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Седма награда InterTech™ за autoprint 
APL на manroland
Печат с едно натискане на бутона

С  реномираната  награда  на  печатарската  про-
мишленост  бе  отличена  една  истинска  новост 
при смяната на поръчката при вестникарския пе-
чат. Една от технологичните награди InterTech™ 
на  Американската  печатарска  промишленост 
(Printing Industries  of  America)  бе присъдена на 
autoprint  APL (AutomaticPlateLoading  –  автома-
тично зареждане на печатните форми).

autoprint  от  семейството  продукти One-Touch-
Printing на manroland  работи с модерна концеп-
ция за обслужване, която значително съкращава 
времето за настройка с APL и използва техноло-
гиите ClosedLoop, които ускоряват развитието на 
One-Touch-Vision  на manroland.  С други думи – 
визията за автоматичния печат си превръща в ре-
алност и  manroland е водеща в тази посока. 

autoprint APL използва комбинция от технологич-
ни процеси с цел съкращаване времето за окачва-
не на печатните форми. Ръка на робот захваща ав-
томатично формите и всички те се позиционират 
едновременно върху цилиндъра.  Целият този про-
цес е напълно автоматизиран.  В сравнение с поз-
натите системи за настройка, при които подготов-
ката трае до 30 минути, с autoprint APL процесът 
се осъществява за около три минути, т. е. времето 
за настройка се намалява с до 90 процента.

Журито  на  InterTech  Technology Awards  избира 
най–интересните новости в областта на печата. 
Награждават се само истински иновативни при-

                     Шестият Балкански печатарски форум под патронажа на manroland AG 
  ще се проведе на 27 и 28 октомври 2011 г. в Белград, Сърбия.

                     Първата среща на Инициативата за обучение и квалификация
                             на печатари ще се проведе на 28 октомври 2011 г. в Белград, Сърбия.

Регистрирайте се за участие на адрес:
http://inpeq.org/event2011.html (password: bpfinpeq)
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ложения  със  значимо  влияние  за  печатарската 
промишленост.  „Комбинацията  от  роботна  тех-
ника и автоматизация за ускоряване смяната на 
печатните  форми  при  вестникарските  машини, 
която се предлага от autoprint APL на manroland, 
е еднозначно иновативна и обслужва перфектно 
тенденцията за намаляване на тиражите и за пе-
чат на издания за специфични целеви групи“, от-
белязва Марк Бохан, вице-президент, Технология 
и изследователска дейност,  Printing Industries of 
America  и  председател  на  InterTech  Technology 
Awards.

InterTech™-Star,  символ  за  технологична  инова-
ция и максимална производителност, се присъжда 
от публиката, която включва водещи представите-
ли в отрасъла. Тазгодишната гала Printing Indus-
tries  of  America Premier  Print  Awards  и InterTech 
Technology Awards 2011 ще се състои на 11-и сеп-
тември в Чикаго.

За manroland това е седмата награда през последни-
те 17 години – едно признание за водещата роля на  
фирмата  в  развитието  на  технологията  на  печат-
ните машини. През 1994 г. наградата бе присъдена на  
ROLAND 700, през 2001 г. – на DICOweb, през 2002 г. –  
на  PECOM/printnet-Automatisierung.  Системата за 
дистанционна диагностика TelePresence бе отличена с  
InterTech™ наградата  през  2005  г.,  ROLAND Inline-
Foiler Prindor – през 2006 г.  и ROLAND 700 Direct-
Drive – през 2007 г.         © manroland

Прес–информация на manroland AG

manroland обединява 
екология с икономия
Все по–често през последните години печатни-
ците  се  оценяват  по  степента  на  екологичност 
при производствения процес.  За целта доприна-
сят значително екологичните материали на print-
com от manroland. 

С използването на специфични средства за мие-
не и овлажняване се избягват например вредни 
вещества  и  отпадъци,  както  и  се  икономисва 
енергия. Решаващ критерий за избора на продук-
тите  printcom  е  тяхната  екологичност,  която се 
удостоверява с национален екологичен печат или 
с международни екологични стандарти.

