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Четвърта машина Roland 
за Tipografia, Италия 

„Днес можем да предложим на нашите клиенти 
значително повече“, отбеляза г–н Симоне Би-
анки, управител на печатница Tipografia Il Ban-
dino Srl, след успешната инсталация на новата 
ROLAND 905 LV Evolution. 

За фирмата Tipografia това е четвъртата машина 
ROLAND от Manroland. „С тази инвестиция от-
говаряме на изискванията на клиентите за печат 
на пети цвят и хидро лак“, добавя г–н Бианки. 

© Manroland Sheetfed 

ROLAND 905 LV Evolution е успешно инсталиряна в 
Tipografia Il Bandino Srl, Флоренция, Италия 

Tipografia Il Bandino Srl е основана през 1978 г. 
като малък семеен бизнес. Днес тя е една от 
най–престижните печатници в Италия, специа-
лизирана за печат на плакати, художествени ка-
талози, списания, книги, рекламни брошури, ку-
тии и дисплеи. 

Според г–н Бианки тайната на успеха на компа-
нията е уникалният бизнес модел, който разчита 
на ниски разходи, стройна структура и изклю-
чително качество. Това е и основната причина 
за закупуването на новата печатна машина. Ос-
вен това, г–н Франческо Бианки, собственик на 
компанията, е изключително доволен от висока-
та надеждност и отличното качество на печат на 
ROLAND 905 LV Evolution. Машината е оборуд-
вана със спектрофотометричната система Color-
Pilot, която пести време за подготовка, осигуря-
ва равномерно подаване на мастило, предоставя 
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денситометрични и колориметрични аналитич-
ни отчети за процеса на печат. 

В допълнение ROLAND 900 Evolution използва 
голям брой авангардни технологични решения 
за автоматизация на процесите и предлага пре-
димства при иновациите, производителността и 
качеството, характерни за серията Evolution, 
особено по отношение на стабилността на цве-
товете. TripleFlow осигурява например високата 
консистенция на цветовете по време на целия 
тиражен печат. 

С инсталирането на новата ROLAND 900 Evo-
lution Tipografia Il Bandino Srl ще продължи да 
предоставя на своите клиенти най–добри про-
дукти и обслужване и то по–бързо и по–ефек-
тивно. „Така ще бъдем по–конкурентоспособни 
и ще разширим бизнеса, особено на пазара за 
печат на опаковки“, подчертава г–н Франческо 
Бианки. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed 

Le Télégramme инвестира  
в COLORMAN e: line autoprint  
на manroland Goss 

Медийната група Le Télégramme, базирана в 
Morlaix–Bretagne, Франция, избра новата техно-
логия на COLORMAN e:line с оборудването 
autoprint и поръча при manroland Goss две 64-
странични таблоидни ролни печатни машини. 

Новата машина ще бъде инсталирана и въведена 
в експлоатация до средата на 2022 г. COLOR-
MAN e:line ще печата вестник Le Télégramme с 
тираж над 180 000 екземпляра на ден и с 19 ло-
кални издания. Машина е оборудвана с общо че-
тири устройства за смяна на ролите, четири 
осеметажни печатни кули и два сгъвачни апа-
рата. Тя ще замени напълно наличния в момента 
машинен парк на реномираната швейцарска 
фирма WIFAG.  

Най–съвременни Inline системи  
за управление осигуряват минимум 
макулатури 

Ролните печатни машини COLORMAN e:line 
включват цялостен пакет за автоматизация: от 
предварителни настройки и механизми за под-
равняване с цел безпроблемна смяна на ролите 
и извеждане на хартиената лента с автоматично 
регулиране на опъна на лентата до APL (автома-
тично зареждане на печатните форми) с въртя-
щи се роботни рамена към печатните кули, как-
то и напълно регулируеми сгъвачни устройства. 

Разработените във фирмата Inline системи за уп-
равление, например за автоматичен контрол на 
плътността на мастилото IDCmicro или fan-out 
управлението, завършват цялостния пакет. Inline 
системите за регулиране са разработвани съв-
местно с дъщерното дружество grapho metronic 
Mess- und Regeltechnik GmbH от 2000 г. насам – 
първоначално за илюстрационните ролни печат-
ни машини LITHOMAN и ROTOMAN. През 
последните 10 години решенията Inline Control 
се наложиха и в сектора на вестниците. 

Свързано в мрежа производство на вестници 
с PECOM-X 

Клиентът печели от високото ниво на точност 
на различните системи за регулиране и управ-
ление. Свързването в мрежа на отделните ком-
поненти чрез управлението на данните в систе-
мата за контрол PECOM-X осигурява освен това 
предпоставка за напълно автоматично обслуж-
ване на машините в рамките на философията 
autoprint на manroland Goss. При това високо ни-
во на автоматизация се осигуряват и възможно 
най–малко макулатури при стартиране на произ-
водствения процес и по време на печат. 

