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InPEQ Forum 2013
Печатари обменят опит и нови идеи под
ново лого и с нов имидж.
Осмата среща на печатарите от балканските държави и техните европейски партньори се проведе
с огромен успех на 19-20.09.2013 г. Домакините
показаха изключително гостоприемство и висок
професионализъм при организацията и провеждането на мероприятието. Общо 182 участници от
14 държави имаха възможност да получат актуална информация за развитието на индустрията, за
нови перспективни и ефективни технологични решения, както и да обменят мисли и опит с колеги
от региона. Установени бяха много нови контакти,
срещнаха се и стари познати и приятели.
Форумът на 19.09.2013 г. се проведе в конферентната зала на хотел Днистър в Лвов. Специалисти от manroland web systems, Canon Europe, Procemex, Müller Martini, Intergraf и Украинската
академия по печат представиха интересна и иновативна информация под мотото: „Изтокът среща
Запада – печатари за ефективност и успех“. Експертите информираха за тенденциите и перспективите в печатарската и медийната индустрия и дискутираха бъдещите предизвикателства в бранша.
© Ukrainian Academy of Printing
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ки университета и училища изнесоха доклади и
дискутираха въпроси по обучението и възможностите за сътрудничество.

Професор дтн. Богдан Дурняк, ректор на Украинската академия по печат, откри форума и приветства
участниците
© Ukrainian Academy of Printing

Вторият ден на форума събра професори, преподаватели и студенти от 9 европейски университета и
училища
© Ukrainian Academy of Printing

Пресконференция на домакина и спонсорите на InPEQ
Forum 2013
© Ukrainian Academy of Printing
Доцент, ктн. Ярослав Угрин, проректор в Украинската академия по печат, представи „Издателско-полиграфическият отрасъл в Украйна и обучението на
специалистите“
© Ukrainian Academy of Printing

Летиция Рейнод,
Интерграф, докладва по темата:
„Икономическо
състояние на
европейската
полиграфическа
промишленост“
Сабине Зирах и Михаел Кьониг, manroland web systems, представиха „Успешни иновации при печатния
продукт“
© Ukrainian Academy of Printing

На 20.09.2013 г. над 80 представители от европейските висши и средни училища по печатна
комуникация обмениха информация в конферентната зала на Украинската академия по печат в
Лвов. Професори и преподаватели от 9 европейс-

© Ukrainian
Academy of
Printing
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Домакините, спонсорите и организаторите на
InPEQ Forum 2013 предложиха нови възможности
за сътрудничество между клиенти, производители, печатници, училища и университети от Източна и Западна Европа.

Eрик Олс, Procemex, информира участниците за „Възможности за повишаване ефективността на печатните машини“
© Ukrainian Academy of Printing

По време на прес-конференцията, организирана
преди началото на форума, спонсорите отговориха на интересните въпроси на журналистите и
представиха информация за нови технологични
решения и развитие на индустрията. Професор
дтн. Богдан Дурняк, ректор на Украинската академия по печат, даде няколко интервюта на журналисти от националните и локалните телевизия
и вестници. Украинската преса оцени това международно мероприятие като уникално и изключително важно за печатарската промишленост на
страната.
„Вижте по–голямото изображение“ бе заглавието
на презентацията на Андреас Фрювирт, Canon Europe Ltd.
© Ukrainian Academy of Printing

Деветата среща на печатарите от балканските държави и техните европейски партньори, InPEQ
Forum 2014, ще се проведе през октомври следващата година в една от страните-членки под мотото: „Изтокът среща Запада – печатари за ефективност и успех“.
InPEQ Forum
Бернхард Брандщетер, Müller Martini, представи темата: „Офсетовият печат при опаковките днес”
© Ukrainian Academy of Printing

Повече информация ще намерите на интернет
страницата: http://www.inpeq.org
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© Heidelberger Druckmaschinen AG

