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Азия и Източна Европа регистрират днес огромен ръст
при печата на книжна продукция, а в класическите индустриални държави от началото на хилядолетието
почти не се забелязва повишаване обема на печатните
книги. В тази област се очакват обаче серизни промени.
За периода от 2005 до 2010 година британският институт Pira International Ltd. прогнозира ръст от около 30
процента .
През първите пет години от 2000 г. насам бяха регистрирани сравнително незначителни положителни промени на пазара. Общо 7,2 % ръст, който доведе през
2005 г. до обща стойност от 33,3 млрд. евро за световната книжна продукция. До 2010 г. британският институт Pira International очаква обаче много висок ръст,
свързан с необходимостта от повишаване нивото на
обучене в развиващите се държави. Най–висок ръст се
очаква в Азия – прогнозата е за 56,5 %, следва Източна
Европа с 46,1 %. По–нисък е ръстът на пазарите в индустриалните държави. Но дори в Западна Европа се
очаква плюс от 8,9 %, което е значително повече от регистрираните през последните години 2,3 %. Подобно
развитие сигнализират и данните на Борсовото сдружение за германска книготърговия. През първите шест
месеца на 2007 г. Сдружението е продало с 4,5 % повече
книги отколкото за същия период на миналата година. С
няколко думи – това е ясно изразен ръст на пазара на
книги!
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Неуспехи при електронната книга
Характерно за развитието през последните години е
значителното консолидиране и интернационализиране
на производителите и търговците на книги. Много от
клиентите на MAN Roland направиха в това време сериозни инвестиции. Това са например френската група
CPI с германските си дъщерни фирми Clausen & Bosse в
Лек и Ebner & Spiegel в Улм, а също и дъщерните на Bertelsmann фирми GGP-Media в Пьоснек и BVG Berryville
Graphics в САЩ. През този период издателите положиха големи усилия да намерят допълнителни възможности, за да достигнат до крайния потребител. Но само
с малки изключения (напр. специални продукти като
енциклопедии) електронните книги не можаха да се наложат сериозно на пазара. Причината за това може да се
търси в силното развитие на книжния пазар в интернет
– издателите получават подробни данни, които предсказват с голяма точност количеството на продаваните
книги. Това означава намалени печатни тиражи с цел
минимизиране на складовите запаси. В резултат се намаляват и допълнителните тиражи, но също и броят на
книгите, отпечатвани по метода на цифровия печат.
Наблюдава се също така ръст на издаваните специализирани книжни издания с ниски тиражи, които по–рано
не бяха икономически ефективни, както и нарастване
на печата по поръчка.
Важно е точното сгъване на печатни коли
Въпреки подобряване конюнктурата на пазара на печатната книга, пазарните отношения запазват високите
си изисквания. Тези включват тенденция към нарастване на заглавията, намаляване на тиражите и непрекъснатата ценова конкуренция предимно от азиатските
държави. Последното засилва търсенето на решения за
повишаване на производителността в предприятията
на Западна Европа и САЩ. Книги се печатат както на
листови, така и на ролни печатни машини. Именно затова MAN Roland предлага за печата на книги високо
профилирана програма. Изключително ефективна продукция обещават при листовия офсетов печат големите
формати 7B plus и 8 при машините Roland 900, XXL.
Форматът 7B plus предлага само пет процента по–голяма печатна площ на листа за печата на книги, но до 20%
по–високи потребителски предимства в сравнение с
формата 7B. Предимствата на формата 7B plus са пример за ефективно производство. Те включват намалено
време за подготовка, намалено време за производство,
намалени производствени разходи, както и предимства
при предпечата и довършителната обработка. При голямоформатните листови печатни машини може да се говори най–общо за намаляване на производствените
разходи. Допълнителни икономически предимства при
предпечатната подготовка и довършителната обработка са намаленият брой на печатните форми, по–високият капацитет за сгъване, което пък означава по–малко
станции на колонаборната машина при довършителната обработка.
Поради непрекъснатото намаляване на тиражите важно
значение за повишаване на производителността при
ролният офсетов печат придобиват автоматизацията на
процесите и по–нататъшното намаляване на времето за
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подготовка. Иновационният процес се концентрира тук
върху повишаване ефективността на сгъвачните
устройства. Затова MAN Roland преработи напълно
грайферните сгъвачни устройства, предназвачени
специално за печата на книги. В центъра на вниманието
бе поставена точността на сгъване с цел осигуряване на
точен регистър на страниците. При ниски тиражи
скоростта на пренастройка е много важна – също и за
сгъването. MAN Roland предлага дори и в Обединеното
Кралство, където има само три стандартни книжни
формата, нови решения за сгъвачните системи – двойно
паралелно сгъване. С цел повишаване на качеството и
на производителността водещите печатари на книжна
продукция инвестират освен в класическите машини
със студено сушене Coldset, също все повече и в
оборудване за печат с горещо (Heatset) и UV сушене.
GGP-Mediaр Пьоснек, Германия, която е част от групата Arvato, прояви изключителен интерес към UV технологията и съвместно с MAN Roland успя да заздрави
сериозно пазарната си позиция. Не напразно книгата
Harry Potter се печата в Пьоснек с машините на MAN
Roland!
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

