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Quase 150 anos de liderança 
em tecnologia de impressão

Desde que foi fundada em 1871 e apresentação da inovadora impressora Albatross quatro 
anos depois, a empresa que hoje é a Manroland Sheetfed GmbH, é uma das líderes 
mundiais no desenvolvimento e construção de impressoras offset de qualidade superior. 
Por quase um século e meio, diversas tecnologias premiadas e invenções patenteadas 
fizeram história e se tornaram referências para a indústria mundial de impressão.
 
Hoje em dia, a indústria enfrenta desafios em uma escala sem precedentes. Como o 
parceiro de escolha de várias gráficas líderes ao redor do mundo, a Manroland Sheetfed 
GmbH, junto com o seu departamento interno de P&D,  rede de vendas e parceiros de 
serviços e mais de 40 subsidiárias próprias mundialmente, continua ajudando a garantir 
lucratividade e crescimento para os seus clientes nesses períodos de rápidas mudanças 
com uma série de soluções inovadoras e de ponta e com níveis de atendimento técnico 
incomparáveis.
 
Nas páginas seguintes há um guia resumido dos produtos e serviços oferecidos 
atualmente pela Manroland Sheetfed GmbH. Espero que seja útil e lhe desejo sucesso 
contínuo no ramo gráfico. You are print. We are print.

Rafael Peñuela
CEO 

Manroland Sheetfed GmbH
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A ROLAND 700 HiPrint imprime substratos com espessuras variando de 
0,04 mm até 1 mm, além de plástico PVC, tornando-se uma impressora 
genuinamente versátil para qualquer substrato desde papéis até 
embalagens, cartões e plásticos. Com opcionais para envernizamento 
e controle de qualidade em linha e configurável com até 12 unidades 
de impressão, com ou sem reversão, a ROLAND 700 HiPrint é ideal 
para uma diversificada gama de aplicações de impressão.

A HiPrint tem compatibilidade de chapa com diversos fabricantes e pode 
também ser configurada com o premiado InlineFoiler da Manroland 
para agregar máximo valor e lucratividade a cada trabalho.

Nos últimos 20 anos diversos desenvolvimentos técnicos e 
aprimoramentos inovadores foram adicionados à HiPrint para 
ajudar os clientes a melhorar o desempenho, aumentar a produtividade 
e reduzir os custos operacionais.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n  Troca SemiAutomática de Chapas (PPL™),  

Troca Automática de Chapas (APL™) e Troca 
Simultânea de Chapas (SPL) para reduções 
significativas nos tempos de acerto (opcional)

n  Nova tecnologia de guia de folhas na saída  
por ‘correia de sucção’

n  Maior velocidade máxima de impressão de  
até 17.000 folhas/hora

n  Novo sistema de numeração de folhas por  
jato de tinta para máxima precisão  
na identificação de erros (opcional)

n  Opcionais de InlineInspector e outras 
tecnologias integradas

n  Opcional de Cura de Baixo Consumo de 
Energia (LEC) para tempos mais rápidos de 
processamento do trabalho e menor  
consumo de energia

n  Tecnologia opcional de InlineFoiling com 
indexação, a qual reduz o desperdício de 
material em até 60%

ROLAND 700 HiPrint
A flexibilidade para enfrentar
novos desafios 

Com mais de 30.000 unidades instaladas mundialmente em 3.000 
diferentes configurações, a ROLAND 700 HiPrint determina o padrão 
da indústria gráfica em flexibilidade inigualável de produção.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
17.000 folhas/hora (máx.) 

Formato de folha: 
Formato standard: 740 mm x 1.040 mm 
Formato opcional: 740 mm x 1.050 mm* 
Formato 3B Plus: 780 mm x 1.050 mm*

Área de impressão: 
Formato standard: 715 mm x 1.020 mm 
Formato opcional: 730 mm x 1.030 mm* 
Formato 3B Plus: 770 mm x 1.030 mm*

Gama de espessuras de substrato: 
0,04 mm a 1 mm

*Disponível como opcional.
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*Disponível como opcional.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
16.000 folhas/hora 
18.000 folhas/hora* 

Formato de folha: 
Formato standard: 740 mm x 1.040 mm 
Formato opcional: 740 mm x 1.050 mm* 
Formato 3B Plus: 780 mm x 1.050 mm*

Área de impressão: 
Formato standard: 715 mm x 1.030 mm 
Formato opcional: 730 mm x 1.030 mm* 
Formato 3B Plus: 770 mm x 1.040 mm*