Клиентът се интересува активно от екологични решения. Какво да правим?
Подкрепете го като му предложите решения за екологичен печат.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) предлага подходящи за целта продукти:
•
•
•

•
•

Prinect Easy Control, Prinect Axis Control, Prinect Image Control, Prinect Inpress Control за
оптимизация на времето за подготовка и намаляване на макулатурите;
производствената линия Saphira Eco, включваща екологични материали за предпечатния,
печатния и довършителните процеси;
актуализация на машините и на периферията, напр. със системите за филтриране FilterStar
и FilterStar Compact за намаляване разхода на добавки към овлажняващия процес или автоматизираните системи за подаване на мастило InkLine и InkLine Direct за намаляване разхода на
мастило;
Speedmaster SX 52 Anicolor, Speedmaster SX 102, рециклиране на топлинната енергия, периферна система Star, AirStar и DryStar;
продукти за довършителните процеси.

За информация: Хайделберг България ЕООД, 1784 София, жк. Младост 1,
ул. Магнаурска школа, № 3, тел.: 02/ 971 80 25, 02/971 80 28, факс: 02/971 80 38

Дигиталната печатница
за етикети Orbytel инвестира
в системи от Heidelberg
Дигиталната печатница за етикети Orbytel в Кенесо, Джорджия, държи изключително на гъвкавост и ефективност на производстото. Специалистите имат за цел да предложат на клиентите

си в близко бъдеще цялостни решения за опаковки. Затова печатницата инвестира в пакета на
Heidelberger Druckmaschinen AG, състоящ се от една петцветна листова офсетова печатна машина
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Speedmaster XL 75 UV, от CtP експонатор на
пластини Suprasetter 75 с Prinect Workflow и от
машина за щанцоване Kama ProCut 74.

тично със системата AutoPlate XL, миенето на
валци е оптимизирано, подаването на мастило е
автоматизирано със системата InkStar.

„Като признати експерти в областта на цифровото продуктово етикетиране решихме да разширим дейността си и да излезем и се развиваме на
пазара за опаковъчни кутии. Това изглеждаше
доста подходящо за нас“, отбелязва ръководителят на печатницата Марк Увлин. С новата машина Speedmaster XL 75 UV предприятието ще
може да се наложи и в областта на производството на кутии за опаковки и на дисплеи. Orbytel
има желанието да предложи на клиентите си
бързи, гъвкави и ефективни продуктови решения, които включват също печата върху пластмасови и други нетипични материали с машината
Speedmaster XL 75 UV. Това открива за фирмата
нови пазарни сегменти и осигурява печалби и
ръст на производството.

Само около стотина листа макулатури са нужни
за настройката за печат на кутии при използване
на системата за ин-лайн измерване и регулиране
Prinect Inpress Control, която регулира мастилото
и пасера в процеса на производство. С помощта
на специален Prepress-Link между Prinect Prepress Manager и специфичния при Orbytel работен
поток EskoArtwork се осигурява необходимата
интелигентна JDF-връзка.

Speedmaster XL 75 UV – висока степен
на автоматизация, лесно обслужване
и стабилно производство

© Heidelberger Druckmaschinen AG
Orbytel инвестира в цялостно решение за изработване на опаковки, състоящо се от петцветната
листова офсетова печатна машина Speedmaster XL
75 UV, от CtP-експонатора на пластини Suprasetter
75 с Prinect Workflow и от машината за щанцоване
Kama ProCut 74

© Heidelberger Druckmaschinen AG
С новата Speedmaster XL 75 UV печатница Orbytel
излиза на пазара за кутии за опаковки и за дисплеи

Петцветната Speedmaster XL 75 UV при Orbytel
работи с производствена скорост от до 15 хил.
листа за час, печатните форми се сменят автома-

