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Четвърти Балкански печатарски форум
22 и 23 октомври, 2009 г.
Букурещ, Румъния
Продължение от брой 11/2009 г.
Изключително интересни доклади
Дайана Салагеан, мениджър интернационални
връзки, Agressione Group, Румъния подчерта в
доклада си „Румънският пазар на хартия и картон от гледна точка на групата Agressione“, че
както и в останалите европейски страни румънските производители на хартия страдат от икономическата криза. През 2008 г. в страната е имало
около 1450 печатници, 30 % от които – в Букурещ.
На пазара ясно доминират по–големите печатници, които изработват около 80 % от продукцията.
През последните няколко месеца десетки печатници фалираха, някои други са на ръба на фалита. Типично днес е забавеното плащане на поръчките, поставянето на изисквания за по–бързо
заплащане от страна на доставчиците, а банките
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в страната не подкрепят индустрията. Указатели,
вестници, списания и книги са повлияни от цифровите технологии, което означава намаляване
на тиражите, намаляване на обемите и на форматите (съответно намаляване потребностите от
хартия); рекламодателите търсят клиенти в интернет; по–младото поколение чете все по–малко.
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Камелия Буда, генерален мениджър на Euroexpo
Trade Fairs, Romania, представи компанията си
и подчерта важността на печатарските панаири и
изложения в Румъния. Тя отбеляза, че в региона
и в света „Панаирите и изложенията са абсолютно
задължителни за печатарската промишленост“.

Г–жа Салагеан представи няколко решения на
съществуващите в индустрията проблеми, а
именно: въвеждане на безплатни вестници на пазара; внедряване на нови видове продукти, напр.
персонализирани фотоалбуми, поздравителни картички, персонализирани календари и др.; фокусиране върху качествено съдържание; печат и
сортиране на променливи данни – възможност за
запазване на клиентите чрез предлагане на съответно решение; внедряване на специализиран печат (повече защитни елементи, гъвкави опаковки, нова функционалност, творчество при използването на мастила и лакове); фокусиране над
илюстрационня печат, който все още доминира
на пазара (около 50 %).
В презентацията си „Бъдещата съвместна дейност на страните–членки на Балканския печатарски форум“ д–р Росица Велкова, координатор на Балканския печатарски форум, изложи
амбицията на страните–членки да работят като
активна регионална медийна общност. Тя представи новия интернет сайт на Форума:
http://www.balkanprintforum.org,
който ще помогне да се засили обмена на новости и информация. Друга важна дейност на Балканския печатарски форум е провеждането на
срещи на Балканската специализирана преса и
активизирането на контактите с техническите
училища и университети от Балканските страни
и от някои страни партньори.

Дайана Салагеан представи 20-те най–големи печатници и основните доставчици на хартия и
картон в Румъния, както и някои данни за Agressione Group, която има 100 % частен румънски
капитал и работи вече повече от 17 години на пазара. Agressione разполага с 11 регионални офиса
и складове с площ от 14 хил. кв. м. Заетите във
фирмата са 110, а активните клиенти наброяват в
момента 2000. Обемът на продажбите през 2008 г.
е достигнал 34 000 тона, а през 2009 г. се очакват
около 37 000 тона.
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Участниците имаха възможността да дискутират
бъдещата съвместна дейност на Форума, а именно: обмяна на техническа информация, поддръжка на обучението и квалификацията на студенти
и печатари от региона, рекламиране на мероприятия в печатарската промишленост на Балканските страни, осигуряване на информация за Балканската специализирана преса. Първата среща
на представители от Балканските полиграфически училища и университети и на Балканските
журналисти се проведе след семинара. Срещата
показа огромен потенциал за бъдеща съвместна
дейност и коорпериране.
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на през 2008 г., е специализирана в областта на
офсетовия печат с горещо сушене на рекламни
приложения, както и на високотиражни списания.

Посещение на клиенти на manroland
в Букурещ и Брашов
На 23-и октомври гостите имаха възможността
да посетят две румънски печатници, да се срещнат със специалисти и ръководители, да обменят
виждания, мнения, информация и know-how.

