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Повече гланц с UVсушене
Гланц с UV сушене – темата е изключително
актуална днес
Днес се наблюдава значително опростяване на възможностите за постигане на оптимален гланц. Печатът с
UV сушене нарастна много през последните години.
Все повече се печата върху пластмасови и метални покрития и особено често методът се прилага при опаковките. Причината е, че опаковката вече служи не само за
защита и опаковане на продукта, а представлява все повече важен търговски и маркетингов инструмент. Матиращи и гланцови ефекти правят опаковката привлекателна и оптически интересна за потребителя. Това повишава интереса на купувача и увеличава естетиката на
продукта.
С UV лак се постига максимално качество. Въздействието на гланца се повишава значително при целенасочено създаване на контраст с помощта на матов фон.
Множество методи осигуряват UV гланца. Това са например: първичният UV метод, при който в машина за
двойно лакиране в първия лакиращ модул се нанася
грундиращ лак, а във втория – UV лак; хибридният UV
метод, при който е необходим само един лакиращ модул; чистият UV метод, при който UV печатарски мастила се комбинират с UV лак.

Претенциозен и изискан
Комбинираното действие на конвенционални и UV
системи представлява технически претенциозен метод,
тъй като тук се работи с две химически различни мастилени системи, които се различават значително по отношение на техническото си поведение. Именно различието в системите изискваше в миналото дълго време
за подготовка при пренастройките. Промененото печатно–техническо въздействие и намалените характеристични отклонения при овлажняващия разтвор за
много от UV мастилата представляват за потребителя
често нещо съвсем ново и изискват специални познания и опит. Именно затова MAN Roland провежда постоянно нови изследвания и търси възможности чрез
конструкционни промени в печатната машина да облекчи и ускори процеса на пренастройка, като едновременно с това преследва и целта да разшири производствените възможности на системите.

Производствен фактор почистване
и избор на почистващи препарати
Един пример е разработването на миещи и почистващи
системи. Почистването на валците и на офсетовите
платна влияе върху стабилността на процесите и върху
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ефективността при печата с UV сушене, особено при
смяна на поръчките. Остатъчно мастило или почистващ разтвор могат да предизвикат значителен ръст на
макулатурите. Най–важният резултат от изследователската дейност на MAN Roland в това направление е, че
няма по–добро почистващо средство от това, което се
препорачва от производителя за съответната мастилена
система.
MAN Roland разработи почистващата система QuickChange Wash с цел намаляване на обслужващия контакт
и значително съкращаване на времето за настройка и
смяна на поръчката. Новата разработка позволява автоматизирана смяна на поръчката, благодарение на
системи от тръби за разделно подаване на различните
почистващи препарати, всяка от които може да се управлява последователно.
Чрез отделянето на на захранващите тръби една от друга потребителят икономисва време за подготовка, като
при това значително се облекчава обслужването на системата, тъй като вече не е необходимо изпразване и зареждане на тръбите с почистващ препарат. Освен това
се икономисват и самите препарати. Най–голямото предимство обаче е отличното качество на почистване със
съответно най–подходящото средство. Съкращава се
времето за миене и процесът става още по–надежден,
тъй като не се смесват почистващи препарати, които не
са стопроцентно съвместими. MAN Roland предлага
също и разделни системи за миене на офсетови платна.

Заздравяване на пазарните позиции
Самостоятелността открива нови перспективи
От 2006 г. насам MAN Roland работи независимо от
фирмата MAN AG и се подготвя да излезе на борсата.
Търговските директори на направленията листов и ролен печат Рафаел Пенюела и Петер Куизле отговарят на
въпроси за новата ситуация и предизвикателствата на
пазара.
Какво означава самостоятелността за вас
и за фирмата като цяло?
Рафаел Пенюела: ACP, Allianz Capital Partners, е
основният ни акционер, който се концентрира над
печатната техника и ни предоставя свободата да
фокусираме по–добре търговската мрежа.
Петер Куизле: Новата ситуация по отношение на собствеността означава за нас повече отговорност и повече
свобода при взимане на решения. Ясно е обаче, че ако
искаме да излезем на борсата, трябва да предлагаме винаги постоянно качество и надеждни резултати. Това не
е толкова лесно при нашата дейност, която зависи от конюнктурата. Нашата задача е от една страна да поддържаме минимални отклонения чрез максимално широк
пазарен спектър. От друга страна се опитваме, оценявайки производствената палитра, да поддържаме постоянни резултати.