Gama de espessuras de substrato: 
0,04 mm a 1 mm
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Entre esses novos desenvolvimentos estão um console central de 
novo design com controle touch-screen, um novo transporte de 
pilha do alimentador, o que reduz o desperdício, a nova tecnologia 
da Manroland de manuseio de folhas por correia de sucção para 
uma pilha na saída ainda mais uniforme, unidades de molha 
completamente novas na impressora, rolamentos que reduzem 
significativamente a vibração e, quando usados com o sofisticado 
software para ciclos de lavagem de rolos orientados à prática, reduz 
ainda mais os tempos de inatividade da máquina. O resultado é maior  
produtividade e melhor qualidade de impressão, além de uma redução 
adicional dos custos de produção.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n Interface de usuário de operação 

ergonômica com touch-screens
n Troca SemiAutomática de Chapas (PPL™), 

Troca Automática de Chapas (APL™) e 
Troca Simultânea de Chapas (SPL) para 
reduções significativas no tempo de 
acerto (opcional)

n Tecnologia DirectDrive (opcional)
n Total eficiência a 18.000 folhas/hora
n Opcional de formato de folha de  

740 x 1.050 mm para o máximo de 
imagens múltiplas na mesma folha

n Alimentador, saída e unidades de molha 
especialmente projetados para produção 
de alta velocidade

n Entre as características únicas estão a 
unidade de entintagem com três 
diferentes fluxos de tinta (TripleFlow), 
compensação inteligente de velocidade 
para as unidades de entintagem e molha 
e soluções efetivas anti-duplagem de 
imagens (efeito fantasma)

ROLAND 700 EVOLUTION
O novo padrão em tecnologia de 
impressão. A lenda evoluiu.
A ROLAND 700 EVOLUTION substitui tanto a ROLAND 700 HS como 
a ROLAND 700 Direct Drive, em uma plataforma completamente nova. 
Projetada do zero e incorporando um visual sofisticado e futurista, a 
nova geração da ROLAND 700 incorpora muitos desenvolvimentos 
tecnológicos novos destinada a oferecer aos clientes níveis inéditos de 
eficiência, produtividade, operação e qualidade às gráficas.
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A ROLAND 900 pode ser incrementada com a adição de um pacote 
opcional de velocidade de 16.000 folhas/hora assim como com 
equipamento non-stop automático para alimentador e saída. Tudo isso 
para oferecer não apenas produção contínua de alta qualidade, mas 
também produtividade insuperável. O sistema opcional de logística de 
material AUPASYS aumenta ainda mais a produtividade, tornando a 
ROLAND 900 a solução ideal para gráficas de embalagens de alto volume.

Incorporando a lendária qualidade de construção ROLAND, o inovado 
sistema DualDrive garante fantástica qualidade de impressão de um 
trabalho ao outro. O conceito DualDrive consiste em um eixo cardam 
e sistema de estabilização hídrica, para impressoras com cinco ou mais 
unidades de impressão, eliminando o retrocesso da engrenagem durante 
aceleração ou desaceleração da impressora, e garantindo assim, registro 
perfeito e qualidade excepcional de impressão em grandes formatos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

n  Troca simultânea  de chapas (SPL) 
para reduções significativas nos 
tempos de acerto

n  Inovado conceito DualDrive para 
garantir registro preciso e perfeito

n  Geometria do cilindro ‘às 7 horas’ 
permite um percurso mais plano das 
folhas para a produção confiável de 
grandes formatos

n  Equipamento opcional de non-stop 
automático para alimentador e saída

n  Opcional QuickChange Clamp na 
unidade de verniz

n  O Opcional InlineColorPilot com o 
integrado Controle InlineRegister 
reduz o desperdício e reduz 
drasticamente os tempos de acerto

ROLAND 900
Novos níveis de eficiência e 
qualidade em grandes formatos

Esta impressora de grande formato, altamente automatizada e de alta 
eficiência, produz significativamente mais imagens múltiplas por folha 
do que as impressoras de formato menor, com tempos de acerto 
comprovadamente menores.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
14.000 folhas/hora (máx.) 
16.000 folhas/hora (máx.)* 

Formato de folha: 
Formato 6B1: 1.020 mm x 1.420 mm 
Formato 6B2: 1.020 mm x 1.420 mm*

Área de impressão: 
Formato 6B1: 1.010 mm x 1.420 mm 
Formato 6B2: 1.010 mm x 1.420 mm*

Início de impressão: 
Formato 6B1:     72 mm 
Format0 6B2:     85 mm*

Gama de espessuras de substrato: 
0,1 mm a 0,6 mm

Comercial: 0,04 mm a 0,6 mm* 
Cartão: 0,1 mm a 1,2 mm* 
Universal: 0,04 mm a 1,2 mm*

