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Огромен успех за Sheetfed Summit 
на manroland 
Дните на листовия офсетов печат (Sheetfed  
Summit), които се проведоха от 16 до 20 май 
2011  г.  в  Офенбах,  Германия,  присъстваха  
повече от  1500  специалисти от  75  държа-
ви, включително над 300 души от региона на 
Балканите и Източна Европа.

Дните на листовия офсетов печат на manroland 
бяха организирани между двете големи изложе-
ния IPEX  и drupa.  Гостите имаха възможността 
да се информират подробно за новите машини, 
технологии и възможности,  предлагани от ком-
панията.

Д-р Маркус Рал, член на Управителния съвет на  man-
roland, отговарящ за ресора „Листови офсетови пе-
чатни машини“ © manroland

                     Шестият Балкански печатарски форум под патронажа на manroland AG 
  ще се проведе на 27 и 28 октомври 2011 г. в Белград, Сърбия.

                     Първата среща на Инициативата за обучение и квалификация
                             на печатари ще се проведе на 28 октомври 2011 г. в Белград, Сърбия.
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„Печатът живее и въздейства“. Така започна пре-
зентацията си  д-р Маркус Рал, член на Управи-
телния съвет на  manroland, отговарящ за ресора 
„Листови офсетови печатни машини“. Гостите на 
форума проявиха огромен интерес към множест-
вото  представени  новости.  Новата  платформа 
DirectDrive на ROLAND 700 например осигурява 
скорост на печат до 18 хил. листа за час и смяна 
на поръчката за по–малко от три минути.

Друга  интересна  тема  бе  autoprint  smart.  Тази 
технология  осигурява  автоматична  последова-
телна  обработка  на  предварително сортираните 
поръчки без  намеса  на  печатаря.  В центъра  на 
вниманието  бе  и  перфектният  стапел.  Тук  бе 
представена камерната  система с  висока  разде-
лителна  система  ROLAND  InlineInspector  2.0. 
Системата анализира дори и най–малкия шрифт 
от  шест  пункта,  проверява  всеки печатен лист, 
сравнява с PDF оригинала и провежда маскиране 
на зони с различна чувствителност на измерване.

В  областта  на  големия  формат  бе  представена 
ROLAND 900, XXL, предназначена предимно за 
високообемния  илюстрационен  печат.  Няколко 
от машините бяха продадени по време на фору-
ма. Четирицветната ROLAND 700 HiPrint  зами-
нава за Китай, а петцветната високостапелна RO-
LAND 200 с лакиране – за Италия.

© Balkan Print Forum

manroland и Océ стартират заедно
Новият партньор Océ се  представи с две висо-
копроизводителни  мастилено-струйни  системи. 
Особено  внимание  бе  отделено  на  работния 
поток и на системата Web-to-Print. Новото парт-
ньорство свързва и подчертава ясно предимства-
та на двете печатни технологии – офсетовата и 

дигиталната. В Офенбах Océ представи за пръв 
път пред офсетова публика една от най–новите 
си разработки в областта на дигиталния високоп-
роизводителен  печат  –  пълноцветната  печатна 
система  Océ  ColorStream 3500.  Тази  система  е 
конципирана за печат с променливи данни и бла-
годарение на  Twin-концепцията и на интелиген-
тните си характеристики позволява лесно преми-
наване от черно-бял към пълноцветен печат, като 
открива съответно и нови многообещаващи про-
изводствени модели. 

„За нас участието на Sheetfed Summit бе изклю-
чителна възможност да покажем колко добре се 
допълват офсетовият и дигиталният печат“, под-
черта  Себастиян  Ландесбергер,  изпълнителен 
вице-президент на Océ Production Printing.