Вода
Препарат 1
Препарат 2

QuickChange Wash се предлага само от MAN Roland. Системата за почистване с разделно подаване на различни почистващи препарати облекчава смяната от UV към конвенционален печат и обратно

Експертна помощ
Развитието на UV технологията е многостранно, а активността на MAN Roland в това направление е много
голяма – от разработване на нови методи за стабилизиране на емулгирането в процеса на печат и до нови UV
системи за съхнене при топлинно редуцирано съхнене
на чувствителни материали. Интензивността, с която се
правят разработките, водят до постоянна промяна на
резултатите и до честа комуникация с клиентите и с
потребителите. Поради това MAN Roland предлага и
експертни консултации. Интересуващите се могат да
зададат технически и методологични въпроси на адрес:
UV@man-roland.de .
Прес–информация на MAN Roland

От 1998 г. Петер Куизле отговаря за търговията с ролни
машини на MAN Roland. Завършил е Института за печат и
медии в Щутгарт, специалност инженер–икономист. След
приключване на практика в Япония започва работа в Eurografica. Работи като ръководител на проекти в Малайзия.
От 1993 г. до 1998 г. е търговски директор на Eurografica

Какви цели и задачи сте си поставили
през настоящата 2007 година?
Рафаел Пенюела: При листовите машини имаме за цел
да разширим пазарната си позшция. За да постигнем
това, трябва да повишим скоростта – от разработката
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на нови продукти до проектирането на поръчките. За
целта трябва да повишим силата на нашата организация и на организацията на маркетинга. Затова инвестираме интензивно в обучение на търговците. При това се
концентрираме върху пазара и върху сегментирането
на клиентите ни. Използваме техниката като средство
за постигане на целта и предлагаме на клиентите индивидуални машинни конфигурации за специфично приложение.
Петер Куизле: В областта на ролните печатни машини
имаме за задача да затвърдим позицията си като водещи
на световния пазар с пазарен дял от 40 процента. Потенциал за повишаване на пазарното ни присъствие има
преди всичко в Япония и Корея, където имаме представители на място, а също така и в някои други държави,
където на пазара е партньорът ни MAN Ferrostaal. Освен това ще повишим сериозно вниманието към Бразилия, Русия, Индия и Китай.
Кои в момента са най–интересните теми
за вашите клиенти?
Рафаел Пенюела: Нашите клиенти са конфронтирани с
намаляващи тиражи и нарастващ брой на поръчките.
Затова вече не скоростта на машината е от значение, а
възможностите на цялостната система. Тук предлагаме
нашите разработки DirectDrive и QuickChange, с които
се съкращава времето за настройка; както и решенията
в областта на LifeCycleManagement за повишаване на
цялостната производителност. Една постоянна тема е
печатното качество и то това на цялостния печатен продукт. Системи от типа на ROLAND Inline-Foiler Prindor,
възможности за двойно лакиране или за UV сушене се
приемат от клиентите ни много добре, тъй като с тях могат да се произвеждат висококачествени продукти за
един работен ход на машината. Освен това имаме намерение с нашите възможности за осъвременяване да осигурим на клиентите, инвестирали в печатни машини на
MAN Roland, периодична актуализация в съответствие
с най–новото състояние на техниката и технологията,
както и да отговаряме винаги на новите предизвикателства на пазара.
Петер Куизле: За потребителите на ролни офсетови машини основната тема днес е намаляване на разходите за
единица продукция. С новите производствени системи
COLORMAN с формат XXL или REGIOMAN предлагаме на пазара продукти, които намаляват значително
производствените разходи. Освен това винаги си задаваме въпроса, как да помогнем на клиентите си с нови
процеси и услуги, напр. договори за поддръжка на оборудването, системи за оптимизиране на процесите или
обновяване на машините. В центъра на вниманието са
отново темите автоматизация, стандартизация на процесите и стабилно високо качество. Освен това е необходимо да се работи в направление на свързване цялостната производствена дейност в компютърна мрежа.
Клиентите ни се вълнуват и от въпроса как още повече
да повишат привлекателността на продуктите за читателя и за рекламодателя. В тази област съществуват редица нови разработки, които само печелят от това, че
нашето оборудване днес е значителнопо–гъвкаво, ко-
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ето пък позволява свързване на множество компоненти
при вестникарския и илюстрационния печат. Важни
теми са напр. при вестникарското производство комбинацията Heatset-Coldset, нови формати, творчески рекламни концепции и нови търговски модели. Нашата задача е да продължим да разпространяваме нови идеи и
да ги предоставяме на клиентите си като Added Value
(допълнителна стойност), а също да продължим да разработваме решения, инспирирани от изискванията на
клиентите.

