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KBA-NotaSys става Koenig & Bauer Banknote
Solutions

ROLAND 700 отпечатва рекордни
50 милиона листа за 9 месеца
Южнокорейска печатница поставя нов рекорд с
инсталирането на ROLAND 705 3B EVOLUTION.
Южнокорейската печатница Gabwoo MoonHwaSa постави нов рекорд, отпечатвайки 50 млн.
листа за първите девет месеца от инсталирането
на най–новата печатна машина – ROLAND 705
3B EVOLUTION. С годишен оборот от 130 млн.
евро Gabwoo MoonHwaSa е специализирана за
производството на висококачествени списания и
книги.

Fespa Global Print Expo 2020
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С инсталирането на четвърта печатна машина
ROLAND 700 през 2018 г. компанията започна да
разширява бизнеса си в областта на висококачествени опаковки. „Благодарение на съвършената печатна технология на Manroland и силната
сервизна поддръжка, нашата компания регистрира бърз растеж,“ отбелязва изпълнителният директор на компанията, г–н Соон Кван Йеон. „Изключително сме доволни от производителността
на нашата ROLAND 705 3B EVOLUTION!“

Очаквайте брой 1 / 2020
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. март 2020 г.

Поддръжката на печатните машини е особено
важна за Gabwoo MoonHwaSa, поради което печатницата използва системата за поддръжка ProServ 360 ° на Manroland Sheetfed.
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„Честно казано, не бихме могли да си позволим
никакви повреди на машините, тъй като имаме
строг график за доставка на продукцията“, споделя г–н Соон Кван Йеон. Г–н Хюнг Йун Ан,
управляващ директор на Manroland Korea, пояснява: „Знаехме, че Gabwoo MoonHwaSa са особено загрижени машините да работят без престой. За да предпазим от възможни повреди, ние
им предоставяме Proserv Comfort, най–високото
ниво на поддръжка. Със сигурност това беше основният фактор за постигането на този забележителен производствен рекорд.“
Прес–информация на Manroland Sheetfed
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мето за настройка, но и гарантира постоянно високо качество на целия тиражен печат.
Компанията, в която работят двадесет души, е
специализирана в проектирането и производството на персонализирани масивни опаковки. Освен сгъваеми картонени опаковки за сектора на
здравеопазването, Impritex произвежда и за клиенти, които са много взискателни към качеството
и ценят гъвкавостта при изпълнение на поръчките. Благодарение на сертификатите BRC Packaging AA и ISO 9001, картонената опаковка отговаря на изискванията, поставяни от хранителната
и фармацевтичната промишленост.

Трета поред EVOLUTION за Impritex
През май тази година. фирмата Impritex, базирана във Вавре, Белгия, инвестира в нова шестцветна ROLAND 706LTTLV, оборудвана с двойна система за инлайн нанасяне на покритие – за
точково с UV сушене и за дисперсно.
Това, което е интересно за тази конфигурация, е
автоматизираната система за подаване и извеждане, управляваща до пет палети, с което се осигурява практически непрекъснато производство.

© Manroland Sheetfed

Новата ROLAND 700 EVOLUTION е третата такава машина при Impretex. Трябва да се отбележи
още, че една от печатните секции е 1000-та печатна секция, произведена за серията ROLAND 700
EVOLUTION.
Прес–информация на Manroland Sheetfed
Отляво надясно: мениджърът на проекта при Manroland Питър Ван Влиеден, операторът на машината Ахмед Хасани, мениджърът Ален Гранджейн и
ръководителят на продукцията Стефан Ван Дрогенброк
© Manroland Sheetfed

Непрекъснатото производство има смисъл само
ако качеството на печатаната продукция е стабилно гарантирано. За целта ROLAND 700 EVOLUTION в печатница Impritex е оборудвана със
системата ROLAND InlineColorPilot. Тази проверява автоматично и коригира дори минимални отклонения на цвета, което не само съкращава вре-

Модернизация на печатни машини
с добавена стойност
Тенденции за модернизация и персонализирани
решения от manroland Goss web systems за
вестникарския печат
Всяка печатница рано или късно се сблъсква с
проблема: модернизация или нова инвестиция?
По принцип почти всяка налична печатна машина, независимо от възрастта или производителя,
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може да се преоборудва така, че да отговаря на
съвременните изисквания на клиентите. Най–съществените предимства на модернизацията са
следните: запазва се съществуващата техника за
още години напред и се намаляват експлоатационните разходи благодарение на замяната с нови
резервни части. Не винаги е необходимо да се
направи цялостна и скъпа модернизация. manroland Goss е разработила решения като част от
своята програма Smart Retrofit Solutions, които
дават възможност за надграждане на отделни модули или за доизграждането им до най–съвременни технологии. Екип от експерти анализира и
оценява кое решение отговаря оптимално на съответния бизнес модел.