На предна стартова позиция с manroland
Гостите на форума се изказаха много положител-
но  за  мероприятието  и  разказваха  за  успехите, 
постигнати със собствените manroland машини. 
Томас Хьофлинг, майстор печатар, работещ в пе-
чатницата с издателство Zarbock във Франкфурт, 
отбеляза:  „В последно време прекарвам повече 
време в печатния цех, където е новата петцветна 
ROLAND 700 DirectDrive LV.  Системата Inline-
ColorPilot е наистина нещо изключително! Тако-
ва постоянно качество на цветния отпечатък бе 
преди невъзможно.  Затова  и сърцето на  стария 
печатар забива учестено и ми се иска понякога 
пак да седна на машината… Мисля, че с тази ма-
шина manroland постигна наистина добра комби-
нация от Heavy Metal (тежък метал) и High-Tech 
(висока  технология),  което е  изключително по-
лезно  за  нас  печатарите.  Моите  поздравления 
към фирмата!“

© Balkan Print Forum
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Герхард  Видман,  началник  цех  в  австрийската 
офсетова  печатница Schwarzach  отбеляза:  „Ме-
роприятието бе много интересно за мен. Имаше 
доста новости. Много ми хареса камерната сис-
тема.  Радвам се също, че с машините на manro-
land могат да се достигнат скорости от 18 хил. 
листа за час. Обръщането на листа при формат 8 
е много впечатляващо, такова нещо не бях виж-
дал досега.  Смятам,  че  кооперирането  с  Océ  е 
много позитивно, особено за малките тиражи.“

© manroland

Клаус  Калвински,  ръководител  на  печатницата 
Wanfried-Druck Kalden, продължава: „Седемцвет-
ната ROLAND 700 LTTLV е от 2007 г. насам фе-
номен за мен. Постиженията на машината са не-
вероятни. В сравниние с по–старите машини съм 
впечатлен от качеството на продукцията, от ско-
ростта на печат и точността на пасера при тези 
високи  скорости.  Сигурен съм,  че  дигиталният 
печат ще има все по–голямо значение в бъдеще. 
При печата на опаковки например ще е интерес-
но използването му за изработване на мостри“.

Прес–информация на manroland AG

Проект на PrintCity за печат 
на опаковки с добавена стойност

По  време  на  изложението  Interpack  в  Дюсел-
дорф, Германия,  членовете на алианса  PrintCity 
UPM, Sun Chemical, M-real и Cofely представиха 
своя нов проект: PrintCity Value Added Packaging 
(VAPack).

Повече от година членовете на  PrintCity: manro-
land, UPM, Sun Chemical, M-real, Kurz, Merck  и 
Weilburger Graphics,  както и партньорите Bobst, 
Reproflex и UpCode обменяха опит и познания в 
областта на технологията за печат на опаковки с 
добавена стойност. Подготвени бяха и мостри за 
клиенти и специалисти.

Проектът VAPack е  предназначен  предимно  за 
собственици на марки и за дизайнери. Той има за 
цел да представи най–новите възможности при 
използване на технологията за печат на опаковки 
с  добавена  стойност.  Основните предимства  на 
VAPack са: повишаване вниманието на клиенти-
те към продукта;  диференциация на продукта във 
всички пазарни сектори;  нови възможности при 
разработката и използването на запазени марки.

© PrintCity

Проектът Value Added Packaging  е широка ини-
циатива, която ще се проведе на три етапа. Пър-
вият  носи  името Creative  Pack  (творческа  опа-
ковка)  и бе представен успешно по време на In-
terpack.  Преди  drupa 2012  членовете на алианса 
ще подготвят още два пакета с  мостри – Value 
Pack  (стойностна опаковка)  и Future  Pack  (опа-
ковка за бъдещето). 

Повече  информация  за VAPack и  комплекта  от 
мостри може да поръчате от: info@printcity.de 

Прес–информация на PrintCity

Océ JetStream 2200
© Balkan Print Forum
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Клиенти от цял свят се информират 
за новостите при Heidelberg

Повече от 700 клиенти от цял свят посетиха през 
последните  три  месеца  Heidelberger  Druckma-
schinen AG  (Heidelberg)  в  печатните  медийни 
центрове Heidelberg  и Wiesloch-Walldorf.  Те  се 
информираха  по  въпросите  за  възможностите, 
предлагани в областта на малкия формат, за но-
востите при индустриалния печат на опаковки и 
възможностите за облагородяване с материалите 
Saphira, както и относно новите решения за лаки-
ране при технологията на печат с обръщане.

