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Рекордно висок брой поръчки
Поръчките за нови печатни машини на Manroland Sheetfed достигна 10–годишен рекорд през
юни 2021 г.
Още през февруари компанията заработи с пълен капацитет и започна да увеличава производството в предприятието в Офенбах, Германия.
Петър Конради, ръководител „Глобални продажби“, отбелязва: „Причините за силното нарастване на поръчките през юни, както и за цялата
година, са две. От началото на 2021 г. наблюдаваме увеличаване на броя на проектите както за
печатни машини от типа 700, така и за тип 900.
Печатари по цял свят възстановяват инвестиционното доверие след пандемията. Нещо повече, печатните машини ROLAND 700 Evolution и
наскоро пуснатите машини от серията ROLAND
900 Evolution предлагат най–съвременни технологии, които осигурават значителни търговски
предимства. Нашите клиенти напълно осъзнават
този факт.“
Roland 900

© Manroland Sheetfed
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Очаква те бро 4 / 2021 на информационния
бюлетин на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. декември 2021 г.

Прес–информация на Manroland Sheetfed
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R700 Evolution:
високо ниво на качество
Повече от 100 години Copag е пионер при производството на карти за игра в Бразилия, а вече
и една от най–големите компании в света за сегмента карти за игра. Контактът между Manroland и Copag съществува повече от 50 години и
се основава на доверие и осигуряване на най–
съвременна иновация.
Лазаро Рейс разказва: „Работя при Copag от
1994 г. насам и то само на листовите офсетови
печатни машини от Manroland. Днес съм технически координатор в печатния цех, където качеството винаги е било и все още е на изключително високо ниво. Инсталирането на машината
Evolution през 2017 г. ни изведе много напред и
ни помогна да задоволим търсенето в областта
на производителност и контрол на качеството.“

то на дисплеи, печатницата се нуждае от гъвкаво оборудване, което да оптимизира производството при висок ресурс и на възможно най–ниска
цена.
Антонио Карлос Бруско, индустриален директор на Escala 7 споделя своя опит с трите машини ROLAND, работещи в печатницата: „Много
сме доволни от Evolution 700. Това е наистина
огромна еволюция както по отношение на производителността, така и по отношение на използване на софтуера. InlineColorPilot и InlineInspector са оборудването, гарантиращо качеството
на работа, а едновременната смяна на печатните
форми (simultaneous plate change SPL) осигурява изключителна гъвкавост на производството“.
© Manroland Sheetfed

Roland 706 LV Evolution, инсталиран при Escala 7
през 2017 г.
© Manroland Sheetfed

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Roland 700 Evolution

Джеферсън Паолеши, мениджър предпечатна
подготовка и печат, отбелязва: „Еднородността в
плътността на мастиления слой е от съществено
значение за постигане на качествена печатна
продукция и за удовлетворяване изискванията
на клиентите. Освен това, партньорството с техническия екип на Manroland Sheetfed за пореден
път се оказа изключително важно още при стартирането на проекта. Това бе и една от причините да продължим да работим с Manroland.“
Прес–информация на Manroland Sheetfed

Четири години висока
производителност
Първата Roland 700 Evolution в Южна Америка
заработи през 2017 г. при Ескала 7 в Сан Пауло.
Специализирана за производство на опаковки,
по–специално картонени кутии за най–разнообразни сегменти, както и пионер в производство-

Clays инвестира в ролна печатна
машина на manroland Goss
Clays произвежда повече от 150 милиона книги
годишно в предприятието си в Бунгай, Съфолк.
Настоящият проект е следващата и най–голямата стъпка от текущата многомилионна инвестиционна програма, след като Elcograf придоби
бизнеса през 2018 г. Инвестициите ще доведат
до трансформационни промени в капацитета и
ще осигурят на Clays възможност за допълнителни подобрения по отношение скоростта и
възможностите на производството.
Новата печатна машина ще осигури допълнителен капацитет за книги с формат В и в същото
време ще поеме част от обема, произвеждан до
момента дигитално, така че цифровият капацитет да бъде свободен за нарастващите поръчки с
много малки тиражи. Машината е с ширина на
лентата 1260 мм, обиколка на цилиндъра 1105
мм, работи със скорост до 37 000 об./час и може
да сменя поръчки при пълна работна скорост.
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пълнително от ускорената цифровизация в условията на пандемия. Именно това ще е темата на
нашата конференция. Ще обсъдим как може да
повлияем активно на промените като компании
и като индустрия“, подчертава Холгер Буш, управляващ директор на VDMB. В края на специализирания конгрес лекторът Филип Кейл ще
разгледа възможностите за успешен старт след
пандемията.

