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Китайски списания ще се печатат 
на  ROTOMAN
Toppan Leefung Printing Ltd. в Шен-Цхен 
купува ROTOMAN

За висококачествени печатни продукти са нужни 
висококачествеви печатни машини,  които рабо-
тят ефективно и гъвкаво. Toppan избра машината 
ROTOMAN за печат на китайските списания Elle 
China, Vogue China, Ray China, HIM China, Bazaar 
China, Marie Claire China, Esquire China и Madame 
Figaro China.

Усилията на manroland и препоръките на Hangzhou 
Daily Group Shengyuan Printing Services Co., Ltd. 
и Shanghai  Zhonghua Printing Co.,  Ltd.  бяха на-
пълно  убедителни  за Toppan.  Двете  печатници 
работят с машини ROTOMAN на manroland.

Решението бе взето в полза на ROTOMAN
Toppan сравни производителността и възможнос-
тите на новата машината с две по–стари POLY-
MAN и една на конкурентен производител. ROTO-
MAN  отговори отлично  на  всички  очаквания. 
Централата на manroland в Германия също оказа 
съдействие при договаряне на цената, времето за 
доставка и условията за сервиз.

Тук ще се печатат китайски висококачествени списа-
ния на  машина ROTOMAN – Toppan Leefung Printing  
Ltd. В Шен-Цхен © Toppan Leefung Printing Ltd.

                     Шестият Балкански печатарски форум под патронажа на manroland AG 
  ще се проведе на 20 и 21 октомври 2011 г. в Белград, Сърбия.
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Еднолентовата 16-странична  ROTOMAN  е обо-
рудване със система за смяна на хартиената рола, 
четири  печатни  секции,  интегрирано  сушилно 
устройство  с  допълнително  горещо  сушене  и 
сгъвачна секция. Системата ще влезе в експлоа-
тация в началото на следващата година.

ROTOMAN печата до 50 хил. екз. за час и е мно-
го гъвкава, благодарение на множеството вариан-
ти на сгъване например. Машината е оборудвана 
със система PPL (PowerPlateLoading) за автома-
тична смяна на печатни форми и с интегрирано 
сушилно устройство с горещо сушене, които по-
вишават производителността, намаляват макула-
турите и пестят енергия.

Прес–информация на manroland AG

Наградата за иновация 
на Германската печатарска индустрия 
е присъдена на manroland 
AutomaticPlateLoading (автоматично зареж-
дане на печатни форми) е най–иновативна-
та печатна технология през 2010 г.

Голяма бе радостта при manroland  на галата на 
звездите  на  печатарската  промишленост  при 
присъждане наградата за иновация на Германс-
ката печатарска индустрия,  състояла се на 18-и 
ноември в Щутгарт. Автоматичното зареждане на 
печатни форми (APL)  спечели първа  награда  в 
категорията Печатна технология. APL е прогре-
сивната  система  на  manroland,  която  намалява 
драстично времето за смяна на печатните форми. 

Централна тенденция във вестникарското произ-
водство е разделянето на тиражите. Затова и бър-
зата  смяна  на  печатните  форми  придобива  все 
по–голямо значение. manroland разработи за цел-
та  автоматичното  зареждане  на  печатни  форми 
APL.  Така времето за  пълна смяна във вестни-
карската  машина  се  намалява  до  минимум.  За 
целта  manroland  използва за пръв път промиш-
лен робот при производството на  печатни про-
дукти. Системата APL работи с четириосово ра-
мо на робот, произведено от KUKA Robot Group 
с точност на позициониране  0,01 мм. Също тол-
кова нова е историята на създаване на системата. 
Два водещи машинопроизводители от Аугсбург 
дават пример  за високоефективна съвместна ра-
бота между различни отрасли. Роботът е разра-
ботен съвместно с  KUKA Robot Group  и интег-

риран от manroland в системата APL. Последната 
се наложи много бързо при множество вестни-
карски машини – повече от дузина машини auto-
print с над  150 APL  робота са поръчани до мо-
мента. Развитието продължава и първите автома-
тични логистични системи за транспортиране на 
печатни форми  APL logistics  са вече в експлоа-
тация.

APL при вестникарския печат – първо успешно ком-
биниране на роботи и печат. manroland  се радва на 
наградата за иновация на Германската печатарски  
индустрия © manroland

Основното накратко
– съкратено до минимум време за смяна на пе-
чатните форми във вестникарската машина;
– едновременна смяна във всички печатни сек-
ции – децентрализирано решение;
– при смяната на печатните форми отпадат всич-
ки видове ръчни операции;
– нормален достъп до машината за всички видо-
ве сервизно обслужване;
–  полуавтоматична  функция  за  съхраняване  на 
информацията и безпогрешно позициониране на 
печатните форми.