*Disponível como opcional.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
Formato 7: 13.000 folhas/hora (máx.) 
Formato 7B: 13.000 folhas/hora (máx.) 
Formato 7B plus: 13.000 folhas/hora (máx.) 
Formato 8: 11.000 folhas/hora (máx.) 
 12.000 folhas/hora (máx.)*

Formato de folha: 
Formato 7: 1.120 mm x 1.620 mm 
Formato 7B: 1.200 mm x 1.620 mm 
Formato 7B plus: 1.260 mm x 1.620 mm 
Formato 8: 1.310 mm x 1.870 mm

Área de impressão: 
Formato 7: 1.110 mm x 1.620 mm 
Formato 7B: 1.190 mm x 1.620 mm 
Formato 7B plus: 1.250 mm x 1.620 mm 
Formato 8: 1.290 mm x 1.850 mm

Gama de espessuras de substrato: 
0,1 mm a 0,6 mm

Comercial: 0,04 mm a 0,6 mm* 
Cartão: 0,1 mm a 1,2 mm* 
Universal: 0,04 mm a 1,2 mm*

*Disponível como opcional.
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Com o opcional ROLAND InlineColorPilot, a ROLAND 900 XXL Perfector 
é a única impressora plana neste formato com um sistema totalmente 
automático para garantir cor e registro consistentes. A produtividade 
pode ser ainda mais engrandecida ao integrar os opcionais ROLAND 
InlineSlitter, ROLAND InlineCoater ou módulos de envernizamento 
duplo. Além disso, o opcional de tecnologia de Troca Automática de 
Chapas (APLTM) reduz o volume de trabalho dos operadores, acelera a 
troca de trabalho e aumenta a produtividade, ainda mais se comparada 
a uma impressora standard de grande formato com reversão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n  Troca SemiAutomática de Chapas 

(PPL™), Troca Automática de Chapas 
(APL™) e Troca Simultânea de Chapas 
(SPL) para reduções significativas no 
tempo de acerto (opcional)

n  A maior impressora do mundo com 
reversão, capaz de produzir 64 páginas 
A4 em uma única passagem, reversão 
a 10.000 folhas/hora

n  A produtividade em ‘uma única 
passagem’ oferece uma quantidade 
bem menor de ciclos de lavagem e  
tempos de acerto reduzidos

n  Grandes formatos altamente 
produtivos, variando de 7, 7B e 7B Plus 
até 8 (incluindo reversão)

n Soluções opcionais incluindo sistemas 
de trocas rápidas Manroland 
QuickChange e tecnologias de 
processamento em linha de série

ROLAND 900 XXL
Única em excelência de reversão 
em grandes formatos
Capaz de imprimir 64 páginas A4 em uma única passagem no formato 8, 
a ROLAND 900 XXL com reversão consegue enfrentar e superar todos os 
desafios da impressão offset plana de grandes formatos. Além disso, 
três formatos adicionais (7, 7B e 7B Plus) são ideais para as demandas 
individuais do cliente.
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Três ajustes diferentes de altura para as barras de pinças do transferter 
permitem que folhas de 0,04 mm a 1 mm sejam transportadas pela 
impressora suavemente e praticamente sem contato com os colchões 
de ar.

Com sua capacidade de imprimir uma maior variedade de espessuras 
de substrato, a ROLAND 500 pode produzir o trabalho de  duas diferentes 
máquinas, uma dedicada para papel e outra para cartão, respectivamente. 

Uma ampla gama de opcionais da Manroland, incluindo a unidade 
InlineCoater (verniz em linha) com fixação automatizada da chapa, 
InlineFoiler e InlinePerfector (reversão), permite uma variedade maior de 
trabalhos com acabamentos em linha e com maior qualidade, além de 
permitir que os nossos clientes fiquem no topo de seu mercado.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n  Produção de máxima qualidade através 

do transporte plano e suave das folhas
n Sistema de fixação automatizada  

para chapas ou blanquetas de verniz, 
garantindo maior eficiência  
de produção*

n Velocidade máxima de até 18.000 
folhas/hora melhora ainda mais a 
eficiência de produção

n Níveis mais altos de flexibilidade graças 
a uma gama de substratos variando de 
0,04 mm a 1 mm

n Uma variedade de funções opcionais de 
processamento em linha ajudam as 
gráficas a obter ótimo retorno  
do investimento

n Formato 0B Plus (590 x 740 mm)*
n O Opcional InlineColorPilot com o 

integrado Controle InlineRegister reduz 
o desperdício e reduz drasticamente os 
tempos de acerto

