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Langley публикува резултатите 
за 2015 година

Langley Holdings plc, публикува неотдавна резул-
татите  от  финансовата  година,  която приключи
на 31.12.2015 г. Печалбата преди облагане с да-
нъци е 106,7 милиона евро при приходи от 874,5
милиона евро.  Групата има нулев дълг и почти
330 милиона евро парични резерви в края на го-
дината.  Президентът  Тони  Лангли  отбелязва  в
своя отчет, че 2015 г. е била изключително важна
за холдинга. 

Manroland Sheetfed,  най-голямото от петте под-
разделения  на  групата,  регистрира  за  четвърта
поредна година положителни резултати по отно-
шение на приходи и условия за работещите, т. е.
от купуването на фирмата в началото на 2012 г.
Всъщност фирмите Piller (електрически системи
за  информационни центрове) и  ARO  (лидер на
пазара за автомобилна заваръчна техника) са доп-
ринесли най–много за постигнатото през 2015 г.
Поради конюнктурата на  пазарите  за  цимент и
стомана  Claudius Peters регистрира сравнително
скромни резултати. Druck Chemie, производите-
лят  на  химикали,  който  приключи  първата  си
пълна година в групата, и Bradman Lake, специа-
лист по опаковъчни машини, отчетоха задоволи-
телни резултати, същото се отнася и за останали-
те фирми в холдинга. 

В заключение Лангли отбелязва приноса на бли-
зо 4300 служители на групата и коментира, че от-
личните резултати не са случайни. С поръчки на
обща стойност от 300 милиона евро той очаква,
че и 2016 ще бъде още една успешна година за
групата, която ще продължи да търси нови въз-
можности за закупуване на фирми. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed

                  Международният форум за ефективност и качество
на печата ще се проведе на 7-и юни, 2016 г.

в Дюселдорф, Германия, по време на международното 
изложение drupa.
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Водещ естонски издател инвестира 
в технология Roland

OÜ  Print  Best  повишава производителността на
печатницата си, инвестирайки в новите листови
офсетови машини ROLAND 700 EVOLUTION и
ROLAND 700 HiPrint  за  печат  на лице и гръб.
Постиженията се дължат основно на технологи-
ите InlineColorPilot и Simultaneous Plate Loading.

OÜ Print Best е специализирана в производството
на едно- и многоцветни книги с меки и твърди
корици. Естонската компания печата 2,5 милиона
книги с твърди корици годишно.

Близо 85% от книгите са за експорт в скандинав-
ски и северноевропейски държави.  Технологията
е  основна  предпоставка  за  успеха  на Print  Best
през 18-годишното съществуване на печатницата.

Една изключително важна инвестиция за фирма-
та  е  инсталираната  през  2010  г. ROLAND 708
HiPrint Perfector.

„Ежегодното  увеличаване  на  производствените
обеми означава ефективно управление на цвета и
съкращаване на времето за подготовка“, отбеляз-
ва генералният директор на компанията г-н Та-
нел Вендерстрьом. Тези два основни фактора и
добрата работа на наличните машини са повлия-
ли на решението на ръководството на  Print Best
за закупуване на още машини от Manroland. Това
са  петцветната ROLAND 705 EVOLUTION High-
Speed с InlineColorPilot и осемцветната ROLAND
708 HiPrint Perfector със Simultaneous Plate Load-
ing и InlineColorPilot които повишават произво-
дителността и качеството на печатните продукти.

© Manroland Sheetfed

Автоматични конфигурации на двете нови машини
повишават производителността при OÜ Print Best в
Естония

InlineColorPilot
Автоматично открива и коригира ин-лайн дори
най–малки цветови отклонения. С използване на
InlineRegister  и InlineColorPilot  е  възможно  ед-
новременно регулиране на пасера и управление
на  цвета.  Това осигурява постоянно високо ка-
чество на печат за целия тираж и спестява време
за подготовка.

Simultaneous Plate Loading (SPL)
SPL осигурява едновременна смяна на печатните
форми във всички печатни секции. Паралелно с
това се извършва и автоматично миене на офсе-
товия и натисковия цилиндри.

Съкратено време за подготовка
Със съкращаване на времето за подготовка се по-
вишава производителността, намаляват се произ-
водствените разходи и се повишава печалбата.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Manroland Sheetfed на drupa

manroland web systems повишава 
печалбата и пазарния дял 
през финансовата  2015 година

С марж на печалба от около 3% производите-
лят на печатни машини увеличава резултата до
6,2 милиона евро. Пазарният дял на новите оф-
сетови ролни системи нарасна до 45%, а реше-
нията за цифровото довършително оборудване
на  manroland web systems  се утвърди стабилно
на пазара. През 2016 г. се очаква по–нататъшен
ръст на печалбата. 

