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MAN Roland – водеща при регистрация
на нови патенти
Автомобилостроенето и машиностроенето са водещи
сред иноваторите в Германия и регистрират най–много
патенти. През 2007 г. MAN Roland е единственият производител на печатни машини, който се нарежда сред
водещите двадесет фирми, които са регистрирали патенти в Германия. MAN Roland Druckmaschinen AG работи интензивно за успеха на печатарския отрасъл и за
създаването на високо конкурентноспособни печатни
продукти във времето на глобализация на медийния
свят. Съответно високи са и амбициите на MAN Roland
в областта на развойната и изследователската дейност.
През миналата година MAN Roland е регистрирала 210
патента и така е водеща в печатарската промишленост.
С направленията Applied Innovations и Value Added
Printing фирмата разработва направления и тенденции,
които са ориентирани към потребностите на клиентите.
При илюстрационния и при вестникарския печат важно
значение имат автоматичната смяна на печатни форми
APL, а при вестникарския печат се внедрява за пръв път
роботната технология в печатарската промишленост.
Листовата печатна машини ROLAND 700 DirectDrive
спечели две важни технологични награди през 2007 година – InterTech Technology Award на американската организация PIA/GATF и Иновационната награда на Германската печатарска промишленост.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

ROLAND 700 DirectDrive – машината с най–кратко време за
подготовка
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APL, първата система за смяна на печатни форми, която
използва роботи

Нова административна сграда
на MAN Roland Druckmaschinen AG
в Аугсбург
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Радостни лица при първата копка на новата административна сграда на MAN Roland в Аугсбург (отляво надясно):
Герд Финкбайнер, Председател на Управителния съвет,
Юрген Бенш, Председател на Съвета на работниците, Паул
Щайдле, член на Управителния съвет, д–р Инго Кох, член
на Управителния съвет, Томас Хаузер, ръководител Маркетинг и Комуникации, Юрген Хайм, ръководител на проекта,
Франц Гумп, ръководител Техническо обслужване и планиране, архитект Клаус Айнфалт

