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Manroland Sheetfed изпълни целите, 
поставени през 2013 г.

Manroland  Sheetfed,  германският  производител 
на листови печатни машини, който бе купен пре-
ди две години от британския индустриалец Ленг-
ли, регистрира много добра печалба за миналата 
година. Оборотът на фирмата възлиза на 315 млн. 
евро. Печалбата преди данъчно облагане е близо 
10 млн. евро.

© manroland sheetfed

Офенбахската фирма достави до края на декем-
ври миналата година 100 нови машини или 528 
печатни секции. Д-р Петер Конради, отговарящ 
за международния пласмент, отбелязва: „Радваме 

                  Международният форум за ефективност и качество на печата
                             ще се проведе на 23-24 октомври, 2014 г. в Загреб, Хърватска.

      Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите 
      обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“ 
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се на този резултат, който е по-добър от очаква-
ния.  Постигнахме оборот над  планираните  300 
млн. евро, също и позитивна оперативна печалба.“
Търговският директор Рафаел Пенуела отбеляза 
в интервю с европейската преса по WebEx през 
декември, че стратегията на фирмата е да се кон-
центрира над постоянните клиенти с цел подоб-
ряване производителността в техните предприятия 
и намаляване на разходите. Повишаването на кон-
курентноспособността  на  клиентите  продължава 
да заема централно място във фирмената стра-
тегия и през 2014 г.

Прес–информация на manroland sheetfed

Печат върху тънки хартии

Печатът върху тънка хартия създава често проб-
леми  в  печатицата.  Липсващата  стабилност  на 
хартията води до недостатъчна надеждност при 
преминаването през печатната машина, особено 
при повишаване скоростта на печат. Това пък съ-
ответно понижава качеството на печата.

© manroland sheetfed

Производственият пакет за тънки печатни хартии 
на Manroland Sheetfed  решава  този проблем.  С 
включване на специална антистатична система и 
съответна вентилация се оптимизира разделяне-
то на листовете, подобрява се преминаването им 
при подаване и извеждане, осигурява се повиша-
ване скоростта на печат. Качеството на отпечата-
ните листове влияе положително и върху произ-
водителността  при  довършителната  обработка. 
QuickChange Air предлага допълнително предим-
ството  за  настройка  на  подавания  въздух  при 
смяна на поръчката.

Серия  от  тестове  показа,  че  пакетът  за  тънки 
печатни хартии осигурява обработката на хартия 

с маса от 40-60g/m² при скорост от 15 хил. листа 
за  час  и  повече,  т.  е.  повишава  производител-
ността с около 25 %.

С производствения пакет могат да се дооборуд-
ват  ROLAND 700 HiPrint, ROLAND 700 HiPrint 
HS и ROLAND 700 DirectDrive.

Прес–информация на manroland sheetfed

COLORMAN e:line 50 с autoprint 
за медийна група Oberfranken

Пълна автоматизация,  висока ефективност,  гъв-
кавост и производителност са за  печатницата в 
Бамберг,  Германия,  скоро реалност.  През април 
2015 г.  ще бъде пусната в производство новата 
COLORMAN e:line 50 на manroland web systems. 

COLORMAN e:line: висока гъвкавост и производител-
ност        © manroland web systems

Високомодерната 32-странична COLORMAN e:line 
50  работи със скорост от 50 хил. оборота за час. 
Печатницата Oberfranken изработва около 150 хил. 
екземпляра  вестници  на  ден.  Поради  голямото 
разнообразие от заглавия е нужна честа смяна на 
поръчката. Модулите autoprint  на  manroland web 
systems ще осигурят намаляване на макулатурите 
и на времето за подготовка. Голямо значение тук 
има системата за автоматична смяна на печатни-
те форми APL.  Оборудването autoprint  дава въз-
можност за паралелно осъществяване на подготви-
телни операции, напр. смяна на печатните форми 
и  зареждане  на  хартиената  лента.  Машината  е 
оборудвана и с нов център за управление. Модер-
ната обслужваща концепция е част от технология-
та One Touch на manroland web systems. 

Прес–информация на manroland web systems
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Панаири, изложби, форуми
interpack 2014
8 – 14 май, 2014 г.
Дюселдорф,
Германия

interpack е много повече от само изложение за 
опаковки! 

Изложението е водещо в света и най–важният из-
точник за определяне направлението за развитие 
на  опаковъчната  промишленост  и  свързаните 
технологични процеси. 

На interpack 2014 се очакват 2700 изложители от 
над 60 държави. Те ще демонстрират най–новите 
си идеи, концепции и технологична визия. 

За повече информация:
http://www.interpack.de

FESPA Digital 2014  

20.–23. Mai 2014, 
Mюнхен,
Messe München

През  тази  година  FESPA Digital  ще  надхвърли 
всички  рекорди.  Общо  450  фирми-изложители 
ще предложат на специализираната публика вай– 
новото от областта на дигиталния голямоформа-
тен печат, както и множество нови възможности 
и решения. 

Паралелно с FESPA Digital се провеждат и: 

За повече информация:
http://www.fespa.com/digital/de/

Packaging Inspiration Forum 
на PrintCity

Второто издание на форума събра  на 19-20 фев-
руари в Хамбург,  Германия, над 100 души–спе-
циалисти в областта на дизайна и производство-
то  на  опаковки.  Дискутирани  бяха  множество 
проблеми  и  предизвикателства  на  динамично 
развиващия се пазар на опъковки. 

