradores.

A Divipa foi fundada em 1971 pela família Álvaro,
que transferiu 100% do capital para a Fedrigoni,
mas continua na equipe de gestão com alguns de

seus integrantes. Com esta aquisição, a quinta em
dois anos no setor de autoadesivos, depois da
italiana Ritrama, das mexicanas IP Venus e Ri-
Mark e da americana Acucote, o grupo reforça
ainda mais sua posição como terceira figura
mundial em relação aos materiais autoadesivos. -
adesivo, operando através de inúmeras marcas
como Arconvert, Manter e Ritrama. A Fedrigoni é,
de fato, o principal produtor de rótulos de vinhos e
desempenha um papel de liderança em rótulos e
filmes autoadesivos de alta tecnologia para as
indústrias alimentícia, farmacêutica, automotiva, de
higiene pessoal e doméstica, etc.

Fedrigoni reforça a sua presença na Europa

A Canon faz parceria, pelo terceiro ano

consecutivo, com os Global Good Awards



A hubergroup Print Solutions lançou o Perfect-Dry-

Fix, um aditivo de amortecimento adequado para

impressão offset convencional e UV. Perfect-Dry-Fix

permite operação consistente e alta qualidade mesmo

em altas velocidades de impressão. Além disso, o novo

aditivo de amortecimento é compatível com a já

estabelecida série de tintas Eco-Perfect-Dry, que o

hubergroup também desenvolveu especificamente para

impressão de alta velocidade.

O novo aditivo de amortecimento, especialmente

projetado para impressão de alta velocidade, garante

um comportamento de controle rápido, boa umectação

da área sem imagem, operação rápida da chapa e

comportamento de produção muito estável. Além disso,

Perfect-Dry-Fix permite secagem rápida e, portanto,

acabamento rápido de embalagens, revistas ou

trabalhos comerciais. Para reduzir a carga de trabalho

das impressoras, o hubergroup também descobriu que

esta solução de amortecimento garante um circuito

limpo e reduz a quantidade de manutenção necessária

para as impressoras.

A
pós dois anos de interregno provocado pela

Pandemia, eis que o Encontro Anual de Associados

da APIGRAF regressa ao seu formato original, com

um programa recheado de motivos de interesse.

Talvez nunca como neste ano foi tão importante para as

empresas participarem num evento onde serão debatidos

temas da maior atualidade, com especialistas nestas

matérias: a questão dos preços de energia, da escassez das

matérias-primas e nomeadamente do papel, ou a situação da

indústria gráfica em Portugal e na Europa são apenas

exemplos dos assuntos que subirão ao palco em Guimarães.
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Encontro Anual de Associados da APIGRAF

SÁBADO  23 DE ABRIL
11:00 h Atividade APIGRAF 21/22 - Hotel de Guimarães
12:30 h Almoço - Hotel de Guimarães
15:00 h Abertura da Sessão de Trabalhos - MitPenha

Domingos Bragança. Presidente da CM de Guimarães
Lopes de Castro . Presidente da APIGRAF  

15:10 h O futuro das empresas no pós-pandemia
Luís Miguel Ribeiro . Presidente da AEP
António Costa e Silva . Presidente xecutivo Partex e 
responsável pela elaboração do PRR

16:10 h Coffee - Break
16:30 h O mercado da energia e implicações para a indústria

Nuno Ribeiro da Silva . Presidente da Endesa
17:00 h Matérias-primas - o que se passa com o papel?

João Felgueiras - General Manager for African 
Continent - The Navigator Company

20:30 h Jantar com entrega de certificados às empresas 
presentes - MitPenha

DOMINGO 24 DE ABRIL
10:00 h A nossa indústria é atrativa para os jovens?

Jorge Lopes. Gestor do Projeto PYF Portugal
10:30 h Indústria Gráfica Europeia

Beatrice Klose. Secretária-geral da INTERGRAF
11:00 h Apresentação do Concurso APIGRAF Jovens Talentos

Teresa Borba . Diretora-geral APIGRAF \ 
Paulo Dourado . Diretor Comunicação APIGRAF

11:20 h Coffee-Break
11:40 h Comunicação Gráfica na Nova Era Digital - Desafios e 

Oportunidades
Graeme Richardson-Locke . FESPA Associations 
Manager and Technical Expert

12:30 h Almoço de Encerramento

PROGRAMA

hubergroup apresenta uma nova

solução de amortecimento



A
Indústria 4.0 nos acompanha há

alguns anos e aos poucos

começa a ser percebida de

forma generalizada nos

negócios gráficos.

Em suma, a indústria 4.0 engloba a

digitalização e integração de nossos

processos de produção e gestão, e

aproveita todas as tecnologias digitais

disponíveis para melhorar a eficácia de

nossas operações de produção, com o

objetivo de alcançar fábricas inteligentes.

Dentro do nosso setor, as tecnologias

mais exploráveis da indústria 4.0 seriam:

l Internet das Coisas

l Big data

l Armazenamento na núvem

l Robotização

l Integração de sistemas de informação,

Business Intelligence

l impressao 3D

l Realidade aumentada

Essa nova revolução industrial também está nos levando

a mudanças importantes na forma como gerenciamos

nossas empresas, como

l Pessoas permanentemente conectadas graças à

Internet das Coisas e Big Data

l Integração e comunicação entre máquinas, embora já

tenham sido feitos progressos consideráveis com o

CIP4

l Mudanças na forma como trabalhamos graças a

informações em tempo real

Por outro lado, essas mudanças estão nos levando à

criação de novos perfis profissionais e postos de

trabalho. Agora, muitas das tarefas que as pessoas

fizeram serão feitas por máquinas, e teremos outras

ocupações como dirigir (controlar) e manter nossas

máquinas. Perdem-se empregos pouco qualificados, que

serão preenchidos por máquinas, e serão criados outros

empregos mais indiretos, como:

l Analistas de sistemas

l Especialistas em inteligência de negócios (business

intelligence)

l Técnicos de manutenção

Também deve-se ter em mente que nesta Indústria 4.0

nem tudo que reluz é ouro, e não está isento de perigos.

Uma empresa gráfica não é uma grande multinacional e,

portanto, o novo modelo deve ser dimensionado para o

tamanho e as necessidades de uma PME. Podemos

citar alguns perigos como:

l Tornar um modelo tecnológico muito complicado e

impossível de manter com os recursos que temos

l Ter um ecossistema tecnológico muito

complicado para governar

l Capturar dados e informações e não

analisá-los. Medir, medir, medir e depois

não tomar decisões para melhorar

nossas operações

l Por estar muito focado na análise de

informações, negligenciando nossos

clientes ou nossos operadores

Em suma, os dados que obtemos dos

nossos sistemas de informação devem

ser a matéria-prima para tomar decisões

e melhorar, e para isso devemos:

l Criar rotinas de trabalho nas quais as

informações sejam compartilhadas com

as partes interessadas (operadores e

gerentes intermediários).

l Que as informações são verdadeiras e

atuais

l Que tudo esteja voltado para a melhoria

contínua e que os resultados dos dados se cristalizem

em planos de ação para melhorar nossas operações.

Neste contexto, surgiram aplicações complementares

específicas com o nosso ERP e que nos ajudam a

melhorar as nossas operações de forma transversal.

Podemos citar alguns, como:

l MES ou gerente de operações, que coordena e

otimiza as operações de produção em nossa oficina,

realiza a captura de dados e monitora a eficácia de

nossos recursos.

l ISO Manager, coordena e automatiza a gestão e

manutenção de nossas certificações, como 9001,

14001, etc. cobrindo todos os requisitos dos sistemas

de gestão

l GEMAO ou gerente de operações de manutenção,

coordena a manutenção preventiva e corretiva de

nossos recursos produtivos e gerencia avarias e

incidentes

l Módulo de cálculo do custo horário, é um sistema que

calcula e mantém rapidamente o custo horário de

nossas máquinas.

l Registro e autocontrole da qualidade de nossos

processos produtivos, realiza, registra o controle de

qualidade e mantém a rastreabilidade de nossos

processos.

Em suma, podemos afirmar que a indústria 4.0 onde

mais informação flui devido ao uso de novas tecnologias

e integração de sistemas. Mas se não manusearmos

bem essas informações, podemos obter o efeito

contrário ao desejado. Para isso, as informações devem

ser precisas e fornecer clareza para nos ajudar a tomar

as decisões corretas em nossos processos.
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Sistemas de informação 

e a Indústria Gráfica 4.0

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting e melhoria

de processos da LTCaM.
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Por: Kodak

P
ara que sua empresa cresça em 2022,

você precisará de uma infraestrutura

inteligente que permita que o trabalho

passe da venda à entrega com o mínimo

de atrito. Para cada processo que exige

que sua equipe intervenha para mover o

trabalho pelo processo de produção, agora é a hora

de ver como automatizar. A automação permite

reimplantar um de seus recursos mais preciosos: seu

pessoal. Ele permite melhores margens limitando os

custos de mão de obra de produção e minimizando os

pontos de contato que podem introduzir erros no

processo de impressão.

Está se tornando uma necessidade nas operações

de impressão automatizar o máximo possível para

ganhar eficiência. Mas antes de iniciar seus processos

de planejamento, observe seu estado atual para

garantir que você entenda como o trabalho está

fluindo hoje.

VOCÊ TEM UM ÚNICO SISTEMA DE REGISTRO QUE

COLETA DADOS DE FORMA CONFIÁVEL DOS

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E DE NEGÓCIOS?
Se você tem esse sistema de registro, está no

estado perfeito para assumir a automação de ponta a

ponta. Se você tiver vários pontos de coleta de dados

que nunca foram integrados, ainda há um caminho

para a automação. Ainda assim, seu planejamento

pode demorar mais para acomodar a identificação dos

dados necessários e os processos que os utilizam.

VOCÊ TEM PROCESSOS PADRÃO PARA

RECEBIMENTO DE PEDIDOS, ESPECIFICAÇÃO DE

TRABALHO E GERENCIAMENTO DE PEDIDOS?
Quando existem processos padrão, o planejamento

de automação pode aproveitá-los para acelerar a

implementação. Quando os procedimentos de

recebimento de pedidos são diferentes para cada

canal de vendas, é difícil padronizar a entrada de

pedidos. Quando o processo de captura das

especificações do trabalho varia de acordo com o

membro da equipe de vendas e os pedidos são

gerenciados sem uma visão estratégica do uso da

máquina e dos prazos do trabalho, será necessário

algum trabalho antes de automatizar e fazer esses

processos funcionarem. ser mais eficiente.

QUANTAS PLANILHAS SÃO USADAS PARA RASTREAR

TRABALHOS, COMPONENTES OU PROCESSOS?
Toda empresa tem alguns processos ad hoc

rastreados em planilhas, quadros brancos e blocos de

notas para manter os itens de missão crítica em mente.

Não há nada de errado com isso, mas quando eles se

tornam a única fonte de verdade sobre um trabalho ou

processo, eles adicionam risco à produção. Algumas

organizações justificam o uso de planilhas colocando-as

em servidores de acesso compartilhado para que todos

os membros autorizados possam acessá-las facilmente.

Parece uma ótima ideia, mas com o tempo você pode

encontrar cópias em desktops individuais e a cópia

compartilhada não é mais a fonte confiável de

informações.

Saber o que você tem ao planejar a automação

ajudará você a avaliar o esforço. A mudança para

esse ambiente automatizado cria um único sistema de

registro que é confiável e pode ser integrado a

sistemas adjacentes de negócios e planejamento de

recursos empresariais (ERP).

PLANEJAMENTO PARA AUTOMAÇÃO

Como você planeja a automação? Você pode tentar

encontrar alguns processos que pareçam fáceis de

automatizar, adicionar algumas novas ferramentas e

chamá-lo de seu plano de automação, mas há uma

maneira melhor. Começa por saber o que é possível.