Сградата ще е готова в началото на 2009 година.
Първата копка бе направена от представители на Управителния съвет, на Съвета на работниците, ръководството на проекта и от архитекта. От началото на 2009
година в новата сграда ще работят 600 служители.
Строителните работи на новата административна сграда на MAN Roland Druckmaschinen AG в Аугсбург стартираха на 25 февруари 2008 г. Пететажната сграда ще
бъде отлично интегрирана в съществуващия ансамбъл
от производствени сгради на фирмата. Концепцията
предвижда изграждане на комуникативни, големи по
площ офиси и многофункционални зали за срещи и
дискусии. От новата сграда ще има директна връзка
към производствените цехове.
„С тази концепция ще стимулираме вътрешната комуникация от една страна, а от друга – чрез непосредствената близост ще бъде засилен контактът между управлението и производството“, подчертава Франц Гумп,
ръководител Техническо обслужване и планиране на
предприятието от MAN Roland.
При новото строителсво MAN Roland отдава важно
значение на спазване на най–новите екологични стандарти. Така например на всеки етаж ще бъде инсталирана икономисваща енергия охладителна инсталация
във формата на охлаждащо покритие, а също и система
за вентилация. Разположени в тавана водопроводни
системи ще поддържат целогодишно постоянни температури. Фасадата ще бъде облицована със специална
топлоизолационна система. Прозорците и цялата фасада, включително и покривът, ще отговарят на актуалните норми за топлоизолация в съответствие със съвременните предписания за икономия на енергия.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Повишаване на ефективността
чрез цялостен контрол на процесите
System Brunner и MAN Roland на Druckforum 2008
Какви икономически и качествени предимства носи
стандартицацията на предпичатния и печатния процеси? Кои параметри определят качеството? Как могат
да се внедрят тези печатни стандарти в нормалното
производство? System Brunner и MAN Roland отговориха на тези въпроси по време на печатния форум
Druckforum 2008.
Спадът на тиражите изисква от печатниците изработване на все повече поръчки за все по–къси срокове. Само
така предприятията могат да осигурят печалби и добра
позиция в сравнение с конкуренцията. Важен момент е
стандартизацията при предпечатните и печатните процеси. На Druckforum 2008 в Щутгарт System Brunner и
MAN Roland изнесоха доклад на тема „Повишаване на
ефективността чрез цялостен контрол на процесите“.
Но какво означава всъщност цялостен контрол на процесите? Висококачествени и прецизни измервателни и
регулиращи системи осигуряват цялостен контрол на
производствения процес при печатната машина. Измерените данни се извеждат в лесен за анализ и обработка вид и указват точно факторите, които пречат на
правилното протичане на печатния процес. Цялостната
стандартизация на процесите осигурява икономия не
само при печатната машина, но и при цялото печатно
производство, а именно: при приемане и обработка на
поръчките, при подготовка, печат и довършителна обработка/логистика. Чрез частична стандартизация и
внедряване на регулиращи системи при печатните машини се постигат сериозни икономии в процеса на по-
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лучаване на поръчките и при печата. Бързата подготовка и стабилното печатно качество осигуряват повишаване на производителността. Резултиращото постоянно качество пък спомага за намаляване на рекламациите и повишава производствената надеждност, при което
се увеличава обемът на продажбите.
System Brunner представи възможностите и средствата
за контрол на процесите и за стандартизация. Print Expert Suite предоставя решения за всички производствени процеси, а Proof–Checker, Plate–Checker и Print–Curve–Checker осигуряват постоянно качество на продукцията.
Успехът на System Brunner и на неговите потребители е
заложен в концепцията за стандартизация. Производствените процеси могат да се оптимизират най–подробно и да се автоматизират напълно независимо от вида
на използваното оборудване. Във всеки модул са заложени собствените допуски на EUROSTANDARD/
GLOBALSTANDARD. Те осигуряват последователно
стандартизирано ефективно производство на печатни
продукти с най–високо качество. Основен елемент на
концепцията за стандартизация е сивият баланс, който
има максимален приоритет заедно с нарастването на
тоновата градация и плътността на тъмните тонове.
Прилагат се технологииге PRINT EXPERT Suite, okBalance и INSTRUMENT FLIGHT.
Комуникацията – фактор за успеха
Важен фактор за успеха е функциониращата комуникация в печатницата. Тази повишава гъвкавостта и надеждността на процеса, което пък влияе положително
върху комуникацията с клиентите. Именно затова много печатници сертифицират управлението на качеството, при което обаче се регистрира само моментно състояние. Необходими са всекидневен контрол и управление на качеството. Само тогава стандартизираните
процеси и продукти осигуряват икономически ръст и
производствен успех.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Петер Зонтаг, консултант при System Brunner, обяснява
практическото прилагане на стандартизационния процес

Fespa Digital Printing Europe 2008

Fespa Digital 2008 (Женева, Швейцария, 1 – 3 април
2008 г.) ще бъде празник на динамичните цифрови новости и еволюцията при цифровия широкоформатен
печат. От знак до графика върху керамика, текстил, метал и дърво – приложенията са безкрайни и производители и потребители постоянно търсят нови интересни
решения. Цифровият процес се установи като един от
водещите при печата, поради което и FESPA Digital
2008 предлага нови идеи, процеси, машини, материали
и консумативи, като осигурява място за срещи и разговори на производители и потребители.

Очаква се FESPA Digital 2008 да е с 30 % по–голяма от
изложението през 2006 година. Над 250 от водещите
световни производители на цифрови широкоформатни
продукти и решения ще бъдат изложители на FESPA
Digital Printing Europe 2008.
Тобиас Форбрьокер, експерт по управление на цвета, MAN
Roland, подчертава предимствата на цветорегулирането

Info: http://www.fespadigital.com
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Interpack 2008

photokina

Изложение за опаковки и опаковъчни процеси

world of imaging
Кьолн, Германия, 23 – 28.09.2008 г.

