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Visão geral

Solução de Embalagem 
Automatizada Xerox® desenvolvida 
pela Stora Enso Gallop® para 
Impressoras iGen3®/iGen4®

A única solução digital em linha, 
integrada para embalagem.



Obtenha vantagem das novas 
oportunidades de produtos.
Com um sistema de impressão por demanda, 
você pode seguir a crescente tendência para 
quantidades de embalagens de tiragem 
curta e adaptação idiomática expandida. 
Acomode as necessidades de seus clientes 
para vários idiomas, preferências regionais 
ou marketing direcionado mudando as cores, 
o texto e as imagens dinamicamente. 
Habilite a identificação do produto no nível 
do item para controle e rastreamento, assim 
como as medidas antifalsificação avançadas. 
Com o recurso de informações variáveis do 
sistema, você pode produzir embalagens de 
forma rápida e a um preço acessível com um 
alto grau de personalização.

Reduza o tempo de mercado.
Se forem necessárias tiragens curtas para 
teste de marketing e marcas private-label, ou 
várias adaptações idiomáticas para 
preferências regionais e promoções sensíveis 
ao tempo, você poderá produzir embalagens 
eficientemente com esse fluxo de trabalho de 
impressão por demanda. Você reduzirá seu 
tempo de resposta, enquanto ajuda seus 
clientes a obterem seus produtos para 
entrada mais rápida no mercado.

Melhore a eficiência e a 
integridade trabalhando em 
linha.
Simplifique sua fabricação de caixas de 
papelão dobráveis com um sistema em linha 
que faz tudo: impressão, revestimento, 
empilhamento e corte. Com a configuração 
em linha você tem a integridade completa 
do sistema para aplicações seguras. Além 
disso, ele pode ser combinado com seu fluxo 
de trabalho existente para que você possa 
alavancar seus investimentos atuais.

As melhores soluções para seus 
clientes, uma linha de produtos 
expandida para você.

Ofereça mais opções e obtenha produtos para entrada mais rápida no 
mercado com uma solução de tiragem curta integrada. A Solução de Embalagem 
Automatizada Xerox® desenvolvida pela Stora Enso Gallop® para Impressoras 
iGen3®/iGen4® reúne perfeitamente quatro componentes em um único sistema 
poderoso para fabricação de caixas de papelão dobráveis. Desenvolvida para fazer 
tiragens curtas eficientes e acessíveis, ela expande suas oportunidades para produzir 
embalagens direcionadas e especializadas para melhor atender às necessidades dos 
seus clientes.



Melhore a capacidade e a 
produtividade.
A Solução de Embalagem Automatizada 
Xerox® para Impressoras iGen3/iGen4 
complementa sua operação de embalagens 
atual. Mova as tiragens curtas para essa 
linha de produção digital e você liberará 
espaço em seu outro equipamento para 
tiragens mais longas. Desenvolvido para 
mudanças rápidas, ele acomoda as 
necessidades de última hora e muda com 
facilidade. 

Obtenha maiores lucros com 
tiragens mais curtas.
Ao adicionar essa solução de caixas de 
papelão dobráveis de alta qualidade e de 
tiragem curta para seu fluxo de trabalho de 
produção, você torna-se um recurso 
indispensável de parada única com a 
capacidade para oferecer offset de tiragem 
longa e digital de tiragem curta. Quando 
você diz "sim" para cada trabalho de 
embalagem, você realmente aumenta seu já 
lucrativo negócio de offset. Essa é uma 
situação de ganho mútuo que gera maiores 
oportunidades, produtividade e lucros. 

O que uma solução de 
produção por demanda pode 
lhe oferecer?

• Tempo de mercado acelerado

• Mudança rápida entre os trabalhos

• Menos estoque e desperdício

• Opções de informações variáveis

• Medidas antifalsificação

• Tiragens curtas econômicas

• Receita expandida que gera 
recursos

A Solução de Embalagem Automatizada Xerox® 
desenvolvida pela Stora Enso Gallop® para 
Impressoras iGen3®/iGen4® integra o que há de 
mais recente em tecnologia de impressão digital com 
uma unidade de revestimento versátil, um empilhador 
em buffer inovador e um cortador personalizado. 
Com essa arquitetura modular, o sistema é escalável 
para atender as suas necessidades. 



Impressoras  
Xerox® iGen3®/iGen4®

Conte com essas revolucionárias impressoras 
digitais para tiragens curtas em cores, com 
rapidez, eficiência e a um preço acessível. 
Forneça impressão de alta qualidade e uma 
ampla faixa de aplicativos. 

•  Velocidades de impressão de até 
110 ppm/6.600 iph

•  Qualidade da imagem em cores excepcional

•  Certificado pela Pantone®

•  Imprime papéis de embalagens comuns

•  Conduzido pelo alto desempenho do 
Servidor de Impressão Xerox FreeFlow®

•  Habilita a personalização com o Conjunto de 
Informações Variáveis da Xerox FreeFlow®

Linha do Empilhador em Buffer 
Stora Enso Gallop®

Continue imprimindo mesmo quando 
o cortador estiver off-line com esse 
exclusivo empilhador em buffer. Ele separa 
eficientemente os trabalhos usando várias filas 
para produtividade avançada.

• Empilha até uma altura de 600 mm

• Função de alinhamento de folhas preciso

• Operação em linha e off-line

• Interface do usuário claramente estruturada

• Construção da grade industrial

•  Integração perfeita com o Stora Enso 
Gallop® DC 58

Revestidor em linha  
Epic® CTi-635
Com esse revestidor em linha fácil de usar, 
você pode ter a versatilidade de aplicar 
um acabamento com brilho ou opaco. As 
impressões saem secas e prontas para o 
acabamento.

• Tecnologia de revestimento CoatTech Anilox

•  Revestimentos aquosos ou UV aprovados

• Rolo/lâmina Anilox de precisão

• Controles de folhas digitais

• Modo manual

Cortador  
Stora Enso Gallop® DC 58
Especificamente construído para o Sistema 
Stora Enso Gallop®, o design acessível desse 
cortador compacto torna-o rápido e fácil para 
alterar as ferramentas.

• Corte simples e compacto

•  Transporte de folhas preciso com 
alimentador de folhas organizado no ângulo 
direito

• Dois bocais de sucção

• Sistema de barras com garras

•  Estrutura de bloqueio acessível e lâminas de 
corte

•  Construído em um único monobloco com 
amortecedores de vibração integrados

Solução de Embalagem 
Automatizada Xerox®

Entre em contato com seu representante 
Xerox para saber mais sobre como usar 
a tecnologia digital para maximizar seus 
recursos de impressão de embalagem.

©2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX® e XEROX and design®, iGen3®, iGen4® e FreeFlow® são marcas da Xerox 
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.  03/10   IG4BR-01PA