Novas opções em fluxos de trabalho baseados em

nuvem trazem as mesmas opções poderosas para

lojas menores que as lojas maiores desfrutam. Com

investimentos mínimos e uma implementação em

mediata, as lojas com uma única impressora digital

podem criar um fluxo de trabalho eficiente que será

dimensionado usando a mesma tecnologia de uma

loja de médio porte com uma combinação de

dispositivos digitais e offset. E essas modernas

soluções de fluxo de trabalho de produção baseadas

em nuvem podem ajudar em qualquer segmento, seja

o trabalho que você produz com conteúdo estático rico

em gráficos ou usa processos orientados por dados

para executar conteúdo variável direcionado a um

destinatário específico. Os fluxos de trabalho de

produção automatizados de hoje são projetados para

integrar ferramentas MIS e ERP, soluções Web-to-

Print e opções de comércio eletrônico. Essa

abordagem deve estar no topo da sua lista ao

considerar as opções de automação porque traz uma

infraestrutura de TI robusta para a mesa.
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Automação vai alimentar o novo ano
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A automação de

processos individuais

combinada com

intervenções manuais não

é a conquista que traz

mais benefícios.

Considerar a automação

exige uma imersão em

cada ação envolvida,

desde o ponto de

estimativa e venda até a

entrega final ao cliente. O

planejamento é o evento

ativo projetado para

identificar os pontos de

contato e a melhor

abordagem para revisar

cada etapa, as pessoas

envolvidos e as ferramentas atualmente utilizadas.

Comece articulando suas metas estratégicas para

2022. Você pode estar procurando expandir para uma

nova indústria ou segmentos de impressão. Sua carga

de trabalho atual pode exigir mais capacidade. Você

pode querer adquirir mais recursos, seja comprando

mais equipamentos, simplificando fluxos de trabalho

ou comprando uma empresa. Ao considerar seu plano

estratégico, descreva os processos candidatos à

automação para avançar em direção a esses

objetivos. Não se surpreenda se você identificar os

processos manuais atuais como gargalos críticos.

Os objetivos estratégicos são de longo prazo e

informam a forma como o negócio funciona. Haverá

trabalho a ser feito para construir a ponte entre

estratégia e implementação, e é aí que o

planejamento tático se torna essencial. Os objetivos

táticos são mais do que resolver o gargalo atual. Eles

trabalham dentro da estratégia para considerar como

implementar novos processos e software, mantendo a

produção em movimento. Pense nisso como trocar os

pneus de um carro enquanto ele está em movimento.

Haverá preocupações práticas à medida que os

processos atuais forem substituídos pela automação,

incluindo como e quando aposentar ferramentas que

não fornecem mais valor. As táticas devem apoiar os

objetivos estratégicos e resolver desafios específicos

enfrentados pelos negócios sem adicionar mais

obstáculos à criação de um ambiente automatizado.

Construir o plano estratégico de automação para

considerar a implicação prática de automatizar os

processos atuais. Inclua metas para obter a adesão

dos membros da equipe em cada departamento, que

podem ser solicitados

a mudar a maneira

como realizam seus

trabalhos ou mudar

de posição para

acomodar as

mudanças planejadas

do processo.

Encontre rampas de

acesso ao ambiente

de negócios

totalmente

automatizado para

cada elemento do

plano tático que

permite custos mais

baixos e margens

mais altas.

Uma parte do planejamento tático inclui sua

abordagem às operações diárias. Para criar um

ambiente eficiente em 2022, considere um plano

operacional separado para documentar as

expectativas de cada departamento, os pontos de

interface entre os departamentos e as principais

métricas de desempenho que ajudarão todos a

permanecer no curso estratégico. A automação não

elimina a necessidade de entender os pontos de

contato da produção. A melhor prática é documentar o

que deve acontecer se você também perder o acesso

à automação.

A etapa final no planejamento de automação é criar

os planos de contingência adequados. Os fluxos de

trabalho automatizados baseados em nuvem

protegem você contra interrupções do servidor no

local e reduzem grande parte do risco associado às

instalações no local quando combinados com uma

estratégia de backup disciplinada.

O QUE FAZER A SEGUIR

Se você planeja automatizar seu fluxo de trabalho

de impressão em 2022, procure plataformas que

sejam escaláveis e fáceis de integrar aos seus

principais sistemas de negócios. Certifique-se de que

o parceiro de tecnologia escolhido permite

automatizar todas as tarefas de pré-impressão e

produção e, em seguida, mapeie essas tarefas

automatizadas para garantir que cada tipo de trabalho

faça a jornada correta em cada processo.

Conheça suas opções e crie um plano que funcione

para você.



O
Flint Group, incluindo todas as

unidades de negócios dentro de suas

divisões de Embalagem e Publicação

Comercial e Web, alcançou o status

Silver da EcoVadis, o maior e mais

confiável fornecedor mundial de

classificações de sustentabilidade de negócios com

uma rede global de mais de 85.000 empresas

classificadas.

A empresa foi considerada no top 21% das

empresas avaliadas pela EcoVadis na fabricação de

tintas, vernizes e similares, incluindo tintas de

impressão. Foi classificada entre os 9% melhores

empresas na categoria Compras Sustentáveis, bem

A Kodak está totalmente

comprometida com um futuro

sustentável para a empresa, seus

clientes e o planeta. Isso é

destacado no Relatório de

Sustentabilidade 2021 da Kodak,

que resume as conquistas e

objetivos da empresa ls para

impulsionar uma maior

sustentabilidade ambiental e social. Refletindo as

atividades de negócios globais da Kodak de 2018

a 2021, o relatório, intitulado "One World, One

Kodak", fornece informações sobre os esforços de

sustentabilidade implementados em toda a

empresa e em todo o mundo.

O relatório de 36 páginas descreve os

programas da Kodak,

especificamente na redução de

resíduos e geração de

eficiência energética, redução

de emissões, conservação de

água e melhoria do

envolvimento de funcionários e

da comunidade. O relatório

também detalha como a Kodak

respondeu aos desafios assustadores da

pandemia global do COVID-19 e alavancou seus

recursos e tecnologia de novas maneiras para

apoiar a luta global contra o vírus.

Além das últimas conquistas de sustentabilidade

da Kodak, o relatório revela as metas de

sustentabilidade da empresa até 2025.
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Flint Group recebe

classificação Prata Ecovadis



A
Kodak concluiu a instalação da primeira

Kodak Magnus Q4800 Platesetter no centro

do Grupo WKS em Essen, Alemanha.

Equipado com um sistema de

carregamento de paletes XPL com quatro

estações de paletes para quatro formatos diferentes

de placas, a configuração geral do Magnus Q4800

mede quase 19 metros de comprimento e 3,5 metros

de largura. Ou seja, é o maior CTP já instalado em

qualquer lugar do mundo.

Em dezembro de 2021, o Magnus Q4800 CTP

totalmente automático  foi comissionado dentro do

cronograma no centro de offset web do WKS Group.

Para conseguir isso, no entanto, a equipe da Kodak

teve que superar desafios logísticos assustadores para

um projeto CTP. Quinze caixas grandes tiveram que ser

transportadas do centro de produção e

desenvolvimento CTP da Kodak em Vancouver,

Canadá, para Chicago. A viagem continuou por via

aérea para Frankfurt, na Alemanha, onde foram

posteriormente transferidos em quatro semirreboques

para a sede do Grupo WKS em Essen. Na chegada, as

caixas tiveram que ser levantadas até o quarto andar

(16 metros de altura) com um guindaste para

instalação.

A gravadora de chapas Magnus Q4800 oferece

velocidade e produtividade para produção de chapas de

formato extragrande (XLF). Ele suporta placas de até

2,86 m de largura e usa a tecnologia de imagem Kodak

Squarespot, que oferece estabilidade, precisão e

confiabilidade para máxima eficiência e qualidade de

imagem superior. A configuração Magnus Q4800

instalada no Grupo WKS fornece carregamento de

chapas XLF de quatro paletes totalmente automático

com até 4.800 chapas online, permitindo que mais de

10.000 m2 de chapas sejam feitas antes da

necessidade de recarregar.

Frank Döding, Gerente de
Negócios / Gerente de Operações
na unidade de Essen do Grupo
WKS.

A Enfocus, especializada em controle de qualidade de PDF,
edição avançada de PDF e automação de fluxo de trabalho para
a indústria de artes gráficas, revelou sua nova imagem
corporativa e direção estratégica.
Tomas Van Rossom, Gerente Geral da Enfocus, afirma: "Na
Enfocus, nosso objetivo é agilidade: adaptar soluções de
software para atender às necessidades específicas de nossos
clientes. Trata-se de garantir que sempre criamos o software de
automação mais versátil para erradicar atividades repetitivas,

erros e desperdícios nos negócios. Assim, nossa nova imagem
reflete quem somos e para onde vamos, com foco em fazer
negócios 'do seu jeito'; um sentimento que é central para nossa
filosofia de negócios."
"Nossa imagem não é a única coisa que está evoluindo; nosso
negócio também é! Temos uma nova estratégia de negócios,
que redefine nossa visão, missão e próximos passos
estratégicos, incluindo o crescimento em novos mercados, além
do mundo da impressão", acrescentou Van Rossom.
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Kodak instala o maior CTP

do mundo no Grupo WKS

lança uma nova imagem corporativa e estratégia da empresa



P
oucos meses após sua inauguração

(Fiera Milano de 3 a 6 de maio de 2022),

o mercado renova sua fé na Print4All,

que contará com a presença de várias

marcas líderes, altamente

representativas de cada "alma" do setor.

Haverá uma forte presença do mundo da

conversão, graças aos fabricantes do calibre da IMS

Technologies, Rossini e Uteco. Haverá também

apresentações do setor de papelão, como Fosber, e

do setor de rotulagem, representado pela Omet, entre

outros. Na frente de impressão, as seguintes marcas

de renome internacional foram confirmadas: Canon

Italia, Epson, Kyocera, Koenig&Bauer e Neos,

prometendo uma proposta rica e interessante para

impressores, criativos e proprietários de marcas. E

para garantir a originalidade e o efeito surpresa, não

faltarão serviços de acabamento, enobrecimento e

pós-impressão, que podem contar com a presença de

Forgraf e Quadient, entre outros.

O eixo principal de toda a oferta será a inovação,

com soluções cada vez mais digitais e conectadas,

aliadas a uma busca constante pela sustentabilidade.

Eficiência energética, manutenção, soluções híbridas

cada vez mais potentes, produtos ecológicos, cuidado

cada vez maior na seleção de materiais e gestão de

fim de vida serão os pontos fortes da oferta.

ÁREAS TEMÁTICAS

Serão criadas três áreas temáticas para promover

uma análise vertical de setores que apresentam

grande dinamismo e grandes oportunidades de

desenvolvimento: impressão online, que permite

direcionar uma personalização cada vez mais forte

mesmo em pequenas tiragens; papelão, um mercado

com grande potencial de desenvolvimento ligado à

sua natural vocação verde e ao crescente

desenvolvimento do comércio eletrônico; e rotulagem,

um setor em rápida evolução, impulsionado pela

procura de soluções cada vez mais inovadoras,

inteligentes e personalizadas.

Uma plataforma de treinamento comum para as três

áreas sediará o programa, oferecendo aos

operadores visitantes uma oportunidade única de

aprendizado vertical durante os quatro dias do

evento.

A ALIANÇA PARA A INOVAÇÃO 2022
A abordagem da cadeia de suprimentos que foi tão

bem recebida na última edição é confirmada: Print4All

reconfirma sua participação na The Innovation

Alliance, o evento dedicado à mecânica instrumental,

e este ano será realizado em conjunto com Ipack-Ima,

Intralogística Itália e Green Plast.

