
 

As blanquetas da Trelleborg ajudam a gráfica japonesa Sashin Kagaku a 

atingir a alta qualidade exigida 

 

Shashin Kagaku Co., Ltd. 

 

Uma condição para essa execução firme de máquinas de impressão offset UV é escolher os 

materiais ideais. Após introduzir as blanquetas de impressão Vulcan Sunrise UV da Trelleborg 

da Gadelius, a unidade de Kusatsu da Shashin Kagaku foi capaz de superar os desafios que 

enfrentou, oferecendo, portanto, qualidade de impressão estável e melhorando a eficiência 

da produção. A Printing Experts conversou com membros da Divisão de Fabricação da 

unidade de Kusatsu, Líder do Grupo de Fabricação, Sr. Kubo, e o Sr. Hattori, Líder da Equipe 

de Impressão do Grupo. 

 

Introduzindo impressoras UV de alta sensibilidade para melhorar a qualidade e a 

eficiência 

A Shashin Kagaku Co., Ltd.’s foi fundada em 1868. A empresa começou em Quioto com 

impressão em talhe doce usando placas de cobre e se desenvolveu ao longo dos anos, 

continuando a aplicar tecnologia de processamento de imagem e eletrônica. A empresa 

tornou-se cada vez mais diversa ao longo dos últimos 30 anos.  

Hoje, consiste de sua Empresa de Mídia, Empresa de Produtos e Departamento Comercial 

de Cuidados com a Saúde. O Departamento de Impressão é parte da Empresa de Mídia, e 

está localizado na Unidade de Impressão/Fábrica de Kusatsu em Kusatsu, província de 

Shiga, Japão. Entre seus principais produtos, incluem-se brochuras, relatórios da empresa, 

catálogos de produtos e outros itens semelhantes, embora a demanda por impressão de 

embalagens para balas também tenha crescido nos últimos anos.  

 

Muitos clientes da empresa são bastante críticos, mas os pedidos vindos de todo o Japão 

mostram a alta qualidade consistente resultante do seu minucioso gerenciamento de cores. 

Nessa usina com a certificação Japan Color, a densidade da impressão e outros fatores são 

gerenciados numericamente, enquanto, durante a impressão, o material impresso consistente 

e de alta qualidade é garantido pelas contínuas correções usando equipamento 

especializado.  

Entre as máquinas de impressão da Sashin Kagaku, incluem-se uma impressora offset UV 

de alta sensibilidade Heidelberg e uma impressora offset a óleo Speedmaster. A empresa 



 

usou impressoras a óleo durante muitos anos, mas, para melhorar ainda mais a qualidade e 

aumentar a eficiência, a impressora UV de alta sensibilidade foi introduzida dois anos atrás.  

Perda de tempo devido a problemas de qualidade 

Logo depois que a impressora UV de alta sensibilidade foi introduzida, os desafios 

começaram a surgir. O padrão impresso na blanqueta imediatamente anterior foi aparecendo 

na imagem seguinte, um problema conhecido como efeito fantasma, juntamente com as 

marcas na borda do papel. Isso resultou em uma maior quantidade de tempo gasto na 

mudança das blanquetas.  

Cada mudança de blanqueta leva de 10 a 15 minutos, e com quatro blanquetas precisando 

ser trocadas para impressão de quatro cores, a perda de tempo é de aproximadamente uma 

hora por conjunto. Quando se trata de um trabalho com tempo para entrega curto, esse 

trabalho adicional é um problema.  

A Shashin Kagaku desejava evitar esse problema. O Sr. Hattori disse que, embora as 

blanquetas sejam normalmente substituídas após um milhão de cópias, “não era incomum 

para nós ter um defeito após apenas de 20.000 a 30.000 cópias”.  