Място на провеждане:
Düsseldorf Fairgrounds,
Вход север, юг и изток, палати от 1 до 17
Време на провеждане:
24 – 30 април, 2008 г.
Организатор:
Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Тел.: +49 211 4560-900
Факс: +49 211 4560-668
интернет: http://www.messe-duesseldorf.de/
Входни билети:
За един ден: € 55,– (€ 39,– плюс пощенски разходи при
покупка в интернет)
За три дни: € 120,– (€ 89,– плюс пощенски разходи при
покупка в интернет)
За студенти / ученици: € 12,–
Interpack 2008 предлага решения за цялостни производствени процеси – от производството и облагородяването на опаковки и опаковъчни материали, през
самия процес на опаковане и пласмент, до осигуряване
на необходимото качество и защита на потребителя.
На изложенито могат да се видят:
– Процеси и машини за опаковка на хранителни продукти и напитки, фармацевтични и козметични продукти, консумативни продукти (освен хранителни),
промишлени продукти.
– Материали за опаковки, средства за опаковка и производство на опаковки.
– Процеси и машини за сладкиши и хлебни продукти.
– Възможности за сервизна дейност.
Данни за Interpack 2005
2 654 изложители от 57 държави
176 964 посетители от 106 държави ( 55 % от чужбина)
Info: www.interpack.com

Основната тема е съвременна илюстрационна комуникация. Представя се най–новото в областта на регистриране, съхраняване, обработка, пренасяне и възпроизвеждане на изображения.
Всяка втора година около 160 000 посетители от 128
държави използват неповторимата комуникационна
платформа на photokina. Изложението предлага освен
отлични възможности за контакт и цялата инфраструктура и обслужване на Кьолнския панаир, един от четирите най–големи панаири в света.
За повече информация:
Тел.:+49 180 510 3101
Факс: +49 221 821 99 1270
Е–mail: photokina@visitor.koelnmesse.de
Организатори:
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
D-50679 Köln
Photokina@koelnmesse.de
и
Photoindustrie-Verband e.V.
Mainzer Landstraße 55
D-60329 Frankfurt
www.photoindustrie-verband.de
http://www.photokina.de/
Соб. инф.
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на енергия в развиващи се страни. Консултантската
фирма провежда анализ на моментното състояние, изчислява емисиите, които влияят върху климата – предимно чрез използване на собствена база данни – и дава
предложения за компенсация на достигнатите CO2 еквиваленти.
Heidelberg организира симпозиум
за изчисляване количеството на CО2

Клиенти на Heidelberg
внедряват за пръв път
климатично неутралния печат
Климатично неутрален печат – повече от двадесет са
вече клиентите на Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg), които предлагат тези екологични печатни
продукти.
Печатниците получават съответни консултации от
специализирани фирми като ClimatePartner, които изчисляват емисиите, отделяни в процеса на печат и ги
компресират с помощтта на специални средства.
В едно от последните изследвания на Heidelberg се отбелязва, че 40 процента от всички печатници разглеждат опазването на природната среда като много важна
тема. „Опазването на природната среда е много важно
за нашите клиенти“, подчертава д–р Юрген Раутерт,
член на Управителния съвет на Heidelberg, отговарящ
за продуктите и техниката. „Можем да докажем, че ангажиментът към природната среда служи не само за
осигуряване на по–добро бъдеще за планетата, но и
помага за повишаване на ефективността и ускорява
амортизацията на оборудването.