Uma importante oportunidade para descobrir as

melhores tecnologias para a indústria transformadora,

com produtos que vão desde soluções verdes

desenvolvidas pelo mundo da borracha e do plástico

às tecnologias de processamento alimentar, desde

embalagens para o setor alimentar e não alimentar à

personalização gráfica, passando pelo

armazenamento e manuseio do produto acabado.
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A Flexo & Labels 2022 acontecerá de 24 a 27 de Maio, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.
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A
Electronics For Imaging priorizará os

investimentos em tecnologia para

acelerar o crescimento de seus negócios

de jato de tinta industrial, bem como de

seus negócios Fiery. Como parte dessa

estratégia focada, a EFI concluiu a venda

de seu negócio de software de produtividade de

impressão e embalagem eProductivity Software

("EPS") para uma subsidiária do Symphony

Technology Group ("STG"). A EFI e a EPS

continuarão a colaborar com seus clientes e parceiros

conjuntos para garantir o sucesso mútuo.

Esse realinhamento permite que a EFI acelere o

investimento em suas unidades de negócios Inkjet e

Fiery para capitalizar as oportunidades de crescimento

disponíveis nos segmentos existentes que a empresa

atende, bem como impulsionar a expansão em

mercados que estão iniciando a transformação digital.

O espaço da indústria de jato de tinta está repleto

de oportunidades em mercados verticais existentes e

adjacentes. A EFI Inkjet continuará a impulsionar sua

presença na tecnologia de jato de tinta de passagem

única de alto volume, que a empresa atualmente

implantou em produtos de alto desempenho para as

indústrias de embalagens e papelão ondulado,

gráficos de exibição, têxteis e materiais. A EFI

também aproveitará sua experiência no setor em

hardware, software de controle mecânico, eletrônicos

de alta velocidade, serviços, dispositivos conectados à

nuvem e inovações de tinta para fornecer a próxima

geração de impressoras e impressoras versáteis, de

alto volume e de alta qualidade.

Após o realinhamento, a EFI está fazendo

investimentos em P&D para fortalecer sua posição nos

principais mercados ao entrar em novas categorias,

incluindo o desenvolvimento de tecnologias para

abordar novas aplicações para o espaço têxtil e de

embalagens.

A unidade de negócios Fiery continua a oferecer o

alto desempenho exigido em muitos mercados

verticais, incluindo embalagens, sinalização e

impressão comercial com soluções Fiery avançadas.

A Brother lançou uma nova linha de

multifuncionais a jato de tinta A4/A3,

acrescentando à sua linha de soluções de

impressão para PMEs. Os novos MFC-J5955DW e

MFC-J6955DW, que também podem ser adquiridos

através de um contrato de Managed Print Services,

adaptam-se a qualquer ambiente de escritório com

um design compacto - menor que a maioria das

impressoras A3 - e permitem imprimir em A3 sem

qualquer problema, minimizando o tempo de

inatividade e manutenção do nível de

produtividade.

Os novos MFPs da Brother oferecem baixas

emissões, baixo consumo de energia e grande

economia de custos, sem comprometer a qualidade

de impressão. Além disso, a disponibilidade de

cartuchos de longa duração ajuda as empresas a

otimizar custos e imprimir com eficiência, sem

comprometer o nível de qualidade dos trabalhos de

impressão.

EFI priorizará investimentos em tecnologia

Brother lança nova linha de equipamentos multifuncionais
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E
m resposta à crescente demanda por suas

impressoras jato de tinta de produção de

alto volume, a Canon abriu uma instalação

de produção de tinta de polímero à base de

água de última geração em sua sede em

Venlo, Holanda. Com foco na eficiência operacional, a

fábrica de 1.500m2 foi construída a partir de um prédio

existente e equipada com modernos equipamentos de

fabricação, cujos altos níveis de automação não

apenas permitem o fornecimento contínuo de tintas

CMYK aquosas de polímero da mais alta qualidade,

mas ajudam a minimizar o desperdício. Da mesma

forma, a fábrica levou à criação de novos empregos, já

que seus 30 funcionários são a combinação de pessoal

realocado e novas contratações.

No ano passado, a Infosource e a

KeypointIntelligence, firmas independentes de

pesquisa de mercado, nomearam a Canon líder na

região EMEA nos segmentos de impressão de

produção a jato de tinta de folhas soltas de

alimentação contínua e de alto volume. As séries

ColorStream, ProStream e varioPRINTiX provaram ser

o investimento preferido entre as impressoras

comerciais e digitais, graças à sua qualidade de offset,

desempenho altamente confiável e versatilidade de

aplicação. Com base no sucesso destas impressoras,

a Canon manteve a sua liderança e para servir esta

crescente base de clientes e o seu crescente volume

de impressão em aplicações como materiais

promocionais de alta qualidade, comunicações

transacionais, mala direta, livros, catálogos e revistas. ,

ampliou sua capacidade de produção de tintas

poliméricas à base de água com a entrada em

operação de uma nova fábrica.

A Brother, especialista em

soluções de impressão,

etiquetagem e digitalização,

lançou o aplicativo "Anexar,

Enviar e Imprimir", um

aplicativo baseado em nuvem

que permite anexar um

documento e enviá-lo por e-

mail à impressora para imprimi-

lo, sem a necessidade de

necessidade de instalar ferramentas adicionais ou

usar senhas para concluir todo o processo.

"Anexar, Enviar e Imprimir"

é uma solução simples que

permite aos usuários imprimir

documentos diretamente do

e-mail sem que o dispositivo

móvel esteja conectado à

mesma rede da impressora.

O aplicativo reconhece

diferentes tipos de arquivos -

PDF, JPG, GIF, PNG, BMP,

TIFF, DOC, XLS, PPT, TXT - para maior

funcionalidade e flexibilidade de uso.

Canon abre uma nova fábrica na Holanda

A Brother facilita a impressão a partir de e-mail
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Q
uando alguém pensa em um ambiente de

ensino, geralmente imagina alunos em uma

sala de aula, escrevendo ou ouvindo um

professor. No entanto, há uma grande

variedade de novas ferramentas

disponíveis para melhorar a experiência de

aprendizagem. Em todo o mundo, as tecnologias

digitais estão sendo adotadas na sala de aula em um

ritmo cada vez maior.

Nesse contexto, é muito importante notar que a

mídia impressa continua sendo essencial para uma

educação de qualidade. Isso é confirmado por vários

estudos que relatam vantagens significativas dos livros

e cadernos de papel em relação à mídia eletrônica.

Novas tecnologias devem ser adotadas para fortalecer

as estratégias educacionais e ampliar seu alcance. No

entanto, seria um erro supor que apenas os meios

eletrônicos são suficientes para um ensino de

qualidade.

Two Sides reuniu alguns fatos esclarecedores sobre

aprendizado e alfabetização que demonstram por que a

impressão, o papel e o lápis continuam sendo

ferramentas de aprendizado altamente eficazes. Da

escrita à leitura, da compreensão à retenção, a

impressão, o papel e a caligrafia têm benefícios

comprovados e continuam a desempenhar um papel

A ABB lançou seu sensor de umidade infravermelho
reflexivo de alto desempenho (HPIR-R), que fornece
o "controle de umidade mais rápido e preciso
disponível no mercado hoje". Fazendo até 5.000
medições por segundo, o sensor oferece medição
precisa e de alta resolução que permite que os moinhos
aumentem o rendimento e reduzam os custos operacionais.
Essa tecnologia avançada e patenteada ajudará os produtores de
celulose, papel e papelão sempre a saber os níveis de umidade
precisos, dando-lhes a confiança necessária para aumentar as
metas de umidade e melhorar seus perfis de CD, melhorando a

qualidade do produto final com menos rejeições como
resultado. .
Ser capaz de medir e controlar os níveis de umidade
à medida que a folha se move pela máquina de

papel é fundamental para reduzir os requisitos de
energia. Isso leva a uma secagem otimizada, menor

uso de vapor, economia significativa de energia nas
seções de secagem e redução das emissões de carbono. Na
verdade, alterar a pressão do vapor para criar uma mudança de
umidade de apenas 1% pode equivaler a US$ 400.000 em
economia de energia.

Impressão e papel são indispensáveis
na aprendizagem e alfabetização

ABB lança sensor de umidade para máquinas de papel
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Por Mark Sollman

Gerente de Produto EMEA, Mimaki Europe

C
om a importantíssima Conferência de Mudanças
Climáticas COP26 ocupando o centro do palco em
novembro, não há melhor momento do que o presente
para o mundo da moda se unir para intensificar os
esforços de sustentabilidade e
controlar as emissões de

carbono. Globalmente, estima-se que a
indústria da moda seja responsável por
cerca de 10% das emissões de gases de
efeito estufa e 20% das águas residuais,
dificultando ainda mais a busca por
métodos de produção mais verdes.
Felizmente, estamos vendo uma nova era de
produção entrar no campo da moda, com o aumento
cada vez maior de microfábricas altamente
automatizadas e tecnologicamente avançadas.
Além de reduzir o desperdício desnecessário por meio
da produção sob demanda, as microfábricas têm uma
pegada ecológica menor do que a produção
tradicional de vestuário e dispensam o uso de água
durante o processo produtivo, tornando-as não
apenas uma solução mais rápida, mas também mais
ecológica.
Na FESPA do ano passado, Mimaki se uniu à estilista
Carolina Guzmán para dar vida aos seus designs em
tempo real no desfile, montando sua própria micro-fábrica de trabalho
ao vivo para levar seus designs da tela para a roupa em apenas um
dia. Os designs de Guzman foram criados usando a impressora de
sublimação TS100-1600 da Mimaki, antes de serem transferidos para
o tecido, cortados digitalmente e finalmente montados. Concebida com
uma série de objetivos éticos e ambientais interligados, a microfábrica
também utilizou exclusivamente tecido ecologicamente correto
Greentex, sendo o material restante doado para Sheltersuit - um
casaco resistente ao vento e à água que pode ser transformado em
um saco de dormir, que é gratuitamente aos sem-abrigo e refugiados.
Trabalhando com vários parceiros estratégicos, incluindo o
especialista em impressão de transferência Klieverik; especialista em
soluções de papel Neenah Coldenhove; e fornecedora de
equipamentos de corte digital, Summa, a Mimaki conseguiu produzir
uma coleção de roupas exclusivas e de alta qualidade ao vivo no
estande durante a feira, demonstrando aos visitantes de mais de 100
países algumas das principais razões pelas quais as microfábricas
parecem prontas para mudar o futuro da moda…

VELOCIDADE E VERSATILIDADE INCOMPARÁVEIS
Enquanto a fabricação de roupas tradicionalmente se concentra em
um modelo de cadeia de produção de fornecimento de material a
granel e produção de roupas, as microfábricas agora permitem a
produção sob demanda e no local, possibilitando a criação de tudo,
desde peças únicas e amostras únicas até linhas inteiras de produtos,
tudo em velocidades sem precedentes. Isso significa maior
flexibilidade e personalização, permitindo que os designers
modifiquem ou atualizem designs e respondam às tendências do

mercado à medida que elas
ocorrem.

CADEIAS DE
SUPRIMENTOS

SIMPLIFICADAS E RISCO
MINIMIZADO

A configuração da microfábrica fornece
produção interna e sob demanda,

minimizando o custo não apenas de
armazenar o estoque, mas também de
enviá-lo e descartar com
responsabilidade os itens não vendidos.
Onde os eventos geopolíticos recentes
destacaram a fragilidade das cadeias
de suprimentos globais, as
microfábricas oferecem uma
independência única desses sistemas,

permitindo que os fabricantes de vestuário preparem seus negócios
para o futuro, tornando-se menos dependentes de sistemas e
fornecedores e reduzindo o risco de interrupções.