© manroland Goss Archiv
Печатната машина Lithoman

Ще бъде оборудвана с най–новия вариант на
DynaChange, позволяващ непрекъснато производство и значително намаляване на макулатурите. Качеството на продукцията се контролира
от голям брой вградени модули за управление,
включително контрол на плътността (IDCm) и
вграден контрол на рязане (ICCD).
Пол Хъли, главен изпълнителен директор на
Clays, отбелязва: „Тази инвестиция отразява нашата вяра в книжния пазар на Великобритания
и дългосрочния ни ангажимент към този пазар.
През последните години инвестирахме предимно в дигиталната индустрия. Предвид напредъка
на технологиите искаме да се съсредоточим сега
върху модернизирането на нашата илюстрационна печатна машина, която продължава да произвежда най–голямата част от продукцията.
Прес–информация
на manroland Goss web systems

Ден на баварските медии и печат 2021
Специализираният конгрес ще се състои на 15-и
октомври 2021 г. в Бамберг, Германия. Фокусът
ще бъде върху устойчивостта и промените в печатарската индустрия.
Баварските печатарски и медийни компании ще
се срещнат в Бамберг и ще отбележат 75-ия
рожден ден на VDMB (Съюз печат и медии в
Бавария) с вълнуващи теми и много възможности за обмяна на информация и опит.
Дигитализацията, опазването на природната
среда и смяната на поколенията са важни теми,
които ще са във фокуса на тазгодишния Ден на
баварските медии и печат. Участниците могат да
очакват интересни лектори, образцови предприемачи и стимулираща панелна дискусия.
„Индустрията ни се променя от много години
насам и в момента тази промяна се засилва до-

Г–жа Дороте Бер, държавен министър при федералния канцлер и комисар по дигитализация
при федералното правителство, ще изнесе доклад за „Бъдещето на цифровото общество“.
На деня на баварските медии и печат ще бъде
организирано и специализирано изложение, на
което доставчиците ще могат да представят своите продукти и иновации.
За повече информация:
https://www.vdmb.de/news

Международна награда за дизайн
„Red Dot Award“
Международно жури призна високото качество
на дизайна, творческото представяне и комуникативния ефект на годишното издание VDMB
2020, връчвайки „Red Dot Design Award“ в категорията „Brand & Communication Design“.
Наградата за дизайн Red Dot е една от най–големите в света. Това е международно уважавано
признание за отлично качество на дизайна.
„Горди сме, че сме удостоени с тази желана награда. Приемаме „червената точка“ като стимул
да продължим да ползваме списанието като първокласно средство за комуникация“, отбеляза
Холгер Буш, управляващ директор на VDMB.
Професор доктор Петер Цек, инициатор и главен изпълнителен директор на Red Dot, подчерта при връчването на наградата: „Изминалата
година показа колко важни са комуникацията и
нейният дизайн. Нашето жури беше ентусиазирано от качеството на материалите. Фактът, че
се утвърдихте в толкова силно международно
поле от участници и убедихте експертите, потвърждава вашата дизайнерска компетентност.
Вашият отличен проект е изключителен.“
„Като съюз на баварската печатарска индустрия
познаваме очарованието на добре изработения
печатен продукт. В истинския смисъл на думата
печатът докосва хората като никоя друга среда.
Именно това искаше да покаже творческият
екип на VDMB с изключителното годишно списание“, подчерта Мариан Рапл, ръководител на

4

Новините от света

комуникациите при VDMB. „Наградата е и за
партньора ни Wiesendanger medien, без когото
никога не бихме могли да реализираме нашите
понякога почти луди идеи“, допълва Рапл.
За повече информация:
https://www.vdmb.de/news

Печатница Диана с нова Rapida 105
Първата в Русия листова офсетова печатна машина от новата серия Rapida 105 работи в печатница Диана в Иваново, Русия. Производителят
на картонени и велпапе опаковки за хранително–вкусовата промишленост пусна в експлоатация шестцветната печатна машина с лакираща
кула и удължено извеждащо устройство. В печатницата работят сега две машини Rapida – една с половин и една със среден формат.

