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Пакет за печат върху тънки хартии
В групата на тънките хартии са включени
печатни материали с маса от 35 до 60 г/кв.м,
предимно със съдържание на дървесна маса
и без пигментно покритие, понякога и сатинирани. Тънки хартии се използват често, но
не само при печата на издателски продукти.
Настройка подаването на листа
Тънките печатни материали се използват почти
във всички сегменти, например при печата на
реклами във вид на приложения и листовки, в
издателската област – за музикални издания, при
опаковките – за листовки с указания, при печата
на формуляри – за фактури и др.
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Важно за новия пакет за работа с тънки хартии е
системата за подаване. Важни са подаването и управлението на въздушншя поток
© manroland

При печата върху тънки хартии обикновено не се
достигат много високи скорости, тъй като материалите се придвижват не толкова стабилно и
надеждно както тези с дебелина между 0,1 и 0,3
мм. Често възникват проблеми с качеството поради подгънати ъгли, образуване на гънки или
скъсани участъци на листа. Това е особено неп-
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риятно за печатници, които обработват относително големи обеми тънки хартии. За решаване
на този проблем manroland предложи неотдавна
при машините ROLAND 700 новия пакет за работа с тънки хартии (Performance-Paket Dünndruck). Изследванията и тестовете показаха възможности за внедряване на множество технически решения в областта на подавача, печатната
машина, извеждащото устройство и антистатиката. Тези решения помагат за повишаване на
производителността с над 25 процента. Това се
отнася не само за повишаване на средната скорост на машината, но и предимно за намалямане
и отстраняване на спирания при подаването и извеждането благодарение на оптимиране разделянето и подаването на печатните листове.
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водственият процес при печат върху тънки хартии спира значително по–рядко и е на по–високо
промишлено ниво. Печатари потвърждават, че
движението на листа е много по–толерантно.
Прес–информация на manroland AG

Innovationsmanager Print
Cluster Druck und Printmedien (Клъстер печат и печатни медии) стартира инициативата „Иновационен мениджър по печата“ в
Германия.
Първата модулна инициатива „Иновационен мениджър по печата“ стартира в Центъра за печат и
медии, Исманинг, Германия на 10. 02. 2011 г. Мениджъри от отрасъла ще бъдат целево обучавани
в четири последователни модула до април т. г.
съвместно с IGEPA Group, Koenig & Bauer AG,
manroland AG, Oce Printing Systems GmbH и
VEGRA GmbH. В отделните курсове ще бъде засегнат цялостния печатен процес. Това е добра
възможност за печатници и за производители да
разработят нови търговски, производствени и
продуктови модели и да осигурят добри възможности за развитие на предприятията си.

За успешното отпечатване на тънки хартии са
важни както конструктивните промени при подавача и извеждащото устройсто, така и овладяването
на електростатичните проблеми
© manroland

Пакетът за работа с тънки хартии осигурява и
чисто формиране на извеждащия стапел, което
пък повишава производителността в книговезкия
цех. Пробите ясно показаха повишаване на производствената скорост, която за хартии с маса от
50 до 60 г/кв.м вече достига 15 000 листа/час и
повече – в зависимост от вида на хартията. Следните организационни и технически фактори са
особено важни за успешния печат върху тънки
хартии: температура в печатния цех (идеално е
от 18 до 22 °C), влажност в цеха (идеално е от 55
до 60 процента), влажност на стапела (идеално е
от 45 до 55 процента), складиране на стапелите
(поотделно, а не един върху друг) и време на въздействие на стапела (идеално е минимум 48 часа). Проведените проби показаха, че сега произ-

Завършилите обучението ще са в състояние да
изградят иновационни структури, да внедряват
нови идеи и да предлагат нови продукти и услуги в собствените фирми.