Още през първата половина на тази година Heidelberg
ще представи на симпозиум за климатично неутрален
печат съответен инструмент за изчисляване на CO2
емисии при печатния процес. Целта е на заинтересованите предприятия да се посочат възможности за климатично неутрален печат. Освен това Heidelberg подкрепя
клиентите си с екологичен Know-how и със собствени
климатично релевантни данни за печатния процес.
Heidelberg засилва ангажимента си
към екологичния печат
Опазването на природната среда е част от фирмената
политика на Heidelberg от 1992 г. насам. През 1996 г. леярната в Амщетен бе екологично сертифицирана. Междувременно във всички предприятия за производство
на листови офсетови машини са инсталирани системи
за управление на природната среда по ISO 14001. Освен
собствената продукция, концернът има за цел да разработва нови екологични печатни машини. Така напр. новият Speedmaster XL 105 осигурява с 30 процента по–
висока производителност при запазване разхода на
електроенергия. Основните компоненти на периферната система Star също намаляват въздействието върху
околната среда при печат. PowderStar AP 500 осигурява
намаляване разхода на пудра, системата за подаване на
въздух AirStar намалява разхода на електроенергия с 30
до 50 процента, а новата система за сушене DryStar работи с повишена производителност при постоянна консумация на ток. Със софтуерния пакет Prinect се икономисват средно 400 листа макулатури на поръчка.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

CО2 еквиваленти при печатния процес
се изчисляват и компенсират
Силното нарастване на вредни за климата емисии, например въглероден двуокис и метан, се разглежда като
сериозна причина за промени в климата. CO2 емисии
се излъчват при добиване на енергия от фосилни източници, при транспорта или индиректно при изработването или обработката на суровини. Печатът също
създава индиректно вредни за климата емисии – при
производството на хартия, при транспорта на материали и полуфабрикати или при разхода на енергия от печатната машина.
Основната идея на климатично неутралния печат е изчисляване на тези емисии като CО2 еквиваленти и тяхното компенсиране. Това може да стане чрез засаждане на дървета или чрез участие в проекти за икономия

Heidelberg засилва ангажимента си към екологичния печат
– един от сътрудниците измерва емисията от прах при машината Speedmaster XL 105
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Ново издание на Profi Tipp
(Професионален съвет)
на Print Media Academy
Лакиране, сушене и пудрене
Със съвети от специалисти за специалисти Print Media
Academy (PMA) на Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) помага на печатарите да отстранят навреме възможни проблеми при печата.
Новото издание „Лакиране, сушене и пудрене“ разглежда темите маслени печатни лакове, дисперсни лакове, лакиращи устройства, сушилни системи и пудра
за печатния процес. Всички термини са обяснени нагледно, така че и печатари с малко опит да могат добре
да се ориантират.

Новата комбинирана сгъвачна машина Stahlfolder KH 82 с
автоматична напречна гънка

Profi Tipp е безплатно издание на Print Media Academy.
Досега от тази поредица са издадени заглавията „Мастилени и овлажняващи валци“, „Овлажняващи средства за офсетовия печат“, както и „Съвети за отстраняване на проблеми в печатния цех“.

Heidelberg ще се представи под мотото HEI Performance и HEI Value. На посетителите ща бъдат предлагани
високоефективни решения, които ще осигурят значителна добавена стойност за потребителя.

Новото издание Profi Tipp може да поръчате безплатно
в интернет на адрес: www.print-media-academy.com.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg на drupa 2008
Технологията за потребностите на клиента
Мотото на изложението:
HEI Value и HEI Performance
На drupa 2008 от 29 май до 11 юни (палати 1 и 2) Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ще представи новите форматни класове 6 и 7b, предназначени
основно за печат на опаковки и за илюстрационен печат. Новата платформа на Speedmaster, модели XL 145
и XL 162 ще бъде показана за пръв път на широката
публика на изложението в Дюселдорф.

Освен новата платформа на Speedmaster, ще бъде показана и нова средноформатна машина –Speedmaster XL
75. Друга важна тема на изложението са интеграционните решения на Heidelberg. Така напр. Prinect Press
Center, Prinect Packaging Workflow и Prinect Axis Control са продължение на решенията на Heidelberg за работния поток.
За пръв път ще бъде представена и новата фамилия експонатори Suprasetter – голямоформатните Suprasetter
145, 162 и 190.
При довършителните процеси новото е комбинираната
сгъвачна машина Stahlfolder KH 82 с автоматична напречна гънка. Нова е и машината за лепене на опъковъчни кутии Diana X 115, както и машината за листово
щанцоване Dymatrix 145 CSB.
И още много новости, за които си струва да се дойде на
drupa 2008!
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Новият Speedmaster XL 162 в монтажния цех на предприятието на Heidelberg във Вислох–Валдорф