InlineFoiler Prindor на MAN Roland
Студено нанасяне на фолио in-line
In-line облагородяването със студено нанасяне на фолио става все по–интересно за печатаря. Много печатници днес инвестират в технологията, предлагана с машината ROLAND 700 и със системата InlineFoiler Prindor. Имайки пред вид философията на печат с добавена
стойност (Value Added Printing) на MAN Roland, клиентите оценяват много правилно и точно допълнителната
стойност, която се постига чрез интегриране на апликацията с фолио в листовата офсетова печатна машина.
Печатниците използват системата InlineFoiler Prindor
за изработване на най–разнообразни печатни продукти,
например на поздравителни картички, етикети, висококачествени илюстрации или факсимилета. Особен интерес към новия метод проявяват производителите на
кутии за опаковки, които търсят нови и икономически
изгодни решения за облагородяване с фолио. При това
се използва вместо едноролковата, все повече многоролковата технология, при която се прилагат паралелно
до пет ролки различно по ширина фолио за „студена“
in-line апликация с лъскаво фолио.
Значително повишаване на капацитета
Печатницата Leunisman, която е част от групата за опаковъчна продукция rlc, инсталира в предприятието си в
Хановер, Германия през последното тримесечие на
2006 г. една машина ROLAND 700 с осем печатни секции, два лакиращи модула и със системата InlineFoiler
Prindor в многоролковата ú версия.
В рамките на групата за опаковъчна продукция, където
в различни предприятия работещите над 500 души произвеждат продукция за 80 млн. евро, Leunisman изра-
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ботва висококачествени опаковки за лосиони и козметика. Печатницата използва InlineFoiler Prindor предимно с една ролка фолио за повърхностно и филигранно облагородяване на продукта, като след това
върху фолиото се печата с шест UV мастила и се нанасят още два лака. Директорът на печатницата Ханс
Кристиан Бестехорн смята, че дизайнерите на опаковки
и агенциите все още са недостатъчно добре запознати с
филигранните и надпечатните възможности за облагородяване, които предлага новата технология. Но и сегашните им изисквания и потребности осигуряват на
Leunisman изключителни предимства. Г–н Бестехорн
подчертава, че новата машина с InlineFoiler Prindor осигурява значително повишаване на капацитета, тъй като
се спестява съответно необходимия оff-line процес на
облагородяване. Освен това с машината на MAN Roland се постига при in-line процеса изключително
висока точност на пасера. И разбира се, разширение на
възможностите за дизайн – на клиента се предлагат
съвършено нови и интересни сюжети.
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по цялата повърхност. Върху него печатаме четирицветно и с Pantone. Върху фолиото печатаме и растерови
преходи“, описва Щефан Кун някои от основните области на използване.

