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Семинар на PrintCity
Connection of Competence Printing
Продължение от брой 7, 2007 г.
На семинара „Тенденции, иновации и добавена стойност при печата“, организиран от PrintCity и Съюза на
печатарската индустрия в България, в рамките на Балканския форум на печатарските съюзи и проведен на 6
юни т. г. по време на изложението ПринтКом, бе представена обща информация за алианса PrintCity, разгледан бе световният пазар на хартия, добавената стойност
при хартиите, добавената стойност при листовия офсетов печат, съвременната технология за илюстрационен
печат с горещо сушене, както и системата PrintNet на
MAN Roland.

Дипл.–инж. Хансйорг
Рихтер, Ръководител
на направлението
Продуктов маркетинг
големи формати &
пластмасови продукти,
MAN Roland Druckmaschinen AG, разгледа
темата „Добавена стойност при листовия печат“.
Дадени бяха примери за печат с добавена стойност с нови и интегрирани системи към печатните машини: ROLAND InlineFoiler Prindor, ROLAND с формат 3B plus,
ROLAND InlineCoater smart и ROLAND Ultima.
Анимационно бе представена новата многоролкова
версия на ROLAND InlineFoiler Prindor, зареждаща до
пет ролки с ширина от 100 до 300 мм и максимална дължина на фолиото 7500 метра.
Новият по–голям формат 3B plus (78 x 104 см) на ROLAND 700 осигурява печат на 8112 cм² – 78 x 104 cм (само за печатни машини без обръщателно устройство).
Още по-важно е, че може да се отпечатва площ от 7931
cм², което е уникално за формата 3B (77 x 103 cм)!
Г-н Рихтер обърна внимание на въпроса защо по–големият формат на печатния материал, съответно дължината на печат имат по–големи предимства. Сравнено
със стандартната версия на ROLAND 700 (възможна
дължина на печат 715 мм / 730 мм) специалният формат
3B Plus осигурява отпечатване на допълнителен ред от
страници.
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ROLAND InlineFoiler Prindor (Multi Foiler)

Формат 3B plus: Техническа модификация
на печатната машина
Дадени бяха интересни примери за работата на системата ROLAND InlineCoater Smart, предназначена по
правило за последната печатна секция.
Добавената стойност при ROLAND Ultima се осигурява от лакиращ модул преди първата печатна секция.
Изключително интересни са модификациите на
ROLAND 700:
– ROLAND 709 Ultima с лакиращ и два сушилни модула
преди 9-ата печатна секция (UV печатна машина, която
работи от 2006 г. в Германия), където офсетов модул
след InlineCoater нанася матови UV елементи върху UV
лакираната повърхност;
– ROLAND 708 Ultima с обръщателно устройство, две
лакиращи и четири сушилни модула и двойно извеждащо устройство, която до момента е най–дългата ROLAND 700 (доставена през 2006 г. на голяма печатарска
компания за производство на опаковки в Бразилия);
– ROLAND 702 Ultima с обръщателно устройство, четири лакиращи и четири сушилни модула, оборудвана
със системите ROLAND InlineInspector и ROLAND InlineSorter. Тази специална печатна машина работи в
Германия от 2005 г. и печата двустранно висококачествена продукция върху различни печатни материали.
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ROLAND InlineInspector с EagleEye монитор открива
следните дефекти: петна, драскотини, ивици, гънки,
водни капки, дефектни краища, маслени капки, тониране, забележими цветови отклонения, дублиране, дефекти на материала.
ROLAND InlineSorter се прилага за нон–стоп извеждане без намаляване скоростта на машината; за поръчки, които трябва да се стапеловат на множество малки
купчинки; за автоматично отстраняване на стартовите
за поръчката отпечатъци; за ръчно отстраняване на печатни листове чрез натискане на бутон; за автоматично
отстраняване на дефектни листове (в комбинация с ROLAND InlineInspector).
Според производителя идеалната комбинация е ROLAND InlineSorter плюс ROLAND InlineInspector, а резултатът е, че няма дефектни листове в изходния стапел, тъй като дефектите са разпознати автоматично и
дефектните листове са отстранени също автоматично.
ROLAND InlineObserver контролира с допълнителен
екран преминаването на печатния лист. Възможен е едновременен контрол на до четири позиции. Системата
се предлага като стартов комплект и като напълно оборудвана версия.
Добавена стойност при намаляване на разходите и времето за подготовка се осигурява от системите ROLAND
InlineSheeter, ROLAND 700 с QuickChange опции и от
ROLAND DirectDrive.
Системата за нарязване ролната хартия на листове ROLAND InlineSheeter работи с макс. скорост 16 000 л./час
и осигурява високо качество и стабилен процес на рязане, който не зависи от настройката на смукателната
глава и уменията на печатаря. ROLAND InlineSheeter се
използва предимно за печат на лице и гръб, на тънко фолио, на хартия, каширана с алуминиево фолио и т. н.