Além disso, também houve problemas com cores turvas devido à “armadilhagem reversa”, 

causando muito estresse no local de trabalho. Isso não fazia sentido quando o motivo para a 

compra da impressora era manter a alta qualidade e aumentar a eficiência do trabalho. O 

tempo perdido significava hora extra e, com os ajustes do sistema necessários para garantir 

a qualidade e os tempos de entrega, os tempos difíceis duraram mais de um ano.  

 

Tirar vantagem dos pontos positivos originais das máquinas de impressão UV de alta 

sensibilidade 

Preocupada com essa situação, a Gadelius propôs um novo produto, a blanqueta de 

impressão Vulcan Sunrise da Trelleborg, em setembro de 2017. Bons resultados foram 

obtidos após a execução de um teste, de modo que a blanqueta foi introduzida em um curto 

período de tempo.  

Desde a introdução da Vulcan Sunrise, o efeito fantasma, as marcas na borda do papel e os 

problemas de armadilhagem reversa foram significativamente reduzidos. Ao mesmo tempo, 

onde a empresa anteriormente usava cerca de 25 blanquetas por mês, o número caiu para 

apenas 8 e a produtividade também aumentou consideravelmente. As horas extra também 

diminuíram, e os operadores de impressoras puderam focar uma vez mais no controle de 

qualidade.  

“O tempo perdido realmente diminuiu, e eu posso mais uma vez ver os pontos fortes da 

impressora UV de alta sensibilidade”, conta o Sr. Hattori. “Como a impressão é de secagem 



 

rápida, ela é ideal quando os tempos de entrega são curtos. Como a qualidade é comparável 

à das tintas a óleo, ela agora assumiu o trabalho de reimpressão de materiais impressos 

anteriormente em impressoras a óleo. Com a durabilidade da Vulcan Sunrise, acho que 

poderíamos obter um milhão de execuções com ela. Como desejamos que as blanquetas 

durem mais, não dependemos somente da limpeza automática da impressora, mas do 

solvente para uma limpeza final totalmente a mão”. 

 

Avançando na manutenção de qualidade e melhorando os sistemas 

“Não precisamos trabalhar em coisas novas, mas em nossos materiais impressos atuais, eu 

realmente desejo manter uma alta qualidade consistente como nossa prioridade”, conta o Sr. 

Kubo. No entanto, não se trata somente de manter o status quo. Ele observa que, todos os 

dias, o objetivo é sempre executar o máximo nível de qualidade possível, tornando reais as 

intenções através da habilidade. “O setor de impressão está em uma situação difícil agora”, 

conta o Sr. Hattori a respeito do gerenciamento da qualidade. “Por isso que mantenho o nível 

de qualidade da impressão que mantivemos até agora. A qualidade é uma ferramenta para 

obter a confiança do cliente”.  

Mas, enquanto mantemos a alta qualidade atual, os materiais e sistemas ainda podem ser 

melhorados. O Sr. Kubo, por outro lado, afirma: “gostaria de testar mais e mais coisas boas 

e busco eficiência. Existem vários produtos que estamos testando, inclusive solventes. 

Portanto não é impossível que possamos substituir uma impressora a óleo por uma 

impressora UV de alta sensibilidade. Mas, se fizermos isso, claro que escolheremos a Vulcan 

Sunrise, que é de confiança”. 

Para a Shashin Kagaku e outros clientes que são empresas de impressão, a Gadelius 

continuará trazendo seus melhores produtos da Europa, de modo que sempre tenhamos uma 

solução para atender às suas necessidades. 
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As operações das soluções de impressão da Trelleborg, parte do Trelleborg Coated Systems, 

oferecem soluções de primeira linha para a indústria gráfica com marcas reconhecidas 

mundialmente, como Vulcan®, Rollin®, Printec®, Sava e Axcyl. Suas soluções estão na vanguarda dos 

mercados de impressão offset e flexográfica para uma variedade de aplicações, incluindo jornais, 

revistas, catálogos, formulários empresariais, etiquetas, metais decorativos e 

embalagens. www.trelleborg.com/printing 
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