Отговор на потребностите на печатниците
Наградата  за  иновеция  в  категорията  Печатна 
технология  е присъдена от читателите. Този факт 
е особено радостен за председателя на Управи-
телния  съвет  на  manroland  Герд  Финкбайнер, 
който подчерта: „Ориентирахме характеристики-
те на оборудването изцяло в съответствие с па-
зарните  и  клиентските  изисквания.  Наградата, 
присъдена от специалистите в отрасъла, показва, 
че нашите продукти отговарят напълно на пот-
ребностите на печатниците.“ 

Прес–информация на manroland AG
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Френска печатница работи 
високоефективно с три нови 
Speedmaster XL 75

Неотдавна френската печатница IDMM инстали-
ра три нови Speedmaster XL 75 в новата сграда 
недалеч  от  Лион.  Heidelberger  Druckmaschinen 
AG  (Heidelberg)  достави  една  четирицветна 
Speedmaster XL 75 и две петцветни Speedmaster 
XL 75 – и трите оборудване със секция за лаки-
ране и спектрално-фотометричната инлайн сис-
тема  за  измерване  Prinect  Inpress  Control.  „На 
площ от общо 5 хил. кв. м построихме печатен 
цех с 2 хил. кв. м – при това логистиката на про-
изводствения процес на поръчките е ясно отразе-
на. Така работата на сътрудниците ни се контро-
лира  безпроблемно  и  клиентите  ни  получават 
по–висока степен на надеждност и качество на 
продукта“, обяснява Франсоаз Джули, председа-
тел на Управителния съвет на IDMM. Печатни-
цата, където работят 22 души, отпразнува неот-
давна  18-годишнината  от  създаването.  Основна 
цел тук е редовното обновяване на производстве-
ните  системи.  Предлага  се  огромен  продуктов 
асортимент. Голяма част от клиентите са от ре-
гиона. Обработват се различни печатни материа-
ли с маса от 70 до 600 г/кв. м при тиражи от 500 
до над 300.000 листа. „Поради намаление на пе-
чатните обеми и все по–ниските тиражи трябва 
да обсъждаме нови възможности за нашата фир-
ма, за да реагираме по–бързо и едновременно с 
това да осигуряваме най–високо качество“, под-
чертава директорът Патрис Марта. 

Новите машини Speedmaster XL 75 отговарят на-
пълно  на  изискванията  към  печатната  скорост, 
по–бързата смяна на печатните форми и  към пе-
чатното качество. „С трите нови Speedmaster XL 
75 повишихме звачително гъвкавостта при рабо-
та. Можем да използваме всяка от машините за 
печат на съответната поръчка и резултатът е ед-

накво добър. Времето за подготовка е значително 
по–кратко.  Успяхме да  повишим производител-
ността  общо  с  близо  20  процента“,  отбелязва 
Франсоаз Джули. IDMM печата вече двустранно 
поръчки върху хартии от  70  до  400 грама при 
максимална скорост от 15 хил. листа за час без 
прекъсване  на  печатния  процес.  „С  Heidelberg 
работим много добре вече доста години. За пред-
печатния процес, консумативите Saphira и за до-
вършителната  обработка  работим  с  един  парт-
ньор,  който ни осигурява  висококачествен сер-
виз“, подчертава убедено Франсоаз Джули.

Prinect Inpress Control осигурява качеството 
на печатните поръчки 
„Ние сме единствената печатница в региона, ко-
ято работи на всички машини със системата Prin-
ect Inpress Control“, обяснява гордо  Патрис Мар-
та.  Тази спектрофотометрична  инлайн система, 
интегрирана  в  машината,  управлява  качеството 
на пасера и цвета при работеща машина. „Меж-
дувременно  започваме  тиражен  печат  след  100 
до 120 листа. Само след два месеца работа нама-
лихме макулатурата за подготовка с 50 процента 
и това може още да се подобри“, отбелязва Мар-
та. С това по–високо качество IDMM ще се пред-
стави на нови пазарни сегменти и ще се позици-
онира  наново.  В предпечатния  цех работят  две 
системи Suprasetter A 75, които се управляват от 
новата  версия  на  автоматичния  работен  поток 
Prinect и които комуницират с печатните машини 
в реално време. „Така разполагаме с данни за ця-
лото предприятие, с които можем да използваме 
още по–добре инвестицията си“, обобщава Фран-
соаз Джули. 

Екологичен печат с намалени емисии на CO2

Благодарение  на  50-процентното  намаление  на 
макулатурите се намаляват съответно и емисиите 
на CO2. И трите печатни машини са оборудвани с 
периферни устройства от поредицата Star, които 
осигуряват минимален разход на енергия и отпа-
дъци, а също намаляване на шума и на емисиите 
от въглероден двуокис. CombiStar подобрява нап-
ример качеството на овлажняващия разтвор така, 
че този се сменя вече на всеки три месеца вместо 
на четири седмици. 

Печатница IDMM е носител на екологичното от-
личие Imprim'Vert. Става въпрос за признат в пе-
чатарската  промишленост  сертификат,  който се 
присъжда на печатници, постигнали еднозначно 
положителни  екологични  резултати.  Тук  задъл-
жително е спазването на определени изисквания, 
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гарантиращи подобрено опазване на природната 
среда. Крайната цел е непрекъснатото подобря-
ване на екологичния ангажимент на предприяти-
ята. В момента IDMM преминава процедурата по 
FSC/PEFC сертифициране и през 2011 г. се очак-
ва сертифициране по ISO 14001.