Diana X 115

Новините у нас и по света

“Печатница на БНБ” АД
с нова цифрова машина
От началото на 2008 година “Печатница на БНБ” АД
пусна в експлоатация цифровата машина от трето поколение Xerox iGen3 110.
Едно от производствените направления на “Печатница
на БНБ” АД, освен печат на ценни книжа, е и изработването на стандартна полиграфическа продукция, отличаваща се с високо качество на предпечата и дизайна. С
помоща на Xerox iGen3 110 печатницата разшири продуктовата си гама с артикули за рекламния пазар, като:
бланки, дипляни, брошури, каталози, календари, репродукции, фотоколажи, покани, менюта, пощенски и
визитни картички, етикети, пакети с персонализирани
документи за директен маркетинг и много други уникални приложения. Xerox iGen3 110 предлага по–голяма
скорост на печат и мнoгoкратно по–висока производствена мощност, което дава възможност за бърз и качествен печат на достъпна цена. Машината има възможност
за персонализация, поставяне на баркод и номерация,
както и за отпечатване на защитни елементи. Тя е изключително рентабилна при отпечатването на ниски тиражи.
Скоростна на печат е до 6 600 отпечатъка в час А4 4+0
(110 отпечатъка в минута) и до 1 500 листа в час А3 4+4.
Xerox iGen3 110 може да печата върху голямо разнообразие от хартии и други материали. Хартията може да
бъде пигментно покрита (гланц, мат, силк) и без пигментно покритие, рециклирана и перфорирана. Максималният формат на листа е 364 х 521 mm, а минималният – 178 х 178 mm. Машината работи с хартии с маса
от 60 g/m2 до 350 g/m2 при хартии без пигментно покритие и от 90 g/m2 до 350 g/m2 – с пигментно покритие.
Разделителната способност на отпечатаното изображение е 600 х 4800 dpi, а максималната заемана площ – с 2
mm по-малка от размера на листа (1 mm поле от всички
страни). По подразбиране площта на изображението е с
3 mm по-малка от всички страни.
За повече информация:
Телефони:
02/ 97 07 428 (технолог),
02/ 97 07 329 (търговски отдел),
02/ 97 07 300
Факс: 02/ 97 14 667
Е-mail: printhouse@bnbprint.com
Интернет: http://www.bnbprint.com/
Адрес: Цариградско шосе 117, 1784 София
Информация на “Печатница на БНБ” АД
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Сесии Drupa Compass
Навигационна помощ за печатари
и медийни специалисти
Започнете деня на drupa с два часа информация и получаване на нови знания, естествено – с малка закуска!
Общо през 11 дни по време на drupa ще бъдат предложени Compass сесиите на тема: цифров печат, цифров
работен поток, офсетов печат, Web-to-Print решения,
отпечатана електроника, медийна подготовка и печат
на опаковки. Повече от 40 референти ще помагат при
навигирането сред многообразието от теми по време на
drupa.
След успешния старт на drupa 2004, Германският федерален съюз Печат и медии (Bundesverband Druck und
Medien e.V. – bvdm) предлага и на тази drupa своите
Compass сесии. В рамките на тези двучасови мероприятия четири референта представят тенденциите и развитието на актуални теми в обрастта на технологията и на
нови търговски области.
„Отпечатана електроника“ е централната тема на Compass сесията в сряда, 4-и юни, която ще се проведе в
продължение на четири часа – от 9 до 13 часа. Партньор
е организацията Organic Electronic Association (OE-A).
Високопоставени референти и представители от водещи фирми от цял свят ще разкажат за най–новото в този
бързо променящ се пазар.
Соб. инф.