Изключително интересен за много от клиентите е печатът
със златисто фолио

Темата „гланц“ се оценява от клиентите често по различен начин. Някои клиенти фаворизират неоспоримия
висок гланц на горещото преговане, а други предпочитат по–матовото въздействие на студеното фолио.
„С InlineFoiler Prindor частично зяменяме горещото
преговане с фолио. От друга страна обаче печелим и
клиенти с напълно нови възможности и приложения“,
обобщава Щефан Кун положителния опит от последните няколко месеца.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Модулът за студено нанасяне на фолио InlineFoiler Prindor в
най–търсения вариант с три ролки фолио

Четири ролки печатат паралелно
Швейцарската печатница K+D AG е специализирана за
производството на кутии за опаковки. Фирмата има две
предприятия – в Берн и в Сейнт Гален с общо 80 души
заети в производството. K+D работи основно с клиенти
от фармацефтичната и козметичната промишленост.
През 2004 година фирмата бе първото европейско предприятие за печат на опаковки, което получи сертификата за най–добър производител (Good-ManufacturingPractice-Zertifikat) по ISO 15378 на опаковки за медицински продукти. От октомври миналата година в
Сейнт Гален работи една ROLAND 700 с шест печатни
секции, с два лакиращи модула и с многоролковата версия на InlineFoiler Prindor. Понякога се използва петролковата версия на системата, но най–голямо е приложението на четириролковия вариант. Многоролковото
приложение е вече стандартно, с една ролка почти не се
печата. Щефан Кун от фирмата K+D AG отбелязва, че
най–важното предимство на многоролковата система е
икономията на фолио. В зависимост от сюжета се използват различни ширини и различен брой ролки. „Новият вид на in-line облагородяването ни предлага освен
това безброй възможности. Апликираме фино фолио

Партньор за всеки бизнес модел
MAN Roland на IfraExpo 2007
Днес вестникарската промишленост се занимава интензивно със собственото си бъдеще и с бъдещето на
клиентите си. Как ще се наложат вестникарите в света
на крос- и мултимедиите днес и в бъдеще? Кои бизнес
модели обещават успех през следващите пет или десет
години?
Това са въпросите, които MAN Roland поставя в центъра на вниманието по време на изложението IfraExpo
от 8 до 11 октомври 2007 г. във Виена. Естествено, производителят на вестникарски и ролни машини номер
едно в света има готови отговори на тези въпроси. Те са
толкова многостранни и дифиренцирани, колкото и самият вестник. Темата на пресконференцията и за разговорите с партньори и клиенти от цял свят е как MAN
Roland се представя като партньор за всеки бизнес модел и кои продукти и технологии помагат за осъществяването на проектите. Специалистите от MAN Roland
очакват с радост експерти от цял свят на щанда си на IfraExpo 2007 във Виена.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG
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повишава нивото на сервизната ни дейност и как осигуряваме още по–ефективно обслужване за клиентите си.
За целта представяме за пръв път напълно нов продукт
за on-line поддържан сервиз.“
Джим Дан, търговски директор на Heidelberg USA допълва: „На щанда на Heidelberg клиенти и специалисти
можеха да се убедят, че Heidelberg е единствената
фирма, която успява да обвърже в общо решение продуктите си за предпечатния, печатния и довършителния
процеси с помощта на интегрирана работна система.
По този начин се увеличава ефективността и конкурентноспособността на клиентите на фирмата.“

Най–интересните новости на Graph Expo

Heidelberg на Graph Expo в Чикаго
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) представи на изложението Graph Expo от 9-и до 12-и септември
2007 г. в Чикаго множесто новости, които обхващат цялостната верига от стойностни решения за листовия
офсетов печат. На площ от над 2900 кв. м. Heidelberg
показа интегрирани решения за класическия и промишления илюстрационен печат и за печата на опаковки. Освен това тазгодишното изложение Graph Expo е
първото браншово мероприятие, където Heidelberg
презентира на отрасъла своята нова имидж кампания
HEI Tech.

В областта на печатния процес: Машината Speedmaster XL 105, шестцветна с лакиращ модул и удължено извеждане, машината Speedmaster SM 102 8-P+LX с
Preset Plus и технология Cutstar, машината Speedmaster
SM 52 4+L с технология Anicolor, новата in-line система
за цветово измерване и регулиране на процеса Prinect
Inpress Control, както и системата Foil Star за студено
нанасяне на фолио.
В областта на довършителната обработка: Новата
листова щанцоваща система Varimatrix 105 CS и машината за лепене на кутии за опаковки ECO 105.
В областта на работния поток: Напълно интегрираният Prinect Workflow, включително системата Prinect
Integration und Prinect Pressroom Manager.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Дни на отворени врати при Heidelberg
Решения за цялостната верига от стойностни
решения за листовия офсетов печат