Много популярна модернизация, която се утвърди на пазара в това отношение, е подмяната на
стари електрически компоненти и едновременното инсталиране на модерна система за диагностика или отчитане.
Трябва да се отбележи, че не е необходимо цялостната модернизация да се проведе наведнъж.
Пълното преоборудване е сериозна инвестиция и
понякога е достатъчно да се осъществи постепено за няколко години. За целта manroland Goss
предлага Smart Retrofit Solutions – решения, които се съобразяват с индивидуалните изисквания
на клиентите.
Прес–информация на manroland Goss web systems

Océ се преименува на Canon Production
Printing
През октомври т. г. Canon Inc. и Océ Holding BV
обявиха промяна на официалното корпоративно
име (търговско име) на компанията Canon Group
Océ на Canon Production Printing.

© manroland Goss web systems

След присъединяването към Canon Group през
2010 г., Océ продължава да развива и произвежда
печатните си продукти под марката Océ. С преименуването от Océ в Canon Production Printing ръководството на компанията интегрира продуктите
на Océ под марката Canon и създава единство на
марката във всички области на печат. Промяната
на името на компанията влиза в сила от 1 януари
2020 г.

Модернизацията поддържа печатните машини
„млади“ и ги оборудва за бъдещите изисквания
на бизнеса. От една страна, тя удължава годността и експлоатационния живот на машината, а от
друга, привежда степента на автоматизация в
крак с технологичните изисквания. Ако пригодността на по–старата технология не отговаря на
изискванията и е необходимо увеличение на
ефективността, то правилното решение е модернизация. Тази води до по–високо качество на
продукцията и намаляване на престоите, тъй като техническото оборудване на системата се подобрява.

От създаването си през 1877 г. Océ въвежда редица
уникални технологии за копиране и печат. Чрез
по–нататъшната интеграция в Canon Group, Océ
ще продължи да развива основните технологии и
да увеличава пазарния дял като Canon Production
Printing, за да ускори растежа на илюстрационния печат на Canon Group в световен мащаб.

На свиващия се пазар на вестници съществува
явна тенденция към модернизация на оборудването. Много печатници се обединяват и желанието да се инвестира в печатна машина с двадесетгодишен производствен цикъл е естествено доста
ограничено.

Фирмите Ricoh и TIGER обявиха забележително
партньорство за въвеждане на пазара на термореактивни материали за селективно лазерно синтероване (индустриален 3D печат). Партньорството
съчетава специализираното портфолио на TIGER,
включващо TIGITAL мастила и повърхностни

Прес–информация на Canon Group

Ricoh и TIGER обявяват
ново партньорство
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покрития Drylac® & Wetlac®, с хардуерната
експертиза на Ricoh за предоставяне на услугата
end-to-end Additive Manufacturing (AM).
© Ricoh Europe

нична листовка A4. Новият Interposer дава възможност за подаване на предварително отпечатани листове или на неотпечатани разделителни
листове от две устройсва. Листовете могат да бъдат предварително отпечатани с офсетов печат и
след това да бъдат добавени в желаната позиция
към дигиталните отпечатъци. По този начин се
постига гъвкаво хибридно производство с дигитален и офсетов печат, като се използват оптимално предимствата на двата вида печат. Освен
това е подобрена значително и лекотата на поддръжката, което гарантира висока производствена ефективност за Versafire.
Прес–информация на Heidelberg

Партньорството служи на AM иноватори в индустрии като електрическа, железопътна, автомобилна и аерокосмическа, за бързо задоволяване на
търсенето на функционални и резервни части. Основните предимства включват изключителни
механични, топлинни, електрически и химически качества на 3D продуктите с изгодна цена.
Прес–информация на Ricoh Europe

Новата Heidelberg Versafire
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) продължава активно да разработва дигиталните решения Versafire EV и EP за илюстрационен печат,
които предлагат нови хардуерни опции за инлайн
довършителна обработка, а също и нова актуализирана версия на Prinect DFE, която не само поддържа съществуващите функции, но и предлага
нови такива.