ROLAND 500
O transporte de folhas  
mais plano do mundo garante os 
melhores resultados
A ROLAND 500 oferece o transporte de folhas mais plano do mundo e 
até mesmo com substratos de até 1 mm de espessura e velocidades de 
até 18.000 folhas/hora, ela proporciona máxima qualidade de impressão.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
16.000 folhas/hora (máx.) 
18.000 folhas/hora (máx.)* 

Formato de folha: 
530 mm x 740 mm 
590 mm x 740 mm*

Área de impressão: 
520 mm x 740 mm 
580 mm x 740 mm*

Gama de espessuras de substrato: 
0,04 mm a 1 mm*

*Disponível como opcional.
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Medindo apenas 5,4 m x 2,9 m, a clássica ROLAND 
200 de quatro cores pode se ajustar praticamente 
a qualquer lugar e é a única impressora em sua 
classe de formato com a flexibilidade para imprimir 
substratos variando de 0,04 a 0,8 mm de espessura.

Com o equipamento opcional de impressão de 
cartão, a ROLAND 200 oferece transporte de folhas 
notavelmente plano e sem marcas e, com até cinco 
ou seis unidades de impressão, oferece oportunidades 
de valor agregado com opções de acabamento, 
envernizamento e secagem em linha, bem como 
opcional de numeração e perfuração.

Além disso, a altura de pilha de 1.000 mm da 
ROLAND 200 H permite maior produtividade com 
menos trocas de pilha.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n  Menores exigências de espaço e 

rápida instalação

n O Sistema de Entintagem Controlado 
à Distância (RCI) e o opcional 
ColorPilot Smart System reduzem  
os tempos de acerto

n Cilindros de contrapressão e 
transferters de diâmetro duplo 
garantem transporte suave  
das folhas

n Impressionante flexibilidade  
de substratos

n  A ROLAND 200 H com saída de  
pilha alta reduz as frequentes trocas 
de pilha

n ROLAND InlineCoater Smart  
para opções de enobrecimento  
na impressão

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
ROLAND 200 – 13.000 folhas/hora (máx.) 
ROLAND 200 H – 15.000 folhas/hora (máx.)

Formato de folha: 
520 mm x 740 mm (máx.)

Área de impressão: 
510 mm x 735 mm

Gama de espessuras de substrato: 
0,04 mm a 0,8 mm

ROLAND 200 / 200 H
produção alta em um  
espaço pequeno
Ocupando o mesmo espaço que uma impressora de formato 52, 
a ROLAND 200 oferece uma produção consideravelmente maior 
em uma única passagem e a 200 H, com o opcional de pilha alta, 
também oferece notáveis rendimentos em tiragens de grande 
volume com substratos mais grossos.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade máxima: 
13.000 folhas/hora (máx.)

Formato de folha: 
360 mm x 520 mm (máx.) 
380 mm x 530 mm (máx.)*

Área de impressão: 
350 mm x 515 mm 
370 mm x 525 mm*

Gama de espessuras de substrato: 
0,04 mm a 0,8 mm

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

n  Cilindros de contrapressão e 
transferters de diâmetro duplo 
permitem transporte de folhas  
sem contato

n Segmentos de tinta bem  
precisos permitem que a cor  
seja precisamente combinada e 
reproduzida com precisão

n O opcional ROLAND  
SelectAntistatic elimina 
eficientemente a estática de  
papéis complicados

Com o ajuste remoto de registro, a ROLAND 50 também 
inclui a troca semiautomática de chapas com a tecnologia 
de Troca Ergonômica de Chapas (EPL), e pode ser 
configurada opcionalmente com a lavagem totalmente 
automatizada de blanquetas. Além disso, os tinteiros de 
fácil limpeza com um revestimento especial QuickChange 
Surface, ajudam ainda mais a reduzir os tempos de acerto.

Sua gama única de substratos, com espessuras variando 
de 0,04 mm a 0,8 mm, oferece às gráficas a flexibilidade 
para entrar em novos mercados.

Com uma altura de pilha de 700 mm, a ROLAND 50 oferece 
uma das saídas mais altas no formato 36 x 52.

A ROLAND 50 oferece operação 
simples, menores tempos de acerto 
e maior flexibilidade de produção na 
classe de formato 36 x 52.

*Disponível como opcional

ROLAND 50
Uma autêntica líder 
na classe de  
pequenos formatos
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O printservices* ajuda os clientes a obter confiabilidade, eficiência e flexibilidade na produção, 
além de máxima e duradoura qualidade para garantir o sucesso do negócio. 