Клиенти разглеждат листове, отпечатани и парци-
ално лакирани на Speedmaster SM 52 с дълго извежда-
що устройство     © Heidelberger Druckmaschinen AG

По време  на  информационните  дни,  посветени 
на комерциалния печат – Commercial Print – бя-
ха  представени  решения  предимно  за  малки  и 
средни илюстрационни печатници.  През м. май 
2011 г. 270 представители от различни печатници 
се информираха относно портфолиото на Heidel-
berg за малкия и средния формат. Показани бяха 
машините Suprasetter  A 75,  Speedmaster  SM 52, 
Speedmaster  SM 52  с Anicolor,  Speedmaster  SM 
74,  Speedmaster  XL  75,  Ricoh  Pro  C901  Arts 

Edition, Eurobind 600 PUR и Stahlfolder TH 56 – 
всички интегрирани по процесната верига с по-
мощта на  работния  поток Prinect.  По време на 
тридневното мероприятие на клиентите бе пре-
доставена също подробна информация за сервиза 
на Heidelberg и за материалите Saphira. 

По време на дните,  посветени на опаковките – 
Packaging Days – клиенти от цял свят се инфор-
мираха подробно за новостите при промишления 
печат на опаковки.  В Медийния център за печат 
на опаковки, цех 11,  във Вислох-Валдорх, който 
е  всъщност  висококомпетентният  център  в  об-
ластта на опаковките, бе представен напълно ин-
тегриран  производствен  процес  –  от  подготов-
ката  на  данните  и  изработването  на  печатните 
форми, през печатния процес и до щанцоването 
и лепенето на кутиите за опаковки. Подробно бе 
представено  цялостното  портфолио  за  предпе-
чатните, печатните и довършителните процеси, а 
също и отделните производствени стъпки. В края 
на процеса експертите от Heidelberg анализираха 
пред публиката реалните производствени данни. 
По  този  начин  клиентите  получиха  актуалната 
информация за най–новите разработки и прило-
жения  на  Heidelberg  в  областта  на  опаковките. 
Това е отлична база при взимане на решения за 
бъдещи инвестиции. 

Клиенти от 20 държави се информираха подробно за  
машините  на  Heidelberg,  предлагани  за  печата  на 
опаковки     © Heidelberger Druckmaschinen AG

За  печатарите,  които предвиждат инвестиции в 
печатни машини с обръщателно устройство, бяха 
предложени отлични възможности за запознава-
не с технологията на Heidelberg в печатните ме-
дийни центрове  Heidelberg и Wiesloch-Walldorf. 
По време на дните, посветени на печата с обръ-
щане – Perfecting Days – бяха проведени демон-
страции  на  машините Speedmaster  XL 75,  SM 
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102, XL 105, както и печат на лак върху лак за ед-
но преминаване през машината при Speedmaster 
XL 105 LPL.  Клиентите се информираха за гъв-
кавостта, степента на автоматизация и произво-
дителността на машините при печат  на лице и 
гръб. Двустранното лакиране с дисперсен лак за 
едно преминаване през машината потвърди ясно 
възможността за значително по–бърза довърши-
телна обработка.  Непосредствената дообработка 
на лакираните листове доказа това изключително 
предимство пред събралата се публика. 

