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Голям скок към висока ефективност
Системата за едновременно зареждане на
печатните форми се предлага вече за голямоформатните печатни машини ROLAND,
като включва пълната гама от формат 6
на ROLAND 900 HiPrint до най–големия формат 8 при ROLAND 900 XXL Perfector.
Технологията за едновременно зареждане на печатните форми (Simultaneous Plate Loading – SPL)
стартира преди две години като едно от седемте
подобрения за новото поколение на ROLAND
700 HiPrint. Тя е добре позната по цял свят като
технология за значително намаление на времето
за подготовка. Днес SPL е внедрена и при голямоформатните печатни машини ROLAND.

Голям скок при повишаване на ефективността и производителността чрез адаптиране на технологията
SPL при листовите офсетови печатни машини ROLAND 900 и ROLAND 900, XXL © Manroland Sheetfed

Как работи системата
Очаквайте брой 2 / 2017
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. юни т. г.

Също като при серията ROLAND 700, системата
SPL при ROLAND 900 дава възможност за едновременна смяна на печатните форми във всички печатни секции. Освен това офсетовите и на-
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тисковите цилиндри могат да се измиват автоматично паралелно на смяната на печатните форми,
което значително намалява времето за смяна от
11 на 4 минути при шестцветна печатна машина
(без процедура за измиване на валците). Това е
голям скок към висока ефективност!
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Впоследствие компанията увеличи печалбите с
инсталацията на втората 10-цветна ROLAND 700
EVOLUTION. И други производители отбелязват
подобни резултати.

По–висока производителност и отлично печатно качество
Серията ROLAND 900 има широко приложение
в търговския, издателския, опаковъчния и в сегмента за специален печат. Машините осигуряват
постоянно високо печатно качество. Освен това
форматът на ROLAND 900 е ориентиран към изискванията на клиента – предлага се от формат 6
до формат 8 при ROLAND 900 XXL Perfector
(1310 х 1870 мм).
Големият формат не означава компромис с качеството. Стабилната конструкция на печатната машина, висококачествените специални съоръжения
и иновативната хидростабилизация на ROLAND
900 са гаранция за изключително високото качество на печат.
Интегрираната SPL в комбинация с PPL или с APL
в голямоформатните печатни машини ще продължи да намалява времето за подготовка и да повишава значително производителността.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

© Manroland Sheetfed
Герхард Айххорн, собственик на Samson Druck и Лиза
Айххорн пред първата ROLAND 700 EVOLUTION

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Лангли: „Аз съм роландец“
Тони Лангли, британският индустриалец, който
преди пет години спаси от фалит направлението
за производство на листови печатни машини на
Manroland AG, отново потвърди ангажимента си
към германския машинопроизводител в Офенбах.

EVOLUTION увеличава печалбите
Новият стандарт при офсетовата печатна технология е ROLAND 700 EVOLUTION. Най–новото
предложение от Manroland Sheetfed, което стартира през 2014 г., осигурява значително увеличение на рентабилността при илюстрационния
печат и печата на опаковки в Европа, Азия, Австралия и Южна Америка.
ROLAND 700 EVOLUTION съчетава предимствата на уникалната технология DirectDriveR на
Manroland с други ключови иновации с цел да
осигури високи нива на гъвкавост, което се отразява на увеличаване на печалбите на печатарите.
Водещата австрийска печатница Samson Druck
GmbH инсталирана първата ROLAND 700 EVOLUTION през 2014 г. и регистрира почти веднага
увеличение на рентабилността.

Тони Лангли

© Manroland Sheetfed

Обръщайки се към германското ръководството
на фирмата, Лангли отбеляза колко много се е
променила компанията през последните пет години. Manroland Sheetfed е „..трансформирана
чрез елиминиране на свръхкапацитета и неефективността, продала е и е инсталирала 500 нови
печатни машини, осигурява сервиза на няколко
хиляди работещи машини по цял свят“.

Новините от света

Освен това компанията е разработила само за две
години изключително модерната съвременна и
високотехнологична печатна машина Roland 700
Evolution“.
Тони Лангли отбеляза, че фирмата не само е била
печеливша през всяка от последните пет години,
но и че вече е напълно възвърната първоначалната инвестиция и дори е реализирана печалба.
Лангли подчерта, че „ръководството и служителите са се справили отлично с предизвикателството да променят своя бизнес към по–добро.“
Обобщавайки, Лангли отбелязва с гордост „Аз
съм роландец“.
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на макулатурите в двуцифрено измерение. Направлението Industry 4.0 е включено в оборудването на новата печатна машина за опаковки.
Свързаният с автоматизацията глобален пакет от
услуги, който работи в реално време, е неразделна част от цялостното решение на manroland
web systems. Той предлага на потребителя достъп до трите вида услуги: решения, поддръжка и
съхраняване. Конкретно: реални разходи и постоянен достъп до TeleSupportCenter за времето на
експлоатация на системите, както и максимален
комфорт за получаване на резервни части от
склада на manroland web systems.
Прес–информация на manroland web systems

Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland web systems
разширява активността на пазара

