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Очаква те бро 3 / 2021 на информационния
бюлетин на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. септември 2021 г.

Повече поръчки през 2021 година
Финансовата 2020 година на manroland Goss бе
силно повлияна от пандемията Covid–19. Докато ситуацията с поръчките в сферата на услугите остана до голяма степен стабилна, поръчките
за нови печатни системи бяха под очакванията.
Постигнати са продажби за 220 млн. евро и печалба преди лихви и данъци от 3,2 млн. евро
(1,4%). В сравнение с предходната година нетният дълг е намален със 7,5 млн. евро. Така
manroland Goss запазва своята солидна финансова и капиталова структура. Същото важи за
акционерите L. Possehl, Любек и American Industrial Partners, Ню Йорк.
manroland Goss очаква значително увеличение
на поръчките през 2021 г. В допълнение към утвърдените пазарни сегменти на илюстрационния и вестникарския печат, ще има ръст при
търсенето на нови ролни офсетови машини за
опаковки. manroland Goss се позиционира добре
на растящия сегмент за печат на опаковки с
автоматизираната и мощна VARIOMAN и новата THALLO. Компанията разработва добри идеи
и иновативни предложения за услуги, напр.
MAINTELLISENSE, гъвкава дигитална платформа за оптимизиране на ежедневния бизнес
или PARTICIPATE, съвместен подход за осигуряване на резервни и износващи се части за
печатниците. Въпреки продължаващата несигурност във връзка с развитието на пандемията, се очаква значително подобрение на ситуацията при поръчките, както и стабилизиране на
рентабилността.
„Преосмисляне на съществуващото“ е философията на главния изпълнителен директор Франц
Крихбаум. „Този принцип е основен за компанията след сливането на manroland и Goss през
2018 г. Работим за използване на нови възможности и решения с цел осигуряване на предимства и добавена стойност за клиентите.“ Тази
гъвкавост при корпоративното управление и
развитие е изключително важен фактор за успех
днес.
Прес–информация
на manroland Goss web systems
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Keystone Paper Box & Co., САЩ,
избира Evolution Speed
ROLAND 700 Evolution Speed на Keystone Paper
Box & Co. е оборудвана с най–новата UV технология за облагородяване чрез системата InlineFoiling с индексиращи и многолентови фолиа,
която е съчетана с множество функции за автоматизация.

Чрез допълнителното оборудване с пакета UVTotal Flexibility на Manroland Sheetfed е възможно поставяне на компонентите Select-Dryer на
всяка от осемте печатни секции.
Важно за Keystone е включването на Ecologic
Pilot. Тази система изготвя отчети за потреблението на енергия при печат.

Keystone, основана през 1944 г., олицетворява
традицията на семейния бизнес, приписвайки
голяма част от успеха си на правилни решения
за покупка на оборудване, както и на предлагано
най–добро качество на продукта. Неотдавна,
при замяната на остаряващия парк от офсетови
машини, Keystone избра печатната машина Evolution на Manroland Sheetfed.

© Manroland Sheetfed
Управлението с EcoPilot предоставя информация за
потреблението на енергия

© Manroland Sheetfed
Keystone предлага на своите клиенти конкурентни
предимства, например при опаковки за козметика,
фармацевтични сегменти и сегменти на опаковки

Evolution Speed е оборудвана като осемцветна
машина, работи с максимална номинална скорост 20 200 листа за час, има включени системи
за бърза смяна и за лекота на работа. Снабдена е
със системата SPL за едновременно зареждане
на печатни форми, което осигурява на Keystone
автономно превключване и смяна на формите за
по–малко от минута при едновременно измиване на офсетовия и натисковия цилиндри.
© Manroland Sheetfed
CIP файловете се качват на сървъра на Printnet, изтеглят се на PressPilot и се прави подготовка на
печатната машина. След подаване на мастило, системата InlineColorPilot автоматично калибрира и
контролира цвета и пасера само с 3 листа и с 3 контролни стъпки. Не е необходимо калибриране или измерване на цвета на самата конзола

 

 

© Manroland Sheetfed
Осемцветната Roland 700 Evolution Speed работи
със скорост 20 200 листа за час

Evolution Speed ще бъде доставена това лято на
Keystone Paper & Box и ще бъде подкрепена с
ProServ360 на Manroland Sheetfed, осигуряваща
на всеки три месеца инспекции и мониторинг на
производството чрез ексклузивната програма
TopAnalysis. С тази програма се отчита на всеки
30 дни производителността на печатната маши-
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на и се наблюдават непрекъснато процесите в и
около машината с цел оптимизация на производителността.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

Potts Print, инвестира в ROLAND 700
Evolution Elite

Нов президент на Intergraf
Улрих Щетер, Германия, е новият президент на
Intergraf. Той бе избран от членовете на Общото
събрание на конфедерацията, проведено онлайн
на 27.05.2021 г. Улрих поема поста от Сейс Вервей, Холандия.