Компанията Elixir Press в Букурещ, създадена
през 1994 г., е специализирана за развлекателни
издания, предимно списания и брошури с кръстословици. Тя е водеща на пазара в областта на
книжки с кръстословици със среден месечен тираж от над един милион екземпляра. Г–н Василе
Тирсолеа, генерален директор на Elixir Press,
представи на 80-те гости на Балканския печатарски форум новите машини от manroland – петцветната ROLAND 200 и четерицветната ROLAND 500 в действие.
Г–н Герхард Зунд, председател на Управителния
съвет и г–н Андраш Алберт, генерален мениджър
на EDS Romania S.R.L, приветстваха чуждестранните и румънските гости в печатницата си в
Гимбав, близо до Брашов. EDS Romania, създаде-

Преди около година печатницата бе оборудвана с
две хийтсет ролни офсетови печатни машини на
manroland – една LITHOMAN печатна линия (32
стр. A4 short grain) и една LITHOMAN печатна линия (48 стр. A4 long grain). 32-страничаната LITHOMAN има максимална дължина на цилиндъра
1260 mm, автоматичен регистър и контрол на
цветовата плътност, сгъвачна система с интегрирано шиене и достига максимална скорост на печат 65 000 оборота за час. 48-страничната LITHOMAN има максимална дължина на цилиндъра
1460 mm и достига максимална скорост на печат
42 000 оборота за час. И двете машини използват
високопроизводителната технология printnet за
ефективно пренасяне на многоцветни данни.

Петият Балкански печатарски форум ще се
проведе в Будапеща, Унгария, през втората половина на октомври, 2010 г.
Снимки: © Атанас Джаджев, България;
© Euroexpo Trade Fairs, Romania
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„Ще разширим сервизната си дейност и освен
съществуващите услуги и предлаганите резервни
части, ще засилим направленията Saphira консумативи, Prinect софтуер и интеграционни услуги,
както и консултации за предприятия от печатарската медийна индустрия“, подчерта г–н Шрайер.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
приема нова фирмена структура
На 26.11.2009 г. Управителният и Надзорният съвет на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) приеха решение за нова фирмена стуктура.
С цел повишаване ефективността на стратегическото развитие на концерна от 01.04.2010 г.
фирмата се разделя на следните направления:
Heidelberg Equipment (оборудване), Heidelberg Services (сервизна дейност) и Heidelberg Financial
Services (финансово обслужване). „Новата фирмена структура ще ни даде възможността да обслужваме клиентите още по–целенасочено и ефективно“, отбеляза председателят на Управителния
съвет Бернхард Шрайер. Надзорният съвет реши и
някои промени на ниво Управителен съвет.
Двете направления Heidelberg Equipment и Heidelberg Services ще заздравят стратегическото развитие на Heidelberg. Фирмата предлага на клиентите си както водещи на пазара технологични
продукти, така и множество иновативни услуги.
Освен това Heidelberg реагира на променящите
се структури в глобалната печатна медийна промишленост като разширява направлението Heidelberg Services. Целта е ефективна подкрепа на
клиентите на Heidelberg чрез успешно сервизно
обслужване. Досегашните отдели „Печат“ и „Довършителна обработка“ се вливат в новите направления. Непроменено се запазва направлението Heidelberg Financial Services.
„С Heidelberg Equipment ще продължим да изграждаме водещата си позиция в сегмента печат
на реклами, а също и при печата на опаковки и
тяхната довършителна обработка“, подчерта г–н
Шрайер. Heidelberg използва направлението Heidelberg Services, за да подчертае намерението си
да бъде най–добрият партньор за печатниците в
областта на услугите и сервизното обслужване.