Com o printservices®, os clientes podem ter acesso ao amplo conhecimento e experiência 
dos consultores de impressão da Manroland. Sua vasta experiência pode ser aproveitada 
em todas as áreas da produção gráfica, desde a montagem da planta fabril até o 
treinamento de equipe, para garantir que as operações de impressão dos clientes 
obtenham máxima produtividade.

O printservices® também abrange o serviço de TelePresence da Manroland. Usando os 
métodos de análise e ferramentas de diagnóstico mais recentes, uma falha da impressora 
pode ser detectada remotamente nos TeleSupportCenters, e, em muitos casos, corrigida 
imediatamente. Acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, os centros de serviços 
da Manroland estão localizados em diferentes fusos horários. Dessa forma, onde quer 
que os clientes estejam no mundo, sua solicitação de atendimento técnico será 
direcionada ao local mais adequado mantendo os custos fixos no mínimo absoluto.

n Manutenção     n Peças de Reposição e Peças de Desgaste     n Upgrades

n Diagnóstico Remoto     n Formação     n Consultoria

Programa de suporte ao cliente

Os nossos clientes investiram no que muitos consideram 
ser as melhores impressoras do mundo. Para garantir 
o máximo retorno do investimento, a Manroland oferece 
um conjunto abrangente de serviços inigualáveis de 
suporte técnico.
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Rede e qualidade

O printnetwork® oferece soluções automatizadas de workflow 
que abrangem toda a cadeia de produção, desde a preparação 
e programação da pré-impressão até a preparação do trabalho 
e análise de qualidade. Além disso, o printnetwork® oferece uma 
ampla gama de produtos para medir, controlar e padronizar a 
qualidade de impressão.

Gerenciamento da Impressora
Os produtos printnetwork® Press Management são o centro de controle para criação e planejamento 
do trabalho, bem como o centro de informações relativo aos relatórios de operação, produção e dados 
de qualidade da impressora. Os benefícios da rede de alta tecnologia não estão relacionados somente 
com a preparação mais fácil do trabalho e programação da máquina – os quais podem ser realizados 
de forma centralizada no escritório – mas também com a identificação e eliminação de erros em um 
estágio inicial.

Gerenciamento de qualidade
Como uma parte significativa do abrangente sistema de gerenciamento de qualidade, os sistemas de 
medição de cor printnetwork® Quality Management auxiliam na medição, controle e documentação 
de conformidade dos padrões, com máxima precisão, mesmo nas máximas velocidades de impressão. 
Eles aumentam a eficácia e eficiência das impressoras de alto desempenho, oferecendo precisão 
antigamente inantingível. Além disso, a inspeção em linha das folhas detecta todas as folhas com 
defeito antes da saída e cria relatórios de qualidade de toda a produção.
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O departamento de P&D da Manroland cuida do desenvolvimento contínuo de 
componentes e materiais para determinar continuamente novos padrões de impressão. 
O printcom® oferece aos clientes componentes de sistemas extensivamente testados, 
certificados e compatíveis com o processo para refinar e aprimorar ainda mais os 
seus sistemas de impressão. O uso de materiais habilmente produzidos e 
consistentemente fabricados podem reduzir significativamente o desperdício, economizar 
custos de energia e reduzir o impacto no meio-ambiente.

Os custos do cliente podem ser ainda mais reduzidos, desde o início, com a aquisição 
e armazenagem de materiais fornecidos por uma rede dedicada de logística local. 
Além disso, com a disponibilidade de peças de qualidade, o tempo maior de operação 
da impressora é mantido com maior facilidade e maior eficiência.

O abrangente portfólio de produtos printcom® garante a disponibilidade dos componentes 
corretos qualquer que seja a necessidade do cliente.

n Chapas de impressão n Silicones & Vernizes

n Químicos n Tintas

n Blanquetas n Rolos de Impressão

n Agentes de Limpeza n Rolos Anilox

n Soluções de Fonte n Escovas de Lavagem

n Aditivos n Lubrificantes

Consumíveis
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A especificação do produto pode variar de acordo com a região.
Para maiores detalhes, por favor, entrar em contato com a Manroland Sheetfed GmbH ou o distribuidor em sua área.

manrolandsheetfed.com



Nem todas as impressoras são iguais

manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
63075 Offenbach am Main 
Alemanha

Tel: +49 (0)69 8305-0
Email: info@manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH. Impressoras Planas (PT) 4/2016 / Edição no. 3. Devido à política de melhoria 
contínua, reservamos o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio. EXCETO NO CASO DE ERROS 
& NEGLIGÊNCIAS. Impresso em Offenbach, Alemanha, em uma impressora ROLAND 700 HiPrint.




