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Клиенти получават най–различни награди
Много клиенти на фирмата MAN Roland доказват как
добрата технология и новите производствени идеи се
превръщат в привлекателни продукти. Важно за вида
на всеки продукт е качеството на печат. Свързано с дизайна и творчеството, това качество е особено високо
при листовия офсетов печат.
Клиенти на MAN Roland спечелиха много награди от
инициативата Иновационни награди на германската
печатарска индустрия 2007 – Innovationspreis der
Deutschen Druckindustrie 2007. Печатари, работещи с
машини на MAN Roland спечелиха всичките три награди в областта Мейлинг (Kraft Druck und Verlag GmbH) и
в направлението Корпоративно издаване . През 2006 г.
печатница F-Media Druck GmbH бе отличена в категорията Директен мейлинг, а през настоящата година бе
премирана в категорията Опаковка и дисплей – за опаковката Superslims. Всички печатници имат по една
ROLAND 700 и това машинно качество се налага –
най–новата листова офсетова машина ROLAND 700
DirectDrive спечели първа награда в областта Технология.

Творчески разработени опаковки
Наградените с Pro Carton/ECMA Award продукти демонстрират как кутии за опаковка стимулират покупките, профилират марката и влияят върху съзнанието.
Още през 2006 г. например A&R Carton GmbH, голямоформатният клиент на MAN Roland, бе премиран с
наградата Картон на годината за бонбонена кутия. Печатница Majan Printing & Packaging в Рас ал-Каймах,
Обединени Арабски Емирати, победи при първото състезание за наградите на страната UAE Print в категорията Кутии.
Успехи в Азия
Пазарът на списания е също много активен. Нови производствени модели и формати, както и интересен дизайн, осигуряват привлекателност на продуктите. Асоциацията Pacific Area Newspaper Publishers Association
връчи за четвърти пореден път наградата PANPA за Техническо отличие в категорията С двойна ширина и с до
четири роли на South China Morning Post, Хонг Конг.
Вестникът South China Morning Post, единият от двата
английски вестника в Хонг Конг, който се печата с тираж от 105.000 екземпляра, е водещият икономически
всекидневник в региона. След внедряването на машините COLORMAN и GEOMAN, с последната инвести-
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ция – една REGIOMAN с пет ролни звезди, четири
осеметажни кули и една двойна сгъвачна секция –
South China Morning Post предлага на читателите си отлично печатно качество. Благодарение на оборудването
на машината, рекламодателите имат възможността да
удовлетворят множество желания по отношение позициониране и цветност.
International Newspaper Color Quality Club
Международният вестникарски клуб за цветово качество (International Newspaper Color Quality Club) се характеризира като кралска класа при вестникарския печат.
Този клуб се организира от вестникарските асоциации
ifra, NAA (Newspaper Association of America) и PANPA.
На всеки две години се приемат вестници в Кръжока по
качество на 50-те най–добри вестникарски заглавия.
Много клиенти на MAN Roland от Европа и САЩ са в
този избран кръг, най–често това са издателски къщи и
печатници, които работят с машините COLORMAN и
GEOMAN.
Отличен маркетинг
Печатница SV-Druckzentrum Steinhausen, член на Color
Quality Club, която работи с машина COLORMAN, успя да форсира собствен маркетинг с вестника Süddeutsche Zeitung. Издателството спечели Новаторската
награда на Германската печатарска промишленост в
категорията Собствена печатна реклама. Атрактивна
папка с екземпляр от вестника показва нагледно на клиентите възможностите за реклама, предлагони в Süddeutsche Zeitung. С тези примери много клиенти на
MAN Roland показват как е възможно да се наложат като добре позиционирани печатници в условията на
конкуренция. За осигуряване на успехи, печатниците
трябва да използват синергия с другите медии, а също
да могат да внедряват нови производствени модели.
Характеристиките на печатните продукти са важна част
от маркетинговата философия на предприятията.

