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Четвъртият  Балкански  печатарски  фо-
рум под патронажа на manroland AG ще 
се проведа на 22 и 23 октомври, 2009 г. в  
Букурещ, Румъния. 

Поканени са ръководители и членове на нацио-
налните печатарски съюзи на Албания, Босна и 
Херцеговина, България,  Гърция,  Република Ма-
кедония,  Румъния,  Сърбия,  Словения,  Турция 
Унгария и Хърватска; мениджъри, специалисти и 
експерти  от  румънската  печатарска  индустрия; 
клиенти  на  manroland;  също  представители  от 
полиграфическите  училища  и  университети  на 
Балканските  държави,  специализираната  преса, 
локалната преса, гости от националните печатар-
ски съюзи и от полиграфическите университети 
на Русия и Украйна.

                           Четвърти Балкански печатарски форум 
      под патронажа на  manroland AG

         22 и 23 октомври 2009 г., Букурещ, Румъния



Новините от света 2

Специалисти от manroland AG, UPM, Sun Chemi-
cal (членове на PrintCity), Intergraf,  EUROEXPO 
Румъния и от фирмата  Agressione,  Румъния, ще 
представят доклади по темата на Форума „Нови 
по–високи  стойности  при  листовия  и  ролния 
печат“.  Участниците  ще имат  възможността  да 
обсъдят бъдещата съвместна дейност в рамките 
на Балканския печатарски форум, а именно: об-
мяна на техническа информация,  подкрепа при 
обучението и квалификацията на студенти и пе-
чатари от региона,  рекламиране и подпомагане 
на мероприятия за печатарската промишленост в 
балканските държави, осигуряване на информа-
ционна подкрепа за  специализираната преса на 
Балканите.

На  23-и  октомври гостите  на  Форума ще имат 
възможността да посетят две румънски печатни-
ци, да се срещнат със специалисти и ръководите-
ли и да обменят мнения, информация, възгледи и 
познания.

Инициатива за подкрепа на печатарите 
от балканския регион

Съгласно Учредителния договор на балканските 
печатарски съюзи, подписан на втория Форум в 
Гърция, главните цели на основателите и на чле-
новете на Балканския печатарски форум са:

– редовна обмяна на информация за дейността на 
печатарските съюзи, за състоянието и развитието 
на печатарскапа промишленост в страните–парт-
ньори;
– подкрепа при реализацията на нови регионал-
ни проекти за печатарската промишленост;
– представяне и обмяна на информация, опит и 
know-how  в  областта  на  модерната  печатарска 
технология  по  време  на  годишните  срещи  на 
Балканския печатарски форум, създаване на нови 
контакти, поддържане и развитие на съществува-
щите връзки с партньори от региона;
– подкрепа на обучението и квалификацията на 
ученици и студенти в полиграфическите учили-
ща и университети, както и на младите специа-
листи в  печатниците на страните–партньори от 
Балканския печатарски форум;
– осигуряване на взаимна подкрепа по време на 
национални и международни печатарски изложе-
ния и панаири;
– представяне интересите на членовети на Бал-
канския  печатарски  форум  пред  европейски  и 
други международни инициативи.

Развитие на инициативата Балкански 
печатарски форум

Инициатори на Балканския печатарски форум са 
Съюзът на печатарската индустрия в България и 
manroland AG. 

Балканският  печатарски  форум бе  създаден  на 
26.10.2006 г.  във Велинград,  България.  Концер-
нът manroland пое патронажа на проекта.

Гръцката федерация за печатна медийна комуника-
ция и компанията Graphics S.A. организираха вто-
рото издание на Форума на 14.11.2007 г. в Атина. 

На 31 май, 2008 г., по време на световното изложе-
ние  drupa,  manroland AG, патронът на  Балканския 
печатарски форум, посрещна членовете на Балкан-
ските печатарски федерации на щанда си. Срещата 
бе посветена на тенденциите и перспективите за 
развитие на печатарската медийна промишленост. 

Третият  Балкански  печатарски форум бе органи-
зиран  на  23.10.2008  г. в  Истанбул,  Турция,  от 
BASEV, Образователната фондация за печатарс-
ката индустрия на Турция и MAN Ferrostaal A.S, 
Турция.

Balkan Print Forum Info



Новините от света 3

Иновационната награда 
на Германската печатарска
промишленост е връчена на manroland 
ROLAND InlineCoater smart е прогресивната 
печатарска технология за 2009 година

manroland получи голямото отличие на 24-и сеп-
тември в Щутгарт по време на галата за връчване 
на Иновационната награда на Германската печа-
тарска  промишленост.  Лакиращият  модул  RO-
LAND InlineCoater smart спечели първа награда в 
категорията технология.