Много от новостите при печата на опаковки се осигуряват от системата ROLAND InlineBackprinter при многоцветен печат на лице и едноцветен печат на гръб,
напр. за кутии за опаковки, блистери или поздравителни картички.
Добавена стойност при постоянно качество и контрол се осигурява от системите ROLAND Inline Inspector (EagleEye), ROLAND InlineSorter и ROLAND
Inline-Observer.
Най-новият вариант на ROLAND InlineInspector носи
името F6. Системата ROLAND InlineInspector включва
камера, разположена над последната печатна секция, с
която се сканира линейно всеки отпечатан лист и се
сравнява с подписан за печат лист. Минималният размер на откриваните дефекти е 0,6 x 0,6 мм. Позицията
на дефектните листове се идентифицира от устройство,
което поставя лентичка върху дефектния лист. Системата се предлага за ROLAND 700 и ROLAND 900.

ROLAND 700 HiPrint
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InlineSheeter е особено подходящ за печат с фолио. Възможна е двустранна подготовка на цялата повърхност
на листа.
Системата ROLAND 700 се предлага със следните
QuickChange опции:
– QC Job, автоматична последователност – автоматичен
предварителен подбор на функции;
– QC Job, преобразувател – автоматична настройка на
грайфера;
– QC Air настройка на обема на съхранявания въздух;
– QC Clamp – две отделни клеми за гумени платна и
форми;
– QC Color TripleFlow, специално задвижване на мастилените валци;
– QC Infeed за настройка подаването на листа (преден
ръб).
ROLAND 700 HiPrint (машината с всестранни
възможности) и ROLAND 700 DirectDrive (шампионът
при подготовката) са новото поколение ROLAND 700
на MAN Roland.
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ROLAND 700 DirectDrive е конципирана за високопроизводителен печат с нов потенциал за рационализация. Машината осигурява печат на ниски тиражи (под 5
хил. екз.) и повече от десет поръчки на смяна. ROLAND
700 DirectDrive е интересна за печатари, които печатат
лице и гръб с удължени обръщателни устройства на
осем, десет или дванайсет печатни секции. Възможна е
икономия на до 60 процента от нормалното време за
подготовка, а при използване на пакетите QuickChange,
на PressManager или ColorPilot – дори още повече.
При ROLAND 706 например, смяна на поръчка с нисък
тираж се осъществява нормално за 10 минути, а с DirectDrive – за 4 минути, което означава потенциални
икономии от 50 000 евро годишно (при 2000 смени на
поръчки в година и разход на час 250 евро).
При ROLAND 706 смяна на поръчка с висок тираж става нормално за 16 минути, а с DirectDrive – за 6 минути,
което означава потенциални икономии от 83 000 евро
годишно (при 2000 смени на поръчки в година и разход
на час 250 евро).
Изключително важен и интересен е направеният извод,
че ROLAND DirectDrive изисква нулево време за смяна
на печатната форма!