96 милиона евро инвестиции
в предприятието Fuji Tilburg
Fujifilm Corporation обяви разширяването на производствения капацитет на предприятието в Тилбург, Холандия при производството на офсетови печатни пластини. Инвестицията от 96 млн. евро се прави поради
растящото в света търсене на пластини, а също и поради изискването за екологично производство.
Строителството трябва да започне през октомври 2008
година, а продукцията ще стартира през януари 2010
година. Европейското предприятие за производство на
печатни пластини е едно от четирите предприятия на
фирмата за офсетови печатни пластини в света. Останалите са в Япония, САЩ и Китай.
Поради нарастване на екологичните изисквания в Европа, САЩ и Япония, расте и търсенето на екологични
продукти, напр. на печатни пластини без обработка (те
не генерират отпадъци, тъй като отпада процесът на
проявяване), както и на CTP пластини без химична обработка (благодарение на елементарен производствен
процес се намалява количеството на отпадните води).

Новините в навечерието на DRUPA 2008
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Новата производствена система ще използва собствена
производствена технология на Fujifilm за назърняване
на повърхността на пластините, наречена Multi-Grain.

96-страничната Sunday-5000
и още нови концепции

Тук става въпрос за технология, при която на повърхността на използвания алуминиев прокат се нанасят четири слоя с различно зърно и с много фина структура.
Според производителя, това осигурява стабилно производство на висококачествени CtP пластини с висока
разделителна способност.

Goss International ще представи нова печатна система
на drupa 2008. Според данни на производителя, става
въпрос за една производствена алтернатива на традиционния листов офсетов печат. Освен това на щанда на
Goss International в палата 17 ще бъдат изложени модули на машините Magnum, Uniliner, FPSи Sunday-4000,
като всички ще имат нови възможности и подобрения.

Info: www.fujifilm.de/produkte/grafische_systeme/

Platerite Ultima 48000
Експонира формат 2900 мм x 1350 мм
Dainippon Screen представя на drupa в Дюселдорф първия в света темичен CtP експонатор за 96-странична
ролна печатна машина. По данни на производителя Platerite Ultima 48000 експонира печатни пластини с формат до 2900 мм x 1350 мм (съответства на 96 страници
A4).
Screen разработи също и CtP експонатора Platerite Ultima 4000, който е предназначен за пластини с формат до
2280 мм x 1600 мм (съответства на 80 страници A4) и
изисква при това сравнително малка работна площ.
Двете системи ще бъдат пуснати на пазара едновременно с представянето им на drupa 2008. Screen разчита, че още през тази година ще бъдат продадени повече
от 100 машини от голямоформатния експонатор Ultima.
Соб. инф.

Platerite Ultima

Според Goss, изключителен интерес ще предизвика
първата в света 96-странична ролна офсетова машина
Sunday-5000. Тук Goss има намерение да представи
ключова технология и актуална симулация, която да документира взаимодействието на безканалната технология на офсетовите цилиндри с периферните агрегати
и с отработените материали. Ще бъдат демонстрирани
и новите системи за довършителна обработка Magnapa
и Pacesetter.
Първата 96-странична Sunday 5000 (2860 мм ширина на
хартиената лента) ще бъде инсталирана още тази година при клиент на Goss в Италия.
Goss тематизира и нови ролни офсетови технологии,
които са предназначени за по–ниски тиражи и по–високи обеми (брой страници). Към тях се отнасят напр. печатните машини Automatic-Transfer(AT)-Sunday, а също и технологията Autoplate.
Още една важна система е Goss-FPS-System. Първата
FPS-машина печата два милиона Coldset-, Heatset- и
комбинирани продукти за седмица при Independent
News and Media в Северна Ирландия. Втора FPS трябва
да бъде инсталирана в Холандия, а трета е предназначена за САЩ.
Соб. инф.

drupacity Дюселдорф означава и през годината на
drupa 2008 не само център на печатарския и на комуникационния отрасъл, но също и единствена и
неповторима концепция за обслужване на посетителите на изложението и гости на града.