Hunkeler Innovationdays 2017

С най–модерна технология за автоматизация manroland web systems революционизира
ролните печатни машини за разрастващия
се пазар за печат на опаковки.
Оптималното оборудване за хибридна машина с
офсетови, флексо- и дълбокопечатни модули се
предлага в зависимост от приложението (за фолио или за картон). Различните производствени
компоненти на manroland web systems се свързват с помощта на познатата PECOM-X система
за задвижване, обслужване и управление на работния процес. Първото оборудване от новото
поколение бе продадено като хибридна машина с
офсетови и дълбокопечатни модули за печат на
гъвкави опаковки. С разработването на този нов
сегмент manroland web systems поставя жалоните
за бъдещото развитие.
Дългогодишният опит на manroland web systems
при високоавтоматизирания офсетов печат предлага на фирмите за производство на опаковки
нови възможности за запазване на конкурентноспособността и осигурява решения, които отговорят на нарастващите изисквания на пазара.
Тези включват: печат на част от тиражите, намаляване на цените, постоянно високо качество на
печат, възпроизводимост, производство в реално
време, стабилност и осигуряване на високоинтелигентни продукти. Най–модерните системи за
предварителна настройка, регулиране и контрол
от manroland web systems позволяват намаляване

© Hunkeler AG

Изложението Hunkeler Innovationdays се проведе
за 12-и пореден път от 20-и до 23-ти февруари,
2017 г. в Люцерн. Посетителите имаха възможност да получат информация за новото при производството и преработката на дигитални печатни продукти.
Info: http://innovationdays.hunkeler.ch
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© Heidelberger Druckmaschinen AG
Heidelberg Primefire 106 е индустриална дигитална
печатна система с формат B1 и е резултат от партньорството на Heidelberg с Fujifilm

Дигитализацията в печатарската индустрия оказва влияние и върху дизайна на машините. Особено при индустриализираните и следователно високо ефективни производствени системи е важно
операторът да контролира постоянно всички
функции и значими процеси. От решаващо значение е лесният достъп до всички обслужващи
елементи, които трябва да бъдат проектирани така,
че при максимална степен на безопасност физическото натоварване да е сведено до минимум.
Модерните работни места трябва да дават възможност на оператора да използва пълния потенциал на оборудването и да намали до минимум
грешки при обслужването. Целта на Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg) е клиентите и
потребителите до използват безпроблемно тенденциите на дигитализацията.
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Нова KBA RotaJET L
Представената за пръв път на drupa 2016 RotaJET L
бе въведена неотдавна в производство от финландския производител на книги Bookwell Digital GmbH (версия RotaJET 130). KBA-Digital & Web
Solutions представи системата на изложението
Hunkeler Innovationdays от 20-и до 23-ти февруари в Люцерн. Специалисти от KBA информираха
посетителите относно технологията и възможните приложения на високообемната мастиленоструйна ротационна система. Серията RotaJET L
се предлага с ширини на ролата от 77 до 138 см
като 1/1 или 4/4 система, може да бъде конструирана много гъвкаво за конкретни приложения и
да се преоборудва в зависимост от изискванията
за ширина на ролата и за цветност.

© Koenig & Bauer AG
KBA RotaJet се отличава с висока гъвкавост, производителност и качество

Модулно изградената RotaJet L се допълва от
серията RotaJet VL за ширини на ролата 225 см.
KBA обещава на потребителя максимална гъвкавост, отлично качество на печат и висока производителност. Комбинацията от прецизната техника и актуалната мастиленоструйна технология
осигурява отлични резултати при печат върху
сложни субстрати.
Прес–информация на KBA

© Heidelberger Druckmaschinen AG
Централен модул на новото поколение Speedmaster е
пултът за управление Prinect Press Center XL 2. Интелигентният интерфейс между човека, машината
и работния поток подкрепя оператора при пълното
използване на възможностите на печатните системи.

Прес–информация на Heidelberg

Панаири, изложби, форуми
CHINA PRINT 2017
China Print 2017, деветото международно изложение за печатна техника и технология, ще се
проведе от 9-и до 13-и май, 2017 г. в новия изложбен център New China International Exhibition
Center (NCIEC) в Пекин. Това е едно от водещите
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световни специализирани изложения за печатна
техника и технология. Изложители от Китай и
чужбина ще покажат най–новите си продукти и
технологии. По време на China Print ще се проведат Международен форум за развитие на печата,
а също и различни конференции и семинари. Това превръща China Print в един от най–големите
пазари за печатарската промишленост и привлича професионалисти от цял свят.

По време на предишното изложение през 2013 г.
организаторите посрещнаха в Пекин 1326 изложители от 28 страни и 183 809 посетители.
За повече информация:
http://en.chinaprint.com.cn/huagang/printing/index.htm
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Print & Sign Букурещ

17–20 май, 2017 г.
Специализирано изложение за печатарската
промишленост
Организатор: Euroexpo, www.euroexpo.ro
За контакт: www.printsign.ro
Labelexpo Europe

Label&Print

26–27 април, 2017 г., Цюрих
Изложение за печатни, етикетиращи
и довършителни технологии
За контакт: www.easyfairs.com

25–28 септември, 2017 г., Брюксел
Специализирано изложение за етикети и печат
Организатор: Tarsus Group plc,
Великобритания, www.tarsus.com
За контакт: www.labelexpo-europe.com

Fespa
INPRINT

8–12 май, 2017 г., Хамбург
Специализирано изложение за печатарската
промишленост
Организатор: FESPA Global Events,
Великобритания
За контакт: www.fespa.com

14–16 ноември, 2017, Мюнхен
Специализирано изложение за индустриални
печатни технологии
Организатор: Mack Brooks Exhibitions Ltd.,
Великобритания
За контакт: http://www.inprintshow.com