В много печатници изопропанолът (Isopropanol – 
IPA)  е  количествено  най–значимото  вредно  ве-
щество във въздуха. В зависимост от областта на 
приложение printcom предлага специално разра-
ботени добавки към овлажняващия разтвор, кои-
то осигуряват печат с намаляване на IPA или пък 
печат  без  алкохолни  добавки.  Овлажняващите 
средства  printcom се използват по цял свят и то 
при  различно  качество  на  водата,  както  и  при 
особени изисквания за печат на опаковки за хра-
нителни продукти или при печат в критична мик-
робиологична среда.  Недостатъчно е обаче само 
използването  на  концентрат  за  овлажняващия 
разтвор с намалено или въобще без съдържание 
на алкохол. Тъй като тези препарати бързо се за-
мърсяват, се търсят вече средства, които поддър-
жат дългото и без замърсяване използване на ов-
лажняващия  разтвор.  За  целта  са  необходими 
специални филтриращи устройства,  които заба-
вят  замърсяването,  удължават  интервалите  за 
смяна и намаляват количеството на отпадъчния 
овлажняващ разтвор.  Освен това филтриращите 
устройства  работят  с  филтриращи  картуши  за 
многократна употреба, което намалява отпадъци-
те от отработени филтри.

manroland  предлага  освен  консумативите  printcom  и 
редица екологични решения за ролни и листови печат-
ни машини, както и технология за възстановяване на  
енергия и топлина, също и за намаляване на макулату-
рите.  Всеки модул  е  полезен за екологичния печатен  
процес              © manroland, снимка: Херберт Гайрос
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В момента  printcom разработва добавки към ов-
лажняващия разтвор, с които се намалява значи-
телно натрупването на хартиен прах и мастилен 
отпъдък  върху гуменото платно.  В  резултат  на 
това се намалява честотата на миене на офсето-
вите платна. По този начин се подобрява натовар-
ването на машината и се съкращават съответно 
отпадъците от миене и от овлажняващия разтвор. 
При ролните машини с наблюдава дори по–до-
бър ефект  отколкото при листовите машини.  В 
идеалния случай там миенето се съкращава на-
половина. Ефективността зависи не само от про-
дължителността на интервалите на миене, но и 
от времето за миене. Дозирането на добавките към 
разтворителите  пък  влияе  върху  количеството 
разтвор,  който се отделя при всяко почистване. 
По принцип, за отстраняване на масла и замърся-
вания от миещите препарати с висока концентра-
ция на ефективни добавки се използва по–малко 
количество, отколкото от тези с ниска концентра-
ция. Миещите препарати на printcom са освен то-
ва изпитани на реакция и поносимост от страна 
на машините и показват отлични характеристики 
и висока производителност.

При поръчки с честа смяна на мастилата е необ-
ходимо и често миене на печатните секции. По 
правило, за предварителното почистване на вал-
ците печатарите използват специални пасти, ко-
ито пък се отстраняват с миещ препарат за валци. 
При този процес се използва два пъти по–голямо 
количество миещ препарат. Част от отпадъка се 
изпарява  и  по  този  начин  натоварва  работната 
среда  с  летливи  органични  съединения (VOC). 
Подобен ефект  се  наблюдава  при използването 
на лакове.  Стандартните средства за почистване 
на остатъци от лак, на печатни форми и на расте-
рови  валци  са  често  летлив  изопропанол  или 
смеси от вода с алкохол. Освен риска, свързан с 
ниската точка на възпламеняване, работещият е 
изложен на силни изпарения по време на почист-
ването. Независимо от това, дали става въпрос за 
мастила или лакове, за препоръчване са почист-
ващи средства на водна основа заедно с възмож-
ности  за  дооборудване  на  машината.  Допълни-
телна система за почистване на валците и за из-
миване  на  лакиращите  цилиндри  осъществява 
по–бързото и автоматизирано миене. В този слу-
чай почстването на печатните секции и на лаки-
ращите цилиндри се осъществява и значително 
по–удобно.