През 2015 г.  manroland web systems  успя да по-
добри пазарната си позиция във все още сериоз-
но  зависимата  от  конюнктурата  икономическа
среда. В сравнение с 2014 г. поръчките са се уве-
личили с повече от 10% на около 260 млн. евро.
Глобалният  пазарен  дял  на  компанията  при
пласмента  на  нови  ролни  офсетови  машини  е
достигнал 45% (36% през 2014 г.). Приложените
през 2014 г. мерки за преструктуриране на фир-
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мата,  както и подобреното използване на мощ-
ностите са показали добри резултати. 

„През  2015  г.  manroland  web  systems  генерира
положителен оперативен резултат от 6,2 милиона
евро преди лихви и данъци. Поръчките за нови
машини е в размер на повече от 150 милиона ев-
ро, което означава добро натоварване на произ-
водствените капацитети и повишаване на печал-
бата през  2016 г.“,  отбелязва управляващият ди-
ректор Йорн Госе.

На 31.12.2015 г. в компанията са били заети 1200
души (без външен персонал и обучаващи се), 1068
от тях в Аугсбург. manroland web systems  ще наз-
начи на постоянна работа и всички обучаващи се,
които завършват през 2016 г. В момента броят им е
63, а през септември 2016 г. ще бъдат открити още
16 нови места.

© manroland web systems

Новата дигитална довършителна система на manro-
land web systems допринася за повишаване печалбата
на производителя

Успешни проекти
През  2015 г.  COLORMAN e:line  бе  въведена  в
експлоатация в печатница Bamberg.  Индийската
Namasthe Telangana поръча CROMOMAN  4-1.
Непрекъснато расте и потребността от осъвреме-
няване  и  реконструиране  на  работещи  вестни-
карски и ролни илюстрационни машини. Пример
за това е преместването на една машина и ново
конфигуриране  на  една GEOMAN  при Fairfax
Media,  Нова Зеландия, както и преоборудването
на машина LITHOMAN с нова система InlineCut-
off Control dynamic (ICCd)  при Baumann Druck,
Кулмбах,  Германия.  Дългосрочните  сервизни
договори, напр. с клиента  Nation Media, Кения,
за поддържане на  COLORMAN e:line  са доказа-
телство за утвърждаването на manroland web sys-
tems като „най–добър сервизен партньор“.  Фир-
мата има поръчки за нови илюстрационни офсе-

тови машини от почти цял свят. Забелязва се по-
вишено търсене в САЩ, а западноевропейските
клиенти пък показват изключителен интерес към
иновациите.  Поръчките включват големи инста-
лации, като напр. четири 96-странични машини
LITHOMAN.

Решения за довършителните процеси – 
FoldLine и FormerLine

manroland  web  systems  успешно  развива  диги-
талния довършителен бизнес. Модулите FoldLine
и FormerLine за ин-лайн дообработка завладяват
пазарите. Една от причините за това е, че систе-
мите могат да се използват от различни произ-
водители  на  дигитални  печатни  машини.  През
2015 г. има поръчки от Южна Америка, Африка
и Средния Изток. Често  при производствените
системи работният поток на manroland web  sys-
tems се интегрира в софтуерните решения Work-
flowBridge и MasterQ.  Изключително  важно  за
вестникарското производство през 2015 г. е въ-
веждането в производство на  FoldLine  в  печат-
ниците Mengis Druck AG и Imprimerie de l’Aves-
nois. Швейцарската Mengis Druck AG е първата в
света, коята печата всекидневник само дигитал-
но.  Imprimerie  de  l’Avesnois  печата  дигитално
различни седмичници за северната част на Фран-
ция, с което осигурява индивидуализация на пе-
чатния продукт и повишава с това неговата прив-
лекателност.

Уверен старт през 2016 г.

manroland web systems  е наясно, че при ролния
офсетов печат индустрията стагнира. Компания-
та се стреми в рамките на пазара да разшири по-
зициите си при вестникарския и при илюстраци-
онния ролен офсетов печат и да продължи да бъ-
де движеща сила за иновации в индустриалния
дигитален  печат.  Водещото  в  промишлеността
изложение drupa в Дюселдорф, Германия (31.05.
–10.06.2016  г.)  предлага  отлична  платформа  за
представяне. 

Прес–информация на manroland web systems
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Панаири, изложби, форуми

Label&Print  ще се проведе на 6-и и 7-и април
2016 г. в Цюрих, Швейцария. 

За повече информация:
http://www.messeninfo.de/LabelPrint-

M13046/Zuerich.html

3D Print Expo Turkey ще се проведе от 5-и до 7-и
май 2016 г. в Истанбул.

За повече информация: http://www.demosfuar.com.tr

Новото на  drupa 2016
Дюселдорф, Германия (31.05.–10.06.2016 г.)

Печатарската медийна  индустрия се  променя.  Ус-
пешно навлизат нови технологии. С темите: печат,
функционално  производство,  опаковъчна  продук-
ция, мултиканални решения, триизмерен печат и
екологичен печат организаторите представят тези
промени  и  привличат  нови  потребители  с  нови
технологии и решения. 

За повече информация:
http://www.drupa.de/

Изложението Empack ще се проведе от 31.05. до
03.06.2016 г. в Хановер, Германия.