UMA LINHA DE FUNDO MELHORADA E UM FUTURO
MAIS VERDE

Ao facilitar a economia em uma linha completa de recursos, desde
armazenamento físico e espaço de produção até tempo e energia, as
microfábricas têm o potencial de aumentar significativamente a
lucratividade dos fabricantes de roupas, com o benefício adicional de
serem facilmente escaláveis à medida que a produção aumenta.
Talvez ainda mais convincentes, no entanto, sejam as considerações
ambientais. Demonstrados em pequena escala através do recente
projeto Mimaki, os benefícios ambientais inerentes à produção em
microfábricas terão um impacto ainda maior à medida que se tornarem
mais prolíficos e comuns em todo o mundo da moda, com potencial
para efetuar mudanças. impacto ambiental significativo à medida que
a adoção aumenta nos próximos anos. Resumindo, cuidado com este
espaço!

A revolução verde: Como as microfábricas

podem mudar a cara da moda
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A
SA

International

(SAi),

fornecedora

de soluções

de software para as

indústrias de sinalização, impressão digital, têxtil e

usinagem CNC, anunciou o lançamento do

FlexiDESIGN para macOS para impressoras e

fabricantes de sinalização.

Agora disponível nas versões para PC e Mac, o

FlexiDESIGN é o complemento perfeito para

qualquer loja que queira adicionar assentos de

designer adicionais.

O software FlexiDESIGN da SAi, que antes estava

disponível apenas para PCs, agora está disponível

para usuários de Mac. Ao contrário de outras

soluções, o software FlexiDESIGN da SAi foi

projetado desde o início para a indústria de

sinalização e impressão, por isso incorpora recursos

exclusivos de ferramentas que agilizam todos os

aspectos relacionados à preparação e produção de

trabalhos.

A eficácia de todos os produtos de decalque para

impressão foi reforçada com a proteção antiumidade do

liner PE. Uma verdadeira inovação nos vinis

monoméricos e um aumento das vantagens dos vinis

poliméricos e da gama ecológica PVC Free.

O Decal eliminou o problema de ondulação causado

pela umidade em todos os vinis para impressão nas

linhas de Vinil Monomérico, Vinil Polimérico e Livre de

PVC.

Esta novidade aumenta a qualidade das aplicações

com os vinis poliméricos da linha Polymeric Vinyl Decal,

utilizados em campanhas institucionais e comerciais

mais longas e com maior detalhamento.

Os resultados imediatos da eliminação da ondulação

são impressões sem alteração de cores, manchas, listras

ou pontos, bem como menos desgaste nos cabeçotes de

impressão ao parar de bater no vinil.

A proteção com o liner PE também reduz o

desperdício de consumíveis (vinílicos e tintas) durante a

preparação do trabalho e entre as impressões no mesmo

rolo. Um benefício que, no caso dos produtos PVC Free,

torna esta gama de autocolantes ecológicos (ainda) mais

sustentável.

Outdoors, outdoors, stands, sinalética, montras, frotas

de automóveis, decoração de restaurantes, escritórios e

outros espaços... A Decal tem soluções para estas e

muitas outras aplicações interiores e exteriores.

A Roland DG, fornecedora de soluções

de impressão digital, criou o primeiro

"dress release" do mundo (um vestido

impresso com excertos de comunicados

de imprensa e um design único), com a

impressora Texart XT direct-to-fabric -

640S-F.

Pela primeira vez no setor de moda e

impressão, um vestido mostra todas as

vantagens da XT-640S-F, uma

impressora focada na impressão de

tiragens curtas para a geração "fashion

drop". O vestido também apresenta sua

tinta branca inovadora e cores vivas, além

de um texto que destaca suas

características e benefícios exclusivos.

O vestido, que homenageia o mundo da

moda, foi criado em duas capitais mundiais

do setor: desenhado e confeccionado em

Londres, no Reino Unido, e estampado em

Milão, na Itália, com a Roland DG Texart

XT-640S-F.

A XT-640S-F é uma solução flexível e

híbrida para impressão direta em roupas,

projetada para atender à crescente

demanda por impressão de pequenas

tiragens nas indústrias de moda e têxtil.

Também incentiva a sustentabilidade,

permitindo a impressão sob demanda e

reduzindo o desperdício de material.

Adeus à ondulação em

todos os decalques de

vinil para impressão
FlexiDESIGN para

macOS de SAi 

Roland DG cria o primeiro lançamento de vestido do mundo
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A
EFI tem em seu portfólio de produtos uma

série de equipamentos sob medida para o

mercado de decoração de interiores. São

impressoras de grande formato que

atendem às demandas de arquitetos e

designers que buscam soluções de

impressão inovadoras e funcionais. Para a produção

de revestimentos de parede atraentes, as impressoras

rolo a rolo de LED de formato super grande EFI Pro

32r+ permitem que você crie texturas distintas, cores

fortes com impressão branca, clara e multicamada em

uma ampla faixa UV.

As impressoras a jato de tinta digitais industriais

EFI Cubik imprimem pisos granulados de madeira,

gradientes impressionantes, gráficos de alta resolução

e cores ricas diretamente nas superfícies. A linha EFI

Cubik também oferece a capacidade de tingir e

decorar digitalmente madeira maciça ou projetada

com tintas minerais.

O sistema de impressão digital EFI VUTEk Q5r LVT

é voltado especificamente para o mercado de ladrilhos

de vinil de luxo (LVT). Produza instantaneamente sob

demanda com uma gama de cores ilimitada para

impressões personalizadas de alta e baixa tiragem ou

peças de designer únicas.

Para impressão digital em tecidos, existe uma

gama de impressoras específicas para comunicação

visual nestes substratos com sublimação de tinta.

Oferecem velocidades de produção e alta qualidade

de imagem, imprimindo diretamente em tecidos ou

papel transfer para criar cabeceiras, cortinas, toalhas

de mesa e as mais diversas criações que a

imaginação de um profissional pode alcançar. Uma

delas é a EFI VUTEk FabriU 340i+, a nova impressora

que inclui fixação em linha, tem o dobro de cabeças

de impressão que sua antecessora e qualidade de

imagem ainda melhor com melhor saturação e

densidade.

Equipamentos EFI para o mercado

de decoração de interiores
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Como Mimaki está lidando com
essa nova situação pós-pandemia -
"esperançosamente"? A empresa está
bem? Como têm sido os últimos dois
anos e o que prevê para os mercados
da Europa e Espanha/Portugal?

D
urante a pandemia, a
Mimaki continuou
inovando para se
adaptar às novas
necessidades dos
clientes neste mercado

em rápida mudança e ajudá-los a
enfrentar os desafios. É claro que
coisas como interrupções na cadeia
de suprimentos nos impactaram,
assim como toda a indústria de
impressão, mas isso também criou
uma necessidade cada vez maior de
produtos localizados e impressão
digital sob demanda, que nossas
tecnologias suportam e, portanto, muitos de nossos
clientes puderam para atender a essa necessidade de
aumento da demanda. Agora que estamos entrando na
fase pós-pandemia em muitos países da Europa, vejo
que os negócios estão, de certa forma, voltando aos
trilhos e, como tal, para alguns, parece mais promissor,
mas também há novos caminhos de trabalho que vieram
para ficar e isso também apresenta novas oportunidades.

O mercado ibérico foi um dos mercados mais atingidos
na UE e a recuperação é lenta, mas penso que estamos
a chegar ao fim. Ao longo dos últimos anos, a sinalização
COVID-19 tem estado em alta demanda, e esperamos
que isso continue por algum tempo.

A demanda têxtil caiu acentuadamente, mas como os
varejistas estão abrindo novamente, esperamos que a
demanda aumente com isso. Também notamos que
nossa inovadora tecnologia UV é frequentemente
adotada em conjunto com mídia sem PVC, devido à alta
demanda por tecnologia UV devido aos seus benefícios
de sustentabilidade.

Também vemos mais processos de
impressão automatizados sendo
implementados, que a Mimaki agora
pode oferecer a impressoras
individuais. Por exemplo, estamos
preparando o JFX600-2131, um
flatbed UV-LED recém-lançado com
recursos de automação, que será
demonstrado na C!Print Madrid em
abril.

Do seu ponto de vista, como a
indústria das artes gráficas mudou
nos últimos dois anos? Como o
mercado evoluiu e se transformou em
termos de empresas de impressão e
usuários finais?

Como na maioria dos setores,
vimos principalmente uma mudança
nas aplicações: a indústria reagiu à
pandemia concentrando-se em coisas

como sinalização COVID-19/saneamento e menos no
varejo. Além disso, como as pessoas ficaram em casa, os
móveis e a decoração cresceram como mercado, e
esperamos que essa tendência continue.

Os recursos tecnológicos das impressoras rotativas a
jato de tinta da série 100 cobrem as necessidades de
impressão na incerteza geral de hoje?

Esta é sem dúvida uma das principais razões pelas
quais desenvolvemos esta série. Com uma plataforma de
tecnologia robusta e produtiva para vários setores e
aplicações, a econômica Série 100 atende à necessidade
de as empresas adicionarem impressão digital aos seus
negócios ou diversificarem suas ofertas com risco
mínimo.

Como a Mimaki está ajudando os provedores de
serviços de impressão que desejam expandir seus
negócios, bem como buscar novos fluxos de receita e
explorar novos mercados diversificados?

Gerente geral de marketing da Mimaki para EMEA

Danna
Drion
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A Série 100 é um exemplo claro disso, especialmente

quando uma impressora está entrando em um mercado

completamente novo e procurando uma solução de

impressão econômica e de alta qualidade. Para

impressoras que desejam atualizar suas linhas de

produção existentes, a

impressora industrial UJF-

7151plusII e a série eletrônica

UJF-MkII foram lançadas no

ano passado, oferecendo

velocidades mais altas e alta

qualidade.

Quais estratégias estão em
andamento para 2022 e os
anos seguintes?

A Mimaki está sempre disposta a ficar à frente das

tendências atuais, e é por isso que estamos

entusiasmados em lançar uma nova série de produtos

em nosso próximo evento virtual, o Global Innovation

Days. Seja um líder na Gráfica de Placas.

Nossa estratégia é estar próximo e em sintonia com

parceiros, fornecedores de impressão e clientes,

principalmente considerando os últimos anos. Identificar

suas necessidades desde o início é fundamental para

nós, à medida que inovamos em novas tecnologias que

melhor atendem a eles e ao mercado como um todo.

Por alguns anos, a Mimaki estabeleceu colaborações
com os principais designers internacionais. Como a
empresa se beneficiou dessas colaborações? Você
planeja continuar com essas colaborações? Que
outras iniciativas você tem planejado para o
futuro?

Estamos muito satisfeitos

com nossas colaborações

com designers internacionais

durante estes últimos anos,

por exemplo, com a estilista

Carolina Guzmán. Em suas mãos, o potencial de

nossa tecnologia têxtil realmente brilha, como visto em

nosso estande da FESPA no ano passado. alvoroço.

Ainda não estamos compartilhando detalhes de

nenhuma colaboração futura, mas esses projetos e

parcerias em andamento com os clientes de nossos

clientes são extremamente valiosos para mostrar os

benefícios da impressão digital e, assim, impulsionar a

adoção dessa tecnologia. Como tal, esta é uma

estratégia que continuaremos a apoiar os nossos

clientes e a indústria.

Falando em têxteis, que tendências você espera ver
mais desenvolvimento nos próximos meses e anos,
tanto em termos de tecnologia quanto de modelo de
negócios? Qual é a estratégia e oferta da Mimaki para
responder a novos cenários?

