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ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®

Оптималната печатна машина

Manroland предлага за печатарите на опаковки и
илюстрационни продукти нови изключителни въз-
можности  с  новата  ROLAND  700  EVOLUTION
Ultima®.

Луксозни опаковки и висококачествени илюстра-
ции са изключително важни за пазара. До голяма
степен незасегнати от проблемите на другите па-
зарни сектори,  опаковките от висок клас и илюст-
рациите са повишавали непрекъснато своята доба-
вена стойност.

Manroland разработва Ultima® в отговор на про-
менящите  се  пазарни  потребности,  независимо
дали става въпрос за по–високи изисквания за ка-
чество, за по–голяма сложност, по–ниски тиражи
или за по–кратко време за изпълнение на поръч-
ките.

Ultima® осигурява различни видове нанасяне на
покритие и печат на фолио върху висококачестве-
ни опаковки и илюстрационни  печатни продукти
за едно преминаване през машината.

Какво е характерно за новата Ultima®? В основа-
та  е  ROLAND 700  EVOLUTION  – следващото
поколение  технологично  усъвършенствана  3B
платформа на Manroland.

Manroland описва Ultima® като „печатна машина
с една или повече инлайн системи за нанасяне на
покритие или със специален довършителен про-
цес“. Ultima® може да бъде елегантно малка – с
подаващо  устройство,  система  за  нанасяне  на
покритие и извеждащо устройство, или пък да е
много сложно конструирана – с модули за печат,
за  нанасяне  на  покритие,  с  обръщателни  уст-
ройства, системи за нанасяне на фолио и на фи-
нално покритие. Независимо от конфигурацията
общото  е  т.  нар.  OnePass®  (едно  преминаване
през машината).

Очаквайте брой 2 / 2018
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. юни т. г.
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© Manroland Sheetfed

Сред новите разработки, включени в платформа-
та на Ultima®, са новоразработената централна
конзола със сензорно управление,  новият пода-
вач, който намалява макулатурите, новата техно-
логия за поемане и транспорт на листа, новите
овлажняващи модули, лагерите, които значител-
но намаляват вибрациите, както и сложният соф-
туер за управление измиването на валците и за
съкращаване на престоя.

Ultima® използва стандартния механизъм за на-
насяне  на  покритие  QuickChange®.  Системата
QuickChange® се свързва с подобна система за
миене QuickChange®, която автоматично измива
цялото  устройство  за  нанасяне  на  покритие  в
края на смяната или в друг интервал, зададен от
потребителя.

Друга характеристика на Ultima® са сушилните
модули, които са разположени след модулите за
нанасяне на покритие. Те могат да бъдат: конвен-
ционални с горещ въздух, инфрачервени, UV или
LED.

В машината Ultima® може да се добави и Inline-
Foiler  на Manroland.  Това определено повишава
качеството на продукта. InlineFoiler заема два пе-
чатни модула. В първия се поставя лепилото, не-
обходимо за прилепване на студеното фолио към
листа, а във втория посредством офсетовия ци-
линдър се позиционира фолиото директно върху
залепения лист.

Могат да се добавят и още две системи: InlineIn-
spector и InlineSorter. Тези устройства работят за-
едно и контролират качеството на всеки изведен
лист съответно на дефинираните от потребителя
критерии за качество.

С Ultima® Manroland осигурява на потребителя
по–висока производителност,  по–високо качест-
во на печат и по–ниски производствени разходи. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Нова рекордна година за Langley  Holdings

Инженеринговата и индустриална група Langley
Holdings публикува през февруари отчета за го-
дината, приключваща на 31-ви декември 2017 г.

Президентът Тони Лангли отбелязва,  че  2017 е
била  „...  нова  забележително успешна година“.
Печалбата преди данъчно облагане се е увеличи-
ла със 7 % спрямо предходната година. Отчитай-
ки корекцията на валутите при преобразуване на
паричните средства на групата в евро, до края на
2016 г. е реализирана печалба от 113,1 млн. евро,
а през 2017 г. – 120,8 милиона евро. 

Приходите през 2017 г. са почти 903,5 млн. евро
(за 2016 г. – 900,9 млн. евро).

Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland web systems представя 
новата машина за печат на опаковки

VARIOMAN е новата машина за печат на опаковки
на manroland web systems. С VARIOMAN фирмата
създава технологична платформа, която съчета-
ва предимствата на различни технологии и проце-
си, заобикаля слабостите на други технологии и
предлага максимална полза за клиентите. Пилот-
ният вариант е хибридна машина за офсетов и
дълбок  печат на  фолия,  която  предлага  усъвър-
шенстван дизайн, системна интеграция и цялос-
тен пакет за обслужване и поддръжка. Новата
VARIOMAN f:line бе представена на клиенти от
27-и февруари до 1-и март т. г. в Аугсбург. 