Демонстрация на Speedmaster XL 105 информира по-
сетителите за възможностите при печата на лице  
и гръб     © Heidelberger Druckmaschinen AG

Друга важна тема на информационните дни, бе 
посветена  на  печата  с  нанасяне  на  покритие  – 
Coating Day.  Демонстрирани бяха различни ви-
дове лакиране с машината Speedmaster XL 105-
6+L UV, напр. нанасяне на високогланцов лак на 
водна основа, конвенционален Drip-off и UV или 
Soft  Touch.  Ударение бе  поставено на техноло-
гията и на постиганите резултати при печата и 
лакирането.  Клиентите получиха информация и 
за консумативите, предлагани от Heidelberg, как-
то и практически препоръки за работа с лакове. 
Отлично съгласуваната комбинация от консума-
тиви и машинна техника открива пред потреби-
телите нови перспективи по отношение на тех-
ническите резултати от една страна и от друга – 
по отнощение на ефективността и качеството.

След подробен анализ и оценка на резултатите от 
проведеното  мероприятие,  както  и  отчитайки 
множеството положителни отзиви на клиентите, 
Heidelberg реши да продължи информационните 
дни през есента на 2011 г.

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Новини от последните дни

Polar на форума Oce Production Printing Summit 

Фирмата  Polar  отново участва  (за  пръв път  след 
2007  г.) на  мероприятието на  Oce,  което  се  про-
вежда от 7 до 10 юни 2011 г. в Поинг до Мюнхен, 
под мотото: „Дигиталният печат – открий най–но-
вите  възможности  на  промишления  печат,  на 
издателската  дейност и на  рекламната комуника-
ция“. Polar представя книговезкия нож Polar 66 X.

Прес–информация на POLAR-Mohr

Преносим спектрофотометър 
за професионалния дигитален печат

Фирмата  Barbieri  представя първия в света пре-
носим спектрофотометър за професионалния ди-
гитален печат. Уредът е разработен за измерване 
на множеството различни материали както при 
професионалния дигитален печат, така и при го-
лямоформатния печат.

Интегрираният тач–дисплей облекчава работата и  
предоставя непосредствено резултатите от измер-
ването              ©  BARBIERI

Прес–информация на BARBIERI electronic snc

Interpack 2011

Повече от 166 хил. специалисти посетиха тазго-
дишното изложение Interpack в Дюселдорф, Гер-
мания.  От 12  до 18  май те имаха възможността 
да  се  информират на щандовето на  2700  изло-
жители от 60 държави, разположени в 19 палати 
на Дюселдорфския панаир, за най–съвременното 
развитие и предлаганите решения при промиш-
ления печат на опаковки. 

Info: http://www.interpack.de



   Печатът може
да отвори шлюзове  

за ендорфини.
Защо поздравителната картичка кара хората да се чувстват щастливи? 
Дали защото могат да я притиснат към сърцето си и да усилят така 
усещането за щастие? Или с картичката могат да докоснат щастието? 
Може би защото е-мейлът всъщност е само комбинация от нули и единици, 
а щастието не може да е нула? Или защото във влакната на всяка картичка 
остава винаги частица от чувствата на автора? Най–вероятно причината 
се крие не в едно, а във всички тези неща взети заедно. 

Печатът може всичко.

manroland

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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Генерална асамблея на Intergraf

Тазгодишната Генерална асамблея на Intergraf се 
проведе на 27.05.2011 г. в Лион, Франция. При-
състваха 40 души от 18 държави.

Президентът на Intergraf  Хавард Грьотхайм откри 
Генералната асамблея на Intergraf

Президентът на Френската асоциация на печата-
рите г–н Жак Шират поздрави присъстващите и 
пожела успешна работа на асамблеята. Той под-
черта, че големият брой участници показва ясно, 
че  Intergraf  е изключително важен и необходим 
форум, който ни помага да интегрираме иконо-
мически и технологични модели, като при това 
се отчитат и респектират специфичните условия 
във всяка от страните–членки. „Бих искал да из-
ползвам възможността да отбележа важността на 
различните инициативи на Intergraf,  които пома-
гат на всички нас за решаване на сериозни проб-
леми и взимане на правилни решения в собстве-
ните ни организации“, отбеляза г–н Шират. „За 
пример може да се посочи Европейският калку-
латор на вредни СО2 емисии, средствата за  уп-
равление на цвета в съответствие с  ISO 12647, 
както и изследването за конкурентноспособност-
та на печатарската индустрия.“ Според  Жак Ши-
рат печатарската индустрия има достатъчно си-
ли, възможности и висок професионализъм, за да 
предложи и осигури една модерна и ориентирана 
към бъде-щето медия.