Рафаел Пенюела е от лятото на 2006 г. ръководител на
търговското направление листови машини при MAN Roland.
Испанецът започва кариерата си през 1978 г. при Ferrostaal
AG с професионално обучение като търговец. След завършване на висше икономическо образование и многогодишна работа при MAN Ferrostaal в Колумбия, през 1992 г. работи при
MAN Roland Испания, където през 1999 г. става търговски
директор на фирмата, а през 2004 г. поема търговското
направление за Западна Европа

Освен отговорността за листовото и съответно
за ролното направление вие делите и отговорността
за пазарната организация в Западна Европа. Защо?
Рафаел Пенюела: Това ново положение е следваща
стъпка в процеса на бизнес интеграцията. Въпреки интеграцията на локалните търговски предприятия, съществуват, както и преди, теми, свързани с пазара и със
самото предприятие, които се нуждаят от интерфейсна
връзка. За мен това означава, че отговарям допълнително директно за търговията с листови печатни машини
във Франция, Испания, Португалия и Италия.
Петер Куизле: Аз отговарям освен за търговията с ролни машини, също и за организацията на пазара в Ирландия, Великобритания, Швейцария и в страните от
Бенелюкс. Това означава, че доставките и пазарната организация ще дайстват като едно цяло и по този начин
ще се постигне цялостна оптимизация на процесите. За
клиентите ни не би трябвало да има разлика при работата с пазарната организация или с доставчика.
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Как са разпределени задачите между централата и
пазарната организация?
Петер Куизле: Пазарната организация е директният
партньор за клиента и служи за връзка между пазара и
доставчика. Задачата на доставчиците е да превърнат
изискванията на пазара в продукти и услуги и да работят с пазарната организация максимално близко до клиента.
Рафаел Пенюела: Големият брой клиенти на листови
машини и свързаното с тях интензивно обслужване изключват напълно едностепенна търговска система в тази област. При търговията с листови машини, която и за
най–големите формати си остава серийна, пазарната
организация продава нашите продукти за своя сметка.
Виждам огромни предимства в локалния сервиз и обслужване, като се започне с близостта до клиента и се
стигне до познаване особеностите на локалния пазар.
Централата има за задача да приеме сигналите от пазара и да предложи съответни продукти и услуги, отговарящи на неговите изисквания.
Прес–информация на MAN Roland

4

между творците и техните доставчици с цел още по–
добро изпълнение на задачите.“
MAN Roland бе единственият голям производител на
офсетови печатни машини в списъка на най–добрите.
„Графичните дизайнери са клиенти на нашите клиенти
и затова за всички нас много важни“, отбелязва Винс
Лапински, CEO на MAN Roland Inc. „Работим усилено,
за изпълнение изискванията на клиентите към печатно
качество и удобство на обслужване на системите. Затова сме много горди, че Graphic Design USA ни включи за
четвърта поред година в списъка на стоте фирми, допринасящи за постигане на най–привлекателен дизайн.“
В една от статиите, представящи отличените фирми,
Graphic Design USA отбелязва цялостния ангажимент
на MAN Roland за обществото на дизайнерите. „Фирмата вижда на творческата сцена фундаментална опора
за качеството и напредъка в областта на печатната комуникация и затова бе отличена от нас също и за перспективните си виждания.“
Освен MAN Roland в списъка се нареждат известни
фирми като International Paper, Adobe и Microsoft.
Повече информация ще намерите на адрес:
Http://www.gdusa.com/issue_2007/02_feb/feature/index2
.php
Прес–информация на MAN Roland

Отличие за MAN Roland
За четвърта поред година MAN Roland е отличена
като една от стоте фирми, допринасящи за постигане на най–привлекателен дизайн в САЩ.
Решаващи при получаването на наградата от Graphic
Design USA, водещо специалицирано списание за творчески потребители на печатни продукти, бяха преди
всичко съвременните тахнологии на производителя на
печатни машини и предлаганите възможности за обучение в областта на печатната техника.
„Всяка година отличаваме 100 фирми, които са в постоянен диалог с творците от нашия отрасъл, подпомагат ги с първокласни продукти и услуги и осигуряват
истинска допълнителна стойност за продуктите и предлагат нови решения“, обясняват представители на списанието. „Повече комуникация и по–тесни контакти

Ръководство за технология и дизайн на MAN Roland: практически базови познания и печатни мостри по темата Облагородяване със студено нанесено фолио

Системата за inline нанасяне на фолио InlineFoiler Prindor на MAN Roland
е водеща в света при промишленото студено преговане с фолио.
ROLAND 700 с InlineFoiler Prindor предлага нови интересни възможности
за осигуряване на високо качество и производителност.

