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Най–новото от MAN Roland на тазгодишната drupa е
свързано с повишаване на производствената и енергийната ефективност. Важно място заема и увеличаването на стойностното качество на печатните продукти.

Нови разработки
Листови машини
Най–същественото в областта на листовите офсетови
печатни машини е облагородяването със студено фолио
със системата inlineFoiler Prindor на ROLAND 500, както и Inline измерването на цвета при големия формат.
Ще бъде представена новата ROLAND 900, XXL с обръщателно устройство (формати 7B, 7B plus и 8). Голямоформатната машина ще бъде официално пусната на
пазара по време на изложението в Дюселдорф. Тази нова машина с обръщане предлага отлични перспективи
за печатници, които се стремят към осигуряване на нови пазарни възможности.
Ролни машини
Много скоро след световната премиера на 80-страничната LITHOMAN, MAN Roland ще представи и концепцията за 96-странична LITHOMAN с ширина на
хартиената лента 2860 mm. Друга много важна възможност е автоматичната смяна на печатни форми APL –
при илюстрационния печат с машина LITHOMAN и
при вестникарския печат – за пръв път в историята на
печатарската индустрия с роботна техника.

Предимствата
на производствената ефективност
Листови машини
Намаляването на единичната стойност на продукта и
повишаването на скоростта на изпълнение на поръчката са фактори, които увеличават значително производствената ефективност. Това важи за цялото семейство
от Plus-формати – 0B plus, 3B plus и 7B plus. Особено
висока производствена ефективност се наблюдава естествено при ROLAND 700 DirectDrive с минимално
време за подготовка и при ROLAND 700 HiPrint със съответните модули QuickChange за намаляване времето
за подготовка. InlineColorPilot се използва за измерване
на цвета в печатната машина и намалява значително
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както макулатурите, така и времето за подготовка. Измерването и регулирането са възможни без изтегляне на
печатен лист от стапела. Особеност тук е т. нар. характеристика okBalance. С регулирането на сивия баланс
се постига по–стабилно качество на цялостната поръчка. Допълнителният анализ на процеса намалява макулатурите.
Ролни машини
Вестникарските машини на MAN Roland сочат пътя
към напълно автоматизираното вестникарско производство с помощта на автоматичната смяна на печатни
форми APL. MAN Roland разработи съвместно с фирмата KUKA Roboter GmbH роботна техника, която се
внедрява за пръв път в печатарската промишленост.
Машините LITHOMAN също ще бъдат представени
със системата APL. Нови при илюстрационния офсетов
печат са DynaChange и CutCon plus. С CutCon plus, класическа мехатронна система, MAN Roland успява да
намали значително макулатурите при смяна на хартиената рола и на поръчката. Системата DynaChange осигурява смяна на печатните форми при максимална скорост на машината и така силно намалява времето за
подготовка.

2

Printservices
С ProServ MAN Roland предлага на клиента цялостните възможности на печатните машини. Програмата е
актуализирана. Новите договори за сервизно обслужване на MAN Roland осигуряват съответно и нови възможности. Девизът е: Надеждност за продължителен
период от време. С новия модул Мениджър по поддръжката е разширен спектърът на услуги за процеса
TelePresence .
printcom
Със системата printcom MAN Roland предлага на клиентите си начини за използване на оптималните възможности на печатните машини по отношение на качество, производителност и производствени разходи.
рrintnet
Новата компонента на printnet, използвана за оnline въвеждане на данни, помага при отчитане на положителните и отрицателните моменти от изпълнението на дадена поръчка както на листова, така и на ролна печатна
машина. Новото за листовите машини е софтуерът за
предаване на поръчката директно в машината, осигуряващ оптимална последователност на печатните поръчки. При ролните машини новият printnet-Monitor
дава възможност за лесен контрол на продукцията.
printadvice
С новата марка printadvice MAN Roland предлага консултации в областта на планиране на сгради за печатници с намален разход на енергия, при осигуряване на
ефективна логистика на процесите или повторно използване на топлинна енергия, както и за управленски
процеси и решения.

