
E PREÇOS ESPECIAIS

Guilhotinas Polar   
Condição inimaginável

Equipamentos

Preços especiais e isenção do imposto de importação de 14% para 0% 

Aproveite esta oferta especial, adquira sua guilhotina Polar N 115, N 92, N 78 Plus 
e N 137 plus. Modelo universal e programável com tela sensível ao toque de 18,5” 
que permite ao operador executar as operações de corte corriqueiras e diárias de 
maneira mais simples, rápida e intuitiva.

Condição especial de preço válida até 19/07/2019.
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• Até 20% de aumento de produtividade.
• Em conformidade com a Norma NR12.
• Tela de 18,5” touch screen.
• Visualização gráfica da sequência de corte.
• Mais de 1900 programas de corte armazenados.
• Mesa central e lateral de níquel, não oxida. 
• Esferas com ar para melhor movimentação do material.

Além de seu poderoso acionamento hidráulico, a Guilhotina Polar  
é de construção robusta com a estrutura em material fundido para 
absorver os esforços durante o ciclo do corte. Possui mesa central e 
lateral com superfície anticorrosão e deslizante. Esferas de ar 
asseguram um manuseio fácil da resma de papel a ser processada 
durante a operação de corte. Esta guilhotina de categoria Premium 
ideal tanto para gráficas digitais como para gráficas comerciais com 
alto volume de produção.

Marcas registradas
Heidelberg, o logotipo Heidelberg,
MetaDimension, Prinect, Prinect Prepress
Manager e Suprasetter são marcas registradas da
Heidelberger Druckmaschinen AG nos EUA e em
outros países. Todas as outras marcas registradas
são propriedades de seus respectivos proprietários.

Sujeito a alterações técnicas e 
a outras alterações.

Heidelberg do Brasil Sistemas
Gráficos e Serviços Ltda
Alameda África, 756
Polo Empresarial Tamboré
06543-306 - Santana de Paraíba - SP
Tel: +55 11 5525-4500
heidelberg.com/br

Configurações

Polar N 78 Plus Polar N 92 Plus Polar N 115 Plus Polar N 137 Plus

Largura de corte 78 cm 92 cm 115 cm 137 cm

Profundidade de corte 78 cm 92 cm 115 cm 137 cm

Altura máxima de corte 12 cm 13 cm 16,5 cm 16,5 cm

Dimensões (largura x comprimento) 2020 mm  x  1580 mm 2030 mm  x  1770 mm 2560 mm  x  2360 mm 2840 mm x 2580 mm

Mesas laterais 75 cm x 75 cm 75 cm x 75 cm 100 cm x 100 cm 100 cm x 100 cm