Участници в първата инициатива „Иновационен мениджър по печата“

Прес–информация
на Cluster Druck und Printmedien, Bayern
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тили нов продукт и искат да започнат с пробна
серия, за която са нужни малък брой опаковки“,
обяснява Герман Бродбек. „С Anicolor печатаме
рентабилно и много малки тиражи. Най–икономично е при печат с мастила, които приготвяме
от стандартните и комбинираме сътоветно сами.
Благодарение на технологията Anicolor това се
постига сравнително лесно и се запазва стабилността на мастилото при целия тираж. Казаното
важи най–вече за поръчки, където се ползва малко количество мастило и сложни печатни форми“, допълва Бродбек.

Технологията Anicolor на Heidelberg
се доказва при печата на опаковки
От м. януари 2010 г. фирмата Ebro Color, Албщат
е първият производител на опаковки в Германия,
който работи с машина Speedmaster SM 52-5 с
мастилен апарат Anicolor и секция за лакиране с
дисперсен лак на Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg). За поръчки с тираж над 20 хил.
листа се използва и една Speedmaster CD 74-5+L.
Ebro Color прехвърли изцяло пласмента си в интернет и произвежда кутии за опаковки с ниски
тиражи от 500 броя и повече. „Решението за използване на технологията Anicolor бе взето въз
основа на възможностите за конкурентноспособност благодарение на стандартизацията и автоматизацията на печатния процес при печата на
ниски тиражи“, обяснява Герман Бродбек, който
ръководи предприятието заедно с баща си Ерих
Бродбек. „Днес почти половината от всички поръчки за опаковки се печата с Anicolor машината
и от инсталацията й до днес на нея са отпечатани
вече над 2,5 милиона листа.

В сравнение с класическия офсетов малкоформатен печат мастиленият апарат Anicolor намалява
времето за подготовка с близо 70 процента. С отпадането на настройката на мастилените зони и
по–краткото време за миене е възможно също и
по–бърза смяна на поръчките. Тъй като машината при Ebro Color е готова за тиражен печат след
30 листа и макулатурите са до 90 процента по–
малко, Anicolor явно допринася значително за
опазване на природната среда. „По този начин
използваме много по–малко макулатури от обичайните за офсетовия печат 200 до 300 листа за
началото на тиражния печат и допринасяме за
по–добър CO2 баланс на нашата продукция.“

Ebro Color е специализирана в производството на
кутии с ниски тиражи, които съставляват 95 процента от оборота на предприятието. Тиражите
варират от 500 до 10 хил. листа, обслужват се
около хиляда клиенти от Германия, Австрия и
Швейцария. Клиентите изпращат поръчките си
по интернет, където могат да се изберат опаковки
от общо 200 стандартизирани предложения.
Много кратко време за подготовка,
висока стабилност и минимум макулатури
при най–високо качество
Технологията Anicolor представлава ефективна
алтернатива за икономически изгодно производство на висококачествени нискотиражни продукти. „Тиражи от порядъка на няколко стотин листа
са особено изгодни за фирми, които са разрабо-

Герман Бродбек се радва на високо качество и ниски
разходи при Heidelberg Speedmaster SM 52 Anicolor
© Heidelberger Druckmaschinen AG
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Многообразие въпреки стандартизацията
Около 70 процента от поръчките при Ebro Color
се изпълняват повторно. Освен стандартизираните четирицветни поръчки голямо значение имат
и поръчки с едно или повече специални мастила
– техният дял е близо 20 процента. И тук Anicolor показва силата си. След няколко отпечатъка
специалното мастило е нанесено равномерно по
целия лист, независимо дали става въпрос за
малки логоси или големи участъци с негативни
елементи. За запазване на постоянно качество,
Ebro Color обработва с Anicolor предимно стандартни и специални мастила и лакове от асортимента Heidelberg Saphira.
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Машината е оборудвана с UV сушене, ротационно
напречно режещо устройство Q74 и система Make
Ready. Новата Concepta осигурява висока производителност и кратко време да подготовка, бърза
смяна на формата и на поръчката, както и съкращаване броя на макулатурите. Производствената
скорост достига до 305 метра за минута.