Graph Expo 2007 е най–голямото през тази година изложение за отрасъла в САЩ, а за Heidelberg бе генерална репетиция за предстоящата drupa в Дюселдорф

„Северноамериканският пазар се характеризира от известно време насам с повишена инвестиционна активност, тъй като много от печатниците се стремят да осигурят конкурентноспособността си с високопроизводителни и висококачествени решения. Като най–голямото
през тази година изложение за отрасъла в САЩ, Graph
Expo се оказа много добра възможност преди следващата drupa специалистите да получат подробна информация за новите решения, предлагани от Heidelberg",
така д-р Юрген Раутерт, член на Управителния съвет,
отговарящ за продукцията и техниката при Heidelberg,
обобщава значението на американското изложение.
„Освен това представихме на посетителите възможността да видят наживо как с използване на интернет се

„Време за успехи. Време за Heidelberg“ е мотото на Heidelberg по време на Дните на отворени врати в Германия през
2007 година

Традиционните есенни Дни на отворени врати на Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
(HDD) ще се проведат пред настоящата година под мотото „Време за успехи. Време за Heidelberg.“ Настоящи
и потенциални клиенти на Heidelberg могат да се запоз-
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наят на място с решенията на Heidelberg. Подробно ще
се представят темите качество, производетелност и
икономическа ефективност. Посетителите ще имат
възможността да видят наживо производствените предимства на машините Speedmaster CD 74 или XL 105 (в
зависимост от мястото на провеждането на мероприятието) заедно с in-line системата за цветово измерване и
регулиране на процеса Prinect Inpress Control. Ще бъде
демонстрирана и технологията Anicolor на машината
Speedmaster SM 52, както и новите машини за лепилно
скрепване Eurobind 600 или съответно 1300, или пък
новата машина за щанцоване Varimatrix 105.
Очаква се голям интерес от страна на посетителите към
предлагания от Heidelberg сервиз на системите, както и
към презентациите по темата „Интегриране на процесите с Prinect“.
Освен това на специално организиран информационен
щанд посетителите ще могат да се срещнаст с експерти,
които ще ги информират за решенията на Heidelberg в
областта на бързо растящия пазарен сегмент на опаковките. В специализирани доклади и презентации
посетителите ще задълбочат познанията си в областта
на актуални браншови теми.

Есенните Дни на отворени врати на Heidelberg представят
множество решения за цялостната верига от стойностни
решения за листовия офсетов печат

„Дните на отворени врати в Германия представляват
вече стабилнен и доказал въздействието си инструмент
за поддържане на контактите с нашите клиенти. Смесицата от презентациите на продуктите, докладите на експерти и рамковите мероприятия се оценяват високо от
клиентите ни, които активно посещават Дните на отворени врати и инвестират в ново оборудване на Heidelberg", така Вернер Албрехт, Председател на Управителния съвет на Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb
Deutschland GmbH, обобщава опита на провежданите
през последните години Дни на отворени врати.
По–подробна информация ще намерите в интернет на
адрес: www.heidelberg.com/openhouse
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Нови връзки
между рекламни агенции и печатници
До къде достига познанието на рекламните агенции за
възможностите на цифровия печат? Каква добавена
стойност предлага цифровият печат за клиенти на рекламодателите? Тези и други въпроси ще се обсъждат на
конференцията на фирмата Océ за рекламни агенции и
печатници.
Océ, една от водещите световни фирми в областта на
цифровия печат, кани специалисти и клиенти на конференцията, която ще се проведе на 2. октомври 2007 г.
от 10 до 19 часа в Мюлхайм на Рур. Целта на мероприятието е да представи творческите възможности на
цифровия печат, да генерира връзките между клиент и
производител, както и да стимулира директният обмен
на информация. По време на конференцията рекламодателите ще споделят опита си с цифровия печат. Посетителите ще получат възможността да посетят една печатница, където офсетовият и цифровият печат се допълват оптимално.
Océ ще представи за пръв път предимствата на цифровия печат за агенции и печатници. Катарина фон Услар, търговски директор на Sans Serif, Берлин, ще говори за внедряването на цифровия печат при печата на
книги. Ларс Хармсен, търговски директор и творчески
директор на Finest Magma, Карлсруе, ще представи
многократно отличаваното типографско списание Slanted. Той ще разгледа темата: „Цифров печат – повече
творческа свобода и качество, което е сравнимо с това
на офсетовия печат“.
Мартин Буземайер ще сподели в изложението си защо
от гледна точка на печатаря офсетовият и цифровият
печат се допълват. Какво може да се осъществи икономически и какви допълнителни възможности предлага
цифровият печат при тиражи от само един екземпляр
или повече.
„Цифровият печат означава оптимална комуникация.“
Това е темата на Барт Зандерс, ръководител търговски
пазарен сегмент, Océ, Германия. Той ще предостави информация за това, как с помощта на цифровия печат се
повишава ефективността на комуникацията, подобрява
се обратната връзка и заедно с това и успехът на крайния потребител. Междувременно участниците в конференцията ще имат възможност да се запознаят и да
обменят информация. „Решихме, че ще е най–добре да
съберем творци и печатари на една маса“, отбелязва
Барт Зандерс, „тъй като и двете страни конципират високостойностни проекти за цифров печат и съответно
ги осъществяват.“
Конференция на Océ за рекламни агенции и печатници
Océ Eventcenter
2. октомври 2007 г.
10 – 19 часа
Solinger Str. 5 -7, 45481 Mülheim/Ruhr

Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG
За повече информация: http://www.oce.de
Соб. инф.
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Промени на пазара за ситопечат
Големи фирми и малки специалисти
От гледна почка на водещия производител на машини
за ситопечат THIEME GmbH & Co. KG на пазара за ситопечат се очертава ясна сегментация и специализация.
Големите печатници залагат в по–голяма степен на
автоматични многоцветни печатни системи, а по–малки фирми се специализират в областта на нови технически решения. Промишленият ситопечат придобива
все по–голямо значение.
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В рамките на това развитие в полиграфическото направление се очертават две групи потребители на ситопечатния метод.
На първо място това са големи печатници, които разполагат с голям машинен парк и които предлагат на клиентите си комплексно обслужване. Те инвестират в момента в автоматични и голямоформатни ситопечатни
многоцветни линии като напр. THIEME 5000 XL.
От друга страна това са малки и средни печатници, които се специализират в областта на специални продукти
и приложения. Тези фирми купуват и печатат предимно
с три четвърти автоматични машини, напр. THIEME
3000 със съответни допълнителни опции.

Ситопечат
за полиграфическата промишленост
Тенденцията е в посока високоавтоматизирани печатни
линни. „Новата многоцветна технология на машината
THIEME 5000 XL бе приета много добре от потребителите“, отбелязва Юрген Вайшедел. До момента не се
забелязва насищане на пазара. „Пазарът за многоцветни линии еднозначно расте.“ И то не само в Европа, а
също в САЩ и другаде по света.

Индустриален ситопечат
В резултат на постоянното повишаване използването
на голямоформатни офсетови и цифрови печатни машини се наблюдават сериозни промени на ситопечатния пазар. По–прости и масови поръчки се изработват
по офсетов печатен метод. По–сложните продукти обаче са все още приоритетни за ситопечатния метод.
Юрген Вайшедел, търговски директор за графични печатни системи при Thieme, не вижда проблеми в това
развитие, а по–скоро – нови възможности. „През последните години се наблюдават значителни промени на
пазара в полза на офсетовия и на цифровия печат, но
въпреки това ситопечатът запазва своето стабилно място.“ В полиграфическата промишленост ситопечатът
се използва предимно за печат върху пластмаса, а в техническите направления се откриват непрекъснато нови
специални приложения за метода.