Em termos de têxteis, vemos a continuação em

popularidade do design de interiores, pois muitos

consumidores continuam a trabalhar de forma híbrida,

independentemente das restrições de bloqueio. Da

mesma forma, a customização é outra tendência do

ano passado que podemos

ver continuada neste.

Também vimos marcas e

consumidores se tornarem

mais conscientes da

sustentabilidade, com

muitos fazendo escolhas

mais ecológicas com suas

roupas e varejistas

escolhendo placas suaves

como uma opção mais

ecológica.

A impressão 3D é uma das áreas de negócio com
que a Mimaki lida. Você pode nos dar uma atualização
sobre sua estratégia atual e oferta para este mercado?

A Mimaki agora oferece uma solução de impressão

3D completa e acessível, incluindo o software Mimaki

3DUJ-2207, 3D Print prep Pro e a unidade de pós-

processamento 3DCS-322. Com esta solução

completa, é mais fácil do que nunca para as

impressoras adicionar impressão 3D colorida aos seus

negócios. Nossa tecnologia imprime mais de 10 milhões

de cores, e essa oferta exclusiva oferece aos

fornecedores de impressão 3D novos e existentes uma

vantagem competitiva distinta. Com nosso portfólio

atual de tecnologia 3D e aplicativos

criativos de alto valor habilitados

por impressão em cores precisa,

estamos confiantes de que essa

tecnologia será incorporada aos

negócios em vários setores em

um ritmo ainda mais rápido este

ano e além.

Olhando para a FESPA Global Print Expo 2022, quais
novos produtos a Mimaki apresentará no evento?

Isso não é algo que podemos compartilhar neste

momento, mas como sempre, a Mimaki trará suas

últimas inovações, que serão anunciadas em breve, no

Hall C! Imprima Madrid, no stand da Digidelta (Stand

C50) e na FESPA 2022 e a feira deste ano promete ser

tão emocionante como nos anos anteriores.

Por fim, gostaríamos de saber se a Mimaki planeja
lançar em 2022 novas impressoras projetadas para
atender às demandas do mercado gráfico.

Sim! Como mencionado, estamos constantemente

inovando, e é por isso que planejamos lançar uma nova

série de impressoras de ponta este ano. Além disso,

você terá que ficar atento para descobrir!
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A
FESPA Global Print Expo e a European Sign
Expo 2022 (31 de maio a 3 de junho de 2022,
Messe Berlin, Alemanha) se preparam para a
melhor programação de expositores desde
2019, com mais de 250 fornecedores já

prontos para expor e potencialmente muito mais.
A lista de participantes confirmados inclui muitos que

não conseguiram chegar ao evento de Amsterdã de
2021 e agora estão ansiosos para recuperar seu
impulso fazendo parte dos eventos da primavera de
2022.

Os visitantes poderão ver soluções de hardware dos
principais expositores, incluindo os patrocinadores do
evento Durst, Mimaki, Brother e HP, bem como Agfa,
Aleph, Canon, Epson, Fujifilm, Kornit Digital, Mutoh,
M&R, Roland DG e swissQprint. A gama de
fornecedores de mídia e consumíveis inclui 3A, Ahlstrom
Munksjö, Avery Dennison, Hexis, InkTec, Neenah

Coldenhove, Neschen, ORAFOL, Poli-Tape e Sun
Chemical. Barbieri Electronic, Caldera, OneVision e
ONYX Graphics estão entre as empresas que
apresentam soluções de automação, fluxo de trabalho e
gerenciamento de cores.

A European Sign Expo 2022, a exposição europeia de
sinalização e comunicação visual, será co-localizada
com a FESPA Global Print Expo. O evento reunirá os
principais profissionais de sinalização com empresas
especializadas em sinalização de canal, sinalização
digital, sinalização dimensional, gravura e gravura,
displays iluminados, mídia externa, LEDs, sistemas
externos, cortadores a laser e ferramentas de
sinalização. O patrocinador Platinum EFKA retornará à
European Sign Expo juntamente com empresas
expositoras confirmadas, incluindo: Art Neon Lighting,
Cosign, dap, Domino Sign, Harmuth, NEX LINE SRL,
SolaAir e vhf camfacture.

A European Digital Press
Association premiou três inovações da
Agfa apresentadas em 2021: a
impressora de grande formato híbrida
Jeti Tauro H3300 UHS LED, a
impressora de papel decorativo à base
de água InterioJet para superfícies
laminadas e a solução de impressão em couro Alussa.
Esta é a décima primeira vez consecutiva que a Agfa é
reconhecida por sua capacidade inovadora pela
European Digital Press Association (EDP).

A Jeti Tauro H3300 UHS LED, premiada na
categoria "Grande formato de impressão -
flatbeds/híbridas com velocidade de impressão
superior a 250 m²/h", é a mais recente versão "ultra-
high speed" da impressora jato de tinta da insígnia da
Agfa tinta. É um equipamento de 3,3 m de alto
desempenho projetado para aplicações de sinalização
e rotulagem, bem como para aplicações de impressão
de cartões. n corrugado, que combina extrema

qualidade com velocidade de
produção de até 600 m²/h e
automação de última geração.

Apresentado na categoria
"Impressão Industrial e Soluções de
Acabamento", o InterioJet 3300 é um
sistema de jato de tinta multipass que

usa tintas à base de água ecologicamente corretas da
Agfa para imprimir tiragens de produção de baixo e
médio volume do mercado de papel. decorativo para
superfícies laminadas.

Tinta de impressão em couro Alussa, premiada na
categoria "tintas industriais". O sistema Alussa,
composto pela impressora Alussa eTU, tintas Alussa
iUL10 e software de workflow, está perfeitamente
integrado ao processo de produção do couro, com
tintas e revestimentos perfeitamente combinados,
tornando-se a única solução de impressão digital em
couro que garante uma qualidade superior e
duradoura.

FESPA Global Print Expo 2022

Agfa recebe três prêmios no EDP Awards
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Prémio EDP para Software

RIP VerteLith de Mutoh
O fabricante de

impressoras de grande

formato MUTOH,

representado pela Mutoh

Europe para o território

EMEA, recebeu um

prestigioso prémio EDP pelo

seu software Mutoh

VerteLith RIP na categoria

"Workflow Technologies".

O software VerteLith da Mutoh é baseado no Harlequin

Core, garantindo tempos de RIP rápidos para arquivos PDF e

PostScript, bem como manuseio contínuo de transparência e

cores exatas.

O VerteLith RIP integra a tecnologia de triagem de meio-

tom desenvolvida especificamente para jato de tinta,

chamada "Light Tone". Esta tecnologia patenteada Mutoh

torna possível produzir perfeitamente os melhores gradientes

e tons de pele possíveis. Para evitar desperdícios, o software

inclui uma poderosa funcionalidade de pré-visualização,

suportando provas eletrônicas e pré-visualização RIP na tela

dos pontos reais impressos antes da impressão.

O VerteLith também pode gerar automaticamente camadas

de verniz e/ou branco com base em uma seleção de

predefinições, permitindo que o usuário calcule o custo da

tinta antes da impressão. A saída pode ser perfeitamente

preparada para a próxima etapa do processo de produção

através do conjunto de ferramentas de acabamento,

permitindo mosaicos flexíveis, marcas de corte e ilhós.

Prêmios EPD para

swissQprint
O júri dos EDP Awards premiou dois novos

produtos swissQprint em duas categorias diferentes,

reconhecendo assim o potencial inovador do

fabricante suíço em vários domínios.

A Nyala 4 foi premiada na categoria "Melhor

impressora plana/híbrida < 250 m²/h". As principais

características do novo modelo swissQprint são sua

multifuncionalidade, sua eficiência de trabalho e,

acima de tudo, sua qualidade de impressão premium.

E este é o resultado da mais recente tecnologia de

cabeça de impressão e posicionamento de gota de

alta precisão aperfeiçoado pela swissQprint. O Nyala

4 oferece uma resolução máxima de 1350 dpi com

uma velocidade de produção de até 206 m²/h.

As tintas neon para impressão UV receberam o

prêmio na categoria "Consumíveis / Tintas UV". As

cores neon fazem os letreiros e os outdoors brilharem

e até fluorescerem sob luz negra. Assim, os usuários

da swissQprint podem imprimir materiais atraentes

em qualquer design imaginável. Em suportes rígidos

de qualquer formato e também em materiais em rolo.

As cores disponíveis são amarelo neon e rosa neon.

As duas tintas permitem criar mais duas variantes de

cores, verde neon e laranja neon, com inúmeras

aplicações.

A Electronics For Imaging foi distinguida com dois

prémios European Digital Press (EDP) da European

Graphic Arts Trade Press, um prestigiado programa

de prémios técnicos que reconhece avanços

inovadores na produção de impressão digital. A

impressora LED UV rolo a rolo EFI VUTEk Q5r

conseguiu se destacar na categoria de impressoras

de grande formato com um tamanho de

mais de 350 centímetros de largura. A

EDP diz que a integração do software EFI

Fiery com equipamentos de acabamento

se tornou a principal solução da feira para

a categoria de ferramentas de automação

de software.

A EFI VUTEk Q5r é uma impressora de

exibição rolo a rolo capaz de funcionar a velocidades

de até 672 metros quadrados por hora. A impressora

de 5,2 metros de largura oferece uma solução de

impressão completa, desde o envio do arquivo até a

impressão final, com opções como inspeção de

qualidade em linha, corte e corte em linha, Roll &

Tape", calibração automática, impressão

retroiluminada automatizada, impressão automatizada

de gráficos opacos, e muito mais.

EFI Fiery Software Integration with Finishing

Equipment, vencedor do EDP Award na

categoria Best Software Automation Tool,

oferece integração avançada com

cortadores/cortadores/vincadores verticais

online ou offline. Os operadores definem a

localização do corte, entalhe e perfuração no

conteúdo do trabalho na solução de software Fiery,

que envia as configurações para o equipamento de

acabamento, eliminando pontos de contato para

operadores e erros gerados por projetos

incompatíveis.

EFI recebe dois prémios EDP



27 LaPrensaLaPrensaGrande formatoGrande formato

Por: swissqprint

A
o adquirir um sistema de impressão de

grande formato, as empresas costumam

avaliar aspectos como produtividade,

possíveis aplicações ou níveis de

investimento e rentabilidade. No entanto, a

sustentabilidade é outro fator que se torna cada vez

mais importante, não apenas pelos próprios valores

corporativos, mas também porque está se tornando uma

exigência social e política. A boa notícia é que o uso

consciente dos recursos também economiza dinheiro.

Aqui estão cinco abordagens e conceitos sobre

sustentabilidade ao avaliar uma impressora de grande

formato:

EVITAR CONTAMINANTES
A tinta e o sistema de cura determinam a quantidade

de emissões. Ao escolher o tipo de tinta, é lucrativo

evitar sistemas à base de solvente. Isso tornará

desnecessários os sistemas de ventilação, o que

acarretará investimentos e custos adicionais. O uso de

tintas pouco poluentes e certificadas, como

Greenguard, permite que as emissões sejam limitadas

a limites baixos e definidos. Além disso, a variedade de

aplicações é ampliada, pois os produtos de impressão

também podem ser usados em ambientes sensíveis.

No caso da impressão UV, os sistemas com

lâmpadas LED apresentam mais vantagens do que as

lâmpadas de vapor de mercúrio. Estes últimos, devido à

sua composição, devem ser tratados como resíduos

perigosos. Além disso, sua vida útil é menor que a das

lâmpadas. Lâmpadas LED, aumentando os custos

operacionais.