Прес–информация на manroland AG

Нови партньори за проекта 
Value Added Packaging на PrintCity

Към проекта Value Added Packaging – Опаковки с 
добавена стойност (VAPack) на PrintCity, в който 
участват членовете на  алианса manroland, UPM, 
Sun Chemical,  M-real,  Kurz,  Merck и Weilburger 
Graphics, както и партньора Bobst, се присъеди-
ниха нови членове и партньори.

VAPack предлага  на  собственици  на  марки,  на 
дизайнери и на специалисти по опаковки   „База 
данни за добавена стойност“, която помага за по-
вишаване  на  качеството  и  предлага  интересни 
примери за нови опаковки.

Освен партньорите Reproflex и UpCode в проекта 
се включиха и следните фирми, които ще пред-
ложат  нови  идеи  и  технологии  през  годините 
2011/2012:

• Eltosch – UV-технология; 
• Hammesfahr – печатница;
• Heiber + Schröder – решения за ново лепене 
  на прозорци;
• H + M – системи за горещо преговане; 
• Köch & Glasder – висококачествено
  облагородяване на опаковки;
• Marbach – системи за щанцоване; 
• Rieker – периферно VAP производство.

През  настоящата  година  ще  бъдат  разработени 
нови  VAPack  мостри за  декоративни цели и за 
хранителни опаковки.

Повече информация ще намерите на адрес: 
http://www.printcity.de/index.php?site_id=598 

Комплекта от  VAPack  мостри може да поръчате 
от: info@printcity.de

Прес–информация на PrintCity
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Първа печатна машина Heidelberg 
Speedmaster SM 52 Anicolor в Армения

Печатницата Amikus-Print в Ереван работи вече с 
първата в  Армения печатна машина Speedmaster 
SM 52  Anicolor на Heidelberger Druckmaschinen 
AG (Heidelberg). По време на деня на отворените 
врати клиентите и партньорите на  Amikus-Print 
се запознаха на живо с новите възможности на 
технологията  Anicolor  при  четирицветната  ма-
шина със секция за лакиране. Печатната машина 
осигурява  висококачествен  производствен  про-
цес  заедно със системата CtP Suprasetter 74. С 
подобрения  печатен  процес  печатницата вече 
предлага  отлично  качество  при  съкратени  сро-
кове за доставка и по този начин отговаря още 
по–добре на изискванията на клиентите си – пре-
димно фармацевтични фирми и банки. Използва-
нето на технологията  Anicolor  повишава рента-
билността на фирмата, тъй като макулатурите се 
намаляват с 90 процента, а времето за подготовка 
– с  40  процента.  При печат на поръчки, при ко-
ито се използва малко количество мастило, както 
е често при фармацевтичните  продукти, се оси-
гурява оптимално намастиляване на целия печа-
тен лист. Освен това машината Speedmaster  Ani-
color е много подходяща за малки тиражи, които 
в Армения съставляват основната част от печат-
ната продукция.
 
„Закупуването на  Speedmaster SM 52 Anicolor е 
третата фаза  от  комплексната  програма за  раз-
ширяване  на  нашия  машинен  парк“,  обяснява 
Вард  Назеян,  собственичка  на  Amikus-Print. 
„Целта  ни  е  да  развиваме  предприятието  и  да 
увеличаваме производствените капацитети.  Пла-
новете ни за близкото бъдеще включват добавяне 
на нови сегменти от пазара и интензивно разви-
тие на Amikus-Print“. Решението за инвестиция в 
Anicolor машината бе взето след посещението на 
предприятието  на  Heidelberg  във  Вислох-Вал-

дорф, Германия.  Инсталацията и обучението са 
осъществени от специалисти от Heidelberg CIS. 
Освен това сътрудници от  Amikus-Print  получи-
ха  практически указания  в  руската  печатница 
„Формула  Цвета“,  където  им  бе  обяснена  под-
робно технологията Anicolor. 