Промишлените клиенти са една важна група потребители. Те се нуждаят от специални машини за отпечатване на функционални слоеве върху различни печатни
медии, напр. лепила, пасти и електропроводни структури. В последно време Thieme инсталира една ролна
ситопечатна машина за печат на сензори върху фолио,
както и една кръглотактова машина за отпечатване на
слънчеви батерии.
Клаус Месмер, търговски директор за графични индустриални системи при Thieme вижда в тази област голямо бъдеще за ситопечата. „Промишлените клиенти ще
бъдат скоро най–големите потребители на продукцията
на Thieme.“
За разлика от полиграфическия пазар, където новостите се въвеждат предимно при разработване на процесни и машинни технологии (машинни компоненти,
управление на процесите, автоматизация и т. н.), индустриалният ситопечат стои пред съвършено други предизвикателства. Според Клаус Месмер това са предимно самите области на приложение, които всъщност са
нови. В тези случаи е необходимо ситопечатният метод
и машинната техника да се разработят оптимално в съответствие с тези нови области на приложение.
Не само перфектната техника е важна за потребителя.
Важно е също надеждността за производителя и доставчика на машини.
„Големи и стабилни производители като Thieme, които
предлагат надеждно и бързо сервизно обслужване, са
търсени и предпочитани“, отбелязват господата Вайшедел и Месмер.
За повече информация: www.thieme-products.com
Соб. инф.

MAN Roland Bulgaria – EOOD; ул. „Нов век“ № 3, 1618 София
Тел. 02/9556135, 9559461; Факс 02/9559621
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Komori представя темата
„Свобода на изображението“
на изложението IGAS 2007 в Токио

LITHRONE S-44SP

Главната тема, която Komori представя по време на
IGAS 2007 е „Свобода на изображението“. Това означава, че Komori разработва най–високи технология,
най–добри продукти и системи за клиентите си, позволявайки всеки от тях свободно да избере онези, които
най–добре отговарят на изискванията му.
За втори път изложението IGAS се провежда като едно
от четирите главни международни изложения за печатно оборудване.
LITHRONE S40
Под мотото „Пет решения от Komori“ фирмата ще представи своите нови идеи в областта на технологията и
стандартизацията, както и решенията си за опазване на
природната среда.
Нови продукти, които фирмата подготвя на IGAS са машините Lithrone S44, Lithrone SX29, Lithrone S40, оборудвана с Sheetfed KHS-AI, а също и системата за студено преговане с фолио Komori Cold Foil, както и нови
технологии от типа на Operator Navigation System (операторска навигационна система).

„Петте решения от Komori“ се предлагат за решаване
на пет основни проблема, формулирани в бизнес плана
за иновации в промишлеността на AJ-PIA – All Japan
Federation of Printing Industry Associations (Федерация
на всички печатарски съюзи в Япония).
Петте решения включват:
1. Решение за удовлетворяване на специални изисквания на клиентите, например с помощта на системата
Komori Cold Foil, с UV coater или in–line die-cutter. Нови тук са машините LITHRONE S44 (шестцветна, 44инчова листова офсетова печатна машина + система за
нанасяне на покритие + UV втвърдяване); LITHRONE
SX29 (шестцветна, 29-инчова листова офсетова печатна машина + студено преговане с фолио + система за нанасяне на покритие + UV втвърдяване).
2. Високопроизводително решение, включващо машини, при които за едно преминаване на печатния лист се
постига високо качество, висока производитилност и
печат с обръщане. Това са машините SYSTEM 35SII
(4/4-цветна, 16-странична листова офсетова машина);
LITHRONE S40P (осемцветна, 4/4 цвята, 40-инчова
листова офсетова печатна машина с обръщане); LITHRONE S40SP (четирицветна или 4/4-цветна) 40-инчова
листова офсетова печатна машина с обръщане).

3. Решение за много бърза подготовка на машината,
комбиниращо печатната и електронната медия с цел
осигуряване на бърза смяна на поръчката и кратка подготовка при ниски тиражи. За това решение се предлагат машините LITHRONE S40 (четирицветна 40-инчова листова офсетова печатна машина с нови характеристики); LITHRONE S26 (четирицветна 26-инчова
листова офсетова печатна машина).
4. Гъвкаво многофункционално печатно решение, използващо компактни печатни машини, които удовлетворяват различни изисквания към качеството и вида на
печатната продукция. За това решение се предлагат машините SPICA 29P-W (четирицветна – 2/2-цвята, 29инчова листова печатна машина с обръщане), SPRINT
GS (двуцветна – 1/1-цвята, 26-инчова листова печатна
машина с обръщане).
5. Цялостно цифрово решение, което включва следните
продукти: K-Station, PCC, PQC, KMS, PDC-SII, K-ColorProfilerII, K-ColorMatchPro и др.
За повече информация:
www.komori.co.jp
Соб. инф.
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Gallus увеличава
производствената палитра