Чешката печатница Optys допълва портфолиото си
с новата Concepta на Müller Martini

Прес–информация на Müller Martini

Гъвкаво производство
при дигиталния печат
Многообразие в стандартизацията – Ebro Color предлага за избор 200 формата за кутии
© Heidelberger Druckmaschinen AG

Ebro Color е добър пример за това, как една печатница се развива с помощта на иновативни
производствени модели. Фирмата е създадена
през 1925 г. от Йозеф Фьогтле като акцидентна
печатница. Ерих Бродбек купува предприятиет
през 1962 г. и го изгражда постепенно като офсетова печатница. През 1975 г. тук е инсталирана
първата в Германия четирицветна машина Heidelberg Speedmaster SM 72.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Стотната Concepta работи в чешка
печатница
Müller Martini достави стотната печатна машина
Concepta в чешката печатница Optys spol. s.r.o. в
Опава. Това е вече трета машина на производителя, която се инсталира при Optys.

Griebsch & Rochol Druck изработва книги и приложения с помощта на Océ ColorStream 10000
Flex, специализирана за книги с ниски тиражи и
за технически издания.

Новините от света
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„С Océ ColorStream 10000 Flex реализираме значително повече цветни елементи с end-to-end дигитално производство, например при изработването на приложения“, отбелязва изпълнителният
директор на Griebsch & Rochol Дирк фон Кидровски.
„Много сме доволни, че такъв иновативен печатар като Griebsch & Rochol открива нови пазари
за цифров пълноцветен печат съвместно с Océ“,
коментира Себастиян Ландесбергер, изпълнителен вице-президент на Océ Production Printing.
Прес–информация на Océ

PrintCity представя проекта
Value Added Packaging

VAPack предлага следните предимства:
• повишено внимание от страна на потребителя, благодарение на новата и съответно на
комбинирани VAP технологии;
• повишено ефективно диференциране на продукти във всички области на пазара;
• нови възможности при разработката и позиционирането на марки.
В проекта VAPack на PrintCity участват фирмите
manroland, Merck, M-real, Kurz, Sun Chemical,
UPM и Weilburger Graphics, партньорът на алианса Bobst, както и технологичните партньори
Marbach, Reproflex и UpCode.
Проектът ще бъде готов за drupa 2012. Бъдещите
модули ще обхванат също и нови функции и нови възможности за прилагане на електронни медии и съответно връзката с тези медии.

По време на мероприятието manroland PraxisDialog 37 в Офенбах директорът на PrintCity Райнер
Кун представи за пръв път на германския пазар
първите мостри на дизайнерски опаковки, разработени в рамките на новия проект VAPack Value
Added Packaging (изработване на опаковки с добавена стойност) на алианса PrintCity.

Новият проект VAPack на PrintCity е предназначен предимно за собственици на запазени марки
и за дизайнери. Целта е да се инициира открита
дискусия за най–новите възможности и ползата
от иновативни технологии за изработването на
опаковки с добавена стойност (VAP технология).
VAPack проектът има за задача да постави на
предни позиции различни предимства на VAP,
които предлагат повишаване на атрактивността
на продуктите при диференцирането им на пазара и при разработването на фирмени марки.

Новият проект на PrintCity VAPack (Value Added
Packaging / изработване на опаковки с добавена стойност) се фокусира върху изискванията на собственици
на запазени марки и дизайнери

Повече информация за VAPack ще получите от:
info@printcity.de
Прес–информация на PrintCity
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Hunkeler Innovation Days
Изложението се проведе
от 14 до 17.02.2011 г. в Люцерн, Швейцария
Най–новото от Hunkeler

