Balkan Print Forum News
Най–нова информация за drupa 2012
manroland web systems GmbH и manroland sheetfed GmbH Ви канят на среща
Балкански печатарски форум
на drupa щанда в палата 6 на 8.05.2012 г. в 17.30 ч.

Легендата продължава ...
manroland sheetfed разкрива
множеството нововъведения
на drupa 2012
По време на drupa 2012 (3 – 16 май, Дюселдорф,
Германия) manroland sheetfed, водещ производител на листови офсетови печатни машини, на
системи за автоматизация на производството и
свързаните с тях решения, ще оповести началото
на нова ера за преструктурираната компания.
На щанда на manroland sheetfed (палата 6, щанд
D27) посетителите ще почувстват новия свеж полъх, който обединява иновациите с традиционната сила на марката manroland през нейната близо
двувековна традиция.
„На щанда ще покажем на посетителите как
manroland sheetfed ще подкрепи печатните компании с най–нови и високо продуктивни решения при листовия офсетов печат, имайки предвид
многобройните предизвикателства, пред които е
изправена печатарската индустрия днес“, отбелязва Алфред Ротлендър, управляващ директор
на manroland sheetfed. „С новата си структура
manroland sheetfed ще бъде още по-мощен партньор. Ние подкрепяме клиентите в стремежа им
да изградят стабилен бизнес и ще работим усилено, за да отговорим на очакванията им по
отношение на производствените възможности,
както при продуктите, така и при предлаганите
от нас сервизни услуги.“

Тези решения включват:
· Печатна машина ROLAND 708LV с новия индициран InlineFoiler, който намалява разхода на
фолио с до 55%;
· Модул за ин-лайн лакиране с допълнителни
ефекти на облагородяване, което повишава още
повече високото печатно качество на машината;
· Интелигентни настройки на намастиляването
със самообучаващ се софтуер, които осигуряват
повишаване на производителността;
· Комплектна ин-лайн техника за измерване и регулиране на мастилото с регулиране на пасера,
както и детайлна инспекция на отпечатания лист
при разделителна способност от 200 dpi, индивидуално маскиране заедно с PDF-сравнение на
шрифтове с минимален размер до 4 пункта (многокамерна система), с цел осигуряване на висока
точност и четимост на отпечатания продукт.

Възможности при печата на опаковки

Посетителите на щанда на manroland sheetfed
могат да получат информация също и за други
високопроизводителни решения за печат на опаковки, например за печат на половин формат с
ROLAND 500 и на среден формат с ROLAND
700, както и специалните 0B + и 3Б + формати,
при скорости на печат до 18 хил. листа за час. С
ROLAND 900, оборудвана с високоскоростна
опаковъчна техника, manroland sheetfed предлага
допълнителна възможност за печат на опаковки с
формати 5 и 6 при скорости на печат до 16 хил.
листа за час.

Ключов елемент при представянаето на фирмата
manroland sheetfed на drupa ще бъдат решенията
за печат на опаковки. Тези решения са резултат
както от интензивна изследователска и развойна
дейност, така и от обратната връзка с клиентите
по отношение изискванията на пазара.

manroland sheetfed предлага и логистични решения, например системата Auto-Nonstop за автоматична смяна на стапела при подаване и извеждане, които осигуряват ефективна и съответстваща
на персоналните изисквания на печатницата оптимизация на процесите (AUPASYS).

Печатът може
да лети до Юпитер.
...3 – 2 – 1 – нула. Старт за най–прекрасната детска програма в цял свят.
Излитането започва от страница 1. И с всяка буква ракетата се издига
все по–високо. Преминава покрай луната и навлиза в слънчевата система.
Всичко е така, както си го представяш. Мислите ти се реят безтегловно,
докато на последната страница ракетата се приземява. Книгата е прочетена.
Но историята продължава.

Печатът може всичко.
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Новините от света

Постоянни иновации
при илюстрационния печат
В допълнение към съвременните решения за
опаковъчната промишленост manroland sheetfed
разполага и с иновативни решения за илюстрационния печат. С тези решения печатарите могат
да отговорят по–добре на изискванията на клиентите за по–бърз печатен процес.
Тези решения включват:
· Just-Ready решение за печат с LEC-UV (нискоенергийно UV-втвърдяване);
· Ново, интергирано в печатната машина хибридно мастилено-струйно решение за индивидуализирани печатни продукти;
· autoprint smart за автоматизиран печатен процес
и серийна подготовка на поръчката, комбинирани с много бърза подготовка чрез използване на
технологията DirectDrive и пълен ин-лайн контрол на качеството;
· Високообемен илюстрационен печат на 64 страници за едно преминаване през машината при
ROLAND 900, XXL с обръщателно устройство;
· Нов пулт за управление с нова потребителска
повърхност, изискваща по–малко внимание от
страна на обслужващия и осигуряваща лесно обслужване.
Пълна програма,
независимо от по–малкия щанд
„Въпреки че тази година се представяме на по–
малък щанд, отколкото на drupa 2008“, отбелязва
г–н Ротлендър, „няма да пощадим усилия, за да
демонстрираме пред посетителите нашето ноухау и нашия опит, както и нашата решителност
да подкрепим индустрията с програмата PRINTVALUE.“
PRINTVALUE на manroland sheetfed повишава
потребителската стойност на листовите печатни
машини на фирмата. На щанда посетителите ще
получат от експертите на manroland sheetfed
информация, как тези услуги могат да разширят
обхвата на тяхната дейност.
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Услугите включват:
· printservices®, техническа поддръжка за оптимална ефективност през целия работен цикъл на
печатната система;
· printcom®, цялостен спектър от сертифицирани
материали, с който може да се повиши ефективността на печатния процес и надеждността на
производството;
· printnetwork®, решения за управление на машината и на работния поток, интегрирани в компютърна мрежа;
· printadvice®, консултански и сервизни услути,
предоставяни от партньор с над 160-годишен
опит в индустрията.
Посетете ни в Офенбах
manroland sheetfed кани посетителите на изложението drupa да се възползват от възможността да
участват в едно от всекидневно организираните
пътувания до Печатния технологичен център на
manroland sheetfed в Офенбах. Там специалистите ще имат възможността да видят още четири
печатни машини ROLAND с всички формати.
„Тази инициатива, която бе изключително успешна по време на предишната drupa, ще позволи на
посетителите от цял свят да си създадат реална
представа за огромните производствени системи
и енергия, заложени в технологията на manroland
sheetfed, подчертава в заключение Алфред Ротлендър. „С нетърпение очакваме да проведем
вълнуващи и информационни дни с гостите.“
Информация за manroland sheetfed
manroland sheetfed GmbH бе създадена на 10-и
февруари т. г., след като британският бизнесмен
Тони Лангли и частната Langley Holdings plc. закупиха бизнес направлението Листови офсетови машини, сградите на фирмата manroland в
Офенбах, както и търговските фирми на manroland в повече от 40 държави по света. Днес във
фирмата работят 2900 души, от които 900 в Офенбах и около 2000 – във филиалите по цял свят.
Прес–информация на manroland sheetfed GmbH