Каква е ползата от новата технология за клиен-
тите? При VARIOMAN f:line  manroland web sys-
tems прилага многогодишния опит в офсетовия
печат и го комбинира с най–съвременна автома-
тизация. Мощният бизнес партньор и доставчик
на цялостни решения за печатарската индустрия
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е създал технология, която умело избягва недос-
татъците на други методи. Миксът от офсетов и
дълбок печат предлага кратко време за подготов-
ка, съчетано с минимум макулатури, осигурени от
висока степен на автоматизация и гъвкавост при
формàта. VARIOMAN f:line е идеална за печат на
гъвкави фолия, както и за други материали като
фолио, хартия и алуминиево фолио. VARIOMAN е
предназначена за печат на средни тиражи с отлич-
но офсетово качество и висока ефективност. Тези
специални офсетови печатни модули са разрабо-
тени съвместно с партньора Goebel GmbH.

© manroland web systems

VARIOMAN предлага множество предимства за пот-
ребителя 

© manroland 
web systems

По време
на технологичния

форум VARIOMAN

За клиента това означава максимална гъвкавост,
важна за съвременния печат на опаковки, който
днес е изправен пред предизвикателствата на мно-
гобройна смяна на поръчки, ниски тиражи с до-
пълнителни поръчки, както и печат по поръчка.
Посредством най–съвременна  автоматизация  на
печатния процес се пести време и се минимират
разходите.  Същевременно  технологията  комби-
нира качеството на офсетовите печатни продукти
с предимствата на дълбокия печат, напр. при ла-
киране, лепене и нанасяне на покрития. Серви-
зен пакет гарантира безотказната работа на ма-
шината през целия жизнен цикъл.

Прес–информация на manroland web systems

Семинар за списания 2018: 
„Високо качество 
и стойност на печата“

                                          © Intergraf

Шестдесет и пет експерти от печатарската и из-
дателската  индустрия  присъстваха  на  семинара
за списания, организиран от Intergraf  и Smithers
Pira на 1 февруари т. г. в Брюксел.

Участието на експерти от цяла Европа предоста-
ви възможността семинарът за списания 2018 да
се превърне в платформа за формиране на нови
идеи за бъдещето на пазара. Мероприятието на
Intergraf  и Smithers  Pira  бе подкрепено от  ERA
(Европейска асоциация за  дълбок печат), NOPA
(Северна  офсетова печатарска асоциация)  и
EMMA  (Европейска асоциация  за  списания).
Спонсор бе manroland web systems.

Освен на семинара, участниците имаха възмож-
ност да разговарят по време на организираните
коктейл и вечеря, както и да посетят Европейс-
ката комисия. Представител на Комисията също
приветства делегатите в Брюксел.

Участниците в Семинара получиха копие от док-
лада  на  Smithers  Pira  за  европейския  пазар  за
списания, който представя ключови статистичес-
ки данни за индустрията. Докладът изтъква фак-
та,  известен на работещите в тази индустрия –
като цяло пазарът на списания намалява. Въпре-
ки това „само малка част от пазара е изчезнал“,
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обясни Джеймс Хюес, президент и главен изпъл-
нителен директор на FIPP – мрежата за глобални
медии. През 2017 г. пазарът все още възлиза на
8,3  милиарда  евро  и  продължава  да  предлага
добри възможности за компании, които са в със-
тояние да развият и подобрят предлагането.

        © Intergraf

Списанието „Икономист“ бе представено от Ни-
колас  Сенгън,  изпълнителен  вицепрезидент  и
главен директор по приходите  в  The  Economist
Group. Той изтъкна значението на съдържанието
и марката – при печатния продукт или при друга
медия, отбелязвайки, че „сега трябва да разглеж-
даме печата като част от портфолиото, а не като
основната медия“. 

Колин  Мюлер,  ръководител  на  стратегическото
развитие в Hubert Burda Media, най–големият из-
дател на списания в Германия, подчерта, че „про-
дуктът е не списанието, а съдържанието“.

За повече информация посетете страницата:

https://www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-
of-print/magazine-seminar-2018. 