Високаскоростна линия за производство
на книги
Ефективност при дигиталното производството на
книти – тази гъвкава производствена линия е
предназначена за хартиени роли с ширина до 30
инча и производствена скорост до 200 м/мин. Тя
включва напречно и надлъжно рязане с Hunkeler
CS6-I и фиксиране на книжното тяло посредством нанасяне на лепило в новото нон-стоп звездовидно радиално извеждащо устройство SD7.
Хартиени ленти до ширина от 760 мм се обработват в коли с четири, шест или осем страници.
Възможни са различни видове сгъване.
Ново изследване – динамично перфориране
Прецизно по мярка – динамичното перфориращо
устройство DP6 осигурява различни форми на
перфориране, както и форматно щанцоване като
елемент на защита при изработването на билети.
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Управляваща платформа на Hunkeler
Осигуряване на отлично качество с модулите
Print Processor, Site Manager, Workflow Monitor и
Production Reporter, които предлагат идеални
предпоставки за надежден и висококачествен
контрол на производството на различни видове
документи.

Inline конфенкциониране на роли
Намаляване разходите за хартия и производствените разходи – Inline Punch & Perf Prozessor PP6
осигурява перфориране на краищата за транспортиране, надлъжно, напречно перфориране и
сгъване с перфориране, а също и щанцоване по
шаблон.
Комбинирана вестникарска линия
Предлага се комбинирана конфигурация за бърза
пренастройка от широкоформатен на таблоиден
формат вкл. съответен процес на сгъване. Динамичното нанасяне на лепило в модула за събиране на коли позволява многообразни производствени варианти, например нанасяне на лепило по
гръбчето на таблоидни вестници или на брошури.

Прес–информация на Hunkeler

Вие имате една от най–ефективните печатни
системи в света.
С нас тя ще продължава да бъде такава.
Надеждност благодарение на

и

.

Оригинални резервни части от manroland допринасят за това печатната машина да
осигурява задълго висококачествен печат и висока производителност. Същото важи и за
нашите сертифицирани консумативи. Вътрешнозаводският контрол и сертифициране
по DIN EN ISO 9001 гарантират високо качество на продукта. Вие можете да поръчвате
бързо и лесно при Вашите партньори в манроланд България, както и чрез онлайн системата manroland STORE 24/7. 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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Стратегически алианс
на manroland и Océ
От началото на 2011 г. manroland и Océ работят
съвместно по осигуряване дигитални печатни решения на база струен печат за печатарската промишленост.
manroland предлага цялостното производствено
фолио от промишлени мастилено-струйни производствени печатни системи на Océ, към които
се отнасят фамилията Océ Jet-Stream, както и
Océ ColorStream 3500.
„Тази кооперация открива пред нас многообещаващ растящ пазар, който е позициониран близо
до основните области на компетентност на manroland. Тази част от дигиталния печат е бизнес,
който все повече допълва индустриалния печат“,
отбеляза Герд Финкбайнер, председател на Управителния съвет на manroland при обявяването на
алианса в началото на декември миналата година.
Прес–информация на manroland AG

На Петия Балкански печатарски форум (BPF) в
Будапеща през миналата година бе стартирана
новата инициатива за обучение и квалификация
на печатари (Initiative for printers' education and
qualification – IPEQ), която има за цел да подпомага изграждането на квалифицирани специалисти. Първата среща по програмата IPEQ
ще се проведе в рамките на Шестия Балкански печатарски форум на 28. 10. 2011 г. под мотото: „Професионално обучение и квалификация
– залог за дългосрочен успех“.
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Германия, Русия, Украйна и други европейски
страни.
q Кооперация между полиграфическите медийни
училища, университети и институции за обмяна
на професори и студенти.
q Кооперация по проекти на Eвропейския съюз.
q Oрганизация на спонсорство за обучение на
студенти и квалификация на печатари.
q Осигуряване на фондове за най–добрите студенти и за професионална квалификация на специалисти от региона.
q Спонсорите на IPEQ ще имат възможност да
представят програми за обучение и квалификация, както и технологична информация за техните компании.
В рамките на IPEQ manroland AG, патрон и основен спонсор на Балкански печатарски форум
осигури връзка с платформата на PrintPromotion
за обучение по интернет: www.learn4print.com.
Този модерен инструмент, разработен на базата
на съвременни методи за работа с училища и
компании е изграден в съответствие с изискванията на печатарската промишленост. Много от
членовете и партньорите на BPF вече регистрираха участие в курсовете learn4print.
manroland осигури също така и няколко професионални лекции, съдържащи ценна техническа
и технологична информация. Първата лекция
„One Touch – autoprint, Перспектива Печат 2020
на manroland за вестникарското производство на
бъдещето“ на проф. Герд Финкбайнер, председател на Управителния съвет на manroland AG,
изнесена за пръв път на 18. 11. 2010 г. в Медийния университет Щутгарт, ще бъде представена
от местни лектори в България и Румъния с подкрепата на manroland AG, Съюза на печатарската
индустрия в България, манроланд България, Съюза на печатарите “Transilvania” и manroland Румъния. Поканени са студенти и професори от националните училища и университети, както и членовете на печатарските съюзи в двете държави.