COLORMAN e:line © manroland Goss 

Силни партньори на съвременния пазар 

Г–н Едуард Кодурие, президент на Le Télégram-
me, подчертава: „Печатната машина COLOR-
MAN e:line на manroland Goss ни позволява бла-
годарение на скоростта на печат и степента на 
автоматизация да продължим да предлагаме на 
своите читатели многотиражен вестник с мно-
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жество издания и то при оптимални условия по 
отношение на качество, време и рентабилност. 
Следователно, Le Télégramme следва двойна 
стратегия, основана на публикации в печатните 
медии и в интернет, съчетана с ускорено разви-
тие на нови дигитални услуги (видео, подкасти, 
тематични бюлетини и др.).“ 

Прес–информация  
на manroland Goss web systems 

Виртуална дискусия  
„Да поговорим за печата“ 

© print.de 

За четвърти път списание Deutscher Drucker и 
print.de, заедно с GC Graphic Consult, организи-
раха дискусията „Да поговорим за печата“.  

Темата на панелната дискусия, излъчвана на жи-
во на 6-и декември 2021 г. бе: „Печатните про-
дукти са високо устойчиви – развитие на пазара, 
тенденции и стратегически перспективи“. 

Експерти от хартиената и печатарската индуст-
рии обсъдиха следните теми: 

‣ Колко „зелен“ е имиджът на печатарската ин-
дустрия? 

‣ Какви мерки за устойчивост изискват от печа-
тарските компании клиентите, политическите 
институции и доставчиците на финансови ус-
луги? 

‣ Колко устойчиво е горското стопанство? 

‣ Как се развива коефициентът на рециклиране 
на хартиените продукти? 

‣ Каква е перспективата за рециклираната хар-
тия? 

‣ Какви възможности имат печатниците, за да 
работят още по–устойчиво? 

‣ Представени бяха числа, данни и факти за ус-
тойчивостта на печатните продукти. 

За повече информация: 
https://www.print.de 

Mondi открива ISTA-сертифицирана  
лаборатория за безопасни  
транспортни опаковки 

Лабораторията, сертифицирана от Международ-
ната асоциация за безопасен транзит (ISTA), до-
пълва гамата от услуги на Mondi за високоефек-
тивните опаковки от велпапе. Предлаганите 
най–нови устройства за тестване позволяват си-
мулация на типични транспортни товари върху 
опаковани стоки. 

Mondi, водеща световна компания за опаковки и 
хартия, откри нова ISTA-сертифицирана лабо-
ратория в Mondi Bupak в Будвайс, Чехия. Mondi 
Bupak е един от водещите заводи за велпапе в 
Централна Европа и е център за разработване и 
производство на опаковки предимно за елект-
ронна търговия. 

                                                              

    © Mondi 

За повече информация: 
www.mondigroup.com 

Висока производителност  
с Xerox Workflow Central 

 
Xerox ® Workflow Central         © Xerox 

Xerox обяви новата Xerox Workflow Central – си-
гурна, базирана на клауд софтуерна платформа, 
която предоставя достъп до инструменти за ав-
томатизация и дигитализация на работния про-
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цес и помага на специалистите да преодолеят 
ежедневните предизвикателства на производст-
вения процес с цел висока производителност от 
всяко място и по всяко време.  

С помощта на призираната технология Connect-
Key на Xerox, Xerox Workflow Central улеснява 
безпроблемното редактиране на документи от 
всеки компютър, таблет, смартфон или много-
функционален принтер. Както хартиените, така 
и цифровите документи могат да се променят за 
нула време от една платформа, за да се гаранти-
ра стандартизирано приложение, независимо от 
устройството.  

Благодарение на Microsoft Azure е възможно на 
всяко ниво обработените документи да бъдат 
сигурно достъпни и предавани. Потребителите 
могат да са напълно спокойни, че данните и 
документите им са защитени, благодарение на 
услугите за криптиране и защита с парола. 

За повече информация: 
www.xerox.de 

Новата стратегия Exceeding Print  
на Koenig & Bauer 

Фокусиране на наличните силни страни 
върху: устойчивост, модулност, 
дигитализация 

Koenig & Bauer започва да провежда интензив-
но трансформацията на концерна от традицион-
на машиностроителна компания към гъвкава 
технологична група.  

© Koenig & Bauer AG 

С новата стратегия Exceeding Print концернът 
Koenig & Bauer разглежда устойчивостта като 
най–голямото предизвикателство за бъдещото раз-
витие на опаковъчната индустрия и продължава да 
претендира за лидерство при процесите на дигита-
лизация 

Имайки предвид глобалните мегатенденции и 
след провеждане на интензивни дискусии с кли-
енти и експерти, групата определи стратегичес-
ките насоки за следващите няколко години.  