Модулът е отскоро на пазара, но е вече известен 
в печатниците по цял свят. Експертите в Герма-
ния са убедени в ефективността на постиганата 
добавена стойност при лакирането. Затова и наг-
радата  бе  присъдена  на  ROLAND  InlineCoater 
smart.  Д–р  Маркус  Рал,  член  на  Управителния 
съвет на manroland отбелязва с радост: „Възмож-
ността за инлайн облагородяване предлага пре-
димно на по–малките печатници внедряването на 
разширени  производствени  модели  при  малкия 
формат. С ROLAND InlineCoater smart могат да 
се изпълняват поръчки, които преди въвеждането 
на технологията се отказваха в повечето печатни-
ци. Това отговаря на нашата представа за добаве-
на стойност при печата. Полученото отличие по-
казва, че ROLAND InlineCoater smart отговаря на 
изискванията на печатниците.“

(отляво надясно) Бернхард Ниемела, главен редактор 
на списание Deutscher Druckers, поздравяна колегите 
от  manroland  д-р  Гералд  Шобесбергер,  Райнхолд 
Губа, Дани Весел и Маркус Пабш, които бяха избрани  
от участниците в проекта да получат наградата
© manroland, снимка: Инго Вьолк

Печат и лакиране – 
нормалната печатна секция се превръща 
в комбинирана печатна секция

С ROLAND InlineCoater smart, инсталирана пре-
димно към последната  печатна  секция,  се  осъ-
ществяват лесно и ефективно приложения от ти-
па на защитно, допълнително и ефектно лакира-
не.  Възможно е отпечатване на до 70 гланцови 
продукти, което е напълно достатъчно за повече-
то поръчки.  Благодарение на факта,  че  лакира-
щият  модул  е  подвижен,  допълнителната  пета 
печатна  секция  се  превръща  във  високогъвкав 
приложен  модул,  който  осигурява  нанасяне  на 
лаково  покритие,  отпечатване  на  допълнителен 
цвят или подготовка за довършителна обработка. 

Това многообразие е особено важно за малки и 
средни по големина печатници, тъй като е въз-
можно със значително по–ниски инвестиционни 
разходи да се покрие още един спектър от прило-
жения. В сравнение с конвенционалния модул за 
лакиране, инвестиционната сума е с около 60 про-
цента по–малка. Успехът на ROLAND Inline-Coat-
er smart  при ROLAND 700 HiPrint  бе  повод за 
разработване на  ROLAND InlineCoater smart и за 
ROLAND 200 и ROLAND 200 с високостапелно 
извеждане.

Облагородяване с ROLAND InlineCoater smart –  гъв-
кавият модул за лакиране е голяма помощ за малките  
печатници.
© manroland, Foto: Брехенмахер/Бауман

Как функционира 
ROLAND InlineCoater smart?
При  ROLAND  InlineCoater  smart  на  ROLAND 
200 и ROLAND 200 с високостапелно извеждане 
камерната  ракелна  система  е  разположена  от 
страната на самоподавача, което осигурява опти-
мално интегриране в и към печатната секция. С 
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това позициониране системата за миене на офсе-
тови  платна  (ROLAND  SelectCleaning  System) 
остава в печатната секция.  Отпада трудоемкото 
вграждане и извеждане от производствения про-
цес.  Подналягане  в  камерната  ракелна  система 
осигурява  качеството  на  нанасяне  на  лака  без 
разпенване. Смяната на печат с лакиране се осъ-
ществява  при  оптимални условия  за  около две 
минути. Изпомпването на лака от системата про-
дължава  около 60  секунди,  извеждането на  ка-
мерната ракелна система – 30 секунди. Пренаст-
ройката  на  печата  (пластина/гумено  платно)  се 
осъществява  автоматично  с  PressPilot.  Растеро-
вият валяк може да остане в печатната машина. 
При конвенционалния пречатен процес камерна-
та  ракелна  система  трябва  да  се  отстрани  от 
печатния модул, за да се предпази от прекалено и 
ненужно износване на ракела.

Ново поколение сушилни устройства
За постигане на оптимално сушене при нанасяне 
на  лакиращо покритие  с  ROLAND InlineCoater 
smart е разработено ново сушилно устройство за 
машините ROLAND 200 и ROLAND 200 с висо-
костапелно извеждане. Устройството включва су-
шилна касета, която в зависимост от конфигура-
цията е снабдена с инфрачервено или комбинция 
от инфрачервено и термосушене. По този начин 
се постига ускоряване на процеса на сушене от 
страна на външния слой на листа. От своя страна 
това води до по–бърза довършителна обработка, 
а лаковото покритие съответно предпазва от по-
върхностни повреди, например драскотини. В ре-
зултат се повишава качеството на продуктите и 
се намаляват значително рекламациите.