KBA-NotaSys става
Koenig & Bauer Banknote Solutions
На 1 юни 2020 г. световния лидер на пазара за
печат на банкноти и ценни книжа KBA-NotaSys
ще бъде преименуван в Koenig & Bauer Banknote
Solutions. По този начин компанията следва общата цел за унифицирано именуване на фирмите
в Koenig & Bauer Group.
Известната компания, специализирана във високотехнологичен печат на банкноти и ценни книжа, е основана през 1952 г. под името Организация Giori, а през 1964 г. става De La Rue Giori. От
2001 г. компанията е част от германския концерн
Koenig & Bauer. Първоначално приема името
KBA-GIORI, а от 2011 г. – KBA-NotaSys. Настоящата нова промяна на името няма да засегне организацията и структурата на KBA-NotaSys.
© KBA-NotaSys

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Нови възможности: Versafire EP комбинира дигитален и офсетов печат в хибридно производство

С новите опции за подаване и довършителна обработка се осигурява по–голяма производствена
гъвкавост. Новият подавач Plockmatic е предназначен за високообемни печатни продукти с формат 330x700 милиметра, например за шестстра-

KBA-NotaSys е последната компания от групата,
която ще бъде преименувана на Koenig & Bauer.
Допълнението Banknote Solutions (Банкнотни ре-
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шения) към името на компанията майка Koenig
& Bauer отразява основната компетентност на
KBA-NotaSys, а именно: технологични решения
за отпечатване на банкноти.
Прес–информация на Koenig & Bauer

ша по време на шестия Packaging Inspiration
Forum на PrintCity в Хамбург, проведен на 28–
29.10.2019 г. Epple подчерта възможностите на
две серии офсетови мастила: BoFood MU за печат
на опаковки на храни и универсалното PURe®.

Fespa Global Print Expo 2020
FESPA Global Print Expo 2020 (IFEMA – Feria de
Madrid, 24 до 27 март 2020 г.), най–голямото изложение за ситопечат, широкоформатен дигитален печат, печат върху текстил и за рекламни технологии, информира посетителите за богатата
програма и специалните мероприятия.
© FESPA
© Epple Druckfarben

Опаковката се наложи в маркетинга като сериозно средство за комуникация и именно затова е
изправена пред големи предизвикателства.
Предотвратяването на отпадъците, както и спестяването на суровини и CO2 са социално значими теми и поставят задачи пред опаковъчната
индустрия. Какъв е приносът на печатарите в тази област? Това обсъдиха експертите по опаковане по време на форума, организиран от PrintCity.
Colour L*A*B* на FESPA Global Print Expo 2019

Изпълнителният директор на FESPA Нийл Фелтън обяснява: „FESPA е основана преди всичко
като платформа за обмен на познания в областта
на специализирани принтери. Тази индустрия се
характеризира с постоянно нови технологични
разработки и променящи се изисквания от страна
на клиентите. Богатата програма има за цел да
предостави на посетителите преглед на настоящите възможности и потенциала за растеж на
бизнеса. Ето защо всяка година инвестираме в
авангардна и атрактивна програма, така че нашите посетители да могат да вземат колкото се може повече от FESPA.“
Прес–информация на FESPA

За повече информация:
https://www.epple-druckfarben.com

KODAK 3D принтер за портрети
Подразделението за 3D печат на KODAK, нюйоркската компания за технологии за изображения, разшири гамата си от материали и аксесоари за 3D
принтера за портрети. Smart International, оторизираният световен лиценз на KODAK 3D Printing, въведе Acrylic и Nylon 6/66/12, както и огледални E3D hotends за по–висококачествени и по–
трайни 3D печатни модели.
© KODAK

Мастила за печат
на екологични опаковки
Как висококачественият печат на опаковки може
да бъде приведен в съответствие с екологичните
изисквания? На въпроса отговориха представителите на фирмата Epple Druckfarben, партньори на PrintCity, а също и много експерти в бран-

KODAK 3D принтер за портрети

Прес–информация на KODAK
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На всички

наши читатели
желаем

весела Коледа,
успешна

и щастлива
нова

2020 година!