Печат с намален разход на енергия
Предимствата на стойностното качество
на печатните продукти
Листови машини
ROLAND InlineFoiler Prindor предлага изключителни
качество при преговане със студено фолио. Това качество се постигаше досега само с горещо преговане. До
момента в 16 държави по света има вече 50 такива инсталации за средния формат. След drupa ROLAND InlineFoiler Prindor ще се предлага и за машините ROLAND 500.
Ролни машини
Допълнителното инсталиране на UV кули на вестникарски машини осигурява повишена производителност
и по–високо качество.

Новото при PRINTVALUE
PRINTVALUE обхваща четири продукта за печатния
процес. Трябва да се отбележи обаче, че единствено и
само успешното съвместяване и комбинацията от отделните части осигуряват качеството на продукта при
печатния процес.

Съвместно с клиентите си MAN Roland търси най–добрите решения за управление на енергийните разходи в
предприятието и за производствените процеси. Това
включва например повторно използване на топлинна
енергия, оптимизация на осветлението и повишаване
на ефективността на сушилните агрегати и системите
за сгъстен въздух, също и оптимално обновяване и поддръжка на печатните системи и стандартизация на печатните процеси. Печатните машини са съответно оптимизирани от производителя по отношение на кратко
време за подготовка и намален брой макулатури.
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Applied Innovations
при ролните печатни машини
По–високо качество при по–ниски разходи за единица
продукция – това са изискванията на печатниците.
Нужни са решения за управление на производствените
разходи посредством нови технологии, автоматизация
и свързване на процесите в компютърна мрежа. Ключовата дума за ролните машини е Applied Innovations
(приложни иновации). Това означава последователно и
целенасочено обновяване и оптимизация на процесите.
Трябва да се отбележи, че става въпрос само за иновации, които са ориентирани към потребителя, които са
надеждни и изпитани във всекидневната практика.
Най–добрият пример тук е роботът за автоматична смяна на печатните форми APL, използван при всички вестникарски машини на MAN Roland. С негова помощ се
намалява времето за смяна на формите до една минимална част от това, използвано досега. При машина с
двойна ширина на цилиндъра, напр. при COLORMAN,
смяната на печатните форми се осъществява само за 2,5
минути. Системите за регулиране на илюстрационни
данни допринасят значително за стандартизация на
процесите, за съкращаване на времето за подготовка и
намаляване на макулатурите. В практиката отдавна вече се е наложило например регулирането точността на
рязане. Планирани са и други разработки – ориентираното към илюстрационните данни решение мерене в
изображението, управление регулирането на краищата на хартиената лента, регулиране на пасера и на цветовата плътност. Автоматичното задвижване с QuickStart е например важна характеристика за процеса на
автоматизация, при което се намалява стартовата макулатура от няколко стотин екземпляра на под сто екземпляра.
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Ефективни големи формати
По–ниски разходи за единица продукция при еднакви
използвани ресурси – това важи и за ролния печат. Необходими са формати XXL, по–широки хартиени ленти
и формати. Успешно работещата през последните години COLORMAN, XXL с 24 вместо с 16 вестникарски
страници и максимална ширина на хартиената лента
2211 мм намалява разходите с до 20 процента, благодарение на компактната си конструкция и значително намалените разходи за поддръжка в сравнение с 16-страничната машина.
Неотдавна в печатница Fink бе пусната успешно в експлоатация първата 80-странична LITHOMAN. Тук става
въпрос за нов производствен клас – 2250 мм ширина на
хартиената лента, 1240 мм обиколка на цилиндъра и
производителност максимално 3,2 млн. четирицветни
страници A4 за час. Тази конфигурация от четири двойни печатни секции с две сгъвачни фунии по системата
2:5:5 осигурява най–високо производствоно многообразие. При формата A4 това са освен 80-те страници,
също и 2 x 40, 4 x 20, 8 x 10, 6 x 12, 4 x 16 или 2 x 32 страници. Осемдесетстраничната LITHOMAN предлага
нови възможности по отношение на постоянно високо
печатно качество, намаляване на макулатурите и
висока производителност.