Йозеф Аумилер,
ръководител Производствен маркетинг
& Търговия с ролни
и цифрови печатни
машини, MAN Roland
Druckmaschinen AG,
вицепрезидент на Print
City, представи темата
„Съвременна технология за илюстрационен
печат с горещо сушене”.

ROLAND 700 DirectDrive

Г-н Аумилер постави в началото на изложението си
проблема на световната печатарска индустрия – Днес
са нужни нови и свежи импулси!
Какво означава това? За сегмента вестници – нови бизнес модели, които включват нови продукти, нови компактни формати, нови търговски марки, творчески реклами, предоставяне на безплатни вестници и положително агресивен маркетинг. Новите бизнес модели
при сегмента списания включват творчески рекламни
концепции, нови продукти, корпоративни издания, атрактивни формати, специални реклами и крос медия.

HiPrint означава High Quality Printing (висококачествен
печат), най–високо качество на печат и облагородяване.
С ROLAND 700 DirectDrive MAN Roland въвежда електронното директно задвижване на машинни компоненти при листовия печат. С тази нова разработка е възможно едновременно провеждане на различни видове
подготовка.

Г-н Аумилер разгледа световния пазар на илюстрационния ролен офсетов печат. Средният годишен пазарен
обем за периода 2004 г. – 2006 г. възлиза на един милиард евро. Регионалната пазарна структура показва, че
47 % от този обем се осигурява в Европа, 24 % – в Азия,
Австралия, Африка, Латинска Aмерика и 29 % – в Северна Aмерика. MAN Roland притежава 38 % от светов-
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ния пазарен дял на оборудване за илюстрационния ролен офсетов печат.
Интересно е развитието на консумацията на хартия в
Западна Европа през последните 25 години. От 1985 г.
до 2005 г. средният годишен ръст на хартия за листов
офсетов печат със студено сушене (Coldset) е 2,2 %, за
ролен офсетов печат с горещо сушене (Heatset) – 7,6 % и
за дълбок печат – 2,4 %.
Подобряването на възможностите на печатните машини за периода 1995 г. – 2006 г. е представено на примера
на машината LITHOMAN. Печатната скорост е нарастнала с 36 %, мaксималната ширина на ролата – с 41 %,
а производителността – с 93 %. За сметка на това макулатурите са намалели от 100 % на 35 %, а времето за
смяна на печатната форма например при ROTOMAN е
намалено от 100 % на 9 %.

Машина COLORMAN при Издателската група Пасау

Инсталираният печатен капацитет за илюстрационен
ролен офсет в Eвропа е нарастнал от 1995 г. до 2006 г. от
70 на 135 милиарда евро. Забелязва се обаче, че броят на
инсталираните машини в Европа е намалял за последните 10 години от 1141 на 865 машини.
За илюстрационна продукция е необходима по правило
специфична за клиента печатна технология. При това
към илюстрационните ролни системи се поставят следните изисквания:
– системите да са конструирани за 24 часова работа
през 7 дни от седмицата с максимална производителност на печат;
– малък брой макулатури и максимална степен на използване;
– висока надеждност на процеса при използване на различни консумативи;
– високо максимално качество на сгъване;
– потребителски ориентирана конфигурация на печатната машина.
Особено внимание заслужават днес вестникарските
машини с горещо сушене, от които MAN Roland има вече 144 машини и така заема водещото място на пазара.
Пример за този тип машини са COLORMAN при Издателската група Пасау; GEOMAN при Media–Druck, Австрия; UNISET при Universal Web, Дурбан и UV системата при Herold във Виена.
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Представена бе новата роля на производителя на печатни машини през погледа на MAN Roland.
В заключение г-н Аумилер подчерта стремежа на концерна към:
– непрекъснато обновяване на основния бизнес – печатните системи;
– разширяване на потребителски ориентираните системни предложения;
– фокусиране върху успехите на клиента и създаване на
партньорства за осигуряване на добавена стойност;
– оптимизация на единичните разходи и разходите за
цялостния жизнен цикъл на машината.