Интегрирано производство –
ключ към успеха
Чешки производител на опаковки разширява
производството си
Pharming A.S. (Pharming) е един от водещите
производители на опаковки в Чехия. Предприятието има дълга и успешна традиция като производствен партньор на фармацевтичаната промишленост. Междувременно Pharming сe разви и
като партньор на хранителната и електротехническата индустрия.
Ръст на производството при щанцоване
с новата Dymatrix
След дългогодишен опит с машини за щанцоване
на други производители фирмата Pharming реши
да инвестира в технологията на Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg). Особено важно
значение има новата инвестиция в листовата
щанца Dymatrix, която бе инсталирана в предприятието Варнсдорф. „При избора на новата машина за щанцоване, която трябваше да замени
пет машини на швейцарски производител в рамките на програма за модернизация, разгледахме
множество предложения на различни производители, включително и на производители от Далечния Изток. При Dymatrix бяхме приятно изненадани от здравината на машината, която гарантира
висока точност на щанцоване и голяма продължителност на ползване на системата“, обяснява
директорът на Pharming инж. Вацлав Кломинек.
„Машината бе инсталирана безпроблемно и днес
работи с пълна сила и в съответствие с нашите
представи.“
С цел да отговори на изискванията на пазара и на
тенденцията за намаляване на тиражите Heidelberg инвестира постоянно в нови технологии за
минимизиране времето за подготовка на машините. С Dymatrix времето за настройка се съкра-
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щава благодарение на възможността за съхраняване на данните за поръчката – формати, вид и
свойства на материалите, които се използват при
повтаряне на поръчката. Машината се настройва
автоматично, като по този начин се намаляват
ръчните операции.
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инвестицията не бе еднократна. През 2009 г. в
производственото предприяти в Захради до Румбурк бе инсталирана новата листова офсетова
печатна машина Speedmaster CD 102.
Изискването за съкращаване времето за подготовка е също много важно за печатния процес,
тъй като днес поръчките трябва често да се изпълняват в срок от два до три дни. По данни на
производителя Speedmaster CD 102 осигурява
най–добри възможности в сравнение с печатни
машини на други фирми.

Листовата щанца Dymatrix – здрава конструкция гарантира висока точност на щанцоване и продължителност на ползване

При Pharming подготовката на модула за щанцоване
се съкращава вече с 30 процента

Интегрираното производство –
ключ към успеха
Инвестицията в машинния парк не бе единствената от страна на печатницата в полза на Heidelberg като партньор – интегрираното производство с работния поток Prinect бе още една стъпка
към бъдещето.

Самоподавачът поема автоматично важни настройки и така намалява значително времето за подготовка

Интегрирано решение на Heidelberg
Предлаганите от Heidelberg машини за производство на опаковки и техните възможности
бяха убедителни за собствениците на фирмата –

Чрез откритата системна архитектура на Prinect е
възможно както сменният майстор в печатницата, така и колегата в централата на предприятието в Прага да получат всички данни за статуса и
производството на машините. Prinect съзвава освен това подробни протоколи за производствения
процес, което е много важно за клиентите от
фармацевтичаната промишленост, тъй като се гарантира получаването на пълна документация.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Бързината е награда за онези,
които пестят време.
manroland ускорява темпото, когато това е най–необходимо
– тогава машината стои.
Подгответе се за изискванията на клиентите. По–ниските тиражи, с труд извоюваните цени и повишените изисквания към качеството изискват гъвкавост и
кратко време за пренастройка на печатните системи. manroland предлага точно
това. Например: високоефективни модули QuickChange, които съкращават времето за подготовка с до 20 процента; ROLAND 700 DirectDrive – шампион при
пренастройката, ускоряващ процеса на пренастройка с до 60 процента; системата
ROLAND InlineColorPilot, осигуряваща бърз цветови контрол. Превърнете
спестеното време в растящи печалби. WE ARE PRINT.®
манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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PraxisDialog 29:
Ефективност при листовия
офсетов печат
Проведеният през ноември т. г. PraxisDialog в
Офенбах постави основите и предложи решения
за оптимизиране на процесите при листовия офсетов печат.
По–евтино, по–добре, по–бързо. Времето е малко, изискванията към печатниците растат. Става
въпрос за висококачествени продукти, които
трябва да се изработят за максимално кратко време. manroland събра 80 участници от шест държави на поредния PraxisDialog, където бяха демонстрирани методи и представена стратегия за
ефективно управление на времето за производство. Формулата включва най–добри технологични
предпоставки, оптимална подготовка и довършителна обработка, благодарение на подходящ софтуер за свързване в мрежа и висококвалифицирани сътрудници. В началото на семинара Саша
Еренберг представи възможносттите на световния шампион за кратка подготовка ROLAND 700
DirectDrive в областта на повишаване ефективността при смяна на поръчката. Той обясни технологията на директното задвижване и поддържащите характеристики, които осигуряват икономия на време при печат и съответно добавена
стойност. Михаел Каплер от odd GmbH & Co.
KG представи собствен опит с машината DirectDrive. Нейната изключителна производителност
води до дългосрочен икономически успех.
Директно свързан,
комунициран в реално време
printnet свързва интегрираните в работния поток
машини. Maрсел Хенгели от фирмата Zeiler AG,
Швейцария, подчерта предимствата по отношение на съкратено време за подготовка, постигнати в резултат на свързването в мрежа на подготовката на поръчката, на печатния процес и
крайния продукт. Демонстрацията наживо представи високата ефективност на системата по отношение съкращаване времето за производство.
Отпечатани бяха три поръчки и бяха направени
две смени и две подготовки на десетцветната машина ROLAND 700 DirectDrive с обръщателно
устройство. Участниците наблюдаваха високото
производствено темпо на машината и краткото
време за подготовка. Преди и след обръщането
на листа InlineColorPilot осигурява стабилен печатен процес и намаляване на макулатурите.
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Сумата на всички процеси е решаващ фактор
Когато технологията и производството са добре
регулирани с цел съкращаване на времето, то тогава са необходими специалисти, които да се
погрижат за правилното осъществяване на процесите. Харалд Хеспер представи индивидуална
програма за квалифициране на сътрудниците – с
помощта на специални методи за анализ се разглеждат детайлно работните процеси в избрана
печатница по отношение на производствената
ефективност. Моментното състояние се сравнява
с препоръчваното, определят се оптимизационните потенциали и се обработват целенасочено.
Един от потребителите потвърди ценността на
тази програма и събуди голям интерес сред участниците, които обмениха мисли и опит в последващата дискусия.
Прес–информация на manroland AG