MAN Roland Bulgaria – EOOD; ул. „Нов век“ № 3, 1618 София
Тел. 02/9556135, 9559461; Факс 02/9559621
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По отношение на сервизната дейност и поддръжката в
периода на инсталиране и пускане в експлоатация на
новата машина Байърима отбелязва, че техниците от
Heidelberg са винаги „изключително професионални,
имат отлични познания, любезни са и работят високоефективно.“
С новата QM 46-2 PIP Printing ще печатат поръчки на
местни клиенти – формуляри за писма, визитни картички, пликове, мейлинги и др.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Printmaster QM 46
при PIP Printing & Document Services
PIP Printing повишава производителността си
с Printmaster QM 46 на Heidelberg
Бизнесът върви добре, а в предприятието PIP Printing
and Document Services в Окала, Флорида, това трябва да
продължава и по–нататък по същия начин. Фирмата, в
която днес работят шестима души, е създадена през
1979 г. През юни миналата година бе инсталира нова
Heidelberg Printmaster QM 46-2. С тази инвестиция ръководството има желание да удовлетворява изискванията на клиентите си за печат на двуцветни и многоцветни продукти.
„Нужна ни беше машина с по–голяма производителност“, отбелязва Рич Байърима, президент и собственик на PIP Printing. Той обяснява, че досегашната QM
46-2, която работи в предприятието вече седем години,
е отпечатала до момента 65 милиона листа и е все още в
много добро състояние.
Байърима очаква от новата Printmaster QM 46, която ще
замени по–нископроизводителна машина на конкуренцията, не по–малка производителност и естествено по–
високо качество.
„Определено разчитам да постигна кратък срок на
амортизация на инвестиционните разходи“, коментира
Байърима.

Speedmaster SM 74 при Casanova Druck
und Verlag AG
Casanova Druck und Verlag AG, Хур (Швейцария):
„Сърцето на нашата фирма е машината
Speedmaster SM 74-5-P.“
„50 милиона отпечатъка за две и половина години
говорят сами за себе си.“
Щефан Бюлер пое фирмата през 1997 г. Casanova Druck
und Verlag AG е създадена през 1866 г. и повече от 100
години бе собственост на семейство Казанова. Г-н Бюлер интегрира двете издателства „Bündner Monatsblatt“
и „Desertina“ и така успя да изгради още една важна
опора в рамките на печатницата. Междувременно предприятието, в което работят 42 души, е разделено на пет
части: издателство Casanova Verlag, BBV (Bündner
Buchvertrieb – Търговия с книги Бюнднер), цифрово,
рекламно и печатно направления.
Търговското направление Casanova Verlag, с двете издателства „Bündner Monatsblatt“ и „Desertina“ предлага
месечно до две нови издания – книги, календари или
списания. Към осигуряваните услуги се отнасят подпомагане и консултация на клиентите при избора, оформяването и отпечатването на готовия продукт.

Собственикът Щефан Бюлер сред изложбата от книги на
Casanova Druck und Verlag AG, която е отворена всеки ден и
представя новите издания

Бери Гейнгъпърсод (вляво) и Чарлз Лип (вдясно) работят на
„своите“ QM 46 машини

Casanova BBV е единственият доставчик на книги, карти и учебни пособия в кантона Граубюнден. Casanova
Druck und Verlag предлага също и постоянна изложба от
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книги, която е отворена за клиенти всеки ден. Там могат
да се видят новите издания, да се поръчат или да се купят веднага.
Casanova Digital предлага множество интернет услуги,
напр. създаването и програмирането на интернет страници, както и съответно необходимата в процеса на експлоатация техническа поддръжка.
Casanova Реклами продава реклами за собствени продукти, напр. за седмично издавана общинска брошура,
която се финансира от рекламата. Разбира се, всички
издания се отпечатват в собствената печатница. Това е и
връзката с печата – Casanova Druck. С преместването на
печатницата в нова сграда, построена през 2004 г., Щефан Бюлер подновява целия машинен парк с машини и
системи от Heidelberg: Prinect Workflow, CtP, различни
машини за довършителна обработка, Speedmaster SM
74-5-P и Speedmaster SM 52-2.
След две и половина години работа машината Speedmaster SM 74-5-P е отпечатала вече 50 милиона листа.
„За намаляване натовареността на Speedmaster SM 745-P заменихме в началото на 2007 г. Speedmaster SM 522 с новата Speedmaster SM 52-4“, подчертава Щефан
Бюлер. На Speedmaster SM 74-5-P се печатат предимно
четирицветни поръчки, вкл. допълнителен цвят. Петата печатна секция се използва често и за надпечатен
лак, напр. за многоцветни корици. Машината работи на
две или три смени и представлява всъщност сърцето на
фирмата. С централния пневматичен лентов самоподавач на Speedmaster SM 74 могат да се обработват надеждно най–разнообразни печатни материали. Качествата
на лесния за обслужване самоподавач се проявяват особено явно при смяна на формáта или промяна на печатния материал.