По време на деня на отворените врати в печатница 
Amikus-Print  бяха  демонстрирани  новите  възмож-
ности  на  машината  Speedmaster  SM  52  Anicolor  –  
първата по рода си в Армения

    © Heidelberger Druckmaschinen AG

Печатница Amikus-Print  е създадена през 2005 г. 
и оттогава непрекъснато увеличава и подобрява 
производствения си капацитет.

В Армения има 150 печатници, които инвестират 
все повече в нови машини и в модерна техноло-
гия, вместо в употребявани машини. В още една 
печатница в страната е инсталирана втора Anico-
lor машина, а също и нови машини с формат A2. 
Heidelberg  CIS  работи  с  клиентите  на  място  и 
осигурява консултации и сервиз,  както и опти-
мално подготвени консумативи.

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg  на  изложението  PostPrint  
в Лайпциг

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ще 
се представи за  пръв път на изложението Post-
Print, което ще се състои от 14-и до 16-и септем-
ври 2011 г. в Лайпциг, Германия. Експертите от 
Heidelberg ще са на разположение на посетите-
лите заедно с партньорите си от Polar и Kama в 
палата 1 / щанд B03. На щанда ще бъдат предста-
вени  книговезкият  нож  Polar  66  със  щрих-код 
идентификация  и  сгъвачната/лепилна  машина 
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Kama ProFold 74. Всеки ден в 13.00 часа посети-
телите ще имат възможността да посетят произ-
водственото предприятие на Heidelberg в Лайп-
циг, където ще получат изчерпателна информация 
за развитието и производството на наборно-шев-
ните машини и машините за лепилно скрепване. 
Там ще бъдат демонстрирани колонаборните ма-
шини ST 100, ST 350 и ST 450, както и  машини-
те  за  лепилно  скрепване  Eurobind  EB  600,  EB 
1300 и EB Pro. Ще бъде показана и комбинирана-
та сгъвачна машина Stahlfolder KH 56. 

В програмата е включено също и разглеждане на 
предприятието, след което посетителите ще бъ-
дат транспортирани обратно до изложението. 

Машината за лепилно скрепване Eurobind Pro с колона-
борна машина е изключително ефективна система за  
безшевно скрепване, при която времето за настройка  
е с 50 процента по–кратко от това при подобни сис-
теми.  Машината работи с  производителност 6 000  
книги за час

   © Heidelberger Druckmaschinen AG

„Heidelberg  ще демонстрира  пред посетителите 
ефективността  при  довършителната  обработка. 
За нас изложението в Лайпциг е интересно и с 
това,  че нашият информационен и компетентен 
център за наборно-шевни машини и машини за 
лепилно скрепване се намира на около 15 мину-
ти разстояние от панаирния град.  Близостта до 
изложението  ще  използваме  в  изложбената  си 
концепция, като предложим на посетителите въз-
можността за  безплатна екскурзия с продължи-
телност от около два и половина часа“, обяснява 
Томас  Кришке,  ръководител  на  направлението 
Postpress Commercial в Heidelberg. 

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Новини от последните дни

HP на изложението Viscom 2011 
HP ще представи от 13 до 15 октомври на между-
народното специализирано изложение за визуална 
комуникация, техника и дизайн Viscom  в Дюсел-
дорф, Германия  (палата  21,  щанд  8A)  широко-
форматни и супер широкоформатни продукти от 
цифровото мастилено-струйно портфолио.

 

Прес–информация на HP

GRAPH EXPO
11 – 14 септември, 2011 г.
McCormick Place, Чикаго, САЩ

За повече информация:
http://www.graphexpo.com

HP Scitex LX850 Printer
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PostPrint
14 – 16 септември, 2011 г.
Leipziger Messe, Лайпциг, Германия

За повече информация:
http://www.postprint-leipzig.de

IGAS
16 – 21 септември, 2011 г.
Tokyo Big Sight, Токио, Япония

За повече информация:
http://www.igas-tokyo.jp/eng/

Labelexpo Europe
28 септември  –  01 октомври, 2011 г.
Brussels Expo, Брюксел, Белгия

PolygraphInter
04 – 08 октомври, 2011 г.
Крокус Экспо, 
Международный выставочный центр, 
Москва, Русия

За повече информация:
http://www.polygraphinter.ru/

IFRA Expo
10 – 12 октомври, 2011 г.
Messe Vienna, Виена, Австрия

World Newspaper Week, 10 – 12.10.2011 г.