Силата е в сложния дизайни на опаковките
Голяма част от опаковките, произвеждани от
компанията, се различават от стандартния дизайн за картонени кутии. Диана има собствени
разработки и това осигурява на печатницата изключителен успех в областта на сложния дизайн
на опаковки. Други особености са ярките цветове и интересните покрития.
Диана се разраства както по отношение на качеството на продуктите, така и по отношение на
обема на производството. Олег Господинов, директор на печатницата, отбелязва: „През последните две години обработеното от нас количество
картон и хартия с покритие се утрои. Утроиха
се също и нашите производствени и складови
площи.“
Прес–информация на Koenig & Bauer AG

Белгийска печатница инвестира
в Speedmaster CX104

© Koenig & Bauer AG
Новата Rapida 105 в печатница Диана в Иваново

Височина на стапела до 1,6 метра
Rapida 105 работи с максимален формат на листа 740 x 1050 мм и е повдигната с 555 мм специално за печата на опаковки. Това означава, че
има възможнаст да обработва стапели с височина до 1,6 метра. Допълнителното оборудване
включва CleanTronic миеща система, EasyClean
покритие на мастиления апарат, както и VariDry
IR/TL сушене. Вграденото устройство за цветови контрол QualiTronic ColorControl осигурява
високо качество на печат. Чрез CIPLink X Rapida
105 получава от предпечатния цех предварително зададените настройки на машината.
Печатница Диана е основана през 2008 г. и е една от най–динамично развиващите се компании
в бранша. Тъй като Иваново е център на текстилната индустрия, опаковките за текстилни
продукти представляват голяма част от портфолиото. Сред клиентите на компанията са също
Ikea и Askona, най–големите производители на
матраци в Русия.

© Heidelberger Druckmaschinen AG
Печатарите при Buroform ценят високо лесното
обслужване на Prinect Press Center XL 3

Buroform е белгийска печатарска компания, основана през 1982 г. и базирана в Мехелен. Благодарение на съсобственика Джеси Меринен
компанията е днес ценéн доставчик на висококачествени печатни продукти.
В допълнение към местните клиенти от топ гастрономията и културната сцена, Buroform печата и за международни компании, например от
автомобилната и игровата индустрия. Издатели
на книги за изкуство работят също много успешно с белгийската печатница.
Картички за подарък, рожден ден и сватба се
продават чрез собствената уеб–платформа
designcards.be. Платформата за услуги BAAS
(Buroform As A Service) позволява на клиентите
да редактират стандартни печатни материали и
да инициират задания за печат в затворен он–
лайн магазин. Втора платформа ще бъде предло-
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жена през септември т. г. Непрекъснатото по–
нататъшно развитие е много важно за Меринен:
„Имам за цел винаги да създавам нов проект и
да разработвам нови продукти.“ За високо автоматизирания производствен процес, компанията
разчита на Prinect Production Manager от Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg).

горивата в тяхна подкрепа; привеждане на данъчната политика в съответствие с целите на
Европейската зелена сделка; мерки за предотвратяване на изтичане на въглерод; инструменти за запазване и отглеждане на естествени поглътители на въглерод.

За да увеличи допълнително нетната производителност, Buroform, която е и един от пилотните
потребители на оборудване от Heidelberg, инвестира в края на 2020 г. в новата Speedmaster CX
104, като замени две по–стари средноформатни
печатни машини. Четирицветната машина е с
формат 70×100 см, оборудвана е с технология
push-to-stop за автономен печат и LE-UV система за сушене. Джеси Меринен е убеден, че това е машината, с която Buroform ще произвежда
гъвкаво и икономично широката разнообразна и
висококачествена гама от поръчки.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Публикуван е пакетът FIT FOR 55
Пакетът Fit for 55 дава възможност на Intergraf
да убеди Европейската комисия да разшири
обхвата на ЕС Регламента за дървения материал
до печатните продукти.
Fit for 55 (Подходящ за 55): какво означава
това?
През изминалия месец Европейската комисия
представи пакет от предложения за привеждане
на ключовите политики на ЕС към новото намаление на емисиите с 55 % до 2030 г.
През последната година Европейският съюз
имаше амбицията да намали допълнително емисиите. Това приключи със Закона за климата,
приет по–рано през годината, който залага целта
за неутралност на климата до 2050 г. Освен това
законът за климата поставя задължителна цел за
намаляване на емисиите на парникови газове с
поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г.
Пакетът Fit for 55 има за цел да превърне тези
цели в европейски политики, необходими за насърчаване на държавите–членки, на гражданите
и компаниите, които да коригират съответно
дейностите си.
Представеният комплект от предложения комбинира преразглеждането на Системата за търговия с емисии; увеличеното използване на възобновяеми видове енергия; по–голяма енергийна
ефективност; по–бързо въвеждане на видовете
транспорт с ниски емисии и инфраструктурата и

