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Új digitális forradalom kezdetén: 
a nyomdaipar átalakulása digitális 
média-kommunikációs szolgáltató ipar-
ággá. Új gyártásfejlesztési és piacb�vítési 
lehet�ségek, a más eljárásokénál élén-
kebb nyomatszínek, nagyobb reprodukál-
ható CMYK színterjedelem, egyenletesen
fedett rácspontfelületek, hibátlan kontúr-
élesség, ellenállóbb festékrétegek alacso-
nyabb fajlagos gyártási költségek és gyor-
sabb befektetésmegtérülés segítségével.
Az új eljárás lényege: anyagai, eszközei és 
technológiája. Az átmenetileg együtt él� 

„régi” és újgenerációs digitális nyomtató-
eljárások el�ny-hátrány mérlege. A széles 
kör� bevezetés feltételei, ütemterve 
és várható hatásai.

Az el�zmények. Ben Landa, az Indigo cég ala-
pítója, 1993-ban dolgozta ki a kézm�ipari tevé-
kenységet felváltó, számítógépes adatbázis alapú,
digitális nyomtatóeljárást. Ez ma már sok tekintet-
ben felveszi a versenyt a négyszínes ofszetnyom-
tatással.

Annak idején Landa, az eljárása bevezetésé-
vel, alaposan átformálta a nyomdaipart. Most
azonban ismét elérkezett egy újabb arculatváltás 
ideje. Az izraeli Landa Laboratórium – kilencévi
fejleszt�munka árán – a legnagyobb titokban ki-
dolgozta, és – a drupa 2012 kiállításon – bemu-2
tatta a korábbi eljárása következ� generációs vál-
tozatát, amit nanográf nyomtatóeljárásnak (Landa 
Nanographic Printing Process) nevezett el.

A Landa NanoInkTMkk  nyomófesték és a digi-M

tális nanonyomtatás jellemzése. Az elneve-
zésben szerepl� nano kifejezés – az SI Nemzetközi 
Mértékegység Rendszerben –egy olyan el�tag,gg amely 
10-9 métert9 , azaz tt egy nanométert (1 nm) – a millimé-
ternek az egymilliomod része – jelent. Az atomi és e
molekuláris nanoméretek világában az anyagok k
tulajdonságai és viselkedése az általunk eddig is-
mertt�l és megszokottól teljesen eltér�! A CMYK 

Nanográfia: 
az újgenerációs digitális nyomtatóeljárás 
Eiler Emil

(plusz maximálisan négy különleges szín�) nano-
nyomatkép mikroméret� vízcseppekben diszper-p
gált nanopigment-részecskékb�l épül fel.l

Ez a magyarázata a nanográfiás nyomtatás
(Nanoprinting), a nanográf nyomógép (Nano graphic
Printing Machine) elnevezéseknek, a NanoInk
nyomófestékkel készült nyomat 1500–2000 dpi
felbontóképességének (a mai lézeres nyomtatóké
300–600 dpi) és – az egyéb nyomtatóeljárásoké-
hoz viszonyítva – a közel 50 százalékos nyomó-
festék-megtakarítás lehet�ségének.

A nanografi kus eljárás nyomathordozója 
a kereskedelemi forgalomban kapható bármely
íves vagy feltekercselt anyag lehet. Részletesebben:g
fényes, félmatt vagy matt, egy vagy két oldalon
mázolt, szívóképes, pórusos vagy zárt felület�

– nem adszorbens – termék. (A legtöbb szinteti-
kus anyag ilyen.) Megfelel a papír, a sima vagy
hullámkarton, a hajtogatható dobozkarton, a
h�re zsugorodó anyag, a pamut, a fémfólia, a
szintetikus anyag – köztük nejlon, a ma még sok 
géptermi problémát okozó polietilénfólia – és
az egyéb m�anyag csomagoló fi lm, az egy vagy
több rétegben laminált felület, a m�anyag ta-
sak, a mázolt, lakkozott címkenyomó papír is.
Felhasználható a pamut, a fémfólia, a vak- vagy
dombornyomtatott, a fémbevonatú és a holog-
ram borítású felület, a celofán, a gyári vagy újra-
hasznosított papír/karton/újságnyomó papír stb.

Táblázatainkban nyomógép- és nyomtatványtípus-
hoz rendelten is felsoroljuk a nyomathordozó anya-s
gok legcélszer�bb géptermi alkalmazásait.