Speedmaster SM 74-5-PK
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Книги, периодични издания, годишници, брошури, плакати и
много други продукти се изработват от Casanova Druck und
Verlag AG

„С Casanova Реклами и Издателство покриваме до две
трети от обема на поръчките. Така натоварваме добре
собственото си производство и минимизираме зависимостта от пазара“, подчертава г-н Бюлер. Останалата
част от поръчките фирмата получава от местни клиенти
от кантона. С двете машини Speedmaster SM и с помощта на работния поток Prinect Workflow предприятието е
в състояние да произвежда ефективно все по–ниски тиражи.
Със Speedmaster SM 52 се печатат тиражи от 200 екземпляра, а със Speedmaster SM 74 – поръчки с тираж над
100 хил. екземпляра.
Решаващото при избора на Heidelberg за партньор бе
изискването за само един доставчик на оборудване за
цялостния процес – от предпечата през печата и до довършителната обработка. Освен това желанието на Щефан Бюлер бе да конфигурира оборудването точно съответно на потребностите на фирмата и да има възможност в бъдеще модулно да обновява машините.
„Heidelberg Schweiz AG ни консултираше компетентно
от самото начало, което също допринесе за взимането
на това решение“, обяснява г-н Бюлер.
Щефан Бюлер е доволен от инвестицията. „Чрез внедряването на Heidelberg Workflow и с ефективното осъществяване на производствените процеси в новата
сграда на печатницата успяхме да повишим оборота
още през 2005 г. с 30 процента. През 2006 г. съумяхме
дори да повшим този ръст.“
Г-н Бюлер вижда бъдещето за фирмата си във формата
50 x 70 см. Правилната инвестиция в собствените сътрудници и във висококачествени производствени системи, както и сключваните партньорства, са за него абсолютно необходими предпоставки за стаблна позиция
на пазара.
Сторена е вече и още една стъпка – докато до скоро се
продаваха реклами само за собствените продукти, то
създадената в началото на откомври миналата година
рекламна група Anzeigenteam GmbH ще има за задача
да продава реклами за всички вестници и за различни
видове медии.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Поръчана публикация
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Наръчник за използвани лепила
в малки книговезки цехове
и предприятия
В малките книговезки цехове и предприятия за производството на лепилно скрепени книги и брошури се използват специални лепила. Температурата на обработка не трябва да е много висока, а миризмата не трябва да
е твърде интензивна. Лепилата трябва да са универсално приложими за всички използвани видове хартии. На
тези изисквания отговарят комплект подбрани от фирмата PLANATOL полиуретанови лепила PUR, дисперсни лепила и топими лепила Hotmelt.
PLANATOL препоръчва на малките книговезки цехове
и предприятия дисперсното лепило BB 3600, което притежава съответни подходящи характеристики. Лепилото има универсално приложение и осигурява отлична
здравина на скрепване. Подходящо е за ръчно лепилно
скрепване и за ветрилно лепене на всички познати видове хартии, включително матови и гланцови пигментно покрити хартии. Високо е и качеството на обработка на цифрово отпечатаните хартии. Скрепването с това
лепило осигурява висока здравина на залепените елементи.
При PUR лепилата фирмата препоръчва лепилото VP
2468 PUR. Специално разработено за изискванията на
покритията на дюзите, лепилото се характеризира с
много добро поведение на откъсване, кратко отворено
време и отлична реактивност. Особено подходящо е за
обработката на пигментно покрити илюстрационни
хартии.