FAÇA USO EFICIENTE DA ENERGIA
Impressoras de grande formato funcionam com

eletricidade. Por isso, é importante que seu consumo

seja o mais eficiente possível. O regulamento ISO

20690:2018 estabelece os padrões a esse respeito. A

eficiência energética dos sistemas de cura que geram

calor é relativamente baixa. Em contraste, a impressão

UV mostra que os sistemas LED funcionam muito bem

porque seu consumo de energia é baixo e quase não

emitem calor. Com tudo isso isso implica pensar na

climatização de espaços e materiais sensíveis ao calor.

A isso devemos acrescentar o fato de que, ao contrário

das lâmpadas de vapor de mercúrio, as lâmpadas LED

não têm tempo de aquecimento e só acendem durante

a impressão.

Além da automação, equipamentos de informática e

telas, as bombas de vácuo consomem muita

eletricidade. Eles são responsáveis por segurar os

suportes em impressão plana e híbrida, e seu consumo

é alto quando trabalham em potência máxima e

constantemente. Os sistemas de vácuo controlados e

ajustáveis reduzem o consumo elétrico assim que a

pressão negativa desejada é atingida. Isso não apenas

economiza energia, mas também reduz a poluição

sonora.

USE MÁQUINAS DURÁVEIS
O fabrico de uma máquina de impressão deixa uma

pegada ecológica devido aos materiais utilizados na

sua construção e à energia utilizada no seu transporte e

produção. Todas essas atividades geram emissões.

Quanto maior a vida útil das máquinas, mais esse

impacto é minimizado. E o mesmo vale para o custo do

investimento.

APOSTE EM DISPOSITIVOS DE BAIXA MANUTENÇÃO

A frequência das tarefas de serviço e o número de

consumíveis que precisam ser trocados também têm

impacto nas emissões de CO2. Uma máquina confiável

e de baixa manutenção reduz as emissões minimizando

viagens, transporte e consumo de recursos. Além disso,

tem um efeito colateral econômico para o

gerenciamento de negócios, pois os usuários podem

planejar e calcular tanto o tempo de inatividade quanto

os custos.

CANDIDATE-SE A SUBSÍDIOS
Os exemplos acima demonstram que uma estratégia

sustentável aumenta a lucratividade. Além disso, muitos

países estão subsidiando soluções mais ecológicas. A

Espanha, por exemplo, oferece subsídios para sistemas

de impressão energeticamente eficientes em nível

estadual. O processo pode exigir alguma pesquisa e

burocracia, mas cobre grande parte dos custos de

investimento.

Ao comprar uma nova impressora de grande formato,

é aconselhável priorizar a sustentabilidade de vários

ângulos. Por último, mas não menos importante, a

contribuição ativa para a proteção ambiental é também

um fator de imagem que pode ser vendido.

A impressão de grande formato "verde" compensa
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A
Mimaki Europe

anunciou uma

nova série de

impressoras jato

de tinta de

grande formato, a Série

330, que inclui a JV330-

160, CJV330-160 e TS330-

1600, bem como uma nova

gama de plotters de corte

CG-AR. Lançada durante o

evento Global Innovation

Days da empresa, a Série

330 aproveita a estratégia

multiplataforma da Mimaki

para oferecer uma solução

de impressão de alta

qualidade e econômica em

vários setores. Da mesma

forma, a série CG-AR

oferece aos usuários novas

tecnologias de plotter de

corte de nível básico que

melhoram o fluxo de

trabalho e estão

disponíveis em três

tamanhos. Ambos os

lançamentos estão

alinhados com o objetivo da

Mimaki de aumentar sua

linha de produtos de gama

alta e de nível básico, para

incentivar e apoiar ainda

mais os clientes que

expandem e aprimoram

seus serviços de impressão

e ofertas de produtos.

As impressoras a jato de

tinta eco-solvente JV330-

160 e CJV330-160

oferecem o alto padrão de

cores necessário para

gráficos de sinalização interna e externa por meio do

novo perfil de entrada "Deep Color Natural", que

oferece cores sólidas ousadas e tons de pele naturais,

bem como vermelhos e cinzas neutros. Com

velocidades de impressão de 21,0 m2/h durante o

modo padrão ao usar 4 cores, esta impressora é

adequada para trabalhos

de impressão que exigem

entrega rápida.

Mecanismos de limpeza

integrados e recursos de

monitoramento garantem

um fluxo de trabalho

eficiente e permitem

tempos de execução mais

longos.

Além das soluções Sign

Graphics, a Mimaki

também lançou a TS330-

1600, uma impressora

jato de tinta de

transferência por

sublimação para a

indústria têxtil. Permitindo

alto rendimento e alta

qualidade de imagem, e

equipado com novos

recursos para melhorar a

operação estável, o

TS330-1600 pode atingir

uma velocidade de

impressão de 69 m2/h no

modo Rascunho com um

conjunto de tintas de 4

cores, com o modo mais

rápido atingindo até

135m2/h. O mais novo

mecanismo de limpeza

aplica um limpador de

pano que remove a tinta

indesejada da superfície

do bico, reduzindo os

respingos de tinta e

melhorando a manutenção

geral da máquina.

A Mimaki também

lançou os cortadores de

plotagem da série CG-AR.

Disponíveis em três tamanhos diferentes (CG-60AR,

CG-100AR e CG-130AR), esses cortadores oferecem

maior velocidade e precisão, todos com operação

amigável. Além disso, os cortadores têm a capacidade

de lidar com uma ampla gama de materiais, como PVC,

chapas fluorescentes e refletivas.

Novos produtos Mimaki para os

mercados gráfico e têxtil



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. 

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

www.isographsl.com
www.martinwestland.com
www.icdsa.es
www.alborum.com
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A
Webprint (Adenium Limited), a maior

impressora independente da Irlanda, é a

primeira na Irlanda a instalar o Q.I.

Pressione Controles (QIPC). Em sua

sede em Dublin, a QIPC equipará sua

prensa de jornais manroland Geoman

com um pacote de automação completo. O

investimento foi feito tanto do ponto de vista de custos

como de qualidade. Experiências positivas anteriores

com os sistemas ópticos de medição e controle da

QIPC em outras instalações também contribuíram

para a decisão da Webprint Concepts Limited de

escolher a QIPC novamente.

As instalações de Dublin são um local de impressão

relativamente novo para a Webprint. Em março

passado, assumiu a antiga fábrica de impressão de

notícias e mídia independentes (INM) em Citywest,

nos arredores de Dublin. Para expandir o negócio

conforme planejado, as prensas precisavam ser

atualizadas.

Para controlar a cor e registrar nas 8 unidades de

impressão da manroland Geoman press, será

instalado o IDS-3D da QIPC. O IDS-3D também

controlará funcionalidades adicionais, como

predefinição de umidade e tinta inteligente. O controle

da cinta de corte e da camada lateral será realizado

com as câmeras mRC-3D.

Webprint instala o IDS-3D
de Q.I Press Controls



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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O Bristol Herald Courier, de

propriedade da Lee Enterprises, está

investindo em uma atualização de sua

impressora KBA Comet. Para esta

atualização, o Herald Courier (Bristol,

Virgínia) fez uma parceria com a EAE

Engineering Automation Electronics

GmbH (EAE). Ao atualizar as soluções

de controle atuais da EAE, o jornal pode

contar com a expansão da

confiabilidade e capacidade de

operação da impressora.

O KBA Comet, instalado em 2004, é

composto por cinco torres de oito

seções e três pastas. Desde o início, foi

equipado com o sistema de controle

EAE com quatro consoles. Para manter

a impressora operacional de acordo

com os padrões exigidos, foi necessário

modernizar e substituir os componentes

de hardware e software do EAE

existentes.

Além de alterar o hardware do PC

dos consoles de controle do EAE e

atualizar o software, o sistema PrintPP

do EAE também recebeu uma

atualização. A atualização PrintPP, que

auxilia a produção na pré-configuração

e planejamento de produção,

juntamente com o EAE Info, garantirá

que o Herald Courier possa fazer uso

otimizado do planejamento de produção

fácil e transparente, resultando em

menos desperdício e economia de

dinheiro.

F
ornecedores de sistemas de medição e

controle para impressoras offset rotativas,

Manroland Goss e QIPC-EAE, anunciam

conjuntamente sua resolução mútua de

certos casos de violação de direitos

autorais em disputa.

Os casos diziam respeito ao complemento de

soluções de terceiros que fazem interface com o

software PECOM proprietário da Manroland Goss.

Essas soluções complementares requerem uma

respectiva licença de interface fornecida pelo OEM.

Por meio de seu acordo mútuo, as partes não

apenas resolveram os processos judiciais

pendentes, mas também abriram caminho para seus

clientes operarem as impressoras de maneira

legalmente incontestável.

Manroland Goss e QIPC-EAE resolvem
casos de violação de direitos autorais

O Bristol Herald Courier faz parceria
com a EAE para atualizar sua imprensa



LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Nº 42

FEVEREIRO

2022

www.alborum.com

Packaging  Packaging

ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM

33 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

A
Actega, fabricante de

revestimentos especiais, tintas,

adesivos e materiais de vedação

para a indústria de impressão e

embalagem, anunciou uma série

de inovações em seu extenso

portfólio de produtos que melhoram

ainda mais os efeitos visuais e

hápticos que podem ser incorporados às mangas

retráteis.

Os novos produtos incluem revestimentos

projetados para criar efeitos táteis de alto impacto

em mangas retráteis. Com a aplicação dos

revestimentos Hybrid AQ-UV Soft Touch e UV Wet

Touch, os usuários podem projetar embalagens que

representem perfeitamente a essência do próprio

produto (por exemplo, revestimentos de toque

úmido em uma garrafa de refrigerante ou o

acabamento soft touch em um tubo de luxuoso

creme hidratante), ou também a imagem da marca.

Além desses revestimentos avançados, a Actega

introduziu novas tintas UV e tintas prateadas à

base de solvente, incluindo a nova tinta Rainbow

Silver, criada para oferecer às marcas e

conversores efeitos de brilho metálico

espetaculares. Além disso, as empresas de

conversão podem optar por esses filmes em vez de

um processo de acabamento tradicional, o que

melhora a reciclabilidade da embalagem finalizada

e reduz o desperdício que normalmente está

Actega expande sua linha de revestimentos
e tintas para mangas retráteis
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A
DataLase expandiu sua oferta de

revestimentos e aplicações de substrato com

o lançamento de uma nova linha de

revestimentos para construção laminada

chamada SB Lamination Coatings. Os

revestimentos, que estão disponíveis em quatro

variações, dependendo do uso do sistema de marcação

a laser de CO2 ou fibra, oferecem opções de mudança

de cor de translúcido para branco e branco para preto.

Adequado para uma variedade de produtos finais,

como sacos de iogurte, alimentos para animais de

estimação e produtos de beleza, os revestimentos são

projetados para uso no setor de embalagens laminadas

em processos de impressão flexográfica ou rotogravura

à base de solvente. Formando o meio de uma

construção laminada entre uma camada externa de

OPP, PE ou PET e camadas internas de filmes de

barreira para evitar o contato direto com alimentos, o

adesivo pode ser impresso na superfície ou reverso para

fornecer criptografia à prova de violação.

Apresentado no Esko Innovation Summit, o AVT

SpectraLab XF é uma solução exclusiva de

medição de cores online baseada em um novo

sensor super-rápido da X-

Rite. Em conformidade

com o padrão XRGA, o

AVT SpectraLab XF

oferece a capacidade de

medir durante o acerto e a

produção, garantindo

consistência de cor e

qualidade em todo o ciclo

de impressão. Com o

lançamento do AVT

SpectraLab XF, a mais

recente inovação da Esko,

os conversores de embalagens podem se

beneficiar de uma inspeção de cores em linha mais

rápida e precisa.