Fontos tudni még, hogy öt-tíz nanométer ke-
resztmetszet�, néhány mikrométer hosszú vé-
kony cellulózrostokból (nanofi brillákból) olyan 
papír is gyártható, amelynek a szakító- és tép�-
szilárdsága az öntöttvaséhoz hasonló nagyság-
rend�, a keménysége pedig csontszer�! Ez a nyo-
mathordozó-típus is páratlan piaci lehet�séget
biztosíthat annak, aki felhasználási területet ta-
lál hozzá!
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Nyomógéptípus és m�szaki 
jellemz�k Landa S5 Landa S7

Landa S10
Hajtogatható 
dobozkarton 
nyomtatás 
esetén

Landa S10
Kereskedelmi 
nyomtatás
esetén

Formátum B3 B2 B1 B1

Maximális gépsebesség 
(egyoldalas nyomtatás 
esetén) ív/óra

11 000 8800/12 000 6500/13 000 6500/13 000

Maximális gépsebesség 
(kétoldalas nyomtatás 
esetén) ív/óra

5500 4400/6000 3250/6500 3250/6500

Színek száma 
(CMYK és speciális színek) 4–8 4–8 4–8 4–8

Felbontóképesség (dpi) 600×600 / 
1200×600

600×600 / 
1200×600 

600×600 / 
1200×600

600×600 / 
1200×600 

Maximális papír- és tükör- 
méret (mm) egyoldalas 
nyomtatáshoz 

370×520; 360×510 530×750; 520×740 750×1050; 
740×1040

740×1050; 
730×1040

Papírvastagság és súly
(egyoldalas nyomtatáshoz)   

70–400 μm,
60–350 g/m2

70–400 μm,
60–350 g/m2 200–1000 μm 60–460 μm

200–1000 g/m2

Papírvastagság és súly 
(kétoldalas nyomtatáshoz)

70–350 μm,
60–300 g/m2

70–350 μm,
60–300g/m2  Nincs adat 60–400 μm,

60–350 g/m2

Nyomathordozó típusa

Bármely kereskedelmi 
mázolt, mázolatlan, 
szintetikus, színes, 
dombornyomású, 
fémbevonatos

Bármely keres-
kedelmi mázolt, 
mázolatlan, 
szintetikus, színes, 
dombornyomású, 
fémbevonatos

Bármely keres-
kedelmi karton 
(új vagy újra- 
hasznosított), 
egy vagy két 
oldalon mázolt, 
fémbevonatú

Bármely keres-
kedelmi mázolt, 
mázolatlan, 
szintetikus, színes, 
dombornyomású, 
fémbevonatú

A gép térbeli méretei: hossz, 
szélesség, magasság (cm) 
és súly (kg)

3220×2280×
1850 mm
5600 kg

4390×3250×
1850 mm
8100 kg

8650×3665×
1850 mm
18 500 kg

8650×3665×
1850 mm
18 500 kg

A Landa Nanograph digitális nyomógé-
pek formaterve, elvi m�ködése és kezelése. 
A digitális nanonyomógép formaterve eltér az is-
mert gépekét�l: zárt doboz jelleg�, kompakt fel-
építés�. A gép kezel�oldalát három méter széles
érint�képerny� (Landa Touchscreen) borítja, ami
a gép belsejében lezajló történésekr�l és az aktuá-
lis tennivalókról valósidej� információt szolgáltat
a gépkezel� számára. Ez a képerny� lényegében
egy – az ember, a számítógépes program és a nyom-
tatórendszer együttes kölcsönhatása alapján m�kö-
d� – ember-gép-interfészként–  m�ködik. A nyomta-t
tásszervezés a workfl ow feladata, de a gépkezel� 

– indokolt esetben – felülírhatja annak döntéseit. 

A nyomtatórendszer programja elvégzi a hibakere-
sést is. (A hibaelhárításhoz, karbantartáshoz szük-
séges fontosabb eszközöket a nyomógép mögött 
helyezték el.) Az aktuális nyomatkép – dokumen-
tálás vagy visszatér� munka céljára – elmenthet�.
Ha a gépkezel� elhagyja a nyomógépet, a rendszer
ún. Vital Sign Mode üzemmódra vált. Az óriásmo-e
nitor nagyítása ekkor megváltozik, a karakterek 

– akár 50 méter távolságból is – felismerhet�ek.
Egy hordozható, öntapadó másodmonitor segítsé-r
gével a gép (párhuzamosan akár több is) a távolból
irányítható. Ami pedig a szakértelem elvárható
alapszintjét illeti, Landa így fogalmaz: „Ha valaki
kezelni tud egy iPod érint�képerny�s multimé-

Landa Nanograph digitális ívnyomó gépek m�szaki adatai
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dia készüléket, akkor az a mi gépeinket is megfele-
l�en képes lesz majd üzemeltetni.”

