
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

A Trelleborg anuncia importantes lançamentos  

de soluções de impressão na drupa2016 

 

A operação das soluções de impressão Trelleborg irá aproveitar a drupa2016 para lançar blanquetas 

offset e produtos digitais, incluindo a nova Vulcan Sunrise para impressão HUV, Vulcan F2016 para 

aplicações alimentadas com folhas e embalagem, Vulcan Zenith para aplicações comerciais 

alimentadas com folhas e Printec 8263 para impressão de latas em duas peças. Outros novos 

produtos incluem Vulcan Solid para produção de notas e uma placa em não-tecido para 

revestimento e envernizamento. Além disso, a nova e empolgante aplicação permite aos 

impressores selecionar rápida e facilmente a blanqueta mais adequada para o trabalho ou 

equipamento. 

 

Giorgio Papa, Diretor de Marketing de operação de soluções de impressão da Trelleborg, afirma: 

"Estamos ansiosos por dar as boas-vindas aos visitantes no lounge da Trelleborg no Tulip Inn Hotel, 

Dusseldorf Arena, localizado em frente aos Halls 6 e 7, onde eles poderão conhecer os nossos mais 

recentes desenvolvimentos em blanquetas de impressão e tecnologias de camisa flexo, além de 

poderem efetuar o download gratuito de software que lhes irá permitir interagir conosco de forma 

mais eficaz e escolher a melhor blanqueta para o trabalho.  

 

"Os especialistas e gestores da Trelleborg de todo o mundo estarão presentes para falar com os 

revendedores e impressores que procurem aconselhamento sobre como melhorar a performance 

de seus equipamentos em relação a blanquetas offset e camisas flexo." 

 

A nova Vulcan Sunrise é uma blanqueta de 1,95 mm com um composto especial e é 

especificamente desenhada para as mais recentes aplicações UV, tais como LE/HUV e LED UV. 

Fornecendo todos os benefícios do Sistema Dynatech, tais como uma excelente resistência contra 

rompimentos e abrasão, bem como melhor absorção da vibração, Vulcan Sunrise permite a 

reprodução de primeira classe de cores sólidas e meios-tons, eliminando a retenção de tinta. 

 

 



 
 
 
 
 

 

A nova Printec 8263, concebida para a personalização gravada a laser, é uma blanqueta adesiva 

para impressão de latas de duas peças. Possui um adeviso acrílico avançado que fornece uma forte 

adesão, enquanto a cor creme da camada sob a face superior permite um controle mais preciso do 

desenho gravado. A blanqueta oferece uma resistência mecânica extremamente alta e a face 

superior pode ser gravada a laser com precisão muito elevada. Printec 8263, com 1,97 mm de 

espessura e três camadas, pode ser facilmente removida do cilindro e é compatível com tintas 

convencionais. 

 

Vulcan F2016 possui uma estrutura única em tecido que assegura excelente compressibilidade. 

Recentemente introduzida para aplicações alimentadas a folhas, a blanqueta também oferece 

impressão de alta qualidade em embalagens de papel e cartão. Vulcan F2016 é uma blanqueta de 

1,95 mm que é fácil de configurar para uma grande variedade de trabalhos de embalamento e 

alimentação de folhas, onde é necessária uma impressão de primeira qualidade.  

 

Vulcan Zenith é concebida para aplicações e ofertas comerciais de alimentação a folhas e muito 

boa reprodução de meios-tons e qualidade de impressão em geral, além de absorção de marcas de 

choque e excelente resistência a esmagamento de papel. A blanqueta de 1,95 mm e três camadas 

é compatível com tintas híbridas.  

 

Vulcan Solid foi criado para lidar com impressão de moeda e metal e oferece uma impressão de 

tintas sólidas e transferência de tinta perfeitas. A blanqueta é adequada para a reprodução de 

detalhes e possui uma carcaça muito robusta para assegurar estabilidade na impressão. A 

blanqueta não compressível com 1,7 mm de espessura é compatível com tintas convencionais.  

 

Vulcan X-Coat Plus é uma nova placa de revestimento com superfície em polímero que não contém 

tecido. É fácil de destacar, oferecendo linhas claras e visíveis. A placa reutilizável elimina a retenção 

de tinta e é intercambiável com a maioria dos produtos com superfície em polímero, sem 

necessidade de ajustar a embalagem ou as linhas. Entre as suas características incluem-se linhas 

definidas de knock-out e um excelente assentamento do verniz. A placa X-Coat Plus é compatível 

com revestimentos aquosos e UV e está disponível em espessuras de 115 mm, 135 mm e 195 mm. 