Fornecendo medição de cores precisa e

automática para toda a gama de aplicações de

embalagem, o AVT

SpectraLab XF incorpora

um novo sensor espectral

da X-Rite e pode medir

uma barra de cores

vertical inteira em uma

única iteração.

Dependendo da

velocidade da prensa, ela

pode aceitar remendos

menores, 4-5mm, e uma

nova lâmpada LED com

M0, M1 e M2 está

correlacionada aos padrões de inspeção offline.

Nova gama de revestimentos de DataLase

Novo SpectraLab XF da Esko



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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A Grafotronic

desenvolveu três novos

módulos de

acabamento de alta

qualidade: um módulo

de impressão de tela

plana de alta

velocidade e dois

módulos diferentes de

estampagem a quente e

relevo de alta precisão e

alta velocidade. Todos

os módulos são

projetados com

precisão, qualidade ,

eficiência e automação em mente. Graças ao

conceito Grafotronic Future Safe, cada módulo é

projetado para ser facilmente adaptado no local a

qualquer momento.

A nova série Haptic da Grafotronic oferece a

capacidade de produzir etiquetas usando tecnologia

avançada de estampagem a quente e serigrafia,

incluindo folhas metálicas, relevo, aplicação de

holograma, envernizamento direto, efeitos táteis e

texturas.

Os novos módulos

de estampagem a

quente da

Grafotronic

apresentam alta

pressão de

estampagem e

longo tempo de

permanência para

designs de alta

qualidade e

excelentes

resultados de

estampagem,

mesmo em papéis

estruturados. Incluindo um design de cabeça rotativa

e movimento de lâmina servo-acionado, ambos os

módulos permitem projetos de múltiplas lâminas

simples e complexas.

Entre outras características, a unidade de

impressão de tela plana Grafotronic inclui um grupo

de impressão controlado remotamente por servo e

um sistema de cura UV contínua de baixa

temperatura, projetado para suportar todos os

aspectos do embelezamento.

O
Tarsus Group, organizador da

Labelexpo Global Series, anunciou

que a Labelexpo Europe 2022 foi

remarcada, com o evento agora

ocorrendo de 11 a 14 de setembro

de 2023. A equipe organizadora

tomou a decisão de alterar as datas

do evento em luz das pressões significativas na

cadeia de suprimentos que a indústria de rótulos

europeia está enfrentando atualmente, juntamente

com a situação em rápida evolução na Ucrânia.

A decisão vem após uma estreita consulta com

expositores, associações e a indústria em geral, com

muitos afetados diretamente pela escassez de

componentes e materiais. Essa escassez, causada

pela pandemia, vem se intensificando nos últimos

meses, com longos prazos de entrega agora

interrompendo a cadeia de suprimentos na Europa.

Com o evento programado para ocorrer em pouco

menos de dois meses, a falta de visibilidade no futuro

levou a equipe do evento a reagendar no melhor

interesse da comunidade da gravadora.

Labelexpo Europe anuncia novas datas

Grafotronic lança Haptic 
para embelezamento de alta qualidade



 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.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar
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A
AIFEC apresentou os resultados da

pesquisa de mercado do setor de

etiquetas que mostra o comportamento

das empresas fabricantes de etiquetas

durante o ano de 2021 e suas

perspectivas de crescimento para o ano

de 2022.

Com uma participação de 49% de

representatividade no faturamento e 21% no número

de empresas do setor, o terceiro trimestre de 2021

indica um aumento de 18% no faturamento em

relação ao mesmo período do ano anterior.

Os resultados mostram um bom comportamento do

mercado no que foi 2021 com um aumento

acumulado de 10,5% em relação a 2020. Por sua vez,

o setor mostra uma tendência otimista em relação ao

comportamento do mercado nos próximos meses

com 37% afirmando que a economia actividade irá

melhorar as taxas de crescimento e 41% que

continuará a crescer como tem feito até agora. Para

facilitar a leitura dos resultados por dimensão das

empresas, também foram divididos em empresas com

volume de negócios superior e inferior a 3 milhões,

sendo observada uma tendência mais positiva entre

as empresas de maior dimensão.

Apesar da evolução do mercado e das perspetivas

de crescimento, existe uma grande preocupação com

as dificuldades que se generalizam: falta de papel,

paragens de linhas nas fábricas de vidro, dificuldades

no transporte marítimo de contentores e a greve dos

trabalhadores nas UPM, um dos principais

fornecedores de papel autoadesivo do setor, na

Finlândia

De facto, esta situação traduz-se em atrasos no

fornecimento que se estendem de alguns dias a

várias semanas (muito frequentemente 6 ou 8, por

vezes muito mais), segundo os membros da AIFEC, e

que se prolongam constantemente com frequentes

adiamentos de encomendas já confirmadas.

Como consequência de tudo isto, a AIFEC está a

colaborar com a FINAT (associação europeia da

indústria de etiquetas autocolantes) e as restantes

associações europeias da indústria de etiquetas para

fazer um apelo aos dirigentes da UPM e Paperiliitto

(sindicato dos trabalhadores o papel na Finlândia)

para que possam levar a bom termo as suas

negociações, dado o amplo impacto "descendente"

que está a causar na economia europeia.

Como visto durante o Covid, os rótulos fazem parte

da infraestrutura essencial de nossas sociedades

modernas. Por esta razão, as associações europeias

que representam mais de 1.000 impressoras de

etiquetas em toda a Europa, cobrindo mais de 75%

do volume total do mercado europeu de consumo de

etiquetas autoadesivas, assinaram uma carta

consensual da FINAT como um apelo para normalizar

a situação o mais rápido possível e retornar ao

caminho de crescimento esperado.

A GEW, especialista em cura UV, anunciou
o lançamento de um produto importante
para o mercado de impressão em banda
estreita. O AeroLED é um sistema de LED
UV de alta potência totalmente refrigerado a
ar para aplicações de cura total, impressão,
revestimento e conversão de até 60 cm de
largura. AeroLED oferece potência e
confiabilidade com um conceito
completamente único que elimina muitos dos problemas
operacionais encontrados em sistemas de LED refrigerados a
ar existentes no mercado. Além disso, o design inovador torna
o AeroLED extremamente econômico e muda radicalmente a
acessibilidade da impressão LED.

Em um sistema AeroLED, a primeira
inovação significativa está no processo de
resfriamento a ar: o ar fresco filtrado é
distribuído a partir de uma única ventoinha
centralizada, localizada longe da prensa, e
saindo pelas cabeças da lâmpada UV, para
uma operação suave. Por outro lado, o
design óptico eficiente do AeroLED gera o
menor consumo de energia de todos os

produtos GEW. Isso geralmente oferece economia redução de
energia de 50-70%, em comparação com um sistema
convencional de arco UV. Além dos benefícios de
sustentabilidade do AeroLED, a GEW destaca a facilidade de
instalação para quem deseja "atualizar" seu sistema GEW.

Preocupação no setor de fabricação de etiquetas

GEW lança AeroLED



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: sharedris@sharedrisk.es
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Por: Dieter Niederstadt

Gerente de Marketing Técnico, Asahi Photoproducts

Há muitos aspectos do que costumávamos pensar

como vida normal que mudaram irreversivelmente devido

a dois fatores: a pandemia e a crise climática. E a

indústria de contêineres e embalagens não está imune a

essas mudanças dinâmicas.

Agora, a indústria - em toda a cadeia de suprimentos,

desde os fornecedores de matérias-primas até os

fabricantes, consumidores,

marcas e consumidores - está

mudando a forma como

entendemos a embalagem. Em

2018, a UE aprovou a Diretiva

(UE) 2018/852 sobre resíduos de

embalagens, que afirma que até

o final de 2025, um mínimo de

65% de todos os resíduos de

embalagens devem ser

reciclados.  Os consumidores

estão começando a exigir menos

embalagens de produtos, que

por sua vez são mais sustentáveis, mas ainda podem

proteger adequadamente os produtos. As marcas estão

respondendo a essas demandas - e suas próprias metas

de sustentabilidade - recorrendo a conversores de

embalagens para opções de embalagens mais

ecológicas. E os conversores, por sua vez, estão

procurando maneiras de incorporar materiais e práticas

mais sustentáveis em seus processos de

desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos. O

objetivo é alcançar a sustentabilidade em toda a cadeia

de suprimentos. Mas o alcance deste objetivo não está,

no entanto, alinhado com os objetivos corporativos de

redução de custos. Para melhorar a sustentabilidade é

necessário fazer investimentos. E os consumidores

precisam conhecer o valor de embalagens mais

sustentáveis e estar dispostos a pagar mais por elas.

SUSTENTABILIDADE: UM OBJETIVO QUE VALE A PENA

PERSEGUIR

Devido tanto à demanda do consumidor quanto às

pressões da crise climática, a sustentabilidade está se

tornando cada vez mais importante para as marcas. Para

alcançar um impacto ambiental reduzido, as marcas

devem envolver toda a cadeia de suprimentos para uma

avaliação do ciclo de vida da pegada de carbono de todos

os seus produtos. Na medida em que outras partes da

cadeia de suprimentos controlaram suas emissões de

carbono de acordo com a PAS 2050, as marcas podem

aplicar esse cálculo de emissões de CO2 para reduzir sua

própria pegada. Portanto, as marcas devem buscar

fornecedores que sigam uma estratégia de medição de

carbono, ou cujos produtos e materiais já tenham sido

medidos.

A Asahi Photoproducts continua a estudar neutralidade

de carbono. Tendo

atendido as normas

PAS 2050 para medir a

situação atual da

empresa, continuamos

avaliando a

possibilidade de reduzir

a pegada de carbono da

nova geração de chapas

flexográficas AWP-DEW

CleanPrint.

UM LEGADO DE SUSTENTABILIDADE

Nosso esforço para trazer produtos mais sustentáveis

ao mercado não começou durante a pandemia. Em vez

disso, trabalhamos para esse objetivo há meio século,

embora a terminologia para diferentes aspectos da

sustentabilidade tenha mudado muitas vezes ao longo

dos anos. Asahi Kasei foi, de fato, o primeiro a fabricar

uma resina de placa de fotopolímero lavável com água

(APR TM ) em 1971.

Por muito tempo, nossa controladora Asahi Kasei

reconheceu que a mudanças climáticas são um grave

problema global que afeta tanto o meio ambiente quanto

a sociedade como um todo. A missão do grupo tem sido,

e continua sendo, contribuir para a vida e a subsistência

das pessoas em todo o mundo. Mesmo quando grande

parte da atividade econômica e social do mundo foi

suspensa devido à pandemia de Covid-19, as emissões

de gases de efeito estufa (GEE) não diminuíram muito e

começaram a subir novamente assim que a atividade

econômica foi retomada. e sociais. Isso é uma indicação

da dificuldade de resolver o problema das mudanças

climáticas e da necessidade de acelerar os esforços

relevantes.

Uma visão sustentável para
embalagens em 2022 e além



Para a Asahi Photoproducts, um
aspecto fundamental de nosso esforço
para oferecer produtos
ecologicamente corretos inclui a
mudança de um processo de
fabricação de chapas laváveis com
solvente à base de hidrocarbonetos para uma alternativa
sem VOCs, como a lavagem com água. Mas, é claro,
não vamos parar por aqui em nossa jornada rumo a zero
emissões de carbono. Também continuaremos a
estudar a matéria-prima e os processos de fabricação
para determinar como eles podem se encaixar em
nossos desenvolvimentos futuros.

