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Дигиталният печат на вестници 
допълва офсетовия
manroland web systems и Océ предлагат 
интересни решения

manroland web systems познава отлично изисква-
нията на клиентите в областта на ролния офсетов 
печат.  На  база  дългогодишния  опит  фирмата  е 
разработила заедно със стратегическия си парт-
ньор Océ цялостно портфолио от цифрови произ-
водствени системи за промишлиния ролен печат 
и за печата на вестници.

Спектърът започва от системата за ин-лайн до-
вършителна обработка, която е фокусирана върху 
производството на вестници или книги, и стига 
до  мултицелеви  системи  с  производство  рола–
рола и отделен довършителен процес. manroland 
web systems разработи и за двата производствени 
варианта нови решения в областта на довърши-
телната обработка. Към тях се отнася автоматич-
ната пренастройка при работеща машина, както 
и предлаганото ноу-хау за обработката на огром-
ни обеми от данни при печат на персонализира-
ни продукти.

Печат на различни заглавия 
в необходимата последователност 
с една производствена система

„Интересът към системата е огромен“, отбелязва 
Алвин Щадлер от manroland web systems. „Има-
ме запитвания от цял свят, вкл. от Индия, Япония 
и Южна Америка.“ Rivet Presse Edition във Фран-
ция е едно от първите предприятия, което ще из-
ползва  предимствата  на  това  сътрудничество  в 
промишлен мащаб. Кристиян Сирие, директор на 
Rivet Presse Edition,  подчертава: „Това е единст-
веният в света вестникарски проект, при който с 
една и съща производствена система се печатат 

                     Международният форум за ефективност и качество на печата
                             ще се проведе през октомври 2013 г. в Лвов, Украйна.
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няколко различни заглавия и се извеждат в точно 
определената  последователност  от  разпредели-
телните пунктове.  Още по–интересна е възмож-
ността да се печатат вестници „à la carte“, т. е. с 
общо съдържание, като към отделни части се до-
бавят или отстраняват определени теми в зави-
симост от интереса на абонатите. Този нов про-
цес е революционен.“

Отлични решения на Océ 
за промишления дигитален печат

При Rivet Presse Edition вестниците се отпечатват 
с офсетово качество и със скорост от 200 м за 
минута върху две нови мастилено–струйни сис-
теми Océ JetStream 4300 с ширина на лентата 30 
инча (76,2  см).  manroland,  която  е  водеща  при 
произдводството  на  вестници  в  света,  е  разра-
ботила  променливото  дигитално  сгъвачно  уст-
роство  FoldLine VPF  и е създала по този начин 
напълно автоматизирани производствени систе-
ми за вестници, които могат да изработват за пет 
часа до 40 хил. вестника с различни формати.

Дигиталните системи на Océ

Моделите Océ JetStream и Océ ColorStream имат 
максимална ширина на печатната лента от 762 x 
1372 мм и скорост на печат до 200 м за минута. 
Това позволява производството на над 7000  броя 
24-странични вестници с таблоиден формат за час. 
С тази отлична производителност и с  високото 
печатно качество  системите  на  Océ  са  особено 
подходящи  за  печат  на  рекламни  материали. 
Многообразието  от  възможности  за  сгъване, 
предлагани от manroland web systems и високата 
гъвкавост на системите при кратко време за пре-
настройка повишават още повече тяхната атрак-
тивност.

Първият автоматичен дигитален работен поток за  
печатния  процес,  предлаган  от  manroland  web  sys-
tems и Océ        © manroland web systems 

Гъвкаво свързване в мрежа 
чрез printnetwork Bridge

printnetwork на manroland web systems е решени-
ето за свързване в мрежа на целия работен поток. 
Printnetwork Bridge  интегрира възможностите за 
сгъване на manroland в производствения процес. 

Системата  свързва  в  цялостния  процес също и 
FormerLine VFF  и FoldLine  VPF.  Printnetwork 
Bridge въвежда автоматично всички компоненти 
на сгъване, както и необходимата информация за 
поръчката,  която  се  подава  по  интерфейс  от 
JDF/JMF файл. Всяка поръчка се проверява пред-
варително и по отношение на валидност. Систе-
мата осигурява практически промшилената авто-
матизация на довършителния процес.

Техника за сгъване на различни формати

Дигиталният мастилено–струен печат позволява 
производството на различни формати. Всеки ек-
земпляр може да се отличава от предишния и по 
съдържание. За използването на тези възможнос-
ти в  промишлен машаб  manroland web  systems 
разработи системи за сгъване на различни фор-
мати,  а също и колонаборни системи за произ-
водството на минимални тиражи и за продукти с 
голям брой страници, както и за книжни структу-
ри. Системите са модулни и могат да се комби-
нират в зависимост от вида на продукта.

