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Az ívnyomó ofszetgépek, a gyártásauto-
matizálás és egyéb m�szaki megoldások 
terén globális vezet� beszállítóként ismert 
manroland (2012. február 10. óta m�kö-
d�) új vállalati egysége – a manroland 
sheetfed GmbH – nagy izgalommal várja 
az ismét új korszakot kezd� drupa 
2012 megnyitását. A látogató a kiállítás 
6-os csarnokában – a D27 számú íves 
ofszetnyomógép standon – egy olyan 
szellemiséggel találkozik, amely egyfel�l 
az innovációt, másfel�l pedig 
a manroland márka által megtestesített 
– immár közel két évszázadra visszanyúló – 
hagyomány folytonosságát tükrözi.

„Standunk látogatói világosan észlelhetik majd 
azt a magas színvonalon innovatív és termelé-
keny manroland ívnyomó ofszetgépek m�szaki 
megoldásaiban rejl� er�t, amely a kor kihívá-
saival szembesül� nyomdaipari vállalatoknak 
nyújt hatékony segítséget” – közölte Alfred Roth-
laender, a manroland ívnyomó gépgyártó elnö-
ke. „A drupa-látogatók tapasztalhatják majd, 
hogy új szervezeti felépítés� manroland sheetfed 
cégünk még a korábbinál is fogékonyabb partne-
re kereskedelmi ügyfeleinknek. Elkötelezetten 
olyan keményen dolgozunk, hogy termékeink-
kel és szolgáltatásainkkal ügyfeleink fokozott 
elvárásainak megfelelhessünk, és az � üzleti te-
vékenységüknek nagyobb »jöv�állóságot« köl-
csönözhessünk.” 

A legenda tovább él...
MANROL AND SHEETFED GMBH

Fordította: Eiler Emil

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI CÉLÚ 
ÚJ MEGOLDÁSOK 

A manroland sheetfed a drupán, a csomagolással 
foglalkozó piac számára is, kulcsfontosságú m�-
szaki megoldásokat kínál. Ezek részben inten-
zív vállalati K+F tevékenység eredményeképpen, 
részben pedig a kereskedelmi ügyfeleink – piaci 
elvárások által generált – visszajelzései hatására 
jöttek létre, a következ�k szerint:
a ROLAND 708LV nyomógép, a nyomógépbe 

épített fóliázó (Indexed InlineFoiler) berendezés, 
amely közel 55% fóliamegtakarítást tesz lehe-
t�vé;
gyártósorba (nyomógép után, inline) illeszthe-

t�, értéknövelt nyomdatermék el�állítási célok-
ra alkalmas, lakkozóm�;
üzemi termelékenységet továbbfokozó, intelli-

gens, tanulékony nyomatszín el�beállító szoftver;
a szín- és illeszkedésbeállításra, integrált nyom-

tatási folyamatszabályozásra, teljes ívfelület 
ellen�rzésre alkalmas inline ellen�rz� techno-
lógia: többszörös (multiplikációs) kamerarend-
szerrel végzett összehasonlító megfi gyelés 
érdekében (legkisebb felbontás 200 dpi; legki-
sebb bet�fokozat 4 pontos). A cél a pontosság 
és a késznyomat bet�i olvashatóságának a biz-
tosítása.

A kiállítás látogatóinak – a manroland ívnyomó-
gép standon lehet�ségük nyílik több nagy terme-
lékenység� csomagolástechnikai m�szaki meg-
oldás megismerésére. Ilyen például a Roland 500 
típusú nyomógéppel a B2, ROLAND 700 nyo-
mógéppel B1 vagy b�vített B1 formátumokban 
történ� gyártás. Az elérhet� maximális sebesség 
óránként akár 18 000 ív is lehet, de a manroland 
sheetfed most nagyobb formátumú gyártási lehe-
t�ségeket is biztosítani tud a ROLAND 900 típu-
sú, óránként 16 000 ív teljesítmény�, nagysebes-
ség� csomagolóanyag-gyártó berendezéssel. 

A manroland sheetfed különféle logisztikai meg-
oldásokat is kínál, az automatikus, nonstoptól 
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a „full” konfi gurációig bezárólag. Olyat, amely 
hatékony eljárásoptimalizálással, a bármely fel-
használó igényeit kielégít� skálázhatósággal ren-
delkezik (ALUPAYS).