„Сребро“ на Publish Asia 2007 – представителите на малайзийския вестник Utusan Melayu празнува

Медалът на International Newspaper Color Quality Club

Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

DirectDrive изисква пионерски дух
MAN Roland проправя пътя на технологията за
директно задвижване

Отличена в Обединените Арабски Емирати – подаръчната
кутия на Majan Printing & Packaging

Директното задвижване при ролния офсетов печат е
днес нормална технологична даденост. От десетилетия
насам MAN Roland е водеща в тази и в много други области. Успоредно с началото на серийното производство при ролния печат преди повече от десет години,
инженерите в Офенбах се занимават с директното задвижване при листовите офсетови печатни машини.
Само за няколко години при ролния офсетов печат се
наложи нов принцип за задвижване – вместо централно
задвижване се осъществява много точно и прецизно
задвижване от множество децентрализирано разположени електронно управлявани двигатели. Подобно е
развитието и при листовия офсетов печат. Благодарение на DirectDrive печатарят произвежда множество
поръчки с ниски тиражи. Затова именно MAN Roland
предлага за максимално съкращаване на времето за
подготовка директно задвижване със симултанна смяна
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на печатните форми и едновременно миене. Някои други машинопроизводители се ослянят днес само на симултанната смяна на печатните форми. Специалистите
считат, че независимо от технологичното ниво на развитие, е дошло време за използване на директното задвижване и при листовия офсетов печат.
Ролен офсетов печат –
начало на разработките през 70-те години
В областта на задвижването с отделни двигатели MAN
Roland има know-how от 1973 г. Инженери от Аугсбург
заедно с партньори от промишлеността успяха да задвижат отделно и синхронно две дълбокопечатни секции с двигатели с прав ток. През 1988 г. бе представено
безвалово задвижване с два двигателя на илюстрационната ролна машина ROTOMAN. Печатните и сгъвачните секции са с разделно задвижване. От 1991 г. до
1994 г. бе разработена осемстранична илюстрационна
машина с разделно задвижване. Всяка печатна секция,
охлаждащото устройство и сгъвачният модул имат отделни двигатели.
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През 2007 г. ROLAND 700 DirectDrive бе отличена с
Иновативната награда на Германската печатарска
промишленост и с Технологичната награда InterTech™ на американските организации PIA/GATF.

ROLAND 700 DirectDrive

Листов офсетов печат –
регистриране на патенти през 90-те година
На drupa 1995 MAN Roland представи техниката на отделното задвижване при вестникарските машини. Показаната осеметажна кула на машина GEOMAN бе първата в света и единствената ролна машина с техника за
отделно задвижване, която печаташе качествени вестници. През следващите години всички производители
на ролни машини залагат на този принцип, който днес е
стандартен.
В началота на 90-те години специалистите в Офенбах
поставят теоретичните основи за концепцията на DirectDrive.
През новото хилядолетие –
зряла серийна технология
Още през 2004 г. бяха получени допълнителни резултати и бяха регистрирани множество патенти. В
предприятието заработва първата опитна машина ROLAND 700 DirectDrive. През 2005 г. се правят първите
проби в реални производствени условия. Клиентите са
доволни от качеството и от производителността. Постигат се икономии на време и ресурси до 35 прозента.
Повече от едновременна смяна на печатните форми
Повече от половин година вече машините ROLAND
700 DirectDrivе се предлагат серийно. Системата осигурява следните възможности за икономии:
– едновременна автоматична смяна на печатните форми във всички печатни секции;
– паралелно миене с различна скорост за мастилената
система, за офсетовия и за печатния цилиндри;
– едновременна смяна на печатната форма и миене – нулево време за смяна на формата;
– електронна стартова коректура за повторно отпечатвани поръчки при печат на лице и гръб за различни
формати на хартията.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG
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PrintSells е паневропейската кампания, рекламираща използването на хартията като изключително ефективен маркетингов инструмент.
Info: www.printsells.org

drupa 2008
Изложение за печатни медии
http://www.drupa.de/
http://www.drupa.com/

Срок на провеждане:
29-и май – 11-и юни, 2008 г.