Системата PrintNet
на MAN Roland бе представена от Андреас
Aплин, Производствен
маркетингов тим
Printnet, MAN Roland
Druckmaschinen AG.
Работата в мрежа в издателствата и печатниците през
90-те години се е заключавала в оптимизация на цехове
и отдели, но с фокусиране само върху един цех или отдел (всъщност изолирано решение). В началото на новото хилядолетие оптимизацията е вече фокусирана
върху отделното предприятие. Днес говорим за мултинационална мултифирмена интеграция и оптимизация.
Потенциал за работата в мрежа / производствена
верига:
Въвеждане на единични данни.
Не се губи време, благодарение на множество входове.
Оптимизацията, която е фокусирана само върху един
отдел не е оптимална за цялото производствено предприятие.
Възможност за анализ на цялостния работен поток и
откриване на слаби пунктове чрез сравнителна оценка.
Управление на капацитета.
Оптимизация на всички ресурси.
Планът оптимизира времето и разходите за изпълнение
на поръчката.
Планиране на решения с printnet:
Интегриране на всички свързани отдели в една система
за планиране.
Автоматично планиране с различна стратегия.
Мениджър на „Производствения workflow“.
Постоянен контрол на данните за поръчката.
Въвеждане на поръчката за цифрово планиране в слу-
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чай на липсваща връзка към MIS (информационна система за управление)
Цифрово табло за планиране на цялостната производствена верига.
План за изпълнение на поръчката
Електронно табло за планиране изпълнението на поръчки на различни печатни машини и в различни печатници.
Определяне на оптимални производствени планове на
база описание на продукта.
Определяне на предварителни настройки колкото се
може по–рано – при автоматичното последователно
планиране.
Планиране на времето за поддръжка и ремонт.
Възможно разделяне на поръчката.
Смяна на поръчката в движение.
Представяне на производствения процес.
Следене изпълнението на поръчката по поръчковия
план
Проследяване поръчката върху таблото за планиране.
Състоянието на поръчката и грешките се регистрират
веднага.
Състояние на оборудването.
Производствен контрол от търговския представител.
JMF-базиран процес.
DataCollect е решението на MAN Roland за набиране на
цифрови данни в производствените помещения на печатницата.
Целите на DataCollect:
Осигурявяне на надеждни и релевантни данни за разходи за извършената дейност, използваните материали,
необходимите ресурси.
Достоверна техническа информация за реалните причини за престоите на оборудването.

Heidelberg доставя 200-та машина
Speedmaster CD 74 UV и утвърждава
водещата позиция в UV-сегмента
Неотдавна 200-та машина Speedmaster CD 74 UV напусна предприятието на Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) във Вислох–Валдорф.
Д-р Юрген Раутерт, член на Управителния съвет, отговарящ за продукцията и техниката при Heidelberg, връчи документа за собственост на клиента си Орлегарио
Фернандес – Artes Gráficas S.A., Лисабон, Португалия.
С юбилейната шестцветна машина Speedmaster CD 74
UV с двойно лакиращо устройство в печатницата се
осигуряват нови производствени възможности за печат
на етикети и приложения за опаковки. С над 90 души
работещи Орлегарио Фернандес печата в предприятието си етикети, опаковки и проспекти. До момента в печатницата има три машини Speedmaster SM 74, две тесноформатни системи за печат на етикети на Gallus и две
на Como. Печатницата е създадена през 1922 г. Тогава в
нея са работили само 11 души.

Високоценена UV технология

Защо printnet?
Това е едно последователно решение за цялата производствена верига без прекъсване на работния поток.
Висока степен на автоматизация.
Оптимизация на производствената верига по отношение на време и разходи.
Според MAN Roland Printnet е най-доброто решение за
осигуряване на максимално и постоянно качество.
Соб. инф.

