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Kedves Olvasónk!
A márciusi hírlevelünkben az alábbiakról olvashat:
PPDexpo 2015. április 14 – 16-ig…
GRAPHISPAG kiállítás Barcelonában 2015. március 24 – 27-ig…
MBO F535 felrakó most szólóban is…
A Hunkeler Innovationdays kiállítást sikeresen zárta a KBA…
Pályázati hírek…
Idén is GPwA Zöld Díj…

PPDexpo 2015. április 14 – 16-ig
SYMA csarnok, F32. stand
A második alkalommal megrendezésre kerülő nyomda- és csomagolóipari kiállításon is ott leszünk, és
érdemes lesz a standunkra ellátogatni, mert több gépet is kiállítunk idén is, mely berendezések a
standunkon működés közben is kipróbálhatók. A kiállított gépek kiemelten kedvezményes áron
megvásárolhatók.
Megtekinthető lesz többek között egy HOHNER
Foldnak típusú brosúrakészítő gépsor, mely
összehord, tűz, hajt, présel, vág és elvégzi a
késztermékek kirakását. A helytakarékos Foldnak
Compact széles formátumválasztéka ideális megoldás
kis
és
közepes,
valamit
gyakran
váltakozó
példányszámok gyártására mind a digitális, mind az
ofszet nyomdák számára. A Foldnak Compact a
nyomógéptől függetlenül is dolgozik, ezért tökéletes
kiegészítés minden online-készülék mellé, így gyorsan
és rugalmasan tudunk reagálni a vevői igényekre.
A sokoldalúan felhasználható és tökéletes vágási minőséget garantáló PERFECTA 76 TS E típusú
egyenesvágógép sem hiányozhat a standunkról. Papír és karton vágása mellett a vágógép remekül
alkalmas fóliák, gumi, bőr, és egyéb anyagok vágásához is, így nem csak a nyomda- és
csomagolóiparban, de számos más területen is bevethető.
Egyik nagy újdonságunk kimondottak a csomagolóipar számára jelent új lehetőségeket. A német TOSS
gyártmányú SF 280 típusú töltő és csomagológép igazi érdekességként mutatkozik majd be. A
berendezés kisebb tárgyakat tölt és csomagol fóliába.
Legyen szó üvegről, fémről, műanyag tubusról, csészéről vagy flakonról, mindegy, hogy gömbölyű, ovális
vagy szögletes, színes vagy egyszínű, mert a KBA-Kammann szita- és digitális nyomógépeivel ezek az
üreges tárgyak könnyedén megnyomhatók. A standunkon termékbemutatót is láthatnak ezekből a
sokszor prémiumkategóriás termékekből.
A LundbergTech hulladékkezelő berendezései nem rég kerültek gépprogramunkba. A cég
granulátorai, aprítói és darálói számos lehetőséget biztosítanak a nyomda- és csomagolóipar számára.
A kiállításon ezekről a berendezésekről is mutatunk megoldásokat.
Reméljük, hogy néhány mondatban sikerült felkeltenünk az érdeklődését, és számíthatunk arra, hogy
meglátogat bennünket a PPDexpo-n.
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A ROTATEK meghívja Önt
a Graphispag kiállításra Barcelonába.,
2015. március 24 – 27-ig
Standszám: C 557
A standon megtekinthető lesz egy BRAVA 450
nyomógép, mely 5 ofszet nyomóművel, automata
festékező rendszerrel, 1 flexó nyomóművel,
stancoló egységgel, meleg aranyozóval és
automata regiszter rendszerrel rendelkezik.

MBO F535 SOLO berakó
Papírívek egyedi berakása
Az MBO F535 SOLO típusú berakó lehetőséget
biztosít, hogy különböző gyártmányú aggregátokat
egy gyártósorba integráljunk. Ez az, ami a SOLO-t
rugalmassá és hatékonnyá teszi, hiszen
kimondottan az állandóan váltakozó gyártási
munkákhoz és példányszámokhoz fejlesztették. A
kimeneti magasság fix 950 mm. Ez a síkberakó is
rendelkezik a jól bevált MS-Control felszereléssel,
ezenkívül van benne számláló, kompresszor,
antisztatikus vágóháló, VACUSTAR és egy
mechanikus duplaív ellenőrző. Opcióként egy
ultrahangos-duplaív ellenőrző is adaptálható a
berendezésbe.

Sikeres HUNKELER Innovationdays
kiállítást zárt a KBA
Anna ellenére, hogy az idei kiállításon a KBA helyhiány miatt nem
állított ki KBA RotaJET nyomógépet, látogatottság és a standon
folytatott beszélgetések alapján mégis sikeres volt a kiállítás. Nagy
volt az érdeklődés az új RotaJET L és RotaJET VL gépek iránt,
melyek a hagyományos könyv, reklám és kiadói nyomtatás mellett a
dekorációs és csomagolóanyag nyomtatás piaca számára is
felkeltette az érdeklődést.