Фирмата Orbytel е създадена през 1964 г. Началото е поставено със закупуването на една ролна
машина, с която започва производството на самолепящи се етикети с ниски тиражи. По–късно
фирмата се ориентира към изработването на гъвкави и широкоформатни дисплеи. Днес Orbytel
предлага изключително многообразна палитра от
продукти: от CAD-дизайн и изработване на прототипи, през етикети и гъвкави опаковки и до
дисплеи и табели за магазини и производствени
предприятия.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG
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manroland web systems на изложението
World Publishing Expo в Берлин
Гъвкавост, производителност и иновации
Това са темите, които ще бъдат представени от
manroland web systems на изложението World
Publishing Expo 2013 от 7-и до 9-и октомври в
Берлин. Клиентите ще имат възможност да видят
нови продукти и сервизни решения, които повишават производителността и ефективността на
печатната машина.
Вестници: автоматизация и гъвкавост
manroland web systems има две нови поръчки в
Германия за новата COLORMAN e:line. Едната
система е инсталирана в печатницата с издателство Allgäuer Zeitungsverlag в Кемптен и произвежда при много високи скорости до осем продукта дневно. Печатната система, представена на
drupa 2012, получи престижната награда Red Dot
за иновативен дизайн. COLORMAN e:line е изключително гъвкава модулна система, която предлага на клиентите множество възможности за обновяване и произвоство. Машината е оборудвана
с новата оперативна концепция на manroland web
systems вкл. Touchscreen навигация и MobilPad

6

за дистанционно обслуждане. manroland web systems получи множество поръчки за новата обслужваща конзола и то само 18 месеца след въвеждане в производство.
manroland web systems ще представи нова версия
на гъвкавата модулна система CROMOMAN 4-1,
която се радва на изключително голям успех в
Индия с двете си инсталации при „Times of
India“. В световен мащаб CROMOMAN 4-1 е
най–гъвкавата система с двойна ширина на цилиндъра и минимална необходима плащ, което
снижава значително инвестиционните разходи за
печатния цех.
printservices: сервизът гарантира бъдещето
Специалистите от manroland web systems са убедени, че сервизът е много важен за успеха на печатницата. С производствената палитра, включваща
press.update, classic.service и print.competence фирмата допринася за сигурността и качеството на
печатния процес при клиентите. На изложението
World Publishing Expo 2013 manroland web systems ще представи множество нови обслужващи
продукти, които удължават времето на живот и
използване на печатните системи и генерират
нов бизнес потенциал за издателите.
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Интегрираните решения с използване на струен
печат, предлагани от manroland web systems, се
приемат много добре на пазара. Те комбинират
предимствата на променливия струен печат с тези на конвенционалния офсетов печат и то при
максимална скорост.
Изложението Ipex 2014 ще се проведе в периода
24–29 март в лондонския ExCeL център под мотото: Discover the Power of Print (Открийте силата на печата).
Ipex е най–голямото англоезично изложение за печатни медии. Ipex предоставя на печатари и производители чудени възможности за срещи, обмяна
на опит и познания в тази бързо изменяща се промишленост.
За повече информация: http://www.ipex.org/

ATHENS PRINTCOMM 2013
Hellenic Federation of Printed Media Communication, Гръцката асоциация на печатарите, организира на 16.10.2013 г. конференция и изложение:
ATHENS PRINTCOMM 2013, посветени на темата: Бъдещето на печата.

COLORMAN e:line работи вече в Кемптен, Германия
© manroland web systems

Цифров печат на вестници и книги
Персонализирани екземпляри, вестникарски печат с ниски тиражи и печат на книги по поръчка
са днес интересни теми за издателите, особено
ако има възможности за намаляване на разходите. manroland web systems има многогодишен
опит в областта на ролната технология и е първият производител, който предлага промишлени
високоскоростни решения за довършителна обработка при струйния цифров печат на вестници
и книги. Фирмата получи неотдавна голяма поръчка от Азия за системата FormerLine за печат
на книги, а също и поръчка от европейски клиент за системата за довършителна обработка на
вестници.
Прес-информация
на manroland web systems GmbH

За повече информация: http://www.printcomm.gr
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манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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