Ефективност при листовия печат
благодарение на Value Added Printing
Value Added Printing (печат с добавена стойност) означава повишаване на производствената ефективност и
на ценността на продукта. За рекламната, издателската
и опаковъчната промишленост това е много добро приложение и интелигентни решения за автоматизация на
листовите офсетови машини.
При малки и много малки тиражи подготовката на печатната машина заемаше в миналото повече време от
тиражния печат. Дори при съвременната автоматизация
трябва да се обръща голямо внимание на решенията,
предлагащи повече време за печат и по–малко време за
подготовка. Печатници, които изработват предимно поръчки от до 5000 екземпляра и за които отпечатването
на десет поръчки на смяна е нещо нормално, ще получат с машината ROLAND 700 DirectDrive подходящото производствено средство. Директното задвижване осигурява паралелно изпълнение на различни подготвителни операции, които преди се изпълняваха последователно. Така времето за подготовка се намалява
значително. Клиентите съобщават да повишаване на
производителността с до 35 процента.
Към всичко това се добавят и модулите QuickChange на
ROLAND 700 DirectDrive и на ROLAND 700 HiPrint. Те
осигуряват големи икономии при подготовката и намаляване на макулатурите. С QuickChange Job се постига
бърза смяна на поръчката и на печатния материал, а с
QuickChange Color – икономии, благодарение на пре-
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цизната настройка на мастиления апарат. QuickChange
Coating позволява бърза смяна вида на лака, а QuickChange Clamp – бърза смяна на фóрмата за лакиране.

• защита на марката;
• опаковки на хранителни стоки;
• списания с добавена стойност.

Висококачествено облагородяване

Print4Life Lounge предлага отличната възможност за
дискусия със специалисти от различни области с нови
идеи и в широк спектър от практически приложения и
решения.

ROLAND 700 HiPrint предлага с множество inline модули най–добри условия за висококачествен печат.
Един, два или повече модула за лакиране, както е напр.
при Ultima-Variante са база за многовариантно inline
лакиране с дисперсни и/или UV лакове. ROLAND InlineFoiler Prindor е пример за осигуряване на постоянно
високо качество при студено нанасяне на фолио. Четирицветният inline надпечат предлага изключително
добри метални ефекти. Постоянно високо качество се
постига със системата ROLAND ColorPilot за измерване на цвета и регулиране подаването на мастилото и със
системата ROLAND InlineInspector за контрол на качеството .

Печатни продукти с
добавена стойност са
една от многото теми
в Print4Life Lounge на
drupa

Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Снимка: MAN Roland

PrintCity кани
в Print4Life Lounge на drupa
PrintCity-Allianz кани гостите на drupa да посетят единствената по рода си Print4Life Lounge в палата 6.

Изследвания и мостри на нови видове вестница и списания показват на издателите нови възможности. Иновационни технологии за Value Added Printing (печат с
добавена стойност) и за цифровия печат пробуждат
идеи за нови видове продукти и рекламни издания.
Нов дизайн за опаковки и нови производствени технологии разширяват функционалността в много области,
напр. при опаковките на хранителни продукти или при
защита на марката. Съвместяването на възможностите
на печата и на електронната техника откриват на широк
фронт нови пазари и търговски области.

Защо Print4Life Lounge?
Потребителите на печатни медии са движещата сила в
печатната и медийната индустрия. Купувачите на печатни продукти, собствениците на търговски марки, дизайнерите и издателите сами решават как да комбинират
маркетинговия микс. Те определят къде и кои печатни
продукти да се използват.
Print4Life Lounge на PrintCity представя възможностите, приложението, а също икономическите и дизайнерско–техническите основи за нови творчески концепции за печатния процес и при производството на
опаковки, като предоставя технологии и познания от
членовете на алианса.

Print4Life Lounge предлага на печатниците и на производителите идеалната възможност за обмяна на мнения
по въпроса как печатът ще допринесе за по–доброто позициониране, за по–силното идентифициране и по–ясното диференциране на продукти, марки или фирми на
пазара.

Print4Life Lounge ще разгледа следните теми:

При това предлаганите примери и мострени екземпляри показват нови идеи за реклами във вестници, списания, при опаковките и илюстрационния печат. Особено
внимание тук заслужава новият проект PRINTplusX на
PrintCity.