Info: manroland web systems GmbH

manroland sheetfed приключи 
реорганизацията на фирмата

В средата на ноември т. г. manroland sheetfed съ-
общи,  че всички планирани промени по състава 
и структурата на фирмата приключват до края на 
ноември 2012 г. 

През последния месец бяха освободени 77 души 
и  бе  затворено  предприятието  в  Майнхаузен, 
Германия, където до момента се опаковаше и ек-
спедираше готовата продукция. Сателитните офи-
си в Хамбург, Мюнхен, Щутгарт и Лайпциг бяха 
затворени в началото на годината. 

В  бъдеще  експедицията  ще  се  осъществява  от 
централното предприятие в Офенбах, Германия, 
където близо 10 % от фирмения инвентар бе про-
даден, за да се осигури място за новата дейност.

Предвижда се броят на заетите в групата manro-
land sheetfed,  която има дъщерни предприятия в 
повече от 40 държави, да наброява 2000 души, от 
които 1000  са в Германия.  Близо 100 от тях са 
стажантите в предприятието.

Info: manroland sheetfed GmbH 
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Успех за новата серия листови 
офсетови машини Speedmaster SX 
на Heidelberg

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)  ре-
гистрира над хиляда продадени печатни секции 
от новите Speedmaster SX. На drupa 2012 фирма-
та представи за пръв път новите Speedmaster SX 
52/SX  52  Anicolor,  SX  74  и  SX  102.  Концеп-
цията,  използвана  при  Speedmaster  CX 102,  за 
прехвърляне на високи технологии от класа на 
Speedmaster XL върху машинната платформа на 
Speedmaster SM, отговаря напълно на изисквани-
ята на клиентите. По този начин тези технологии 
се предлагат на широка потребителска база и от-
говарят на тенденцията за намаляване на тира-
жите, повишаване броя на поръчките, облагоро-
дяване на продуктите и екологично производство. 
Heidelberg  представи тези тенденции на  drupa  с 
HEI Productivity, HEI Flexibility, HEI Emotions  и 
HEI Eco. 

Платформата SX  е  предназначена  предимно  за 
печат на рекламни материали и то в държави, къ-
дето в резултат на високата конкуренция се наб-
людава консолидиране на инвестициите в маши-
ни с висока производителност, гъвкавост или за 
постигане на високо качество с облагородяване 
на продукта. SX е подходяща и за държави, къде-
то се наблюдава ръст на производството и клиен-
тите се стремят към повишаване на качеството и 
на обемите, или където се създават нови печатни-
ци. Над 60 % от инсталираните SX модели са в 
Европа, една четвърт са в азиатско–тихоокеанс-
кия регион и над 10 % са в Южна Америка. Ос-
таналите машини са продадени в Северна Аме-
рика, Средния Изток и Африка.  Екологията има 
все  по–голямо  значение  на  много  от  пазарите. 
„Изпълнихме напълно целта си да предложим на 
клиентите  машини,  които  отговарят  оптимално 
на потребностите им“, отбелязва Феликс Мюлер, 

ръководител  производствен  мениджмънт  при 
Heidelberg. „И трите серии имат голям успех. По-
вече  от половината  от печатните секции SX  са 
машини Speedmaster SX 52 и SX 52 Anicolor, кое-
то показва, че А3-форматите са много търсени на 
пазара.  Една  трета  от  инсталираните  печатни 
секции са Speedmaster SX 74,  което означава, че 
голямото  многообразие  от  варианти  и  възмож-
ностите за лакиране са изключително важни. 70 % 
от продадените печатни секции  Speedmaster SX 
102  са  машини  с  обръщане,  които  осигуряват 
много висока производителност.“

Heidelberg  представи на drupa 2012  новите модели 
Speedmaster SX. В световен мащаб са продадени над  
хиляда печатни секции  SX  с трите предлагани фор-
мата                       © Heidelberger Druckmaschinen AG

След  drupa  2012  Heidelberg  предлага  широко 
производствено  портфолио  от  печатни  машини 
за  печатарите  на  реклами,  опаковки и  етикети, 
което  се  дели  на  следните  три  части:  модели 
Speedmaster SM- и CD в стандартно изпълнение, 
модели Speedmaster SX- и CX с множество вари-
анти за професионално приложение, както и ви-
сокопроизводителни модели Speedmaster XL. 

