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Ново поколение ServiceKit
за вашия мастилен апарат
Увеличава производителността и надеждността на печатната машина. Запазва качеството на продукцията.
Мастиленият апарат е важна част от всяка офсетова печатна машина. Проектиран и произведен
с най–висока спецификация и прецизност, мастиленият апарат на Manroland осигурява оптимално ниво на производителност.
За да се гарантира експлоатационната ефективност е важно тази прецизност да се поддържа до
края на жизнения цикъл на машината. Износените части на мастиленият апарат пречат за правилното извеждане на мастиления поток. Те влияят
и върху способността му да реагира бързо и точно на командите за подаване. Частите на мастиления апарат са постоянно в движение и това води до износване и съответно до микроскопични
пробиви на материала, причиняващи колебания в
подаване на мастилото.
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Ink Fountain валяк

© Manroland Sheetfed
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Решението е: Manroland Ink Fountain ServiceKit
Това са предимствата:
Прецизен контрол и равномерно подаване на
мастилото. Машината реагира по–бързо на командите за контрол на цветовете, което ускорява
постигането на добър цвят, намалявайки макулатурите и поддържайки висока производителност.
Какво предлагат PrintServices:
– Доставка на пълен комплект мастилен апарат;
– Нови компоненти на мастиления апарат;
– Ново поколение и нова спецификация на дизайна и производството при мастиления апарат;
– Гарантиран най–висок стандарт за качество;
– Атрактивна цена за ServiceKit, включително и
за инсталацията;
– Намаляване престоя на машината благодарение
на бърза подмяна;
– Намаляване на непланирани престои;
– Подобрена експлоатационна ефективност.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

MultiMarcas Editoriais инвестира
в ROLAND 708 P 8/0 – 4/4 EVOLUTION
Бразилската издателска компания MultiMarcas
Editoriais Ltda. е голяма фирма, която инвестира
основно в сектора на образованието. Разположена в североизточната част на Бразилия, тя предоставя в продължение на повече от двадесет години продукти и услуги на национално ниво.

ROLAND 708 P 8/0 – 4/4 EVOLUTION – новата инвестиция на MultiMarcas
© Manroland Sheetfed
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MultiMarcas се фокусира върху разработването
на качествени материали за образователния сектор. За да се осигури най–високо качество на печат, компанията закупи през май 2018 г. новата
ROLAND 708 P 8/0 – 4/4 EVOLUTION, която
започна да работи в края на 2018 г. Машината беше конфигурирана с всички необходими опции,
за да отговори на изискванията на клиента за
осигуряване на кратко време за подготовка и висококачествен печат. Това е първата печатна машина с обръщане от типа EVOLUTION, доставена в Бразилия.
MultiMarcas Editoriais е добре познат клиент на
Manroland. Освен новата EVOLUTION, в предприятието работят още три машини ROLAND
HiPrint.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

Първата GEOMAN e: line
влиза в експлоатация
Вестникът Siegener Zeitung на медийната група
Vorländer е първата вестникарска печатница (основана на 10.01.1823 г.), която започва производство с новата GEOMAN e:line.
С помощта на различни пакети оборудване машината е адаптирана към индивидуалните нужди
и икономическото състояние на вестникарското
предприятие. С многобройни опции тя може да
бъде дооборудвана и модернизирана по–късно.
Така Manroland Goss предлага на своите клиенти
дългосрочни и гъвкави решения за бъдещо развитие.
Новата серия GEOMAN e: line е разработена с
особен акцент върху повишаване ефективността
на производството – с кратко време за смяна на
поръчката и с модерни системи за автоматичен
контрол на качеството при тиражния печат. Машината е идеална за средни по големина вестникарски печатници, каквато е Siegener Zeitung.
GEOMAN e: line се характеризира с ниски общи
инвестиционни разходи и ниски разходи за жизнения цикъл. Осигурява отлично качество на
продукцията и надеждност на производството.
Системата за контрол плътността на цветовете
IDCμ, разработена от manroland Goss специално
за вестникарски машини, осигурява постоянно
високо качество и трайно облекчава работата на
обслужващия персонал.
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представиха своите виждания за сектора. Конференцията бе модерирана от Сийз Вервей, президент на Интерграф и председател на KVGO (Холандската печатарска асоциация), и Майкъл
Mейкин, президент на WPCF и президент и главен изпълнителен директор на печатарската индустрия на Америка (Северна Америка).