Potts Print UK (Potts), една от най–големите британски независими печатници, е поръчала новата ROLAND 700 Evolution на Manroland Sheetfed. Стартът за продажбите на тази машина бе
даден на drupa 2016. Днес има вече инсталации
в почти всички части на земното кълбо, но това
ще бъде първата Evolution, инсталирана във Великобритания.
Potts закупува за пръв път машина от Manroland
през 2007 г., това е ROLAND 700 HiPrint, а след
няколко години, през 2011 г. – втора от същия
тип. Сега Potts инвестира в новата шестцветна
ROLAND 700 Evolution Elite с цел да запази и
да подобри високото качество на печатните си
продукти.
Екологичността и съхраняването на природната
среда са изключително важна част от бизнеса на
британската печатница. Семейството машини
Evolution на Manroland може да се похвали с
широк спектър от функции, осигуряващи намаляване на отпадъците и въздействието върху
околната среда. Това е и една от причините, поради които покупката на ROLAND 700 Evolution
Elite бе естествената следваща стъпка за Potts
Print UK.

© Intergraf

Улрих Щетер е член на борда на Intergraf от
2018 г. насам. Работи като управляващ директор
на печатарски компании от групата Druckhaus
Mainfranken, производствената част на концерна
flyeralarm, базирани във Вюрцбург, Германия.
„Една от компаниите, за които отговарям, е основана през 1849 г. Не можем да си представим
през какви огромни промени е преминала тази
компания и нейните служители за този много
дълъг период от време: нови технологии, огромни кризи, войни. Печатарската промишленост е
преживяла значителни трудности в миналото, а
днес пък сме свидетели на трудните дни в пандемията. Както винаги, тези ситуации ще дадат
тласък към промени в индустрията. Сигурен
съм, че със съвместни усилия и добре информирани, ще излезем от настоящата криза с нови
интересни решения за печатарският сектор“, отбелязва Улрих Щетер.
Сейс Вервей, досегашният президент на Intergraf, бе ключов член на екипа в продължение на
12 години. Общото събрание на конфедерацията
му благодари за отличното ръководство и изключителната ангажираност през 4-годишния
му мандат като президент и за още 8 години като член на борда и вицепрезидент.

© Manroland Sheetfed
ROLAND 700 Evolution Elite на Potts Print UK

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Сейс подчерта, че „Intergraf играе решаваща роля за популяризирането на печата и защитата на
индустрията от вредно законодателство. Благодаря на екипа за отличното сътрудничество с
борда. Напускам Intergraf с убеждението, че печатът ще запази и в бъдеще своето съществено
значение.“
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Общото събрание одобри новия вицепрезидент
Йеспер Юнгерсен, Дания; преизбра Ян Уилтън,
Великобритания и Джовани Оливото, Италия в
Управителния съвет и избра за нов член Каталин Оргован, Унгария. С продължаващ мандат
са останалите членове на Управителния съвет:
Дик Наафс, Нидерландия; Янина Блума, Латвия, Каарел Аумес, Естония; Улрийк Вехте,
Швеция и Уим Буйл, FTA Europe.
Одобрени бяха настоящите членове на Комитета
за нови насоки и управление: Моника Скорцино, Италия; Кармен Кулпе, Германия; Каталин
Пелер, Унгария; Катре Сави, Естония; Равиндра
Параснис, Швеция; Тереза Борба, Португалия и
Томас Торп, Дания.
Участниците в Общото събрание одобриха решения, свързани с финансите и управлението на
конфедерацията. Генералният секретар Беатрис
Клозе информира за работата на Intergraf през
последната година. Най–новите направления и
законодателство на Европейския съюз, касаещи
печатарската промишленост, бяха представени
от политическия съветник Летиция Рейно, а актуализацията в областта на комуникациите и социалните въпроси – от отговорника по комуникации и политика Алисън Грейс.
Следващото Общо събрание на Intergraf ще се
проведе в Стокхолм, Швеция, на 19.05.2022 г.
Прес–информация на Intergraf