• PRINTplusX – тайните на добавената стойност;
• добавена стойност при UV-печата;
• Digital TransPromo;
• печат и електроника;
• добавена стойност при вестникарския печат;

Прес–информация на PrintCity
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за извеждане на отпечатаните листове, която тежи 41
тона. Машината е дълга цели 30 метра. След извеждащата система идва секцията за лакиране, която тежи
23,5 тона, после – шестте печетни секции, всяка по 23,5
тона, и накрая – самоподавачът с тегло 17 тона.
„Детайлите се доставят за монтаж на всеки три часа.
Така бе възможно да инсталираме Speedmaster XL 162
до края на деня на 8-и май. За целта работихме на две
смени“, обяснява Хаф.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Световна премиера
на Heidelberger Druckmaschinen
в палата 2 на Messe Düsseldorf
Тазгодишното специализирано изложение за печат и
медии drupa поставя особени изисквания към организационния талант на специалистите от Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg). За рекордно краткия
срок от само 28 дни в палати 1 и 2 на Дюселдорфския
панаир ще бъде изграден щанд с площ от 7800 квадратни метра.
„Изграждането започна на 1-и май. От 29-и май до 11-и
юни посетителите ще могат да видят комплектна печатница с предпечатни процеси, печатни машини и довършително производство, обединени в компютърна
мрежа. При нормални условия такава инсталация трае
около половин година”, отбелязва Франц Хаф, технически ръководител на изложбата от Heidelberg. Г-н
Хаф е убеден, че и за четири седмици е възможно да се
изгради щандът – това все пак е неговата осма drupa.

Предварителни резултати
От финансовата 2007/2008 година
на Heidelberg
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) отбелязва, че пазарът през 2007/2008 (1 април 2007 г. – 31 март
2008 г.) се е влошил чувствително. Оборотът, оперативните резултати и печалбата са под резултатите от предишния отчетен период.
Инсталирането на машините започна на 7-и май. В
7.30 часа сутринта бе доставена листовата офсетова
печатна машина Speedmaster XL 162 – колос с тегло
над 200 тона. Естествено, не е възможно най–голямата
машина на Heidelberg да бъде внесена наведнъж в
осем метра високата изложбена палата. Специален
транспорт пренесе през нощта отделните части от производственото предприятие на Heidelberg във Вислох/
Валдорф до изложбената палата в Дюселдорф. Там два
80-тонови товарни крана повдигнаха първо системата

„Изминалата финансова година бе повлияна особено
през втората половина от слабите конюнктурни прогнози“, отбелязва Бернхард Шрайер, председател на Управителния съвет на фирмата. „В някои региони това доведе и до намаляване на инвестициите.“
През текущата финансова година 2008/2009 също не се
очаква подобряване на пазарната ситуация. Сега, в навечерието на световното изложение drupa, е много труд-

Новините от света

7

но да се оцени възможният оборот през 2008/2009 г.
Затова Heidelberg ще публикува прогнозата за оборота
през настоящата година в началото на август, заедно с
числата за първо тримесечие.

позитивни ефекти: 144 млн евро). Свободният паричен
поток е 215 млн евро (предишен период: 229 млн евро).
За периода Heidelberg е успяла да намали работещия
капитал с 1,1 % на 32,5 %.

Днес може вече да се каже, че през първо тримесечие
на 2008/2009 г. оборотът ще е по–нисък от този за същия период на предишната година и оперативните резултати ще са отрицателни. Както първо тримесечие,
така и цялата година ще са натоварени с допълнителните разходи за drupa, с производството на нови серии
машини и ще са повлияни от силното евро.

