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Една година от въвеждането 
на ROLAND 700 EVOLUTION

ROLAND 700 EVOLUTION на Manroland Sheet-
fed отбеляза изключително позитивна първа го-
дина от излизането на пазара с много поръчки от
цял свят и с наградата Red Dot за производствен
дизайн. Това е награда, която се присъжда за изк-
лючително  творчество,  иновативност  и  ориги-
налност.

ROLAND 700  EVOLUTION бе въведена в експ-
лоатация на ключови пазари за отпечатването на
опаковки и за илюстрационен печат при изпъл-
нение на нови проекти в Германия, Северна Аме-
рика, Япония и Бразилия, включвайки и няколко
машини за печат на лице и гръб. 

Австрийската  печатница Samson  Druck  GmbH,
която инсталира първата ROLAND 700 EVOLU-
TION през октомври 2014  г.,  поръча скоро след
това и втора десетцветна машина EVOLUTION. 

© Manroland Sheetfed

Герхард Айхорн, собственик и генерален директор на
Samson Druck и Лиза Айхорн, асистент на генералния
директор,  пред  първата в  света  машина ROLAND
700 EVOLUTION

                  11-ят международен форум за ефективност и качество 
на на печата ще се проведе на 07 юни, 2016 г. на drupa в Германия.

      Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите 
      обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“ 
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С повече от 30 печатни секции Samson Druck от-
печатва над 5000 тона хартия в печатницата си,
разположена на площ от около 6000 кв.м. Собст-
веникът Герхард Айхорн отбелязва: „Опитът по-
каза, че Manroland Sheetfed гарантира най–висо-
ко качество за нашия бизнес.“

Успехът на модела EVOLUTION се характеризи-
ра с разширени функции за повишаване на ефек-
тивността  на  производството  и  осигуряване  на
нови нива на качество, отговарящи на изисквани-
ята на клиента.

Едуард  Фиршер,  генерален  директор  на  авст-
рийската  офсетова  печатница  за  опаковки
Schwarzach подчертава:  „Нашите  печатари пос-
тигат отлични резултати с новата печатна маши-
на  и  с  новия  поребителски  интерфейс.  Сега  е
много по–лесно да се осигури най–високо качес-
тво при най–висока производителност.“

Taiwanese  packaging  printer  Yuh  Feng  Artistic
Printing са първите в Азия, които инвестираха в
ROLAND 700 EVOLUTION. Печатарите усвоиха
бързо  новата  технология,  която предлага  поли-
тика  на  осигуряване  на  най–добри  условия  за
клиента и естествено ги нарежда така много пре-
ди конкуренцията. Ки Бинг Хуанг, президент на
компанията,  отбелязва:  „Трябва да осигурим на
клиентите високоефективни продукти, да съкра-
тим времето за производство и да предложим до-
бавена стойност. Това са целите, които в момента
си проставяме.“

Изпълнителният директор на Manroland Sheetfed
Рафаел Пенуела подчертава: „Печатната машина
EVOLUTION отбелязва още един крайъгълен ка-
мък в нашата  дълга традиция  от технологични
иновации в печатарската индустрия.   Горди сме,
че спечелихме наградата Red Dot, която се счита
за световно признание за най–добър промишлен
дизайн.“ 

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Възможности на техниката 
за измерване на цвета

manroland web systems публикува брошура, 
посветена на темата „Техника за измерване 
на цвета при илюстрационния и при вестни-
карския печат“. Брошурата може да се свали
безплатно от страницата на фирмата 
(www.manroland-web.com). 

Измерването на цвета  осигурява високо качество
на печатния продукт и икономисва ресурси както
при печата на илюстрации и реклами, така и при
печата  на  вестници.  Експертите  Мануел  Козок,
търговски директор на grapho metronic Mess- und
Regeltechnik GmbH, и д-р инж. Грегор Енке, ръко-
водител на направление „Технологична и развойна
дейност“, manroland web systems, описват развити-
ето на новото поколение системи за измерване на
цвета,  начина  на  тяхната  работа,  както  и  най–
важното,  което  печатниците  трябва  да  имат
предвид  при  избора  на  технологията  за  измер-
ване на цвета. Сложната тема е описана в четири
раздела:  предварителна настройка,  измерване на
цвета, намаляване на разходите, оценка.

© manroland web systems

Брошурата, посветена на темата „Техника за измерва-
не на цвета при илюстрационния и при вестникарския
печат“.

Прес–информация на manroland web systems

Премиера на IDCµ от manroland web 
systems

Новота измерване на цвета при вестникар-
ския печат стартира успешно в печатния 
център Oberfranken.

IDCµ, първата система на manroland web systems
за измерване на цветовата плътност при вестни-
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карския печат, е инсталирана в печатния център
Oberfranken в Бамберг, Бавария. Още от началото
на въвеждането в производство тя измерва с по-
мощта  на  микро-марки  бързо  и  безпроблемно
стойностите на цветовата плътност.  Ръководите-
лят на печатницата високо оценява постиганото
качество на печат и икономията на ресурси.