Домакини на форума бяха членове и партньори 
на  PrintCity: AR  Carton,  Bretschneider,  Eltosch, 
Gallus, Hinderer+Mühlich, Leonhard Kurz, manro-
land  web  packaging  systems,  Marbach,  Merck, 
MetsäBoard, Océ, Sappi Fine Paper Europe, Sauer-
essig / Matthews Brand Solutions, WEILBURGER 
Graphics  и  Zeller+Gmelin.  Поддръжници на  ме-
роприятието  бяха:  creativ  verpacken,  easyfairs, 
ERA, EUWID, f:mp.,  InPEQ, LabelExpo,  ProCar-
ton, Verpackungsrundschau и Visom.

Следващият  Packaging  Inspiration  Forum ще  се 
проведе в началото на 2015 г. отново в Хамбург.

Прес–информация на PrintCity Allianz

Ден на отворени врати при  KBA

На 13.03.2014 г. в предприятието на KBA в Раде-
бойл, Германия, се проведе първият за тази годи-
на ден на отворени врати. Печатари и специалис-
ти от Швеция и Финландия се информираха за 
най–новите  разработки  при  средно-  и  голямо-
форматните машини KBA Rapida.

© Koenig & Bauer AG 

Производственият  мениджър  Аня  Хагедорн  предс-
тавя на гостите машината Rapida 75

Прес–информация на KBA
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Heidelberg разширява асортимента на 
Saphira Eco

От 2011 г. насам Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg)  предлага с  продуктовата  линия Sa-
phira Eco особени екологични материали за пе-
чатния процес. Продуктите отговарят на строги 
критерии, описани в Каталога за екологични ма-
териали. Heidelberg отново повиши изискванията 
в съответствие с актуални международни еколо-
гични  стандарти  и  разшири  асортимента  на 
предлаганите продуктеSaphira Eco.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Наличните продукти 
Saphira Eco, както и 

новата версия на 
каталога ще намерите 

в интернет на: 
www.heidelberg.com

/saphira-eco

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Гъвкавост при дигиталния печат
Паралелно с ефективния офсетов печат е необходимо да се изполва днес бързо и ефективно цифров  
печат за ниски тиражи и печат на променливи данни. Информирайте се за дигиталните печатни 

възможности на Heidelberg. Ние предлагаме решения, които ще повишат вашата 
конкурентноспособност и ефективност в комбинация с познатия сервиз на Heidelberg и отличната 

консултанска дейност на нашите сътрудници.
С дигиталните решения на Heidelberg имате следноте предимства: 

 Оптимизиране на производствените разходи независимо от вида на поръчката. 
 Осигуряване на кратко време за реакция, на висока гъвкавост и качество.
 Достигане на високостойностни резултати – повече от само мастило върху хартия! 
 Разработване на нови творчески идеи за осигуряване на нови пазарни сегменти.
 Намаляване на резходите при „Хибридно производство“ чрез комбиниране предимствата 

на офсетовия и дигиталния печат.
 Автоматизация и опростяване на процесите чрез „Smart Automation" на Prinect Workflow.

За информация: Хайделберг България ЕООД, 1784 София, жк. Младост 1, 
 ул. Магнаурска школа, № 3, тел.: 02/ 971 80 25, 02/971 80 28, факс: 02/971 80 38 

© Heidelberger Druckmaschinen AG



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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InPEQ Forum 2014

Деветата среща на балканските печатари и тех-
ните европейски партньори, Международния фо-
рум за ефективност и качество на печата ще се 
проведе на 23 и 24 октомври, 2014 г. в Загреб, 
Хърватска. Мотото на форума е „Изтокът среща 
Запада  –  печатарите  обсъждат  възможности  за 
по–висока ефективност и успех“.

Домакини ще бъдат Полиграфическият факултет 
на Университета в Загреб и manroland Adriatic.

Официален език на форума е английски.

Форумът ще се проведе в Полиграфическия фа-
култет на Университета в Загреб, адрес: 2, Getal-
dićeva; 10000 Zagreb; Croatia.

Домакините, спонсорите и организаторите на In-
PEQ  Forum 2014  ще  представят  нови  възмож-
ности  за  контакти  и  сътрудничество  между 
клиенти,  производители,  печатници,  училища  и 
университети  от  Източна  и  Западна  Европа,  а 
също и от някои азиатски държави.

Експерти от водещи фирми–производители ще ин-
формират участниците подробно за тенденциите и 
перспективите в печатарската и медийната индуст-
рия.  Ще бъдат  предоставени  множество  възмож-
ности за срещи и дискусии по теми, свързани с бъ-
дещите предизвикателства в бранша.

Предварителен дневен ред на InPEQ Forum 2014: 

23.10.2014 г. (четвъртък): 
начало: 13:00 ч. – край: 22:00 ч.
Регистрация – Прес–конференция за журналисти 
– Откриване – Презентации на европейски фирми–
производители – Презентации на локални произ-
водители и печатари –  Вечеря за всички участ-
ници

24.10.2014 г. (петък): 
начало: 09:00 ч. – край: 14:00 ч. 
Посещение  на  печатница  в  Загреб –  Среща на 
представители от европейските висши и средни 
училища по печатна комуникация

Регистрацията за InPEQ Forum 2014 ще стартира 
в  началото  на  август,  2014  г.  на  страницата: 
http://www.inpeq.org. 

За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ, 

тел.: (02) 975 23 88; 
e-mail: trifonov@printunion-bg.org

– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum, 
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org

Info: InPEQ Forum

Очаквайте брой 2 / 2014
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. юни т. г. 
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