Резултати по региони
и производствени направления

„След drupa и още преди Общото събрание на 18-и
юли ще вземем съответни мерки за дългосрочно стабилизиране на нашата водеща позиция на пазара и на
финансовото ни състояние”, подчертава Бернхард
Шрайер. „Целта е да подобрим структурата на разходите и да намалим влиянието на разменните валутни
курсове чрез интернационализиране на покупките и
на производството. Освен това ще доизградим сервизната дейност и търговията с консумативи с цел по–нататъшно намаляване на зависимостта от конюнктурните цикли.“

Предварителни резултати
за финансовата 2007/2008 година
По предварителните данни оборотът на групата Heidelberg за изминалата година възлиза на 3,670 млрд евро, което е с 3,5 % по–малко от предишната година
(предишен период: 3,803 млрд евро). През четвърто
тримесечие търговията е била по–слаба в резултат на
влиянието на финансовата криза в САЩ върху световната икономика и поради намаляване на инвестициите.
По предварителните данни поръчките през изминалата година са за 3,649 млрд евро, което е с 5 % по– малко
от предишната година (предишен период: 3,853 млрд
евро). Докато в Германия обемът на поръчките се повишава, то страхът от рецесия в САЩ и кредитната
криза намаляват инвестициите зад океана. Резултатите във Великобритания и Япония също не са добри.
Повече поръчки идват от китайския пазар.

В направлението печатни машини (офсетов печат) оборотът е достигнал 3,213 млрд евро, което е малко под
нивото на предишния отчетен период (предишен период: 3,321 млрд евро). По предварителни данни поръчките са намалели с 5 % на 3,2 млрд евро (предишен
период: 3,367 млрд евро). Предварителният оперативен
резултат е 239 млн евро, което е под чистия резултат от
254 млн евро за предишния период.
В направлението довършителни процеси поставените
задачи не са изпълнени. Основна причина за това са високите обменни курсове за печатниците в САЩ. По
предварителни данни оборотът възлиза на 427 млн евро
(предишен период: 445 млн евро). Поръчките са за 419
млн евро (предишен период: 449 млн евро). Предварителният оперативен резултат е минус 7 млн евро (предишен период: 7 млн евро).
В регионите EMEA (Европа, Среден Изток и Африка),
Северна Америка, Латинска Америка и Азия/Тихоокеански оборотът и поръчките са или на нивото на предишния отчетен период, или под този обем. Само в региона Източна Европа оборотът и броят на поръчките
са повишени. Значителен ръст е регистриран в Русия. В
региона Азия/Тихоокеански не бе достигнато нивото
на предишната година. В региона Северна Америка резултатите са се влошили предимно през второто полугодие.
Към 31.03.2008 г. в групата Heidelberg работят 19 596
сътрудника (предишен период: 19 171). Увеличен е броят на сътрудниците в производството и търговията.
Отчетът за 2007/2008 година ще бъде публикуван на
10.06. 2008 г.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

По предварителните данни към 31-и март 2008 г. поръчковият запас възлиза на 874 млн евро (предишен
период: 1,018 млрд евро).
Групата Heidelberg е постигнала през отчетната година
оперативен резултат от 268 млн евро (предишен период, вкл. позитивни единични ефекти: 302 млн евро) и
съответно оперативна печалба от продажбите от 7,3 %
(чист резултат от предишната година: 7,9 %). За миналата година е регистриран позитивен ефект от продажбите на Linotype GmbH и на сградата на Центъра за
изследователска и развойна дейност в Хайделберг.
По предварителните данни нетната годишната печалба е достигнала 142 млн евро (предишен период без
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Подготовката върви на максимални обороти
След десетина дни започва drupa 2008, най–голямото
световно изложение за печатарската и медийната индустрия.
От 29 май до 11юни в 19-те палати на Дюселдорфския
панаирен град ще се говори за печатни медии, за тяхното поизводство и за свързването им в общи информационни мрежи и технологични решения. Над 1950 изложители от 53 държави ще представят най–новите технологии за печатарската промишленост. Очакват се около
400 хиляди посетители и 3500 журналисти от цял свят.
Подготовката върви на максимални обороти и с максимално напрежение. Нужни са 30 хиляди транспортни
автомобила, от които 4500 високообемни тежкотоварни
камиона, за пренасяне на машините в панаирния град
на Дюселдорф.
За изложението ще е нужна и електрическа мощност от
около 65 мегавата, което е потреблението на цял град с
население от 160 хил. души. Ще трябва да се инсталират 6500 контакта и 162 500 метра кабел.
Соб. инф.