Отворено за посетители
– делнични дни: от 10 до 18 часа;
– събота и неделя: от 10 до 17 часа.
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Президентът на drupa
дипл.–инж. Aлбрехт Болца–Шюнеман

Düsseldorfer Messegelände
палати от 1 до 17
плюс свободна площ

Основни теми:
Входни билети
Online e-Ticket
билет за 1 ден: € 37,00
4-дневен билет: € 120,00
студенти и ученици: € 15,00

Предпечатни медийни процеси
Печат
Довършителни процеси, книговезки процеси
Обработка на хартия, производство на опаковки
Материали
Услуги

Дневна каса
билет за 1 ден: € 55,00
4-дневен билет: € 180,00
студенти и ученици: € 15,00

Данни за drupa 2004
1866 изложители от 52 държави;
394 478 посетители от 127 държави, от които 55% от
чужбина

Организатор:
Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 45 60 01
Info Tel.: +49 (0)211 45 60 900
Telefax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: http://www.messe-duesseldorf.de/

Резервации на хотели:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Teл.: +49 (0)211 / 17 20 20
Факс: +49 (0)211 / 16 10 71
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Heidelberg продължава разработката
на серията машини Eurobind
Eurobind 600 и Eurobind 1300 са високоавтоматизирани машини, осигуряващи кратко време за подготовка при работа с топими и с PUR лепила.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) предлага
вече новите машини за лепилно скрепване Eurobind 600
и Eurobind 1300. И двете машини са с дизайна на Heidelberg и са високо ергономични.
Данните за поръчката се въвеждат с помощта на графичен сензорен екран. Всички параметри за дебелината
на скрепвания продукт се настройват автоматично, което означава кратко време за подготовка. Нова станция
за фрезоване и нова система за нанасяне на полиуретанови лепила (PUR) осигуряват вискококачествени и
дълготрайни крайни продукти.
Новата серия машини за лепилно скрепване е разработена в съответствие с потребоностите на печатници и
на специалисти за довършителна обработка. Eurobind
600 е машина за лепилно скрепване, предназначена за
малки и средни предприятия с поръчки от един до пет
хиляди екземпляра книги. Eurobind 1300 е предназначена за предприятия с тиражи от хиляда до десет хиляди книги. Серията е окомплектована с модела Eurobind
4000 за средни тиражи от пет хиляди до двадесет хиляди лепилни скрепвания за поръчка.
Цифрите от производственото име на машината показват броя на тактовете за час. Използват се за висококачествени поръчки от типа на производствени отчети,
каталози, списания, указания за ползване, календари,
бележници, рекламни брошури, илюстрационни издания, книги с джобен формат или туристически информационни издания.
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засмукване на хартиения прах, регулируеми по височина зъбци и дискова четка. Противорежещият инструмент е оборудван с регулируеми и лесно сменяеми единични елементи. В новоразработената система за фрезоване хартиеният прах се изсмуква по–мощно и машината се запазва по–чиста.
Топимите лепила се нанасят с два наносни валяка върху
гръбчето на книжното тяло. При Eurobind 600 лепилото
се изглажда с регулируем по височина лепилен ракел.
При Eurobind 1300 тази операция се осъществява от
противовъртящ се, регулируем по височина, отделно
отопляем шпинделен валяк. Тук е възможно точно управление на дължината на нанасяне на лепилния слой
върху гръбчето и странично, докато при Eurobind 600
това важи само за гръбчето. Ако не е необходимо странично нанасяне на лепило, то операцията просто се изключва. Значително повишаване на производителността на машината за лепилно скрепване е възможно с допълнително доставяното устройство за предварително
разтапяне на топимото лепило (Premelter) в лепилните
казанчета за гръбчето и за страните.
Предимствата при скреплането с топими лепила са ниските разходи за лепилата и простотата на използване.
Методът се използва за лепене на продукти с кратки
срокове на ползване и съхранение.
Новата система за нанасяне на лепила PUR работи с
дюза и при двата модела машини. Благодарение на устройството за предварително разтапяне на лепилото,
системата работи независимо от вискозитета, температурата и налягането. С дюзата се нанася изключително
равномерен и тънък лепилен филм и се постига възпроизводимо еднакво количество лепило за всяка скрепена
книга. Системата за нанасяне на лепила PUR е лесна са
обслужване, а устройството за предварително разтапяне на лепилото и дюзата се почистват лесно. Други особености са ефективното използване на лепилото, както
и прецизният режим на стартиране и спиране. Не е необходимо спиране на производствения процес при разтапяне на нова PUR свещ. PUR технологията позволява
просто и ефективно производство на висококачествени
книжни тела и книги, тъй като осигурява висока здравина и съответно дългосрочно използване на продукта.