 



 
 
 
 
Vulcan X-Coat é a nova placa de revestimento com superfície em borracha que é fácil de manusear 

e pode ser reutilizada. As características pré-prensagem incluem áreas de knock-out sem correias, 

corte CAD rápido e preciso e decapagem fácil com linhas claras e visíveis. As vantagens incluem a 

eliminação de padrões de tecido, reduzida retenção e dureza, uma superfície mais macia e 

transferência de revestimento consistente em grandes tiragens. X-Coat está disponível com 

espessuras de 115 mm e 135 mm. 

 

Além das novas blanquetas, a Trelleborg irá lançar vários downloads de software. Estes incluem 

um produto de "configuração" que permite aos utilizadores selecionar a blanqueta ou placa de 

revestimento certas para o trabalho/prensa introduzindo o setor de aplicação, por exemplo, "coldest 

newspaper", impressão a quente, alimentação a folhas para cartão, decoração de metal, impressão 

de latas de duas peças, bem como detalhes do modelo de prensa. O software é rápido e fácil de 

usar e foi concebido com a ajuda de especialistas em blanquetas. 

 

Os visitantes do lounge Trelleborg podem ver e experienciar um vídeo a 360 graus sobre a nova 

placa de revestimento que apresenta instruções e recomendações sobre a configuração da placa 

na prensa utilizando óculos 3D; podem assistir á experiência Trelleborg 360 e utilizar a tecnologia 

de realidade aumentada para compreender melhor a performance do produto. Todos estes produtos 

e ferramentas serão mostrados durante o drupa2016 no lounge Trelleborg." 

  

Lounge Trelleborg, Hotel Tulip Inn, Dusseldorf Arena, 31 maio - 8 junho. 

 

-FIM- 

 

Para mais informações ou imagens de alta resolução, contactar: 
 
Alessandra Bungaro 

Gestora de Comunicação - Soluções de Impressão Trelleborg 

Telefone: +39 (0)371 406227 

Email: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para comunicados de imprensa do Grupo Trelleborg, visite o Media Center Trelleborg. A secção 

Produtos e Soluções permite-lhe selecionar as novidades por setor 

http://www.trelleborg.com/printing  

Perfil do Grupo Trelleborg e da operação de soluções de impressão Trelleborg: 

 

mailto:Alessandra.Bungaro@trelleborg.com
http://www.trelleborg.com/printing


 
 
 
 
A operação de soluções de impressão Trelleborg faz parte da área de negócio dos Sistemas 

Revestidos Trelleborg do Grupo Trelleborg. Possui mais de 50 anos de experiência na indústria 
da impressão. Este conhecimento é combinado com tecnologia inovadora, processos 
patenteados, integração vertical e gestão total da qualidade. Oferecendo soluções de primeira 
qualidade para a indústria da impressão em todo o mundo, Vulcan®, Rollin®, Printec® e Axcyl são 
marcas líderes, fornecendo blanquetas de impressão offset para jornais, revistas e catálogos, 
formulários comerciais, decoração de metal e embalamento, além de uma vasta gama de 
blanquetas de impressão para máquinas de impressão especiais. www trelleborg.com/printing 
 
 
A Trelleborg é líder mundial em soluções de acabamento com polímero que selam, amortecem e 

protegem aplicações importantes em ambientes exigentes. As suas soluções inovadoras aceleram 
a performance para os clientes de forma sustentável. O Grupo Trelleborg apresenta vendas anuais 
de 25 mil milhões SEK (2,65 mil milhões EUR, 2,94 mil milhões USD) em mais de 40 países. O 
Grupo inclui cinco áreas de negócio: Sistemas Revestidos Trelleborg, Soluções Industriais 
Trelleborg, Offshore e Construção Trelleborg, Soluções de Vedação Trelleborg e Sistemas de 
Rodas Trelleborg. Além disso, a Trelleborg possui 50 por cento da Vibracoustic, líder global de 
mercado em soluções antivibração para veículos ligeiros e pesados, com vendas anuais de 18 mil 
milhões SEK (1,94 mil milhões EUR, 2,15 mil milhões USD) em cerca de 20 países. A Trelleborg 
está cotada na Bolsa de Valores desde 1964 e no Nasdaq Stockholm, Large Cap. 
www.trelleborg.com 
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