Speedmaster CD 74 разполага при UV метода с интегрирана в машината UV технология. UV оборудването е
разработено заедно с печатната машина и по този начин
е напълно в съответствие с печатния процес. Тази концепция се оказа изключително добра за много специални приложения, които са интегрирани в Speedmaster
CD 74 UV, доказателство за което са продадените 200
машини за само четири години, както и водещото място
на Heidelberg в този сегмент. Ингетрираната UV технология предлага освен технически предимства също и
повече надеждност и здравословни работни условия –
сушилната система Heidelberg Drystar осигурява със
своята CAN-Bus връзка удобство при обслужването на
сушилното устройство от пулта за управлиние CP 2000,
както и съответно надеждно прекъсване на производствения процес при аварии и дефекти. Благодарение на
интегрираната система за изсмукване на пари Speedmaster CD 74 UV заема върхово място по отношение на
минималното количество на вредни емисии. Затова и
през 2003 г. Това бе първата печатна машина, която по-
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лучи сертификата на Германския печатарски съюз на
работодателите „Оптимизирана за UV печат“.

Развитие на UV технологията при Heidelberg
1986 г. Speedmaster CD 102 с лакираща секция
1992 г. Speedmaster CD 102 с две лакиращи секции
1998 г. Speedmaster SM 74 с UV подготовка
2000 г. Speedmaster CD 102 като машина за облагородяване на печатната продукция
2002 г. Speedmaster CD 74 с UV оборудване
2002 г. Speedmaster CD 102 Duo Press
2004 г. Speedmaster CD 74 Duo Press
2004 г. Speedmaster CD 74 с обръщане, UV оборудвана
2004 г. Speedmaster CD 102 PresetPlus с UV извеждане
2006 г. Speedmaster XL 105 UV
Heidelberg стартира ново стратегическо развитие, въвеждайки в края на 2002 г. Speedmaster CD 74 за UV
приложение. Докато преди това съответните машини с
различен форматен клас се подготвят за UV приложение от фирми партньори, напр. IST METZ GmbH, Нюртинген, то със Speedmaster CD 74 Heidelberg разработва
цялостно собствено решение. Концернът е изключително добре подготвен за производството на UV технологични системи, като се започне с изследователската и
развойната дейности, премине се през консултанската
и сервизната дейности и се стигне до коопериране с водешите търговски фирми. Това ново направление бе
продължено през 2006 г. с въвеждането на пазара на машината Speedmaster XL 105 с UV.

Развитие на пазара
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предлагантаа печатна продукция, осигурява ново по–
високо качество, особено в областта на облагородяване
на продукцията, а също допринася за намаляване на
времето за доставка.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

200-та Speedmaster CD 74 UV бе проданена на печатницата
на Орлегарио Фернандес – Artes Gráficas S.A., Лисабон, Португалия. По време на тържеството в предприятието на
Heidelberger Druckmaschinen AG във Вислох–Валдорф: Пауло Монтейро, Grafopel, Жао Баета и Ана Кристина Баета,
Орлегарио Фернандес, д-р Валтер Щелин и д-р Юрген Раутерт, Heidelberg, Руи Монтейно, Grafopel (отляво надясно)

Предстоящи изложения

През последните години се наблюдава интензивно развитие на UV пазара. Това важи особено за произвоството на кутии за опаковки, етикети, пластмасови опаковки, а също за висококачествената илюстрационна
продукция. Водещи в областта на използване на UV
технологията са пазарите в Азия, особено в Япония, а
също Англия, Франция, САЩ и Италия. В Германия се
наблюдава сериозен ръст на търсенето, което се отразява върху прогнозите за ръста на продукцията през
следващите години. При производителите на печатни
машини е калкулиран среден ръст от седем процета,
при производителите на сушилни системи – повече от
десет процента, а при производителите на мастила и лакове – дори 14,5 процента. Предимствата на тази технология са напр. моменталното втвърдяване на мастилата
и лаковете. При UV сушенето мастиленият филм съхне
за част от секундата и може веднага да се дообработва.
Този метод изисква естествено специални мастила, които съдържат съвършено различни свързващи вещества и допълнителни фотоинициатори. Освен това с тях
се осигурява максимален гланц при лакирането, като
при това отпада пудренето при сушене, намаляват се
макулатурите, увеличава се степента на съпротивление
и се намалява чувствителността на печатния материал.