Вестникарската машина GEOMAN e:line на manroland
Goss
© manroland Goss web systems

Както за много вестникарски печатници в цял
свят, така и за Siegener Zeitung е важно освен отлично съотношение цена/производителност, също
и осигуряване на индивидуална конфигурация и
оборудване.
„Благодарение на високата ефективност на GEOMAN e: line, предишното производство с две секции се осъществява много по–икономично само с
една машинна секция. В допълнение към отличното качество на печат, клиентът може да се възползва и от предимства като икономия на енергия
и минимално количество макулатури“, отбелязва
Волфганг Хизингер, продуктов мениджър в manroland Goss.
Машинопроизводителят ще подкрепя активно и в
бъдеще своя надежден партньор Siegener Zeitung.
Прес–информация на manroland Goss web systems

Конференция Бъдещето на печата 2019
Рекордeн брoй делегати – 76 от 26 страни участваха в тазгодишната конференция на Intergraf,
посветена на бъдещето на печата, която се състоя
в Лондон в края на м. май.
Мероприятието бе проведено с подкрепата на
WPCF (Световната асоциация на печатарите) и
BPIF (Британската печатарска асоциация).
Всяка година в края на пролетта Intergraf организира конференцията „Бъдещето на печата“, на
която пред представителите от европейската полиграфическа индустрия се излагат важни и интересни теми за бранша. На мероприятието,
проведено в Syon Park, Лондон, осем експерти

Лекторите предложиха изключително широк
спектър от теми. Конференцията започна с презентация на Чарлз Джерълд, главен изпълнителен директор на BPIF. Той информира за състоянието на печата във Великобритания и подчерта
многото „динамични, интересни неща, които се
случват в нашата индустрия“. Чарлз Джерълд отбeляза: „Печатът е удивителен при осигуряването на ангажираност и дълбочина на преживяването.“
След Чарлз Джерълд думата бе дадена на Фейе
Хокингс, управляващ директор на First Base Unlimited for Print Power, който разясни кaк творческите агенции вече разбират, че „печатът има
особено влияние, защото продуктът се запазва
по–дълго“. Въпреки това, все още е важно да се
повлияе върху вижданията на някои агенти и
клиенти по отношение важността на печатните
продукти. Професор Адриан ван дер Уийл представи резултатите от проекта COST Action EREAD, които ясно показват, че „хората обикновено четат“.
Следобедни лектори баха Алехандро Мата Лопес
от Fastmarkets RISI, който разгледа развитието на
цените на хартията и целулозата; професор Родриго Мартинс, който представи последните изследвания при хартиената електроника; както и
Гари Мелор от BPIF, който излoжи подробности
от текущ проект за оперативни подобрения в печатарските компании. След това присъстващите
се запознаха с изложението на Люк Лойд, мениджър изследвания в International Post Corporation,
който показа, че „печатът има много по–позитивно въздействие от електронната поща или он–
лайн рекламата“.
В заключителната презентация на деня Бернд Зипър, основател и главен изпълнителен директор
на zipcon consulting, представи своите виждания
за он–лайн печата и за цялата индустрия, като заяви, че „печатът няма да умре; той няма да стане
безполезен; но нискокачествените печатари ще
загинат.“
Прес–информация на Intergraf
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Генерална асамблея на Intergraf

изминалата година. Беатрис Клозе, генерален
секретар на Intergraf, направи общ преглед на
бизнес дейностите, Летиция Рейнод даде информация по политическите въпроси, Aни Сканлън
информира за изборите за Европейски парламент
през 2019 г., а Елисън Грейс представи новите
членове на Intergraf.
Прес–информация на Intergraf

Koenig & Bauer 4.0 – Печат
на опаковки & свързани услуги
На 20 и 21 май т. г. фирмата Koenig & Bauer информира експерти от цял свят по темата: „Дигитална трансформация и услуги при печата на
опаковки“.

© Intergraf

Сравнение на седемцветни картонени опаковки с отпечатъци, произведени със специални цветове
© Koenig & Bauer

Тридесет души, представители на национални
асоциации, членове на Intergraf, се срещнаха в
Syon Park, Лондон, в края на май за участие в Генералната асамблея на Intergraf, където се обсъждат и одобряват оперативни и финансови
въпроси от предходните и предстоящите години.
Бяха одобрени основните решения от предишната Генералната асамблея, както и докладa за дейността на конфедерацията, отчетите и бюджетa.
Приети бяха отчетите на Одитора, на Управителния съвет и на Управителния комитет. Освободени бяха някои от техните членови и бяха избрани
нови.
Служителите на Intergraf представиха доклади,
отразяващи дейността на конфедерацията през