Патрис  Марта  (в  средата),  директор  на  печатница  
IDMM, се гордее с трите нови машини Speedmaster XL  
75. Сега вече могат да се изпълнят най–високи изисква-
ния на клиентите по отношение на качество и произ-
водствени срокове

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Océ представя 
нов високопроизводителен 
дигитален цветен принтер

Océ представи новата печатна система, която за-
меня черно-белия вариант. Océ ColorStream® 3500 
е  разработена в  технологичния център на фир-
мата  в  Мюнхен,  Германия.  Представена  е  като 
една от новостите на  Canon Expo  в Токио.  Пър-
вата  инсталация  на  системата Océ  ColorStream 
3500 е планирана за началото на 2011 г. 

Основни характеристики:
–  за  директна  поща,  финансови  документи  и 
печат на книги;
– за високообемен цветен дигитален печат;
–  Océ  ColorStream  3500  предлага  пълноцветен 
печат с минимални разходи;
–  комбинира  гъвкавостта  на  високоскоростния 
висококачествен мастилено-струен печат, на дуп-
лекс печата и цветовия работен поток;
–  Océ ColorStream 3500 печата над 1000 изобра-
жения A4 за минута.

„С новата система Océ ColorStream 3500 ние от-
говаряме на пазарните изисквания и предлагаме 
решение за струен печат, което комбинира качес-
тво, гъвкавост и пълноцветна висока производи-
телност  на  нашите  продукти.  При  постоянното 
увеличаване на цветовото портфолио покриваме 
най–високите  пазарни  изисквания“,  подчертава 
Себастиан  Ландесбергер,  изпълнителен  вице-
президент, Océ Production Printing.

Прес–информация на Océ

Нови технологии за печатарската 
промишленост
Отличия за термопластината Kodak 
Trillian SP и  за печатната машина Kodak 
Prosper 5000XL

През настоящата година Kodak е двукратен носи-
тел   на Иновационната награда на Германската 
Печатарска индустрия. Конкурсът е обявен от из-
дателство Deutscher Drucker. На термопластината 
KODAK TRILLIAN SP бе присъдено второ място 
за иновативна технология в категорията Предпе-
чатни  технологии. Печатната  машина KODAK 
PROSPER 5000XL получи също втора награда в 
категорията Печат.

Прес–информация на Kodak

(отляво надясно) Урсула Фос-Айден, маркетингов ме-
ниджър, и Райнолд Фрех, бизнес директор Цифрови  
печатни решения, Kodak, заедно с Бернхард Ниемела,  
главен редактор на списание Deutscher Drucker



Бързината е награда за онези, 
които пестят време.
manroland ускорява темпото, когато това е най–необходимо 
– тогава машината стои.

Подгответе се за изискванията на клиентите. По–ниските тиражи, с труд изво-
юваните цени и повишените изисквания към качеството изискват гъвкавост и 
кратко време за пренастройка на печатните системи. manroland предлага точно 
това. Например: високоефективни модули QuickChange, които съкращават вре-
мето за подготовка с до 20 процента; ROLAND 700 DirectDrive – шампион при 
пренастройката, ускоряващ процеса на пренастройка с до 60 процента; системата 
ROLAND  InlineColorPilot,  осигуряваща  бърз  цветови  контрол.  Превърнете 
спестеното време в растящи печалби.  WE ARE PRINT.®

манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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Панаири и изложения през 2011 година

Paperworld 2011
http://www.paperworld.messefrankfurt.com

29 януари – 1 февруари 
Франкфурт, Германия

Hunkeler Innovationdays 2011
http://www.innovationdays.com 

14 – 17 февруари
Люцерн, Швейцария

Digi-Media
http://www.digimedia.de
http://www.messe-duesseldorf.dе

 

7 – 9 април
Дюселдорф, Германия

Interpack 2011
http://www.interpack.de
http://www.messe-duesseldorf.de

12 – 18 май 
Дюселдорф, Германия

Graphics of the Americas
http://www.graphicsoftheamericas.com

24-26 февруари
Орландо, САЩ
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Gulf Print & Pack
http://gulfprintpack.com

14-17 март
Дубай, Обединени Арабски Емирати

Print China
http://en.printchina.org

9-13 април
Донг Гуан, Китай

Expográfica
http://www.expografica.com.mx

17-20 май
Мексико  DF

Polygraphinter
http://www.polygraphinter.ru

04-08 октомври
Москва, Русия

Graph Expo
http://www.gasc.org/GRAPHEXPO11.aspx

11-14 септември
McCormick Place South

Чикаго, САЩ

IGAS
http://www.igas-tokyo.jp/eng

16-21 септември
Токио, Япония

IFRA Expo
http://www.ifraexpo.com

10-12 октомври
Виена, Австрия
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Редакцията желае Редакцията желае 
на всички читатели на всички читатели 

Весела Коледа Весела Коледа 
и щастлива и щастлива 

Нова 2011 година!Нова 2011 година!
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