Speedmaster SX 74
© Heidelberger Druckmaschinen AG

Ново производствено фолио при листовия 
офсет за променени пазарни условия при 

печатните медии
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Екологичен печат
От много години насам  Heidelberg  разработва ре-
шения за намаляване и елиминиране на отпадъ-
ците от производствения процес и на емисиите 
от въглероден двуокис. Моделите Speedmaster SX 
поставят технологично нови мащаби не само по 
отношение  на  производителността.  Тяхната  ви-
сока енергийна и ресурсна ефективност ги прев-
ръщат в най–екологичните машини от този клас. 
За надеждното придвижване на печатния лист е 
необходимо минимално подаване на въздух, кое-
то означава значително намаляване на разхода на 
енергия. Възможно е инсталиране на устройство 
за измерване на енергийната ефективност на ма-
шината на хиляда отпечатани листа, което пома-
га на потребителя за определяне икономията на 
енергия.  Периферните  устройства  от  системата 
Star  са настроени перфектно на машината, те са 
високоефективни, намаляват разходите на ресур-
си и на енергия. Всички машини от генерацията 
SX могат да работят с намалено съдържание на 
алкохол или съвсем без  алкохолни добавки.  Те 
могат да се поръчат и като климатично неутрал-
ни машини. 

Info: Heidelberger Druckmaschinen AG

Партньорство между
Kursiv Publishing House и PrintDaily.ru

Създадена е най–голямата професионална 
медия за мениджъри–печатари в Русия.

Kursiv  Publishing House  (Kursiv,  Flexoplus/Pack-
aging International and Format magazines) и online-
portal PrintDaily.ru сключиха договор за коопера-
ция с цел създаване на  най–голямата професио-
нална медия (print+online) за мениджъри–печата-
ри в Русия и в други ОНД държави.

Какво означава това за читателите?
Повече актуални новини от индустрията, статии, 
интервюта,  блогове  на  експерти и дискусии на 
PrintDaily.ru + подробни анализи и професионал-

на информация за иновативни технологии в пе-
чатните изднания на Kursiv.

Какво означава това за рекламодателите?
Възможност да използват нови канали за кому-
никация с целевата аудитория чрез PrintDaily.ru и 
страниците във Facebook, Google+, Twitter и Lin-
kedIn. От началото на 2013 г. партньорите ще въ-
ведат маркетингови инструменти, които са нови 
на руския печатарски пазар, напр. информация за 
продукти и процеси, изследвания, студии и т. н. 
Kursiv и PrintDaily.ru ще предложат възможности 
за коопериране на ниво електронна и печатна медия.

За повече информация:
http://printdaily.ru/about-us-in-english

Интерактивна брошура 
DuPont™ Cyrel® DigiFlow
Новото издание подчертава ползата,  
приложението и възможностите 
на DuPont™ Cyrel® DigiFlow.

DuPont Packaging Graphics (DuPont) разработи ин-
терактивна брошура, в която е представена най–
новата  версия  на  системата DuPont™  Cyrel® 
DigiFlow.  Информацията е налична на интернет 
страницата на DuPont Packaging Graphics:
http://www2.dupont.com/Packaging_Graphics/en_G
B/products/digital_wkflow/cyrel_digiflow.html 
на английски и на още седем езика. Представени 
са: детайлна информация за същността на Cyrel® 
DigiFlow  и за начините на ползване, за ползата 
от тази нова система, както и препоръки за из-
ползване на дигиталните пластини Cyrel® с този 
UV модифициран експониращ процес.

В началото на годината DuPont представи Cyrel® 
DigiFlow – новата разработка на дигиталния ра-
ботен поток, която е лесна за ползване модифи-
кация на съществуващото портфолио на експо-
ниращи модули. Тази нова технология разширява 
възможностите на digital Cyrel® и digital Cyrel® 
FAST за осигуряване на отлично печатно качест-
во и производителност.  На drupa, DuPont предс-
тави Cyrel® DigiFlow 2000 EC.

Info: Domino Communication srl
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KBA-MePrint AG 
на изложението Cartes 2012

На тазгодишното изложение Cartes, което се про-
веде  от  6-и до  8-и  ноември в  Париж,  фирмата 
KBA-MePrint AG представи своята Genius 52UV 
с интегрирана Iris печатна секция заедно с UV-
четимите мастила и микротекст, които са новите 
възможности за защита на пластмасови  иденти-
фикационни карти от поликарбонат и клуб-карти 
от поливинилхлорид. 

Щандът на KBA-MePrint AG на Cartes 2012

Друга новост бе печатната секция на познатата 
серия  машини OC200  за  печат  на  карти,  която 
привлече множество нови инвестиции от Китай, 
Франция, Турция и САЩ. Машината осигурява 
минимална макулатура при изработване на про-
бите, а в процеса на печат отпада регулирането 
на мастилото, което намалява значително разхо-
дите на време и средства. 

Info: KBA-MePrint AG

Océ печели баварската награда 
за иновации 2012

Océ Printing Systems в Поинг до Мюнхен получи 
една от трите големи награди на Бавария за ин-
дустриални иновации за  иновативния  дизайн и 
технология на машината Océ ColorStream® 3000 
series.

Спонсори на иновационната награда са Баварс-
кото министерство на икономиката, инфраструк-
турата,  транспорта  и  технологиите,  Баварската 
асоциация на търговските камари и индустрия и 

Работният комитет на баварската камара за тър-
говия и професионална дейност.