Високо качество и гъвкавост
Важно за качеството и трайността на крайния продукт
са начина на обработка на гръбчето и подходяшият метод на лепилно скрепване. Eurobind 600 и Eurobind 1300
се предлагат за технология с използване на топими или
на PUR лепила.
И двете машини са оборудвани със своеобразна станция за обработка на гръбчето, която включва новоразработен комбиниран инструмент със сменяеми фрези и

Eurobind 600 е професионална едночелюстна машина за лепилно скрепване. Предназначена е за малки и средни предприятия и за поръчки от един до пет хиляди екземпляра книги. Доставя се с технология за използване на топими или на
PUR лепила
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Eurobind 600 работи с хоризонтално устройство за поставяне на корици, а Eurobind 1300 – с вертикално такова. В процеса на производство устройството за поставяне на корици може да се зарежда непрекъснато. И двете
машини притежават система за контрол на остатъчния
стапел, както и допълнително предлаган сензор за регистриране на двойни и дефектни листове.

Семейството машини Eurobind
Eurobind 600

Eurobind 1300 Eurobind 4000
4000
23

такта за час
600
1300
брой захвати
14
18
височина на книжното тяло – мин./макс.

120 / 440 мм

145 / 360 мм

140 / 450 мм

димно интересите на клиентите си. PrintSells представя
цялата палитра от механизми на въздействие на съвременните печатни продукти и ги подлага на открита дискусия. Кампанията допринася за още по–доброто позициониране на печатните медии.
Всеки, който се интересува от въздействието на печата
и който търси препоръки за ефективно използване на
печатните продукти, ще намери на интернет страницата www.printsells.org подробен информационен материал за конкретни примери от областите директна поща, списания, каталози и брошури, както и фирмени
публикации.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

дебелина на книжното тяло – мин./макс.

2 / 50 мм

2 / 45 мм

2 / 60 мм

ширина на книжното тяло – мин./макс.

120 / 320 мм

120 / 300 мм

100 / 320 мм

маса на корицата – мин./макс.

120 / 300 г/м²

120 / 300 г/м²

80 / 350 г/м²

маса на книжното тяло – мин./макс.

60 / 170 г/м²

60 / 170 г/м²

60 / 170 г/м²

Eurobind 1300 е предназначена за предприятия с тиражи от
хиляда до десет хиляди книги за поръчка. Доставя се с технология за използване на топими или на PUR лепила

Науката се среща с цвета

Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg поддържа
кампанията PrintSells
Heidelberg поддържа европейската маркетингова
кампания PrintSells, която акцентира върху въздействието на печатните медии като високостойностен и
ефективен маркетингов инструмент.
Европейският съюз на производителите на висококачествени хартии CEPIFINE инициира кампанията, която се поддържа от производители на хартия, от машинопроизводители, от издатели и от много други институции в тринадесет европейски държави.
Heidelberg участва в кампанията, защитавайки пре-

Институтът Fogra, Мюнхен, организира по повод на
15–годишнината от създаването на международния
цветови консорциум (International Colour Consortium –
ICC) симпозиум на тема Управление на цвета.
В планираните 20 доклада международни експерти от
научни институти и специалисти–практици ще информират участниците относно най–новото в областта на
управлението на цвета.
Основно внимание ще бъде отделено на методите на
възприятие на цвета, на обработката и на извеждането
на цветни отпечатъци и на извеждането на цветни изображения на екран (Softproof) в т. нар. RGB-Workflow.
Планират се и практически демонстрации в успоредно
провежданото изложение. Допълнително ще бъдат демонстрирани и нови решения в областта на цветната
проба.
Време и място на провеждане:
21 и 22 февруари, 2008 год.
Мюнхен, Германия
Конферентен център Sheraton München Arabellapark
За повече информация:
http://www.fogra.org/
Соб. инф.

MAN Roland Bulgaria – EOOD; ул. „Нов век“ № 3, 1618 София
Тел. 02/9556135, 9559461; Факс 02/9559621

Желаем на
всички наши
читатели
Весела Коледа
и успешна
нова
2008 година!