A KERESKEDELMI NYOMTATÁS TERÉN IS 
FOLYTATÓDÓ INNOVÁCIÓ

A csomagolóipari piacok számára kifejlesztett 
hatékony megoldások mellett a manroland sheet-
fed még további innovatív lehet�ségeket is ajánl 
a kereskedelmi nyomtatás piacán foglalatosko-
dók számára. Köztük megtalálhatóak a felhasz-
nálói igényeket még inkább kielégíteni képes, 
gyorsabb megtérülési lehet�ségek:
az alacsony energiafogyasztású LEC-UV-val 

m�köd� Just-Ready-Print elnevezés�, azonnali 
nyomatszáradást biztosító megoldás;
a nyomógépbe integrált, önállóan használha-

tó új hibrid ink-jet nyomtató;
az Autoprint Smart koncepciót, azaz az egy 

gombnyomásra m�köd� nyomtatást segíti a 
DirectDrive technológia és a fejlett ellen�rz� és 
vezérl� rendszer;
a ROLAND 900XXL fordítós nyomdagép, a nagy 

volumen� kereskedelmi nyomatok egy menet-
ben történ� gyártásához; végül pedig
új típusú, felhasználói interfészt tartalmazó, 

nyomógép-irányító konzol, amely az eddiginél 
kisebb gépkezel�i odafi gyelés mellett is egysze-
r�bb, könnyebb gépm�ködtetést tesz lehet�vé. 

KISEBB KIÁLLÍTÁSI TERÜLETEN, 
TÖBB LÁTNIVALÓ

„A manroland sheetfed stand látogatói tapasztal-
ni fogják majd, hogy cégünk – az el�z�, 2008. 
évi drupához viszonyítva – most kisebb terüle-
ten vonultatja fel a látnivalóit” – mondja Roth-
laender úr –, „de ha felkeresik a PRINTVALUE 
program bemutatónkat, érzékelik majd, hogy ez 
részünkr�l nem jelent kevesebb know-how be-
mutatást vagy kisebb szakértelem-befektetést, 
sem pedig az ipar kisebb támogatását.”

„A PRINTVALUE programmal a manroland 
sheetfed az általa kifejlesztett és gyártott ív-
nyomó gépek értékét növel� m�szaki meg-
oldásokat hozott létre. A látogatók a helyszí-
nen konzultálhatnak a jelen lév� ívnyomtatási 
szakért�inkkel, és t�lük megtudhatják, hogy 
az alább felsorolt és ott látható értéknövel� szolgál-
tatások miképpen járulnak hozzá üzleti ered-
ményeik fokozásához: 
Printservices: nyomógéprendszereink egész élet-

tartamára kiterjed� m�szaki m�köd�képessé-
get biztosító segítségnyújtás;
Printcom: a termelés hatékonyságát és a nyom-

tatási folyamat megbízhatóságát, valamint a ter-
mel�folyamat hatékonyságát biztosító márkás 
fogyóeszközök; 
Printnetwork: hálózatos és komputerintegrált 

gyártási megoldások biztosítása, és végül
Printadvice: 160 év alatt általunk gy�jtött ta-

pasztalatokra alapozott szaktanácsadó szolgál-
tatás.

VÁRJUK OFFENBACHBAN 

A fentiekben közölteken kívül, látogatóink részé-
re naponta biztosítjuk az offenbachi Nyomtatás-
technológiai Központunkba szervezett látoga-
táson való részvételt, ahol a résztvev�k többféle 
nyomatméret� ROLAND gépeket ismerhetnek 
meg, egészen az XXL formátumig bezárólag. „Az 
ilyen rendezvényünkön az el�z� drupa alkalmá-
val Dél- és Észak-Amerikából, Ázsiából is voltak 
látogatóink, akik jobban megértették, hogy mi-
lyen gigantikus méret� er�t képvisel� gyártók 
állnak a manroland ívnyomó technológia fejlesz-
tése mögött” – foglalta össze Rothlaender úr. 

Most is várjuk látogatóinkat az izgalmas infor-
mációs napi bemutatónkon. Jelentkezni lehet a 
nyomtatástechnológiai központunk production
marketing@manroland.com weboldalán.
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