При топимите лепила Hotmelt PLANATOL препоръчва
три различни лепила, които се прилагат в зависимост от
вида на поръчката. Лепилото HM 9925 е идеално за
малки книговезници, тъй като с него може да се работи
при относително ниска температура от 145° C. Лепилото почти няма миризма. Характеризира се с добри стойности на откъсване и е универсално за всички познати
видове хартия. Лепилото е голям плюс за малките книговезки цехове и предприятия, тъй като при смяна на
поръчките не е необходима постоянна смяна на лепилото. Бялото прозрачно лепило доказва своите много
добри качества например при скрепване на цифрово отпечатани листове хартия.
Лепилото Hotmelt HM 1010 се отличава с приблизително същите характеристики, както и HM 9925. Има
леко жълтеникав цвят и е с малко по–ниска цена.
За обработката при високи температури от над 160° C е
най–подходящо топимото лепило Hotmelt HM 2324.
Характерно за него е постоянната му стабилност и цветова неутралност дори при високи температури. Мирисът му е относително слаб и зависи от съответните
работни условия. Това лепило се прилага универсално
и с него могат да се обработват всички използвани в отрасъла видове хартия.
Повече информация ще получите от:
info@planatol.de.
Прес–информация на PLANATOL

Информация за специалисти:
Planatol System GmbH, Рордорф, Германия, ще участва
на 27 април 2007 г. в организираната
от PRINTPROMOTION GmbH в София
конференция на тема: „Иновативни приложения в
печатарската и опаковъчната индустрия“.
Представител от фирмата ще говори по въпросите:
Лепила за полиграфическата промишленост. Опаковки и обработка на хартия. Приложно–технически аспекти и тенденции за развитие.
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KBA подкрепя Московкия
държанен университет по печата
Печатна секция Compacta за обучението
на полиграфическия елит в Русия
Московският държавен университет по печата е единственото висше учебно заведение в Русия, което обучава
специалисти за издателства, печатници и за книготърговски фирми. През 1930 г. е създаден като Московски
полиграфически институт с три факултета. Няколко години по–късно е открит също и факултет по механика и
машиностроене и институтът обучава специалисти за
печатници и издателства. За близо 77-годишното си съществуване университетът се превърна в признат учебен и научен център в Русия с висококвалифициран
преподавателски състав.
Всяка година близо хиляда специалисти завършват
Московкия държавен университет по печата. Университетът има много чуждестранни връзки и контакти.

Печатната секция на 16–
страничната ролна машина Compacta 215 ще бъде инсталирана в една от
лабораториите на Московския държавен университет по печата

Кристоф Мюлер (в средата), член на Управителния съвет
на KBA, отговарящ за търговията с ролни машини, и неотдавна пенсионираният търговски директор на KBA Листови машини, Източна Европа, д-р Петер Яргсторф (вляво)
предават официалния документ за подаръка (печатната
секция Compacta 215) на д-р Алексей Фьодорович Бенда, професор и проректор на Московския държавен университет
по печата

От години и фирмата Koenig & Bauer AG контактува интензивно с Университета и подкрепя учебния процес.
Неотдавна университетът получи една печатна секция
на модерната илюстрационна ролна машина Compacta
215, която ще се използва за целите на обучението.
Соб. инф.

PrintCity организира семинар на тема
„Илюстрационен печат“
В рамките на разширена семинарна програма
PrintCity ще организира на 25. 04. 2007 г. в Будапеща, Унгария, семинар на тема „Ролен и листов
офсетов илюстрационен печат“.
Фирми, членове на PrintCity ще представят новости в
следните направления:
– По проекта на PrintCity „Добавена стойност при вестникарския печат“ (VAPoN) и по други актуални теми в
областта на ролния офсетов печат, напр. по въпросите
за ефективно използване на енергията, внедряване на
хартиени роли с по–голям диаметър и т. н.
– Помощ при взимане на решения за постигане на
оптимални резултати с UV мастила при листовия печат
и ламиниране. Ще бъдат разгледани различни видове
UV мастила, производствени системи, материали и технологии.
Дата на провеждане: сряда, 25. април 2007 г.
Продължителност: 10.30 до 17.00 часа
Място на провеждане: Csiki-Bege Autoplaza Conference
Center, Будапеща
На семинара ще бъде представена информация от членовете на PrintCity: MAN Roland, MEGTEC, Merck,
Reeves S.p.A., Sappi, Sun Chemical и UPM .
Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
http://www.printcity.de
Соб. инф.

Новините от последните дни
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Вестник Darmstädter Echo
Управлява тиражния печат
с printnet OM на ppi Media
Оптимално производстно на издателски
и илюстрационни продукти
Медийната фирма Südhessen в Дармщат, която отговаря
за производството на вестника Darmstädter Echo, както
и на различни подобни продукти, ще разшири използвания от няколко години в издателството printnet Workflow на ppi Media и ще го използва в цялата печатница.
ppi Media ще инсталира системата printnet OM с цел
привеждане на цялостното предпечатно производство
към еднинна база. Работните процеси OPI, RIP, панорамно свързване, сливане, експониране, а също и контрол на пробите и на крайния продукт ще бъдат по този
начин в значителна степен автоматизирани и оптимизирани.
Соб. инф.