Прес–информация на Intergraf

Müller Martini и Kolbus 
поставят жалоните на бъдещето 

Müller Martini поема бизнеса на Kolbus с бинде-
рите и линиите за книги с твърда подвързия. Тук
са включени и сервизните услуги и доставките
на резервните части за всички инсталирани кни-
говезки системи на Kolbus по  света.  Kolbus се
фокусира върху бизнеса си с автомати за опаков-
ки и корици за книги с твърда подвързия, произ-
водството на резервни части и леярското  произ-
водство. 

„Структурните промени се отразиха силно върху
полиграфическия бранш през  последните  годи-
ни и така нашият пазар стана видимо по–малък и
същевременно по–разнообразен“, отбелязва Бру-
но Мюлер,  CEO на  Müller  Martini.  „Клиентите
непрекъснато търсят  иновации, които  трябва да
се финансират при все по–ниски тиражи. От по-
вишената ефективност  благодарение  на  въвеж-
дането на  нови  книговезки  мощности  печелят
преди всичко нашите клиенти.“

Промените на пазара имат директно въздействие
върху клиентите. Доколкото двете фирми обеди-
няват потенциала си за успех като персонал, ноу-
хау, технологии и инфраструктура, Müller Martini
ще може дългосрочно да обслужва още по–добре
пазара с иновативни решения.

Производството в Раден продължава
Книговезкият бизнес на Kolbus преминава в  но-
вото дружество Müller  Martini  Buchbinde-Syste-
me GmbH, което ще бъде интегрирано в групата
Müller  Martini  като  самостоятелно предприятие
със седалище в Раден заедно с всички назначени
работници и служители. Kolbus остава да същес-
твува под ръководството на CEO Кай Бюнтемай-
ер и ще се концентрира със своите 900 служите-
ли в производството на автомати за опаковки и
корици за твърда подвързия,  производството на
части и леярското производство.

Портфолиото от машини и ноу-хау остават
Технологията и асортимента от машини на  Kol-
bus се поемат от Müller Martini,  като се запазват
и ще се развиват и в бъдеще. Около 250 служите-
ли на Kolbus от книговезкия сектор се поемат от
Müller Martini в Раден при непроменени трудови
правоотношения.  Служителите  от  секторите  за
производство на автомати за опаковки и корици
за твърда подвързия остават да работят за Kolbus.

Прес–информация на Дишков Трейдинг ЕООД 
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Нови дигитални продукти 
и производствени решения 
от  Heidelberg

Започналото дигитално преобразуване на Heidel-
berger Druckmaschinen AG (Heidelberg) придобива
конкретни форми след първите  девет  месеца  от
фискалната 2017/18 година (от 1-и април до 31-и
декември 2017 г.). 

Неотдавна бяха подписани първите договори съг-
ласно новия абонаментен модел, който гарантира
на клиентите  многогодишен продукт, включващ
машини, услуги, потребителски стоки и софтуер. 

Успешното пускане на пазара на този нов бизнес
модел е друг важен елемент за постигането на бъ-
дещите цели за растеж. Търсенето на иновативни
дигитални печатни машини се запазва високо, а в
последно време в почти всички региони поръчки-
те са се увеличили значително. 

Освен това, с „Heidelberg Digital Unit“ концернът е
създал нов компетентен център за дигитален мар-
кетинг и електронна търговия. Предвижда се елек-
тронните продажби да се утроят през следващите
години и да достигнат около 300 милиона евро. 

Очаква се в най–скоро време да стартира серийно
и  „Heidelberg  Assistant“,  първоначално  в  четири
държави, където клиентите ще бъдат обслужвани
дигитално в продължение на целия жизнен цикъл
на техните продукти.

Прес–информация на Heidelberg

Koenig & Bauer получава 
Германската награда за дизайн 2018

На 9-и февруари се състоя церемонията по връч-
ване на наградата за дизайн на Германия 2018. 

Фирмата  Koenig  &  Bauer  получи  наградата  за
Rapida LiveApp в категорията „Отличен комуни-
кационен дизайн – приложения“. След наградата
за автоматизация 2016 това е вече втората награ-
да за Rapida LiveApp, разработена от производи-
теля Macio.

© Koenig & Bauer

При връчването на Германската награда за дизайн за
Rapida LiveApp (отляво надясно): Стефан Сингер, ръ-
ководител на отдела за електронен дизайн в Koenig &
Bauer;  Михаел  Верч  от пилотния  потребител  Schur
Pack в Галин; Стефани Цюрн, дизайнер във фирмата
Macio  и  Йорн  Ковалевски,  управляващ  директор  на
Macio

© Koenig & Bauer

Rapida LiveApp предлага обширни функции за управле-
ние и поддръжка на офсетови печатни машини 

Прес–информация на KBA

© Heidelberger Druckmaschinen AG
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