За първи път в производствения процес на опаковки
бе интегрирана машината за лепене на картонени
кутии Omega Allpro 110 на Koenig & Bauer Duran
© Koenig & Bauer
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За пръв път бе показана цялата технологична верига за производство на опаковки, от предаването на поръчката до печата, щанцоването и сгъването на картонени кутии. Oтбелязано бе, че фирмата Koenig & Bauer е вече важен партньор в този разрастващ се пазар.
Прес–информация на KBA

Цифровизирани
и интегрирани процеси
Почти всеки печатар знае: Поръчката не може да
бъде изпълнена навреме, защото има проблеми
при един или друг процес, важни данни липсват
или е подаден погрешен материал в машината. И
така, какво е необходимо за постигане на възможно най–висока обща производителност?
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задачи, в резултат на което разходите, които не
добавят стойност, т. е. административните и свободните мощности, се намаляват. В епохата на
цифровата икономика потреблението на продуктите ще се окаже в центъра на бизнес моделите.
„Става въпрос за сравнение на собственост с
потребление“, отбеляза Херман.
Прес–информация на Heidelberg

Мастиленоструен и дигитален печат
Серията Océ LabelStream 4000 е подобрена
по отношение качество на печат и
производителност

На Търговския ден 2019, който се проведе в края
на май в предприятието на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) във Вислох–Валдорф,
тази тема беше подробно разгледана пред голяма
аудитория.
„Ние сме в преход от аналогова към цифрова
икономика на продуктите“, обясни професор д–р
Улрих Херман, член на Управителния съвет и
главен директор по въпросите на дигитализацията в Heidelberg.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

„Скоро в интернет ще се създава все повече автономна добавена стойност, което ще промени значително физическия свят, който познаваме днес.
За печатарската индустрия това създава нови
възможности, преди всичко за увеличаване на
производителността на процесите.“
В случая на свързаните с интернет печатни машини „цифровият близнак“ поема съвсем нови

Océ LabelStream 4000 Hybrid

© Canon

Canon обяви новости при дигиталната машина за
печат на етикети от серията Océ LabelStream
4000. Благодарение на разделителната способност на печат от до 1080 точки/инч и скорост на
печат до 75 м/мин. печатните машини и конвертори за етикети могат да разширят обхвата на
приложение, да увеличат пропускателната способност и да намалят времето за производство.
Новата максимална скорост, комбинирана с ширина на печат от 410 мм, осигуряват изключителна производителност от до 1845 кв.м/час.
Дигиталната печатна машина се предлага в конфигурация рола–рола и може да бъде разширена
до пълна хибридна конфигурация с индивидуална комбинация от допълнителни флексо–, облагородяващи и довършителни модули. Системата
ще бъде трансформирана в напълно интегрирана
еднопроходна линия за производство на етикети,
която може да бъде адаптирана към различни
нужди и изисквания.
Серията Océ LabelStream 4000 ще бъде показана
от 24 до 27 септември 2019 г. на изложението
LabelExpo Europe в Брюксел (Белгия).
За повече информация:
www.oce.com
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Изложения за печатарската индустрия

Print & Sign Букурещ

TCT Show, Бирмингам
Изложение за 3D печат

Изложение
за печатарската
индустрия

24. – 26.09.2019 г.

09. – 12. 10. 2019 г.

www.tctshow.com

www.printsign.ro

Labelexpo Europe Брюксел

Fespa Eurasia Истанбул

Специализирано
изложение
за етикети,
етикетиране
и печат

Специализирано
изложение
за печатарската
индустрия
05. – 08. 12. 2019 г.

24. – 27. 09. 2019 г.
www.fespa.com

www.labelexpo-europe.com

COPI'S София
Международно
изложение
за печатни
и рекламни
комуникации

Рекорден брой посетители на тазгодишното
изложение European Sign Expo
Седмото поред издание на European Sign Expo
2019 (14. – 17. 05. в Мюнхен), специализираното
изложение за непечатни надписи и визуална комуникация, отбеляза рекорден брой посетители.

25. – 27. 09. 2019 г.
www.copi-s.com

Empack Стокхолм
Специализирано изложение
за иновации
в областта
на опаковките

© FESPA

02. – 03. 10. 2019 г.

European Sign Expo привлече специалисти от 82
държави. Освен посетители от паралелно провежданото FESPA Global Print Expo, изложението
бе посетено от общо 10 168 души, между които
множество производители на билбордове и светлинни рекламни табла.

www.easyfairs.com

За повече информация: www.fespa.com
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