За повече информация:
http://www.worldnewspaperweek.org



Печатът може
да лети до Юпитер.

...3 – 2 – 1 – нула. Старт за най–прекрасната детска програма в цял свят.
Излитането започва от страница 1.  И с всяка буква ракетата се издига 
все по–високо. Преминава покрай луната и навлиза в слънчевата система. 
Всичко е така, както си го представяш. Мислите ти се реят безтегловно, 
докато на последната страница ракетата се приземява. Книгата е прочетена. 
Но историята продължава.

Печатът може всичко.

      manroland

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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Издатели се срещат с филмови дейци
Мероприятие на  Баварския клъстер събира 
представители от двете медии

На 29.06.2011 г. се проведе петото поред мероп-
риятие на Баварския клъстер Печат и печатни ме-
дии на тема  „Книгата се  среща с  филма“  (Book 
meets Film).  

В рамките на филмовия
фестивал в Мюнхен раз-
лични издателства пред-
ставяха пред филмовите
продуценти и пред пуб-
ликата нови книги с най–
разнообразни сюжети за 
филмиране. Неформална-
та обстановка предложи
възможност за създаване 
на контакти и връзки между представителите на 
печатната  и  визуалната  медии.  Гостите,  които 
наброяваха 120 души, успяха да видят и части от 
някои филми от поредицата „Книгата се среща с 
филма“. 

През тази година за пръв път присъстваха предс-
тавители  от  филмовия  фестивал  в  Локарно, 
Швейцария.  Показани бяха книги на издателст-
вата uccello – gut zu hören, Rosenheimer Verlags-
haus GmbH & Co.  KG,  Aufbau Verlag GmbH & 
Co.  KG,  Verlag  C.  H.  Beck OHG,  Verlagsgruppe 
Randomhouse  GmbH,  P.  Kirchheim,  Stark-Sture, 
Arena Verlag GmbH, Deutscher Taschenbuch Verlag 
-dtv- и PROverbis.

„Книгата се среща с филма“ е съвместно мероп-
риятие на Клъстера Печат и печатни медии, на 
Клъстера за Аудиовизионални медии и на Борсо-
вото сдружение на германската книготърговия – 
клон Бавария.

Соб. инф.

Директорска конференция на Intergraf
5 – 6 септември, 2011 г.
Санкт Гален, Швейцария

Г-н Морис Вики, президент на Асоциацията на 
Швейцарската печатарска индустрия, приветства 
с добре дошли участниците в тазгодишната Ди-
ректорска конференция на Intergraf. Информация 
за развитието на печата в Швейцария и пробле-
мите, предизвикани от високия курс на швейцар-
ския франк, бяха изнесени от г–н Бийт Кнойбю-
лер от организацията VISCOM. От началото на 
2011 г. в индустрията се забелязва слаб ръст на 
оборота  от  около  0,7  процента.  Изключително 
големи  проблеми  в  момента  създава  високият 
курс  на  швейцарския  франк.  Това  обаче  не  е 
единствената  трудност  –  свръхкапацитетите  в 
индустрията на страната всъщност водят до теж-
ката ситуация,  в  която се  намират 25 хилядите 
заети в около 2 хиляди швейцарски печатници. 
VISCOM е разработил програма, на база на която 
ще търси поддръжката на правителството за пе-
чатарската индустрия.

Г-н Максимилиан Хефеле, Банка Бернберг, Цю-
рих, представи прогнозите на своята институция 
за развитието на европейския монетарен съюз.

Г–жа Беатрис Клозе, генерален секретар на Inter-
graf, запозна присъстващите с развитето на про-
екта за социален диалог в Европейските страни, 
в който през следващата година ще участват седем 
държави.  Проектът  се  разработва  съвместно  с 
UNI Europa Graphical и с профсъюзите на печата-
рите в европейски страни–партньори. През 2012 г. 
се очаква разширяване на темите и включване на 
училища и университети в проекта с цел подпома-
гане на обучението и квалификацията в отрасъла.