Нов мастилен валяк SprayLo
при бързите илюстрационни машини
Съвместна разработка на KBA и Böttcher
Образуването на мастилен облак и пръскането на печатарско мастило е вече сериозен проблем при високоскоростните илюстрационни печатни машини със скорости от ок. 15 м/сек. При непрекъснатото увеличаване
компонентите на автоматизация днес с цел намаляване
времето за подготовка и пренастройка, това означава
обаче допълнителен разход на време и на средства.
Фирмите Koenig & Bauer AG (KBA) и Felix Böttcher
GmbH & Co. KG разработиха съвместно нов преносен
мастилен вяляк със специална структура. При използването на този валяк печатарят нанася по–малко мастило, което от своя страна намалява значително пръскането. Новата разработка е изпробвана при ролните машини Compacta. Тя се доставя вече стандартно с новите
KBA Compacta машини с двойна обиколка на цилиндъра, а също с голяма част от тези с единична обиколка.
Соб. инф.

DRUPA 2008 регистрира
рекорден брой изложители
Резервирана е вече 170 хил. кв. м.
изложбена площ в 19 изложбени
палати
След заседанието на DRUPA комитета в края на януари е вече ясно, че
DRUPA 2008 ще бие всички досегашни рекорди.
Със 170 хил. кв. м изложбена площ (площта на почти 40
футболни игрища) и с над 1800 фирми изложители изложението за печат и медии, което ще се проведе от 29
май до 11 юни 2008 г., ще бъде най–голямото в 50-го-

дишната история на DRUPA. Целият панаирен град е
напълно зает, също и допълнителните сгради. Тенденцията бе ясна още в края на миналата година, малко
преди да приключи регистрацията. Този резултат бе
постигнат и частично благодарение на участието на
много фирми от Азия.
„Интересен преди всичко е засиленият ангажимент на
изложителите с цифрови решения. В сравнение с DRUPA 2004 тази тема ще получи по–голяма тежест и ще заеме важна роля в общата концепция на DRUPA“, обяснява Мануел Матаре, ръководител на проекта за drupa.
Ключово значение ще имат двете нови панаирни палати
в северната част на панаира – палатите 8a и 8b. Там на
първа линия ще се представят изложители с акцент върху цифрови решения (напр. Xerox, HP-Indigo, Agfa-Gevaert, Fujifilm). Подобни теми ще се представят и в съседните палати 5 и 9 (напр. от фирмите Kodak, Konica
Minolta, Ricoh).
Други важни изложители и теми на DRUPA 2008 са:
– палати 1 и 2: Heidelberger Druckmaschinen AG, PolarMohr
– палати 3 и 4: печат, материали, услуги
– палата 6: PrintCity и международни изложители на
системи за довършителна обработка
– палати 10 до 12: Обработка на хартия, производство
на опаковки (напр. Bobst, E.C.H. Will, Bielomatik)
– палати 12 до 14: Книговезки машини, системи за довършителна обработка (напр. Müller Martini, Horizon)
– палати 15 до 17: Печатни машини, книговезки и довършителни машини и системи (напр. Koenig & Bauer
AG, Ferag AG, Windmöller & Hölscher, Kolbus, Mitshubishi, Komori, Ryobi, Cerrutti)
Предоставяне на подробна информация със специализирана съпътстваща програма
„Имаме желанието да предоставим на посетителите на
DRUPA пълна подкрепа по време на изложението“, коментира Мануел Матаре целите на богатата специализирана съпътстваща програма. „Премиерата на различните know-how мероприятия бе изключително успешна
при миналата DRUPA и ни накара да продължим в същото направление“, обяснява Матаре. Така например
drupa innovation parc, координиран от фирмата ZIPCON
Consulting, е замислен като форум за нови и иновативни технологии при планирането. Неговите основни
елементи, които могат да се намерят в палата 7, са освен
Workflow, Publishing, PDF, XML & Co., също и теми извън отрасъла, които се адресират към т. нар. printbuyer
integration parc. За пръв път клиентите от печатарската
промишленост ще имат възможности за директни контакти. Освен богата програма, екскурзии през drupa
innovation parc, ще има и поглед към бъдещите медии и
бъдещите производствени методи. След успешния
старт през 2004 г., DRUPA 2008 ще представи с CIP4
отново специализирано JDF направление. В JDF experience parc и JDF experience theater ще бъдат представени
най–новите разработки в тази област. Освен това се
планират Compass сесии на Съюза на германските печатари като специален старт за деня на DRUPA.
Соб. инф.