Професионален печат с Xerox 4595

Целта е предлаганите нови системи за печат и облагородяване на етикети да осигуряват по–висока производителност и високо качество на продукта.
Gallus представя най–новите си разработки на изложението Labelexpo Europe с три различни машини за печат на етикети.
Една от тези машини е Gallus RCS 430 с 430 мм широка печатна лента, която ще демонстрира печат на етикети по офсетов печатен метод в комбинация със сито-,
флексопечат и със студено преговане с фолио. За оптимален контрол на процеса и за последващото минимизиране на разходите за печат Gallus представя за пръв
път с Gallus RCS 430 и т. нар. Closed-Loop система за
управление на цвета.
При машината Gallus EM S се предлага нова ширина на
лентата – това е новата 340-мм версия. С хибридните
печатни секции с ръкавна технология и с директно задвижвания печатен цилиндър ще бъде демонстрирано
отпечатването на комбинирана поръчка по флексо- и
ситопечатен метод, както и студено преговане с многолентово фолио.

Xerox представи нова черно-бяла система, която е подходяща както за офиси, така и за производствен печат.
Печатната система Xerox 4595 работи със скорост от 95
страници за минута. Първата страница се извежда след
три секунди. Печатната система е готова за работа след
загряване в продължение на 71 секунди. Като се има
пред вид и високата скорост на сканиране – над сто
изображения за минута – може да се каже, че Xerox
4595 е една от най–високопроизводителните системи
при долния клас машини. Интегрирани Workflow функции предлагат възможност за ефективно използване на
системата и за използване на нови икономически решения. С Xerox 4595 се изработват дори професионални
фирмени брошури.
Печатната система може да се оборудва с до осем държатели за хартия. Така потребителят има достъп до
8225 страници и може да обработва високообемни поръчка. Системата заема площ от само 1,80 x 0,80 метра,
което позволява Xerox 4595 да се използва в офиси или
в малки и по–големи печатници.

Машината Gallus EM 280 пък ще демонстрира пред посетителите нов метод за компенсация дебелината на печатния материал.

Гъвкаво приложение и ниски разходи

На тазгодишното изложение Labelexpo Gallus предлага
за пръв път форум за разговори със специалисти от
фирмата по проблемите на печатните методи и технологии, а също и на използваните печатни материали.

Дуплекс функцията за печат на лице и гръб икономисва
не само хартия, но и пари в брой. Тонерът може да се допълва в процеса на печат – не е нужно системата да
спира. Така се избягва ненужно време за престой.
„Xerox 4595 свързва размерите на офис устройство с
възможностите на печатна машина и затова е интересна
както за големи офиси, така и за копирни киоски и малки печатници“, обяснява Карл Окснер, генерален мениджър на групата Производствени системи на Xerox
GmbH. „Тази печатна система е идеална за потребители, които постоянно печатат големи обеми от високопрофесионални материали. Системата е бърза, икономически ефективна и лесна за обслужване.“
Xerox 4595 се предлага в два варианта – с интегриран
контролер за нормална работа и с контролер Xerox
FreeFlow DocuSP за разширено печатно приложение.

За повече информация: www.gallus.ch
За повече информация: www.xerox.de
Соб. инф.
Соб. инф.
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Членовете на Intergraf дискутират
бъдещето на печата
Годишната Директорска конференция на Intergraf се
проведе на 3 и 4 септември т. г. Домакин бе Федерацията на Британската печатарска промишленост. Общо 25
души от 13 държави, членове на Intergraf, дискутираха
в Стратфорд на Ейвън актуалните проблеми на Европейската печатарска промишленост. Домакините запознаха присъстващите с най–интересното в развитието на британската индустрия, за новите възможности и
предизивикателства, стоящи пред печатарите в световен, в европейски, национален и локален мащаб.
Основната тема на дискусиите бе изследването на Европейската Комисия по въпроса за конкурентноспособността на европейската печатарска промишленост, за
запазването и развитието на компетентността в полиграфическата промишленост. Представителите от европейските печатарски съюзи одобриха представените
много точно предизвикателства за отрасъла и потвърдиха специфичните насоки за развитие и поддържане
високото ниво на Европейската печатарска промишленост като единствено верни за членовете на европейските печатарски организации. Участниците в Директорската конференция на Intergraf дефинираха съвместен план за действие, който има за цел да рекламира и
поддържа позитивното развитие на Европейската печатарска промишленост, отразявайки цялостно резултатите от информацията по изследването.
Жан Пиер Хабер от Европейската Комисия, който също
взе участие в срещата, приветства отчета и го определи
като отлична база за разработването на стратегия и цялостно виждане на Европейската печатарска промишленост за развитие през следващите няколко години.
Той подчерта, че Европейската Комисия ще помогне на
индустрията в процеса на внедряване на окончателния
план за действие.
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Интерес предизвикаха и представените в изследването
резултати от европейското изследване за експанзията
на печатни продукти от Китай. Бе подчертано, че по
въпроса за опастността от Далечния Изток и Китай все
още няма единно мнение. Необходима е повече информация и по–подробни изследвания в това направление.