Управляващият  директор  на  Френската  асоциа-
ция на печатарите г–н Паскал Боверо отбеляза, 
че френската печатарска индустрия е преживяла 
през последните две години множество фалити, 
производството е намаляло общо с над 12 %. В 
момента  се  наблюдава  съживяване  на  промиш-
леността в страната, която се дължи между дру-

гото и на успешната интеграция между дигитал-
ния и офсетовия печат. Днес във френските пе-
чатници все още съществуват свръхкапацитети, 
но през последните месеци бе регистрирано зна-
чително намаление на фалитите, което означава 
най–вероятно, че промишлеността в страната се 
намира вече в края на актуалната криза.

Участниците в Генералната асамблея на Intergraf

Г–н Бари Хиберт от най–голямата британска не-
зависима печатарска група Polestar (с 28 % паза-
рен  дял  от  печатните  издания  в  Обединеното 
Кралство) представи модела, по който  компани-
ята  се  реструкторира.  Интернет  представлява 
днес голяма конкуренция  за печатарската индус-
трия.  Тиражите  при  списанята  и  вестниците  в 
Европа падат, рекламите намаляват. Изследвани-
ята показват, че ефектът от рекламата е най–го-
лям при комбинацията  от нови и стари медии. 
Изводът е, че печатът ще запази позициите си и 
ще се върне на пазара с нови идеи. 

Според г–н  Хиберт са нужни огромни реформи, 
тъй като индустрията в Европа е много фрагмен-
тирана. Списанията са в момента стабилни, при 
вестницита  тиражите  падат,  а  рекламите  се  за-
държат на сравнително добро ниво. Независимо 
от свръхкапацитетите, инвестиции в нови техно-
логии  са  днес  абсолютно  необходими.  Голям 
проблем са цените за консумативи, предимно за 
хартията,  които непрекъснато растат,  а продаж-
ните цени стагнират.  Единственото решение на 
този проблем е въвеждането на повече автомати-
зация на процесите. Освен това очевидно неиз-
бежно ще е и повишаването на цените на печат-
ните продукти.  Особено важно е да се  обръща 
сериозно внимание на обучението и повишава-
нето квалификацията на сътрудниците. Бари Хи-
берт отбеляза още, че Европейският Съюз трябва 
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да  поддържа  сериозно  печатарската  индустрия, 
иначе ни очаква социална имплозия.

Беатрис  Клозе,  генерален секретар на Intergraf, 
представи проектите на конфедерацията за рест-
руктуриране и социална подкрепа. Проведените 
анализи и изследвания в печатници в Европа по-
казват  трудностите,  с  които  се  бори  отрасълът 
през последните няколко години. Проблемите са 
почти еднакви за европейските държави и реше-
нието им зависи изключително от гъвкавостта и 
активността на специалистите. 

Г–жа Беатрис Клозе

В доклада си, посветен на проблемите по рест-
руктуриране на печатници в Холандия, проф. д-р 
Ян Адрианзе подчерта, че е изключително важно 
да  се  убедят  работещите  и  мениджърите,  че 
всичко се променя и нищо няма да остане така, 
както е било досега. Печатарската промишленост 
също трябва да се промени, ако иска да оживее.

Проф. д-р Ян Адрианзе, Холандия

Представителят  на  Европейската  Комисия  DG 
Enterprise Агнешка Войдир заяви, че комисията 
ще повиши вниманието си към печатарската ин-
дустрия и ще се ангажира още по–активно с под-
помагане на отрасъла в държавите от Европейс-
кия съюз. Тя разгледа европейската индустриална 
политика в  областта на сливане  на фирми и на 
организиране държавна помощ за компаниите.