Предстоящи събития

PRINTPROMOTION
PRINTMEDIA Management
Конференция на тема
„Иновативни приложения в печатарската
и опаковъчната индустрия“
По поръка и с подкрепата на Германските машинопроизводители на печатарска и хартиенопреработваща
техника PRINTPROMOTION GmbH (Франкфурт на
Майн) организира през април 2007 г. конференции в
България, Румъния, Гърция и Турция.
Цел на мероприятието е предоставяне на информация
за нови технологии, решения и иновативни приложения в областта на печата, довършителната обработка и
преработката на хартия.
Конференцията е предназначена предимно за собственици, ръководители и специалисти от печатарската и
хартиената промишлености, както и за обучаващите се
в средните и висши училища от отрасъла.

Програма
09.00 часа
Регистрация
10.00 часа
Начало на конференцията
10.30–12.50 ч. Доклади, част 1: Опаковки
10.30 часа
MAN Roland Druckmaschinen AG, Офенбах
Михаел Ницше, Value Added Printing - Добавена стойност при листовия офсетов печат
11.00 часа
IST-Metz, Нюртинген
Жан-Филип Фурниер, UV-технология за изработване
на илюстрационна продукция и на опаковки
11.30–11.50 ч. кафе пауза
11.50 часа
Heidelberger Druckmaschinen AG, Хайделберг
Докладчик от представителството в страната
Довършителни технологии и приложения при печата
на опаковки
12.20 часа
bielomatik Leuze GmbH + Co. KG , Нойфен
Харалд Щумп, RFID-транспондери за логистиката
12.50–13.50 ч. обед
13.50–17.30 ч. Доклади, част 2:
Производство на илюстрации и книги
13.50 часа
Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG,
Нюрнберг
Ралф Шюслер, Облагородяване на хартия – чудесният
свят на облагородените хартии
14.20 часа
Heidelberger Druckmaschinen AG, Хайделберг
Докладчик от представителството в страната
Нови перспективи за офсетовия печат
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14.50 часа
Koenig & Bauer AG, Радебойл
Д-р Роланд Райхенбергер, 4 плюс 4 за формат IIIb или
директно извеждане при големия формат.
15.20 15.40 ч. кафе пауза
15.40 часа
KOLBUS GMBH & CO. KG, Раден
Вилфрид Крьогер, Висококачествени книги – ефективно производство на ниски тиражи
16.10 часа
Planatol System GmbH, Рордорф
Юрген Бабе, Лепила за полиграфическата промишленост. Опаковки и обработка на хартия. Приложно–
технически аспекти и тенденции за развитие
16.40 часа
Polar Mohr GmbH & Co. KG, Хофхайм
Маркус Юдел, Бъдещето на процеса на рязане – икономически аспекти
17.10 часа (до 17.30 часа )
Printpromotion GmbH, Франкфурт/Майн
Роджер Щарке, Повече успех в бизнеса
Информация за DRUPA 2008
18.00 часа
Прием по покана на Printpromotion
Докладите се изнасят на немски език със симултанен
превод. Презентациите са на езика на съответната страна и ще се предоставят на участниците на CD ROM.
Място и време на провеждане на конференцията:
Анкара, Турция
19. 04. 2007 г.
Атина, Гърция
23. 04. 2007 г.
Букурещ, Румъния
25. 04. 2007 г.
София, България
27. 04. 2007 г.
Място на провеждане в България:
Хотел Шератон София Балкан
пл. Света Неделя 5, София 1000
тел: +359/2/9816541; факс +359/2/9806464
email: sofia.sheraton@luxurycollection.com
www.luxurycollection.com/sofia
Заявка за участие:
Германо-Българска индустриално-търговска камара
ул. Ф. Ж. Кюри 25 А; 1113 София
тел: +359 2 816 3031, 816 3010; факс: +359 2 816 3019
email: m.pavlova@ahk-bg.org
Лице за контакт: Мила Павлова
Участието е безплатно.
Организатор: PrintPromotion GmbH
Корпорация за подпомагане на печатарската
и хартиената промишленост
VDMA – Printing & Paper
Equipment & Supplies
Lyoner Straße 18
D-60528 Frankfurt/Main
тел: +49 69 6603 1454
факс: +49 69 6603 1675
email: pp@vdma.org
Internet http://www.printpromotion.de