© manroland web systems

IDCµ – инлайн  измерване  на  цветовата плънтост с
микро-марки на manroland web systems осгурява високо
качество на вестникарския печат 

Прес–информация на manroland web systems

InPEQ Forum 2015

Десетата юбилейна среща на балканските печа-
тари и техните европейски партньори, Междуна-
родният форум за ефективност и качество на пе-
чата, се проведе на 22 и 23 октомври, 2015 г. в
Сибиу, Румъния. 

Мото на форума бе: „Изтокът среща Запада – пе-
чатарите  обсъждат  възможности  за  по–висока
ефективност и успех“.

Домакин бе Печатарската асоциация „Трансилва-
ния“,  Румъния (http://www.asociatia-tipografilor-
transilvania.ro).

На InPEQ Forum 2015 присъстваха 150 специалисти
от 9 държави

Домакинът, спонсорите и организаторите на In-
PEQ Forum 2015 предоставиха нови възможнос-
ти за контакти и сътрудничество между клиенти,
производители,  печатници, училища и универси-
тети от Източна и Западна Европа.

Участниците бяха много доволни от качеството
на информацията, предоставена в презентациите
и от изключително вискокото ниво на провежда-
не на мероприятието.

Среща на професорите на 23.10.2015 г.

Повече информация за форума ще намерите на:
http://www.inpeq.org/newsletter/InPEQ-newsletter-
October-2015.pdf

Прес–информация на InPEQ Forum

Altacel Flexible Packaging инсталира 
EVO XG на KBA-Flexotecnica

Холандската  фирма  за  печат  на  фолиа  Altacel
Flexible Packaging във Веесп работи от средата
на октомври т. г. с флексопечатната система EVO
XG на KBA-Flexotecnica. Директорът Алек Фрий-



Новините от света 4

линг отбелязва:  „Инвестирахме не  само в  нова
печатна  машина,  а  в  машина,  която  е  напълно
различна от останалите.“ 

© Koenig & Bauer AG

С инсталирането на новата флексопечатна машина
Altacel  Flexible  Packaging  организира наново произ-
водствения си процес

Прес–информация на KBA

Heidelberg представя нови идеи 
за индивидуалния и цветния 4D-печат

Посетителите на InPrint 2015 (Мюнхен, 10-12 но-
ември, 2015 г.)  имаха възможността да открият
нови  идеи  на  щанда  на  Heidelberger  Druckma-
schinen AG (Heidelberg). Става въпрос за много-
образните възможности на цветния 4D-печат.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg представя нови идеи за цветния 4D печат
с Jetmaster Dimension 250

Според Heidelberg 4D-печатът представлява ин-
дивидуалният гъвкав цифров печат върху  трииз-
мерни обекти, напр. футболни топки, бутилки и
други.  В зависимост от приложението фирмите

могат  да  отпечатат  индивидуални  текстове  и
илюстрации за различни целеви групи. За целта
бе представена за пръв път новата четирицветна
машиина Jetmaster Dimension 250 на Heidelberg,
използваща модерна мастилено-струйна техноло-
гия за печат върху обекти с диаметър до 250 мм.

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

drupa 2016
Опаковката на бъдещето

Производството  на  опаковки  ще  бъде  една  от
най–важните теми на drupa 2016. Хартии с осо-
бена структура заедно с техника за облагородя-
ване  и  създаденият  висококачествен  дизайн
превръщат  опаковките  във  висококачествени
рекламни носители. Електронни дисплеи и сен-
зори пък правят опаковката интелигентна – диги-
талният печат позволява персонализиране и вер-
сионализиране. Според някои актуални прогнози
пазарът на опаковки ще нарастне на 975 млрд.
евро през 2018 г. На drupa 2016 специализирана
изложба ще отразява релевантността на пазара.
Предназначена е предимно за производители на
маркови продукти, за дизайнери на опаковки и за
печатари.

Специализираният форум се провежда в палата
12 съвместно с  Европейската  асоциация за  ди-
зайн на опаковки (epda),  както и с Европейския
съюз на агенции, работещи в областта на марки
и  опаковки.  Изложбата  е  разделена  на  четири
части: „хранителни продукти и напитки“,  „нех-
ранителни продукти“,  „фармацефтични продук-
ти“ и „козметика“. Посетителите ще могат да ви-
дят  успешни  примери  от  практиката,  както  и
бъдещи производствени решения.

Прес–информация на  drupa
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Предстоящи изложения

Fespa Eurasia ще се проведе от 10-и до 13-и
декември 2015 г. в Истанбул. 

 Специализираното изложение за иновации при
опаковките Empack ще се проведе на 17-18
февруари 2016 г. в Лилестрьом, Норвегия. 

Изложението за триизмерен печат 3D Printer
World Expo ще се проведе на 19-20 февруари

2016 г. в Лонг Бийч, Калифорния, САЩ. 

Специализираното изложение за печатни
технологи, материали и услуги Printexpo ще се

проведе от 23-и до 26-и февруари 2016 г. 
в Бърно, Чехия. 

Десетото юбилейно издание на изложението за
дигитален печат Fespa Digital ще се състои от
8-и до 11-и март 2016 г. в Амстердам, Холандия.

Очаквайте брой 1 / 2016
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. март 2016 г. 

Уважаеми колеги, желаем Ви Уважаеми колеги, желаем Ви 
весела Коледавесела Коледа

и щастлива нова 2016 година!и щастлива нова 2016 година!
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