Беатрис Клозе, Генерален секретар на Intergraf, отбеляза: „Съществуват няколко изключително добри фирми
в Европа, които съчетават в себе си високо качество,
компетентност и предлагат отлични и търсени печатни
продукти на пазара. Но това не важи за всички европейски печатници. Затова би трябвало резултатите от
изследването да се приемат по–скоро като предупреждение към всички нас. Ако съумеем да работим заедно,
за да развием решения, които могат да се внедрят на европейско, национално и фирмено ниво, както и да управляваме активно стойностната производствена верига в печатниците, то тогава със сигурност може да очакваме да се развием като силна и мощна промишленост.“
Участниците в Директорската конференция

Новините от света

11

Като начало Intergraf ще организира на 25-и октомври
2007 г. в Брюксел конференция на тема „Бъдещето на
Европейския печат. Промишленост, изправена пред
предизвикателствата на глобализацията“, където ще се
представят и дискутират резултатите от изследването.
Конференцията ще събере специалисти от печатарската промишленост на националните съюзи, членове на
Intergraf, представители от Европейската Комисия, както и производители и потребители от областта на печатарската промишленост. На конференцията ще бъдат
поканени и представители на европейската специализирана преса.
Участниците в Директорската конференция се запознаха също и с някои от изследванията на Университета
Вупертал, направени по поръка на Европейската Комисия с цел предоставяне на решения за ефективно използване на енергията в полиграфическите предприятия.
Intergraf информира за новите постановки по разработването и внедряването на ISO стандарти за офсетов
печат, както и за състоянието по развитието на проекта
Print Sells, който в момента стартира само в няколко европейски държави.
Проектът Print Sells предвижда и сериозна рекламна кампания в страните–участници – това е един от рекламните
плакати

Среща на участниците през вечерта на първия ден

Прегледът на икономическите тенденции за развитие
на Европейската печатарска промишленост, направен
по данни от националните печатарски федерации, показа сравнително големи различия в развитието на
промишлеността в източните и западните европейски
държави. Същото може да се отбележи по отношение
на заетостта и търсенето на специалисти за отрасъла.
Докато в Западна Европа печатарската промишленост
още страда от глобалната икономическа криза на
последните години, в източноевропейските държави се
наблюдава сериозен и бърз ръст на производството и
практически липса на безработица за отрасъла, естествено, при много по–ниско ниво на заплащане.
Дискутирани бяха и актуални въпроси по ново интернет представяне на информацията от Intergraf, положителните и отрицателните резултати от евентуално
създаване на нови алианси или участие в такива на световно и европейско ниво (UNI Europa Graphical, World
Print and Communication Forum и други).
Обменена бе актуална информация по инициативите и
проектите, които членовете на Intergraf подготвят на
национално ниво. Тук е важно да се отбележи, че при
необходимост е възможно за осъществяването на национални или регионални проекти да се получи помощ от
Intergraf или от Европейската Комисия.
Следващата Директорска конференция ще се проведе
през септември 2008 г. във Виена, Австрия.
По–подробна информация за съдържанието на обсъжданите теми на тазгодишната Директорска конференция на Intergraf, както и съответната документация, може да получите от Румен Трифонов, генерален секретар
на Съюза на печатарската индустрия в България
(trifonov@printunion-bg.org).
Соб. инф.