Гостите наблюдават с интерес автоматичната
смяна на печатни форми в печатните секции на ROLAND 700 DirectDrive – формите се сменят само за
една минута
© manroland, снимка: Роми Флайшер

ROLAND 700 HiPrint за водеща
печатница в Индия
Времето за настройка и сервизното обслужване са изключително убедителни за HT
Media Limited
При HT Media Limited в Делхи, Индия, бе инсталирана неотдавна новата машина ROLAND 700
HiPrint. По този начин печатницата разширява
капацитета си в областта на рекламния и илюстрационния печат.

Новините от света

HT Media Limited инвестира в една петцветна
ROLAND 700 HiPrint с модул за лакиране. В
производствения пакет е включена системата TelePresence, която позволява на печатницата при
нужда да получи бърза диагноза от разстояние, а
сервизният мениджър да осигури индивидуален
сервиз и поддръжка, ориентирани към състоянието на производствения процес.
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ROLAND 700 HiPrint при HT Media Limited е
предназначена за печат на илюстрационна и рекламна продукция. Печатницата получи многостранна печатна машина с кратко време за подготовка, която печата постоянно качество и изключително вискокачествена продукция. Решението
за покупката на листова машина от Офенбах е
взето не на последно място и поради доброто
сътрудничество с manroland в областта на вестникарския печат. HT Media Limited е отдавна
клиент на manroland и работи с две ролни печатни системи REGIOMAN и с три COLORMAN.
Индийското издателство печата множество заглавия, между които и Hindustan Times, вторият по
големина английскоезичен вестник в страната.

ROLAND 700 HiPrint за високоефективен печат на
рекламни материали при HT Media Limited, Индия.

Рай Наргис, търговски директор на manroland
Индия отбелязва: „Много сме горди, че такова
голямо и успешно предприятие като HT Media
Limited залага на ROLAND 700 HiPrint и на нас
като сервизни партньори. Радваме се да предложим последователна и постоянна сервизна поддръжка, а също и решения, които ще повишат
производствената ефективност и производствената стойност при клиента. Това са решения, които отговарят напълно на специалните производствени изисквания на този наш потребител.“

© manroland, снимка: Брехенмахер & Бауман

Прес–информация на manroland AG

На всички читатели желаем
Весела Коледа
и успешна нова 2010 година!