Пътят, който вече е поет към повече дигитализа-
ция и по–голяма модулност, води не само до по–
сериозен икономически успех на основните па-
зари на Koenig & Bauer, но и най–вече на пазара 
на опаковки. Печатните процеси стават все по–
ефективни по отношение на използваните мате-
риали и енергия, което означава по–голяма ус-
тойчивост и екологичност.  

Koenig & Bauer си поставя и допълнителни цели 
с внедряването на новата корпоративна страте-
гия Exceeding Print (Превъзхождайки печата). 
В допълнение към отговорността си към клиен-
тите и служителите,  а също и като член на най–
голямата световна инициатива за устойчиво раз-
витие на ООН Global Compact, концернът ще 
работи за осъществяването на своята екологич-
на, социална и обществена отговорност. 

Прес–информация на Koenig & Bauer AG 

Индустрия Цвета с нова  
Speedmaster XL 106-7+L от Heidelberg 

Руската компания за печат на опаковки Индуст-
рия Цвета, базирана в Санкт Петербург, залага 
много от новата печатна машина Speedmaster 
XL 106-7 + L на Heidelberger Druckmaschinen 
AG (Heidelberg). 

© Heidelberger Druckmaschinen AG 

© Heidelberger Druckmaschinen AG 

Еза Заринен (вляво), търговски директор на Heidel-
berg-CIS, благодари на Александр Афремов, управля-
ващ директор и основател на Индустрия Цвета, за 
дългогодишното ползотворно партньорство 

Speedmaster XL 106 в Индустрия Цвета е пред-
назначена за индустриален печат на опаковки и 
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предлага усъвършенствани решения, базирани 
на концепцията Push to Stop от Heidelberg.  

През юни 2021 г. Индустрия Цвета пусна в екс-
плоатация поколението машини, представени за 
пръв път на пазара по повод drupa 2020. Днес 
собствениците на руската печатница отбелязват, 
че са направили правилния избор. 

Прес–информация  
на Heidelberger Druckmaschinen AG 

Арома АД инвестира  
в Durst Tau330 RSC-E 

Арома АД, София, е водещ европейски произво-
дител на продукти за лична хигиена и козме-
тика. Неотдавна Арома добави към наличното 
оборудване новата UV мастиленоструйна печат-
на машина за етикети Durst Tau 330 RSC-E. 

Durst, производител на иновативни системи за 
цифров печат и софтуерни решения, актуализи-
ра своята платформа Tau RSC и допълнително 
подобри успешните машини Tau 330 RSC и Tau 
330 RSC E за ниски и средни тиражи. 

Всички Tau RSC могат да печатат върху голямо 
разнообразие от субстрати, а софтуерните реше-
ния, предлагани от Durst Workflow Label, осигу-
ряват интегриран работен процес, съчетан със 
сигурна обработка на чувствителни данни за по-
ръчката. 

Durst Tau 330 RSC-E   © Lino S.A. 

Durst Tau 330 RSC-E с 330 мм ширина на печат, 
печата 4 цвята или 4 цвята и бяла опция. Разде-
лителната способност от 1200 x 1200 dpi се съ-
четава с най–малкия размер на капката от 2 pl и 
с новоразработените, силно пигментирани мас-
тила Durst Tau RSC. 

За повече информация: 
www.lino.gr  

www.lino3d.com 

LEONHARD KURZ  
представя следващото поколение  
цифрови облагородяващи системи 

© LEONHARD KURZ 
DM-UNILINER 2D 

От представянето на първата система DM-Liner 
през 2014 г., LEONHARD KURZ работи непре-
къснато върху по–нататъшната разработка на 
своите решения в областта на цифровото обла-
городяване на печатната продукция. С третото 
поколение на DM-JETLINER и DM-UNILINER 
2D, фирмата предлага изпитана технология с 
подобрен дизайн и персонализирани функции. 

Освен оптимизираните функционалности на 
цифровите довършителни модули, KURZ раз-
ширява с тази иновация и видовете предлагани 
субстрати. Възможно е използването на широка 
гама – от пластмаса до хартия.  

Благодарение на новите разработки, спектърът 
включва продукти от областта на еластични ети-
кети до хартии със и без покритие.  

С помощта на внедрената технология Inkjet on 
transfer layer (мастиленоструен печат върху 
трансферен слой), повърхността за отпечатване 
се запазва, въпреки големия брой възможни 
субстрати. За клиента това означава от една 
страна оптимизирана управляемост на процеси-
те, а от друга – по–малко усилия, тъй като не са 
необходими задълбочени познания, за да се про-
извежда с постоянно високо качество.  

Никога досега не е било по–лесно да се осигу-
рят толкова много опции за оформяване и ди-
зайн при облагородяване на продуктите, както и 
съответно нанасяне на блестящи метални пок-
рития. 

За повече информация:  
https://www.kurz.de 
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На всички наши читатели
желаем весела Коледа,
много здраве, щастие  
и творчески успехи  

през новата 2022 година! 