Партньори на IPEQ са менажери и представители от националните печатарски съюзи, членове и
партньори на BPF, представители от полиграфически медийни училища и университети от Балканските държави, Германия, Русия, Украйна и
други европейски страни.

Kodak и Konica Minolta подписаха
глобален договор за дистрибуция

Основните цели на IPEQ са:
q Изграждане на мрежа за професионална комуникация между полиграфическите медийни училища и университети от Балканските държави,

Според това споразумение, компаниите ще предлагат производствени системи от портфолиото и
на двете марки, осигурявайки повече варианти
на клиентите си, базирани на желани обеми, соф-

Прес–информация на Balkan Print Forum

Новините от света

туер и изисквания за изпълнение. Комбинираната експертиза ще помогне на клиентите да създадат по–силен бизнес.
В Европа, съответно България, Коника Минолта
ще предлага дигиталните системи от серията
DIGIMASTER предлагащи висока скорост, производителност и надеждност.
Прес–информация на Коника Минолта България
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digi:media е конципирано като годишно изложение, през 2012 г. ще бъде интегрирано с drupa, а
през 2013 г. ще се проведе отново самостоятелно
от 11 до 13 април.
Прес–информация на drupa

Симпозиум на Fogra
„Дигиталният печат среща офсетовия“
23 – 24 май 2011 г.

digi:media 2011

На тазгодишното изложение digi:media, което ще
се проведе от 7 до 9 април в Дюселдорф, Германия се очакват 130 фирми–изложители.
Ще бъдат представени девет основни теми: информационно съдържание, интернет решения,
работен поток, електронна медия, материали,
цифров печат, довършителна обработка, конфекциониране и сервизна дейност.
Сред изложителите на digi:media са следните
фирми: Hewlett Packard, Hunkeler Deutschland
GmbH, Ricoh, Xeikon, Xerox, Heidelberger Druckmaschinen AG, manroland AG, FKS, Horizon
GmbH, Koerber PaperLink GmbH, Kolbus GmbH
& Co. KG, Müller-Martini AG, Pitney Bowes Deutschland GmbH, Polar Mohr, Censhare AG, CGS
Publishing Technologies, Dalim Software AG, Diron GmbH & Co. KG, Direct Smile GmbH, Esko
Graphics, infowerk ag, Kinetik GmbH, Neo 7Even
GmbH, One Vision Software AG, Xanté Europe.
Подробна информация ще намерите на страницата: www.digimedia.de

Конферентен център Sheraton München
Arabellapark, Arabellastraße 5, 81925 München

За повече информация: http://www.fogra.org

Договор между RR Donnelley и KBA
Концернът R. R. Donnelley & Sons Company, Чикаго и Koenig & Bauer AG, Вюрцбург подписаха
споразумение за кооперация. Договорът предвижда по–нататъшна разработка, изработване и
пласмент от страна на KBA на дигитални решения, базирани върху разработените от RR Donnelley Apollo и други мастилено–струйни дигитални печатни технологии.
Прес–информация на Koenig & Bauer AG

Очаквайте брой 2 / 2011
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. юни т. г.