Г–н Жан-Пиер Абер, Европейски икономически 
и социален комитет, запозна колегите с работна-
та програма на комитета в областта на печата и 
издателската дейност.
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Темата екология и приносът на печатарската про-
мишленост за намаляване на емисиите от въгле-
роден  двуокис  бяха  разгледани  в  докладете  на 
Ларс Брам, изпълнителен директор на Съюза на 
печатарите в Дания, както и в презентациите на 
на г–жа Беатрис Клозе, Intergraf, и на г–жа Мина 
Норс, Технологичен изследователски център VTT, 
Финландия.

„Как  да  повишим  конкурентноспособността  на 
печатарската промишленост?“ бе темата на док-
лада на г–жа Меря Кариниеми, VTT, Финландия.

Г–н Паул Алберт Даймел,  изпълнителен дирек-
тор на Федералния печатарски съюз,  Германия, 
представи стандартите  за  печатния  процес  ISO 
TC 130, ISO (CD) 15311 и ISO (CD) 15339.

Г–жа Беатрис Клозе информира присъстващите, 
че по време на  drupa 2012 Intergraf  организира 
заедно с  WPCF  и  PrintCity  конференция, посве-
тена на проблемите на екологичния печатен про-
цес. Предвижда се конференцията да се проведе 
на  10.05.2011  г.  от  9.00  до  15.00  ч.  Таксата  за 
участие е 145,– евро на човек.

Дискутирана бе и темата за вноса на едностран-
но пигментно покрита хартия от Китай. Отбеля-
зано бе, че решението на Европейската комисия 
за налагане на антидъмпингови и антисубсидий-
ни мита е възприето от европейските държави, 
членове на  Intergraf,  и до момента не са регист-
рирани оплаквания от страна печатарите.

През втория ден от конференцията бяха диску-
тирани въпросите за  отношенията между рабо-
тещи и работодатели, проблемите при определя-
не цената на труда в индустрията, както и тези, 
възникващи с профсъюзите. Участниците споде-
лиха своя опит по темата.  Г–н Фонс Бакес, из-
пълнителен директор на Асоциацията на холан-
дските печатари, представи дейността, свързана 
с приемането на правила за определяне на запла-
ти и пенсии в полиграфическите предприятия на 
страната. 

Г–жа Ане-Мари Де Нозе,  Intergraf,  обобщи дан-
ните,  предоставени  от  отделните  членове,  по 
постигнатите  договорености  за  заплащането на 
труда  в  печатарската  индустрия  на  отделните 
държави. Представени бяха някои примерни ре-
шения, прилагани в отделните страни.

Г–жа Де Нозе информира участниците в конфе-
ренцията и за актуалния план за действие на Ев-
ропейския съюз в областта на енергийната ефек-
тивност. Тя представи публикацията на Intergraf, 
посветена на енергийната ефективност на бизнес 
сгради за полиграфическата промишленост.

Присъстващите  дискутираха  съвременното  със-
тояние на членство във всяка отделна асоциация. 
Интересно е да се отбележи, че в някои от дър-
жавите броят на членовете се увеличава. Пове-
чето  асоциации  обаче  регистрират  значително 
намаление на членуващите фирми. Това е свърза-
но както с икономическата криза, така и с реал-
ното намаляване броя на печатниците.

Г–н Маркус Тимсон, FM Brooks, Великобритания, 
представи идеята за организиране през 2012 г. на 
среща на печатари под егидата на Intergraf с цел 
оценка  на  ситуацията,  представяне  на  тенден-
циите и предлагане на решения за бъдещо разви-
тие на печатарския бизнес.

Следващата  Директорска  конференция  ще  се 
проведе в на 3 и 4 септември, 2012 г. в Естония.

Соб. инф.

Очаквайте брой 4 / 2011 
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България през м. декември 2011 г. 
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