За повече информация:
http://www.messeninfo.de/Empack-

M621/Hannover.html

Международното изложение 
за оборудване, 
технологии и материали 
за печат и производство
на реклами
Printech 
ще се състои 
от 14-и до 17-и юни, 
2016 г. в Москва, Русия, 
МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 1, зала 3.

За повече информация:
http://www.printech-expo.ru/ru-RU/

FabCon 3.D,  изложението с конференция за но-
востите при триизмерния печат ще се състоят от
14-и до 16-и юни, 2016 г. в Ерфурт, Германия.

За повече информация:
http://www.fabcon-germany.com/fabcon.html
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Smart Print Shop на Heidelberg

Интелигентното използване на дигитална инфор-
мация при производството на печатни продукти
предлага  възможността  за  ефективно организи-
ране на сложни процеси и естествено свързаното
с това трайно повишаване на рентабилността.

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)  от-
кри навреме този потенциал и с въвеждането на
работния  поток  Prinect  през 2000  г.  стимулира
трайно дигиталната интеграция. Така печатници-
те могат да въведат индустриални процеси с ин-
тегриран  интерфейс  към  клиенти,  доставчици,
към самото производство и логистиката.

Новото  поколение Speedmaster,  което  ще  бъде
представено на  drupa 2016,  може лесно и бързо
да се интегрира в този дигитализиран процес.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Основна  част на  новото поколение  машини Speed-
master, които ще бъдат представени на drupa 2016, е
новият пулт за управление Prinect  Press  Center  XL.
Това е не само дигитален интерфейс при работния
поток, но и интелигентен интерфейс човек-машина,
който подпомага оператора при максималното из-
ползване възможностите на машината

Speedmaster XL 75 с новата технология Anicolor 2

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Добавете повече KBA 
към всекидневието

© Koenig & Bauer AG

Това е мотото на групата Koenig & Bauer (KBA)
на drupa 2016. 

Председателят на управителния съвет Клаус Бол-
ца-Шюнеман отбелязва: „Заедно с клиентите ус-
пяваме да  отпечатаме цветни висококачествени
продукти и по този начин внасяме усещането за
повече цвят във всекидневието.  Това искаме да
изразим както с  нашето мото,  така и с  нашето
представяне на drupa 2016.“ 

На  drupa 2016  групата   KBA  ще затвърди още
веднъж технологичния си принос към значимата
роля на печата в света на дигиталните медии.

С KBA 4.0. фирмата потвърждава стратегията си
да  повишава  ефиктивността  на  произвоството
при клиентите с използване на нови продукти и
услуги. От наличните дигитални данни KBA раз-
работва допълнителен стойностен потенциал. По
време  на  изложението  ще  бъдат  представени
първите резултати.

© Koenig & Bauer AG

В съответствие с мотото си на drupa 2016 „Доба-
вете  повече  KBA  към  всекидневието“  фирмата
ще  представи  разширено  портфолио,  което  об-
лекчава работата  на печатаря.  Фокусът е върху
производителност, надеждност, качество и ефек-
тивност.

Прес–информация на KBA

© Heidelberger Druckmaschinen AG





Новините от света 7

InPEQ Forum 2016

Единадесетата среща на балканските печатари и
техните европейски партньори, Международният
форум за ефективност и качество на печата, ще
се проведе на 7-и юни, 2016 г. по време на изло-
жението drupa в Дюселдорф, Германия, на щанда
на manroland web systems (С14, палата 14). 

Мото на форума: 
„Изтокът  среща  Запада  –  печатарите  обсъждат
възможности за по–висока ефективност и успех“.

Домакин на  InPEQ Forum 2016 е manroland web
systems.

Официален език на форума е английски.

InPEQ Forum 2015, Сибиу, Румъния

Домакинът  и  организаторите  на  InPEQ  Forum
2016  ще  представят  нови  възможности  за  кон-
такти и  сътрудничество  между  клиенти,  произ-
водители, печатници, училища и университети от
Източна  и  Западна  Европа,  а  също и от  някои
азиатски държави.

Експерти от  manroland web systems ще информи-
рат участниците подробно за тенденциите и перс-
пективите в печатарската и медийната индустрия.
Най–новото ще бъде демонстрирано на щанда на
manroland  web  systems.  След  презентациите  ще
бъде  посетена  печатница  недалеч от Дюселдорф.
Траспортът е организиран от домакина на форума.

Предварителен дневен ред 
на InPEQ Forum 2016: 

13:30 – Регистрация на участниците
14:00 – Откриване 
14:10 – Презентации на manroland web systems 
15:15 – Дискусия и допълнителна информация
16:00 – Посещение на печатница до Дюселдорф

Окончателният дневен ред ще бъде обявен заед-
но с началото на регистрацията за InPEQ Forum
2016, която ще стартира в края на март, 2016 г.

За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ, 

тел.: (02) 975 23 88; 
e-mail: trifonov@printunion-bg.org

– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum, 
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org

Info: InPEQ Forum

Очаквайте брой 2 / 2016
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. юни т. г. 
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