Прес–информация на manroland AG

Парето Принт – машини 
на manroland за печат на книги
Руска печатница изработва 60 милиона ек-
земпляра годишно

Печатница  Парето  Принт  в  г.  Твер,  Централна 
Русия, печата от месец юли 2009 г. насам висо-
кокачествени  книги  за  руския  и  европейския 
пазар  с  една  ROLAND 700  HiPrint  и  три  RO-
LAND 900. Предвижда се изработването на над 
60 млн екз. годишно.

Производството на книги в  Парето Принт върви 
на пълни обороти. Една петцветна ROLAND 700 
HiPrint с лакиращ модул, а също и три четириц-
ветни ROLAND 900 с формат 6 за печат на до 16 
DIN A4 страници са въведени в производство от 
юли тази година. Машините осигуряват оптими-
зирано производство на книги с всички стандар-
тни руски формати. Решението на Парето Принт 
да  инвестира  в  машини  на manroland  бе  взето 
благодарение  на  отличните  характеристики  на 
оборудването и на обхватния производствен па-
кет printservices, включващ и обучението на спе-
циалистите.

Отлично качесто при високи тиражи
С трите нови четирицветни ROLAND 900 руска-
та печатница в г. Твер произвежда многоцветни 
книги с високи тиражи за руския и европейския 
пазар.  На петцветната ROLAND 700 HiPrint  се 
печатат инлайн корици с  лаково покритие.  Ма-
шинният  парк  на  manroland  в  Парето  Принт  е 
свързан в мрежа и се контролира и управлява от 
printnet.  Всички  системи  са  оборудвани  с  уст-
ройство за темпериране на мастиления апарат, с 
ColorPilot и okBalance®. Отличното печатно ка-
чество на  целия  тираж и  многообразните  фор-
матни варианти и видове оформяване на печат-
ните  продукти  осигуряват  сериозна  конкурент-
носпособност на Парето Принт.

Прес–информация на manroland AG

Печатница Парето Принт в г. Твер, Русия инстали-
ра през юли 2009 г. четири листови печатни машини 
на  manroland  за  производството  на  висококачест-
вени многоцветни книги
© ECS Принт, Русия
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Решения на Heidelberg за формата A3
Изложението Druck und Form в Синсхайам
– информационна платформа за малки 
и средни предприятия

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland 
GmbH (Heidelberg)  представя в  палата 6 (щанд 
6400)  на изложението Druck und Form в Синс-
хайм (14 – 17 октомври, 2009 г.) решения за фор-
мати A3  – от предпечатния процес, печата и до 
довършителната обработка. Комплексното реше-
ние включва CtP експонатора Suprasetter A 75 Au-
tomation със станция за измиване C 85, печатната 
четирицветна машина Speedmaster SM 52 с лаки-
ращ модул Laco, сгъвачната машина  Stahlfolder 
TH 56, системата за лепилно скрепване Eurobind 
600 PUR, а също книговезкия нож Polar 78 XT и 
една система  KAMA ProCut 53.

Speedmaster SM 52 за малкия формат впечатлява със  
спектъра от дебелини на печатните материали – от 
0,03 до 0,4 мм (възможно и 0,6 мм), с формата на пе-
чатния лист 360 x 520 мм и с максималната скорост  
на печат до 15 хил. листа на час. Машината печата 
с високо качество. Гъвкавият самоподавач се пренас-
тройва много лесно на единично подаване и осигурява 
така идеална предпоставка за високоскоростен пе-
чат на различни видове пликове

Ще бъдат представени и информацинни щандове 
за работния поток Prinect, за материалите  Saphi-
ra на Heidelberg и за възможностите на систем-
ния сервиз, както за семинарите и обучението за 
повишаване  на  квалификацията,  предлагани  от 
академията Print Media Academy (PMA). 

Търговският тим на регионите Средна и Южна 
Европа, а също и експертите от продуктовия ме-
ниджмънт ще бъдат на разположение на клиенти 
и заинтересовани за въпроси, дискусии и консул-
тации. 