Não podemos esquecer que, graças à melhoria de
qualidade e produtividade que a tecnologia de
impressão flexográfica alcançou ao longo dos anos com
inovações como a família CleanPrint de chapas laváveis
com água da Asahi, a flexografia já está em condições
de competir com offset e gravura. Ressalta-se que a
rotogravura responde por aproximadamente 20% da
impressão de embalagens no mundo, mas tem uma
grande desvantagem: requer o uso de um produto
químico altamente tóxico, o trióxido de cromo, para a
fabricação dos cilindros de rotogravura. Embora a União
Europeia tenha estendido sua
aprovação para o uso deste produto
químico até setembro de 2024, isso
não diminui o impacto ambiental da
gravura.

EMBALADO OU FRESCO?
Há outra tendência que é importante

mencionar: a expansão das chamadas "lojas lixo zero",
que vendem produtos alimentícios sem embalagem .
Embora essa abordagem seja admirável para reduzir o
desperdício de embalagens em escala local, pode não
ser capaz de resolver o problema do desperdício de
alimentos em larga escala. O desperdício de alimentos é
um grande problema global e, em muitas áreas do
mundo, a segurança alimentar é um problema
crescente. Por outro lado, alimentos embalados,
especialmente se o material de embalagem puder ser
reutilizado como nova matéria-prima em uma economia
circular de ciclo fechado, pode ser realmente mais
sustentável. O uso de filmes funcionais e de barreira à
luz em embalagens para evitar que umidade, oxigênio e
contaminantes entrem em contato com os alimentos
pode potencialmente melhorar a vida útil dos alimentos e
reduzir o desperdício de produtos alimentícios. Em
última análise, alimentos não embalados em grande
escala podem resultar em mais alimentos estragados,
desperdiçando esse recurso precioso. Não é necessário
embalar tudo, é claro. Mas um modelo híbrido para o
varejo de alimentos pode minimizar o desperdício e
maximizar a sustentabilidade.

NOTA FINAL
No caso das empresas

flexográficas, além de uma gestão
criteriosa da cadeia de suprimentos,
esforços para alcançar a neutralidade
carbônica e outras iniciativas

relacionadas à sustentabilidade, foram observadas três
tendências crescentes que podem contribuir para
inutilizar essas operações  não apenas mais sustentável,
mas também mais lucrativo em 2022 e além. Estes são
alguns deles:

Produção de chapas mais automatizada que reduz o
tempo e reduz o custo e a pegada de carbono na cadeia
de valor. Um exemplo é o CrystalCleanConnect, uma
linha de produção de chapas totalmente automatizada
desenvolvida em conjunto pela Asahi e ESKO e
Kongsberg. As duas primeiras unidades já foram
instaladas na Ásia e estão dando excelentes resultados.
Este sistema de produção de chapas totalmente
automatizado tem um impacto direto e positivo na
sustentabilidade da produção de chapas e incentiva a
transição dos conversores de rotogravura para
flexografia.

Produção própria de chapas na
planta conversora. À medida que mais
automação é aplicada ao processo de
fabricação de chapas, o
gerenciamento interno da fabricação
de chapas se torna mais fácil, mais
eficiente e mais sustentável. Uma
vantagem adicional é que os tempos
de produção podem ser reduzidos de

dias para horas.
Transição de um processo de fabricação de placas de

lavagem com solvente para alternativas sem VOC,
como lavagem com água.

Se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que a vida
não é tão previsível quanto pensávamos. E é
absolutamente claro que o mundo realmente mudou,
mesmo além das ameaças representadas pelo
coronavírus. Devemos nos unir para abordar
efetivamente esses desafios, e a Asahi Photoproducts
está determinada a liderar esses esforços, especialmente
quando se trata de sustentabilidade. Nos últimos dois
anos, certamente detectou a conscientização sobre os
problemas dos gases de efeito estufa, resíduos plásticos,
desperdício de alimentos e outras questões relacionadas
à harmonia entre o desenvolvimento da sociedade
humana e o meio ambiente.

Nenhum indivíduo, empresa ou governo pode acabar
com a crise climática sozinho. A colaboração e a
cooperação universal e global são necessárias para que
o mundo chegue a um ponto em que a deterioração do
clima seja reduzida. A Asahi Photoproducts orgulha-se
de contribuir para este esforço mundial.
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A
Screen ganhou um prémio EDP pelo seu

Truepress Jet L350UV SAI S, o terceiro

prémio para a tecnologia inkjet de

etiquetas atribuído à empresa japonesa

em tecnologia digital inkjet pela

European Digital Press Association. O

júri elegeu a Truepress Jet L350UV SAI S 'Melhor

Impressora de Etiquetas' por sua facilidade de uso

graças ao seu software, bem como por sua qualidade

e velocidade aprimoradas.

A nova plataforma SAI é compacta e extremamente

configurável, podendo ser adaptada aos requisitos de

impressão atuais. Você também pode expandir seus

recursos se as tendências do mercado exigirem.

Truepess SArI S possui um dispositivo CMYK de 4

cores e pode ser facilmente atualizado para uma

configuração de 7 cores, incluindo branco, laranja e

um único azul. Cores adicionais ampliam a gama e

reduzem a quantidade de tinta necessária - use o

conjunto completo de tintas disponíveis, mesmo que o

trabalho contenha apenas dados CMYK, oferecendo

uma enorme economia de tinta.

A gráfica alemã Maschinenbau Sobkowiak foi

levada ao limite pelo rápido aumento da demanda

por etiquetas, que quase dobrou com a pandemia

do COVID-19. Para resolver esse problema, o

especialista em etiquetas "somente digital" alemão

optou pela impressora a jato de tinta Screen por

sua alta velocidade e qualidade de impressão.

A Maschinenbau usa a impressora de etiquetas

L350UV+ para uma ampla variedade de trabalhos

de impressão, desde rótulos de alimentos a

rótulos de produtos cosméticos e industriais.

Localizada perto de Düsseldorf, a Maschinenbau

entrou no mercado alemão de impressão de

etiquetas em 2014 e foi uma das primeiras

gráficas alemãs a mudar para impressão 100%

digital.

Screen vence o prémio EDP
2021 "Best Label Printer"

Maschinenbau escolhe a Screen L350UV+



www.lovepaper.org
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A
Xeikon continua sua

jornada em direção à

digitalização total com

o lançamento da nova

série Xeikon LCU

(Label Converting

Units), especialmente projetada e

criada para o segmento de

conversão de produção e

fabricação de etiquetas. Expoentes

de uma nova geração de

tecnologia, as unidades de

conversão de etiquetas da Xeikon

são projetadas com uma

arquitetura modular e escalável

para oferecer maior flexibilidade,

conexão em nuvem e integração

completa. Os novos drives estão

disponíveis em dois modelos:

Xeikon LCU350, com plataforma

modular para maior flexibilidade e

escalabilidade para impulsionar o

crescimento dos negócios; e

Xeikon LCU33, uma versão

básica. A nova série LCU já está disponível para

demonstração no Xeikon Global Innovation Center.

A série Xeikon LCU permite que os

processos sejam automatizados,

como o rebobinamento automático

opcional da torre ou a troca opcional

da placa de corte e vinco, e

informações de trabalho, que

permitem a transferência de dados

para diferentes unidades,

proporcionando transparência ao

operador e informações sobre os

status e a funcionalidade das etapas

de conversão . A nova geração de

interfaces máquina/máquina e

homem/máquina das LCUs dão ao

operador uma visão completa dos

processos de conversão. Desta

forma, os operadores podem

controlar todos os processos, desde

a laminação, corte e vinco, corte,

bobinagem, hot foiling e serigrafia. A

estação de revestimento oferece

mais largura de revestimento e

registro de revestimento e pode ser

facilmente atualizada para

revestimento pontual. A nova série Xeikon LCU oferece

alta precisão de corte e registro.

Flint Group conclui a venda de sua
divisão XSYS para a subsidiária

Lone Star
O Flint Group confirmou a conclusão da venda de

sua divisão XSYS (XSYS) para uma afiliada da Lone

Star Funds (Lone Star), uma empresa global de

private equity. Os termos da transação não foram

divulgados.

Steve Dryden, CEO do Flint Group, disse: "Estamos

muito satisfeitos por termos concluído a venda de

nossa divisão XSYS. A transação é financeiramente e

estrategicamente atraente para o Flint Group, pois

fortalecemos nossa posição em suprimentos e

equipamentos de impressão convencional e digital

para os segmentos de crescimento estrutural de papel

e cartão, embalagens flexíveis e rótulos web estreitos.

nova imagem corporativa
Até agora, seu logotipo apresentava tons de

cinza metálico e vermelho brilhante

acompanhados de reflexos tridimensionais

suaves. Na nova imagem corporativa, a

neutralidade da cor cinza é abandonada para

dar lugar a um novo tom de azul, uma cor que

quer comunicar confiabilidade, mas acima de

tudo confiança e fidelidade da Uteco para com

seus clientes. Além disso, o icônico sinal

helicoidal vermelho foi redimensionado e

reduzido em um arrojado acento vermelho

romano, a cor distinta da paixão e o caráter

italiano que nos distingue. Esse sotaque

também quer que o espectador se concentre

nas três letras finais do nome, "utECO", para

indicar um esforço compartilhado por um

futuro mais sustentável.

Xeikon lança nova série Xeikon LCU
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FO
Grupo Akomex, especializado na

produção de embalagens para as

indústrias farmacêutica e

alimentícia, entre outras,

implementou recentemente o

fluxo de trabalho Kodak Prinergy, incluindo os

módulos Kodak Spotless, Colorflow e automação

baseada em regras (RBA), bem como a pré-

impressão do portal Kodakinsite. A solução aumentou

a eficiência, automatizou os processos de produção

de pré-impressão e simplificou significativamente a

comunicação interna e externa, integrando três pisos

de produção com um único sistema de fluxo de

trabalho.

A aquisição e implementação de um novo sistema

de fluxo de trabalho para os três locais se tornou um

de seus principais focos nos últimos meses. A

empresa buscava uma solução baseada em banco de

dados que permitisse maior automação de processos

e liberasse os recursos de seu departamento gráfico.

O Kodak Prinergy Workflow reduziu os ciclos de

preparação do trabalho, custos reduzidos, processos

automatizados, número reduzido de erros

relacionados ao trabalho (devido à verificação

automática de arquivos), resultando em um ambiente

de produção mais eficiente.

O Prinergy Workflow oferece suporte a todas as

tecnologias de triagem da Kodak, incluindo a triagem

Kodak Staccato, que ajuda a criar imagens

fotorrealistas. Também é compatível com o software

Kodak Spotless, dedicado à conversão de cores

exatas (spot) em cores de processo.

A Kodak foi selecionada como

vencedora de um dos prêmios EDP

2021 da European Digital Press

Association. A Kodak ganhou o

prêmio do setor na categoria

"Soluções de impressão e

acabamento industrial - Melhor

solução de papelão dobrável" por

sua nova impressora digital Kodak Ascend.

A Kodak Ascend Digital Press é a primeira

impressora eletrofotográfica (EP) projetada para

imprimir substratos pesados e de longa duração com

CMYK e enfeites de folha plana em uma única

passagem. A impressora usa tintas secas

ecologicamente corretas

Kodachrome que proporcionam

um ambiente de trabalho não

perigoso e impressão reciclável de

forma sustentável. A impressora

digital Ascend permite que

qualquer empresa entre nos

mercados de varejo/ponto de

compra (POP) e de papelão dobrável com uma

solução mais produtiva e econômica do que as

atuais impressoras EP ou jato de tinta de mesa.

Fornece uma prensa completa e um sistema de

embelezamento pelo preço de uma prensa de

aprimoramento digital de propósito único.

Kodak ganha o Prêmio EDP 2021 por sua Kodak Ascend Digital Press

Akomex Group automatiza 
com Kodak Prinergy



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

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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