Г–жа Агнешка Войдир

Участниците  в  Генералната  асамблея  одобриха 
отчета за дейността на Intergraf през изминалата 
година и приеха проекта за 2011-2012 г. 

Дискутиран бе и въпросът за антидъмпинговата 
и антисубсидиращата процедура на Европейска-
та Комисия против вноса на пигментно покрити 
целулозни хартии от Китай. Тъй като членовете 
на  Intergraf имат различни становища, организа-
цията запазва неутралитет по въпроса.

На 26.05.2011 г.  бе проведена съвместна среща 
на представители от  WPCF (Световната федера-
ция  на  печатарите)  и  от  Intergraf.  Бяха  разгле-
дани сериозните предизвикателства и проблеми, 
които се наблюдават в европейските печатници, 
а също в САЩ и Япония. Беатрис Клозе отбеля-
за, че в някои страни–членки на  Intergraf се наб-
людава подобряване на конюнктурата,  но пове-
чето все още страдат от кризата. Особено трудно 
е положението в България, Гърция, Малта, Унга-
рия,  Финландия,  както  поради  продължаващия 
спад на производствените обеми, така и поради 
повишаването на безработицата в отрасъла. Осо-
бено обезпокояващ е фактът, че цените на мате-
риалите и предимно на хартията продължават да 
растат. В много компании в Белгия, САЩ, Пор-
тугалия и др. се акцентира днес върху обучение, 
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квалификация и преквалификация на печатари в 
съответствие  с  изискванията  на  съвременните 
технологични  процеси.  Реструктурирането  на 
промишлеността в много държави води до нама-
ляване броя на компаниите. За разлика от състоя-
нието в Европа, представителите от Китай и Ин-
дия  подчертаха  доброто  положително  развитие 
на печатарската промишленост в техните държа-
ви. Особено важно за тях в момента е въвежда-
нето на екологични норми и инвестиции в мо-
дерни  високопроизводителни  и  автоматизирани 
технологични процеси.

(отляво надясно) Беатрис Клозе, генерален секретар  
на  Intergraf, Хавард Грьотхайм, президент на Inter-
graf, Михаел Мейкин, президент и изпълнителен ди-
ректор на Printing Industries of America (Американска 
печатарска индустрия)

Китайските колеги информираха за развитието на  
печатарската промишленост в страната си

Следващата  Генерална асамблея ще се  проведе 
на 08.06.2012 г. в Осло, Норвегия.

Соб. инф.

Нов бюлетин на  PrintCity
Carbon Footprinting & Energy Reduction
Практическо  ръководство  за  печатари  и  
книговезци  за  намаляване  на  емисиите от  
въглероден двуокис и на разхода на енергия 

Членовете  на  алианса  PrintCity  Kurz,  m-real, 
manroland, MKW, Sappi, Sun Chemical, Trelleborg 
и  UPM,  както  и  партньора  по  проекта  Müller 
Martini публикуваха специалния бюлетин Carbon 
Footprint  &  Energy  Reduction  for  the  Graphic 
Industry Value Chain (Намаляване на емисиите от 
въглероден  двуокис  и  на  разхода  на  енергия  в 
печатарската индустрия). 

Ударението е поставено на:
– намаляване на емисиите от въглероден двуокис 
и как да се използват наличните инструменти за 
измерване;
– намаляване на разхода на енергия – изследване 
на веригата от процеси и предоставяне на съвети 
от практиката;
–  хармонизиране  на  международно  ниво  и  как 
точно се разбира и постига внедряването на съ-
ответните стандарти.

Ръководството се предлага безплатно и може да 
се поръча на: www.printcity.de/shop.

Прес–информация на  PrintCity

Очаквайте брой 3 / 2011 
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. септември 2011 г.  
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