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Професионалната  едноклещна  система  за  лепилно 
скрепване Eurobind 600 PUR е конципирана за малки 
и средни предприятия с поръчки за тиражи на книги 
от един до 5 хиляди екземпляра. Системата за нана-
сяне на PUR лепило работи с дюза, която осигурява  
равномерен лепилен филм. Други важни характерис-
тики са ефективният разход на лепило и прецизното 
стартиране и спиране на системата

Осем стъпки за успешното 
управление на цвета
Ново издание Profi Tipp на Академията 
за печатни медии Print Media Academy

Брилянтни  и  съответстващи  на  оригиналните 
цветове  върху  висококачествена  повърхност  – 
точно това отличава високостойностните печат-
ни  продукти  от  обикновените.  Известно  е,  че 
печатният резултат зависи от множество фактори 
и затова много често се оказва доста трудно да се 
постигне тази цел. Потребителят трябва да поз-
нава много добре отделните фактори на влияние 
и да е в състояние да ги контролира. Само така 
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може да се осигури изискваното от клиента пос-
тоянно и възпроизводимо печатно качество.
 
От практиката и за практиката
В новото издание Profi Tipp от поредицата Про-
фесионални съвети Print Media Academy (PMA) 
на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) 
представя най–често срещаните причини за въз-
никване  на  грешки  и  предлага  в  осем  стъпки 
ценни съвети за отстраняването им.
 
Разглеждат се отделните връзки в производстве-
ния процес – започвайки от избора на матери-
алите, преминавайки през пробния печат и дос-
тигайки до контрола на резултатите.
 
Изданието е предназначено за специалисти в пе-
чатниците и в предпечатните фирми, които имат 
проблеми при управлението на цвета във всекид-
невната практика и търсят съответно решение на 
тези проблеми.
  
До момента са публикувани следните издания 
от серията:
– Мастилени и овлажняващи валци
– Овлажнителни разтвори за офсетовия печат
– Съвети за отстраняване на проблеми в 
печатния цех
– Лакиране, сушене и нанасяне на пудра

Интересуващите могат да поръчат публикацията 
на адрес:www.print-media-academy.com

Новото издание Profi Tipp на Print Media Academy

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

IFRA Expo 2009

Среща на организатори, изложители и посетители 
на 12.10. 2009 г. на IFRA Expo



Редом с цветовете,  създайте и ефекта 
върху хартията, който ще предизвика 
ускорен пулс и меки колене.
Предизвикай емоции – с допълнителните онлайн опции 
от manroland.
Иновативните технологии от manroland превръщат Вашата печатница във фаб-
рика за приятни чувства. Допълнителните опции, като онлайн нанасянето на 
фолиото за студен печат с ROLAND InlineFoiler Prindor, ефектно и функцио-
нално лакиране или печат с UV мастила и лакове, създават първокласно качест-
во и  уникални печатни продукти. Това прави всеки отпечатан лист нещо много 
специално: визитка за Вашата печатница.  WE ARE PRINT.®

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



Новините от света 8

IFRA Expo 2009 във Виена
12 – 15 октомври

IFRA Expo  се  представи  на  посетителите  под 
мотото „Пътищата към успеха“. Демонстрирани 
бяха нови технологии, нови производствени мо-
дели и иновации, които помагат на вестникар-
ски редакции и печатници да преодолеят проб-
лемите в кризисни моменти и да осигурят успех 
за бъдещото развитие.

Д–р Йозеф Остермайер, държавен секретар за коор-
динация  и  медии  в  Австрия,  отбеляза  при  откри-
ването на IFRA Expo 2009, че правителствата трябва 
да подкрепят вестниците, тъй като разнообразието 
от медии е особено важно за демокрацията

Връчване на наградите XMA Cross Media Award

Първият брой на естник Habertürk стартира в Тур-
ция  в  началото  на  март  тази  година.  Г–н  Илхан  
Тюркели, генерален директор на печатницата на Ci-
ner Group, отбелязва, че вестникът се печата като 
хибриден продукт. „Нашата цел е да спечелим до-
бър дял от турския пазар. С технологията на горе-
що сушене осигуряваме на рекламодателите си зна-
чително по–високо качество. Като нов вестник ние  
сме длъжни да предложим нещо по–различно на чи-
тателя.“

Müller Martini подписа два договора по време на IFRA 
Expo. На снимката – представители на  италианска-
та печатница CSQ (Centro Stampa Quotidiani) заедно 
със  специалисти  от  фирмата  Müller  Martini  след  
подписването на договора за  инсталиране на чет-
въртата линия за влагане.  Union Druckerei, Ваймар,  
Германия  ще  инвестира  също  в  нова  система  за 
влагане

Соб. инф.
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