– Предпечатни системи и системи за дизайн
на опаковки
– Печат на опаковки и на етикети
– Облагородяване на опаковките
– Производство на опаковки и довършителна
обработка на опаковките
– Нов дизайн за опаковки

За печатниците технологията за UV сушене открива
възможности за повишаване на разнообразието от

За повече информация:
http://www.printpack.de/main/Page.html

PrintPack 2007
Нюрнберг, Германия, 25 – 27 септември, 2007 г.
Специализирано изложение за опаковки
и за производство на опаковъчни материали

PrintPack предлага всичко, което е свързано с опаковките, всичко, което ги прави по–красиви и по–успешни
– от дизайна до производството.

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

Предстоящи и изложения
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GRAPH EXPO

FESPA Digital 2008

9 – 12 септември, 2007 г., Чикаго, САЩ
http://graphexpo.gasc.org/

1 – 3 април, 2008 г.
Geneva Palexpo, Женева, Швейцария
Изложение за сито– и цифров печат

IGAS
21 – 27 септември, 2007 г., Токио, Япония
http://www.igas-tokyo.jp/eng/index.html

interpack 2008

Labelexpo Europe 2007
26 – 29 септември, 2007 г., Брюксел, Белгия
http://www.labelexpo-europe.com/

IfraExpo
8 – 11 октомври, 2007 г., Виена, Австрия
http://www.ifraexpo.com/

PROCESSES AND PACKAGING
Изложение за опаковки – производство, машини,
системи и материали
24 – 30 април, 2008 г.
http://www..interpack.com
Организатор:
Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
тeл: ++49-(0)211-4560-01;
++49-(0)211-4560-900
факс: ++49-(0)211-4560-668
http://www.messe-duesseldorf.de/
interpack@messe-duesseldorf.de
Данни за interpack 2005 г.
2.654 изложители от 57 държави
176 964 поситители от 106 държави
(55 % от чужбина)

PoligraphInter

Drupa 2008

16 – 20 октомври, 2007 г., Москва, Русия
http://www.polygraphinter.ru/defaulteng.stm

29 май, 2008 г. – 11 юни, 2008 г.
Организатор:
Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06, D-40001
http://www.messe-duesseldorf.de/

Симпозиум на fogra
Druckfarbe & Papier 2007 (Мастила и хартии)

7 – 8 ноември, 2007 г.
Мюнхен, Конферентен център ArabellaSheraton
Цена за участие: EUR 950,–
http://www.fogra.org/
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1817 – 2007 година
KBA: 190 години партньор
на печатарската промишленост
На 29 ноември 1814 г., след 360 годишно използване на гутенберговата ръчна печатна преса, бе отпечатан първият екземпляр на лондонския вестник
Times с конструираната от Фридрих Кьониг и Андреас Бауер печатна машина с двойна обиколка на
цилиндъра, задвижвана от парна машина. Преди
190 години, на 9 август 1817 г. двамата инженери
основават в манастира Оберцел, недалеч от Вюрцбург, първата фабрика за производство на печатни
машини – фирмата Koenig & Bauer .
Прес–информация на KBA

Фабриката на Koenig & Bauer във Вюрцбург, построена
през 1901 г.

Парата заменя човешката сила – печатната машина
на Фридрих Кьониг и Андреас Бауер печата през 1814 г.
лондонския вестник Times (реконструкция, музей на KBA)

Първата ролна машина на KBA е продадена през 1876 г. на
вестника Magdeburger Zeitung

Периодични издания на MAN Roland Druckmaschinen AG
expressis verbis, бр. 22
Вестникарско производство
Expressis technics 33

Expressis business, бр. 4,
Маркетинг за средни печатници

Написано за нас
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