© Intergraf

Fit for 55: нова стратегия на ЕС за горите за
2030 г.
Новопубликуваната стратегия на ЕС за горите за
2030 г. е една от инициативите за подобряване
премахването на емисиите от парникови газове
от естественитe басейни. Стратегията определя
визия и действия за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС и засилване на
тяхната защита и възстановяване.
Новата стратегия на ЕС за горите за 2030 г. е една от водещите инициативи на Европейската зелена сделка, която се основава на Стратегията
на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.
и разглежда всички важни и многобройни функции на горите.
Използвайки инерцията на публикуването на
Стратегията на ЕС за горите, Intergraf се обърна
към еврокомисаря по околната среда, като повтори призива за разширяване обхвата на Регламента на ЕС за дървения материал до печатните
продукти. Това е ключов момент, тъй като в допълнение към стратегията за горите се очаква
Комисията да представи предложение за преразглеждане на Регламента за дървения материал и мерки за подпомагане на стойностните
вериги без обезлесяване.
В писмото си Intergraf отново подчертава нежелателния факт, че внесените печатни продукти
продължават да навлизат на европейския пазар,
без да се налага да доказват, че са законно безопасни. Intergraf призовава комисаря да превърне стойностната верига за горите на ЕС в истинска стойностна верига без обезлесяване.
Прес–информация на Intergraf
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Gmund Award 2021
За седми път германският производител на хартии Gmund Papier търси най–добрите печатни и
хартиени продукти в света.
© Gmund Papier

„Много сме горди, че тази цел е постигната и
нашата индустрия изигра своята роля за
осигуряване на това постижение.“
Европейският процент за рециклиране на хартия се изчислява като съотношение между рециклирането на използваната хартия (включително нетната търговия с хартия за рециклиране) и консумацията на хартия и картон.
За повече информация: https://www.intergraf.eu
Прес–информация на Intergraf

3D-форум в Мюнхен
И през тази година Gmund Award се провежда
под мотото „Направете продукцията си известна“. Изпратените материали ще бъдат представени пред широка аудитория. Наградените ще
бъдат оповестени на различни видове комуникационни канали.
За повече информация: www.gmund.com

Увеличава се рециклирането
на хартия
в Европейския съюз

© Intergraf

В Европа се рециклира 74 % от хартията
Според EPRC (European Paper Recycling Council
– Европейски съвет за рециклиране на хартия),
„през 2020 г. са рециклирани 73,9 % от цялата
хартия, консумирана в Европа“ – впечатляващо
увеличение от 40 % за 20 години.
EPRC, индустриалната инициатива, създадена
през ноември 2000 г., следи развитието на европейския процент на рециклиране на хартия.
Всеки пет години Съветът поставя и подновява
целите за рециклиране на хартия. През 2017 г.
подписалите инициативата EPRC, включително
Intergraf, поеха ангажимент да достигнат 74 %
процента на рециклиране.

21. Oktober 2021
09.00–17.00 Uhr
München–Aschheim (Fogra)
Управление на 3D реалността
След успешната премиера през 2019 г., която беше изцяло свързана с печатните технологии при
графичния 3D печат, бързо стана ясно, че форумът трябва да продължи като нова поредица от
мероприятия с цел активно насърчаване на
трансфера и обмена на знания в тази иновативна
тематична област.
Графичният 3D печат се налага все повече – както на B2B (Business-to-Business), така и в B2C
(Business-to-Consumer) пазара. В цялата индустрия пълноцветните обекти се превръщат в архитектурни и медицински модели, 3D фигури, трофеи, пресъздадени места на извършени престъпления или пък функционални протези, т. е. в
прототипи или обекти в малки серии. Все по–
важно става определянето точността на цветовете от сканиране до визуализация и цветово
предсказване на очаквания 3D печат.
Под мотото „Управление на 3D реалността“ еднодневната програма на форума е фокусирана
именно върху такива приложения. В основния
доклад г–н Джон да Силва от Държавната служба за наказателно разследване ще разгледа важността на 3D инспекцията на местопрестъплението и възможностите на 3D печата. Другите
лекции ще покажат как въз основа на опита и
изпробваните решения в различни области на
приложение всеки от участниците във форума
ще може да напише своята собствена история на
успеха. Естествено, ще бъдат обсъдени подробно и съответните адекватни технически аспекти
за целта.
Прес–информация на FOGRA
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Открийте силата
на OnePass
®

Открийте завладяващите inline ефекти, постигнати с технологията
OnePass®. Събудете емоции с покоряващ ефект и функции,
които вдъхват живот на вашата работа. OnePass® – вижте,
докоснете, повярвайте.

Еволюцията на печата.
manrolandsheetfed.com
Манроланд България ЕООД
гр. София, п.к. 1766 , ул. Околовръстен път №251
тел.: 02 955 61 33, 955 94 61; факс: 02 955 96 21; office@manroland.bg