PROSYSTEM csoport  www.prosystem.hu  prosystem@prosystem.hu  +36 27 537-870

PROSYSTEM Inside

2015. március

A KBA, mint tapasztalt nyomógépgyártó a meglehetősen széles portfólióján belül a digitális nyomtatás
területén, ezen belül is a nagy pályaszélesség és igényes nyomathordozók feldolgozása piacán bizalmat
élvez. Ezt tanúsítja az az együttműködés is, melyet a KBA kötött a HP-val, melynek keretén belül egy
vezető német dekorációs nyomda számára szállítottak le egy 2,8 m pályaszélességgel rendelkező HP
T1100 Simplex Color Inkjet rotációs nyomógépet és egy 1,68 m papírpályaszélességű KBA RotaJET VL
digitális nyomógépet. Különösen új digitális nyomdák értékelik a KBA által kifejlesztett modulokból álló
RotaJET L (pályaszélesség: 895 – 1.300 mm) rugalmasságát, hiszen ez a berendezés a gép
beüzemelését követően később is bővíthető.

Pályázati hírek
A vállalkozások már türelmetlenül várnak minden olyan információt, melyből végre kiderülhet, hogy az
elkövetkező időszakban mire és milyen feltételekkel pályázhatnak. Miután már hivatalosan is
Magyarország rendelkezésére áll a hatalmas forráskeret, így hamarosan végre tényleg elindulnak a 20142020 költségvetési időszak vállalkozásfejlesztési pályázatai.
Előre láthatóan az elsők között kerülnek kiírásra a kis- és középvállalkozások technológiai
fejlesztéseihez, illetve beruházásaihoz kapcsolódó pályázatok, az energetikai pályázatok, amelyek
a megújuló energiaforrások elterjedését támogatják, az infokommunikációs pályázatok, valamint a
kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok.
Az alábbiakban bemutatjuk a főbb pályázatokat:
Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (modern eszköz- és
gépparkok beszerzése, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása)

Mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Kombinált mikro-hitel termék
keretében (eszközbeszerzés, technológiai korszerűsítés visszatérítendő támogatással
kombinálva)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése (befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése,
valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő
szolgáltatások elindítása),

Ipari parkok fejlesztése, illetve bamamezős iparterületek megújítása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis-és középvállalkozások támogatása

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás nyújtásának támogatása
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

Vállalatok önálló K+F+l tevékenységének támogatása (meglévő termék továbbfejlesztése, új
termék kifejlesztése)

Vállalatok együttműködésben végzett K+F+l tevékenységének támogatása (együttműködésben
végzett prototípus termék-, technológia-, és szolgáltatás fejlesztése)

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

Iparjog

innovációs voucher
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Infokomunikciós technológiák

Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való
belépésének támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása

Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása

Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS} vállalati szolgáltatások, IKT - megoldások bevezetésének támogatása

Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e- számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT
alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében
Energia

Épületenergetikai fejlesztések

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Foglalkoztatás

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát
foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál
Forrás: European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

Idén is GPwA Zöld Díj
Fővédnöki csatlakozás a GPwA 2015 Zöld Díj-hoz
A Mérnök és nyomdász Kft. kezdetektől (1991-től) kiemelten foglalkozik a papír- és nyomdaipar
környezetvédelmi kérdéseivel. Több mint 120 „zöld” témájú cikket jelentettünk meg az elmúlt 25 évben.
Így egyáltalán nem véletlen, hogy a P&E alapítói 2010-ben elhatározták, hogy kidolgoznak egy zöld
pályázatot. A létrejött GPwA Zöld Díj a papír- és nyomdaipar területén az első kezdeményezés
Magyarországon. A pályázat és az értékelési rendszer kidolgozását követően idén már az ötödik GPwA
pályázat kiírását, illetve lebonyolítását tervezzük. A GPwA a pályázat szakmai súlyának és
függetlenségének megőrzése érdekében kezdetektől azt biztosítja, hogy a pályázaton való részvétel
ingyenes.
A pályázat célja, tárgya
A papír-, nyomda- és a csomagolóipar területén végzett kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási
tevékenység, környezetkímélő technológiák alkalmazása, valamint a papír- és a nyomdaipar
környezettudatosságának fejlesztése területén végzett tudatformáló, példamutató tevékenység
elismerésére hirdet pályázatot az alábbi kategóriákban:
Az Év Zöld Papírkereskedője 2015 magyarországi papírkereskedő cégek számára
Az Év Zöld Nyomdája 2015
• magyarországi telephelyű kis nyomdák,
• magyarországi telephelyű közepes nyomdák és
• magyarországi telephelyű nagy nyomdák.
Az Év Zöld csomagolóanyag-gyártója 2015
A részletekkel kapcsolatban, kérem, keressék:
Dr. Schulz Péter
P&E KFT. műszaki igazgatója
GPwA projektvezetője
Levelezés: pschulz@nyomdavilag.hu
Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket.
Kérdések esetén állunk szíves rendelkezésére.
Prosystem csoport
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