Целта е да се помогне на печатарите да докажат,
че спазват законодателството. Ръководството
трябва да се разглежда като указание за практическо приложение.
Всички производители по цялата верига за доставка на материали, които ще бъдат в контакт с
храни, трябва да изпълняват задълженията си
съгласно правилата на ЕС, както и съответните
национални правила. Имайки това предвид, в
ръководството е включен контролен списък, с
чиято помощ производителите могат да работят
спокойно и ще са сигурни, че рискът от замърсяване на храни да е сведен до минимум.
Сложността в случая е, че на ниво ЕС липсва
хармонизирано законодателство за всички материали. Понастоящем Европейската комисия преразглежда законодателството, което се прилага
за материалите, които ще са в контакт с храни.
Ново законодателство се очаква през 2022 г.
Настоящото ръководство обединява всички съществуващи законови изисквания и е достъпно
на интернет страницата на Intergraf:
https://www.intergraf.eu/images/pdf/
Guidelines_FCM_Final.pdf
Прес–информация на Intergraf

Heidelberg представя нова
иновационна инициатива

Ръководство от Intergraf и FTA Europe
През май т. г. бе публикувано разработеното от
Intergraf и FTA Europe ръководство за прилагане
законодателството за печатни материали, които
се използват в контакт с различни видове храни.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

It's SHOWTIME (Време е за шоу) е мотото на
международното дигитално мероприятие за
клиенти на Heidelberg, което ще се проведе на
23 юни т. г. Ще бъдат представи множество нови
и подобрени решения в сегментите илюстрационен печат и печат на опаковки и етикети.

 

© Intergraf

Интелигентните решения, които печатниците
могат да използват за допълнително повишаване
на конкурентоспособността, ще бъдат демонстрирани на живо. Всеки, който желае, може да
участва в мероприятието, което е безплатно и се
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провежда на осем различни езика по различно
време през деня, паралелно с изложението China
Print в Пекин. Регистрацията вече е отворена.
„Иновациите са задължителен и непрекъснат
процес за Heidelberger Druckmaschinen. Представяме на клиентите най–новата иновационна
инициатива само девет месеца след успешната
Седмица на иновациите от миналата есен“, отбелязва ръководителят на направление „Глобални продажби и маркетинг“ Лудвиг Алгьовер.
Паралелно със събитието на 23 юни, специалисти от Хайделберг ще бъдат на разположение в
цял свят за задълбочени индивидуални дискусии с участниците.
За повече информация:
heidelberg.com/showtime/en/
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Това са предимно системи с голям формат на
листа от серията Rapida 142 (до 1020 x 1420 мм)
и Rapida 162 (до 1200 х 1620 мм), оборудвани с
до 11 секции за печат и облагородяване на всяка
машина.
Прес–информация на Koenig & Bauer AG

Първата Colorado 1630 е инсталирана
в Германия
Canon инсталира първата Colorado 1630 в демонстрационния център на Luzar GmbH & Co
KG едновременно с пускането на системата на
пазара. Luzar Group, със седалище в Дюселдорф
и с клона си EPS GmbH в Барсбютел, близо до
Хамбург, е Colorado партньор на Canon в продължение на четири години.

Saica Pack инсталира Rapida 106
Неотдавна в печатница Saica Pack, Дъблин, влезе в експлоатация новата Rapida 106. Тази машина е специално изработена за среден формат
на листа до 740 x 1060 мм, има общо 15 печатни
и довършителни секции и е с дължина 32 метра.
Предназначена е за печат и лакиране на висококачествени опаковки с до седем цвята и допълнително облагородаване, съответно за печат и
довършителна обработка на лице и гръб.
В Saica Pack машината Rapida 106 ще печата за
добре познати марки във Великобритания и Ирландия, включително такива от хранителната
промишленост и фирми за облекла.

© Koenig & Bauer AG
Rapida 106 с 15 секции за печат и облагородяване в
печатния цех на Saica Pack

Листови офсетови печатни машини на Koenig &
Bauer работят и в други печатници на групата
Saica, например в Испания, Франция и Италия.

© Canon
Canon инсталира първата Colorado 1630 при групата Luzar, Германия

С новата Colorado 1630 Canon разширява своята
гама от UVgel-ролни печатни решения. Системата се характеризира с издръжливост, надеждност, качество и стабилност. Работи рола към
рола и е предназначена за печатни компании и
производители на билбордове. Предлага високо
качество на печат с разделителна способност от
1800 точки на инч, както и трайни, здрави, без
мирис и бързо съхнещи отпечатъци върху почти
всички видове носители. В най–бързия режим
на печат Colorado 1630 може да достигне максимална скорост от 111 m²/час за продукти от типа
външни банери и билбордове. В режим на печат
с високо качество системата достига скорост от
29 м²/час. Освен Canon Colorado 1630, продуктовото портфолио включва Colorado 1640/1650 за
клиенти, които работят с по–големи тиражи, а
също и UVgel-Wallpaper-Factory (фабрика за
UVgel-тапети), предлагаща цялостно автоматизирано решение за производство на тапети с
високи обеми.
Прес–информация на Canon
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