Océ ColorStream 3000 series  е  серия от високо-
производителни  пълноцветни  мастилено-струй-
ни печатни системи, разработени от Océ Printing 
Systems в Поинг до Мюнхен, Германия. Със ско-
рости от 48 до 127 метра за минута (324 до 1714 
страници A4 за минута) тези дигитални печатни 
системи постигат високо печатно качество ведна-
га след старта. Продуктите от тази серия от сис-
теми  се  използват  предимно  за  индивидуално 
приложение, напр. за фактури и писма, както и за 
специално отпечатване на книги и вестници.

Océ ColorStream 3000 series

Водещо място при пълноцветния 
мастилено-струен печат
„Новите системи на известната Océ ColorStream 
3000 series се присъединяват към семейството на 
мастилено-струйните системи на Océ и още вед-
нъж подчертават водещото място на компанията 
в областта на дигиталния  мастилено-струен пе-
чат. Благодарение на пълния асортимент печата-
рите  имат повече  възможности  за  избор  и  по–
лесно преминават от системи с тонери, от други 
мастилено-струйни платформи или от офсетови 
печатни машини към високоскоростния дигита-
лен печат за осигуряване на висока производи-
телност на печатния процес“, подчертава г–н Се-
бастиан  Ландесбергер,  изпълнителен  вице-пре-
зидент  илюстрационен печат.

Info: Océ Printing Systems



Не искаме да навлизаме в подробности
относно качеството на печатната машина, 

но ... всъщност го правим.

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

Всички детайли са важни, когато става въпрос за най–добрата печатна 
машина. Нашите основни машинни елементи се изработват например с 
допустимо отклонение до 4 микрометра. Това е по–прецизно от швейцар-
ски джобен часовник и до 30 пъти по–фино от дебелината на човешки 
косъм (човешкият косъм е с диаметър от 40 до 120 микрометра). 

Именно това е нужната прецизност за осигуряване легендарното ка-
чество на печатните машини от manroland sheetfed.

Именно поради това се очаква, че в периода на експлоатация всяка 
машина на manroland sheetfed ще отпечата над 600 милиона листа с от-
лично качество.

Именно това е причината, поради която при най–важната инвестиция 
във Вашата печатница не се извиняваме, че навлизаме в подробности.

Не всички печатни машини са еднакви. 
         Не всички печатни машини са manroland.

Човешки косъм: увеличение от 111 пъти при ширина 10 см
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Награда за UPM

UPM е един от седемте производи-
тели на хартия, които получиха наг-
рада от WWF (Световен природен
фонд) в категорията „Прозрачност“ 
на 2012 WWF Environmental Paper Awards (Еко-
логични награди за хартия през 2012 г.)  Награ-
дата признава усилията на UPM за предоставяне 
на обществена информация за екологичния отпе-
чатък при по–голямата част от хартиените про-
дукти на концерна в глобалната база данни за срав-
нение, т. нар. система „Провери хартията си“.

Освен това две марки хартия на UPM са получи-
ли екологичната награда за хартия на WWF 2012 
в  категорията  „Най–добри  екологични  марки 
хартия“, достигайки над 90 % от резултатите в 
еко-рейтинга на WWF и максималните 5 звезди 
във всички категории – гора, вода и климат. UPM 
е публикувала 66 % от пигментно покритите хар-
тии, 22 % от хартиите без пигментно покритие и 
11 % от вестникарските хартии в базата данни на 
WWF „Провери хартията си“.

Хартиените продукти на UPM са изработени от 
устойчиви суровини и с минимално въздействие 
върху  околната  среда.  Тази  изключителна  въз-
можност се осигурява чрез сертифициране, неп-
рекъснат  мониторинг  и  оценка.  Най–голямата 
природозащитна  организация  в  света  признава 
изключителната дейност на UPM за опазване на 
природата и за други марки хартия, включени в 
базата  данни  на  WWF  „Провери  хартията  си“. 
Тринадесет марки хартия на UPM достигат над 
80 %  и четири – над 70 % от изискваните пунк-
тове за оценка.

Визията на UPM за екологично производство и 
последователната работа в областта на корпора-
тивната отговорност получава признание от раз-
лични организации. UPM е единствената в света 
горска  и  хартиена  компания,  включена  в  ин-
дексите за рационално използване на природните 
ресурси Дау Джоунс и е призната за „Най–инова-
тивна компания“ от корпорацията за Етични наг-
ради 2012. В Nordic Carbon Disclosure Leadership 
Index UPM е класирана на първо място с много 
високи резултати.

Info: UPM Paper Business Group

На всички наши читатели На всички наши читатели 
желаемжелаем

весела Коледа весела Коледа 
и щастлива новаи щастлива нова 201 2013 година3 година!!
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