A Landa Nanographic digitális nyomógép
 család ív- és tekercsnyomó tagjairól a d drupa
2012 alkalmával közzétett gyári el�zetes tájékoz-
tató adatokat a táblázataink foglalják össze. Ezek 
az ismeretek a nyomdai döntéshozókat segíthe-
tik a cég profi ljának leginkább megfelel� nyo-
mógéptípus és az aktuális munkához éppen ill� 
nyomathordozó kiválasztásában. B�vebben lásd
a www.landanano.com honlapon a Landa Sheet-
fed Portfolio vagy Landa Webfed Portfolioy  alcímek-o
re kattintva.

A digitális nanonyomtatási folyamat. A nyom-
tatórendszer – az adatbázisban tárolt digitális pa-
rancsok alapján – festékszóró/képalkotó fejeket 
(ejectors/imaging heads)((  m�ködtet. Ezek – az álta-
luk létrehozott NanoInk festékcseppek nanopig-k
ment részecskéib�l – egy a nyomathordozóval
együttmozgó, 120 °C h�mérséklet�, végtelení-
tett szalag (Intermediate Heated Conveyor Blanket 
Belt) felületén – száraz polimer fi lmrétegb�l ál-
ló, maximálisan nyolcszínes – ultravékony nyo-
matképréteget hoznak létre. A réteg – infravörös 
sugárforrás h�je és a nyomóhenger által kifejtett
er� hatására – véglegesen rögzül a végtelenített 
szalaggal együtt mozgó nyomathordozó felüle-
tén. Így jön létre a nanonyomat! A száraz festék-
réteg (az ofszeteljárástól eltér�en) nem nedvesíti
az ívet, ezért nem okoz vetemedést, nyúlást, sem
ebb�l ered� illeszkedési hibát. (A végtelenített 
mozgó szalag – elvileg – olyan ofszet nyomóken-
d� szerepet tölt be, amelyre a festéknyomatkép 
nem nyomólemezr�l kerül rá, hanem digitális 
adatbázis által vezérelt folyadékszóró fúvókákból.)

AZ ÁTMENETILEG EGYÜTT ÉL� 
DIGITÁLIS NYOMTATÓELJÁRÁSOK 
EL�NY–HÁTRÁNY MÉRLEGE 

A mai (els�generációs) digitális nyomta-
tóeljárást Landa – a második digitális forra-
dalomról szóló drupa 2012 közleményében – a 2
következ�képpen jellemzi: „Bár az els� digitá-
lis eljárással évente a nyomtatott oldalak trilliói 
készülnek, ha a digitálisan nyomtatott ív darab-
számot tekintjük mércének, ez összességében 
alig éri el a két százalékot! Az eredeti digitális
nyomtatás alkalmazási területe a viszonylag ala-
csony sebességre, az alacsony példányszámokra
és inkább a min�ségigényes, drága papírfélék-
re szorítkozik.” Más szóval: „Az eddigi digitális
nyomtatás nem versenyképes az ofszettel! Olyan
eljárásra van szükség, amely megszünteti a kis
példányszámra orientált digitális nyomtatás és a
nagy példányszámra orientált ofszeteljárás piaci
lehet�ségei közötti technológiai hézagot. Ebb�l a 
helyzetb�l az egyetlen kiút lehet: egy bátor tech-
nológiaváltás, áttérés egy újgenerációs digitális
nyomtatóeljárásra.” Az els�generációs nyomta-
tóeljárás hátrányai már közismertek, de az újge-
nerációs eljárásé majd csak a széles kör� haszná-
latbavétel után derülnek ki. Ezért az utóbbinak 
csak az el�nyeit soroljuk fel a Landa irodalmi for-
rások alapján, a következ�k szerint.

Az újgenerációs digitális nyomtatóeljárás 
válsághatás-csökkent�. Hamar lélegzetvétel-
hez tudja juttatni a gazdasági gondoktól szenved� 
nyomdaipart. Gyorsan teremthet új nyomdater-
mékekkel meghódítható piacokat, termelésb�ví-
tési, gyors befektetés-, illetve költségmegtérülésre
alapozott fejl�dési lehet�ségeket. 

 Landa W10, nanográfiás tekercsnysnyomóomóomóomó géégégé gép ((p (p (p (láláslásláslásdd ad ad ad a tátát tátátáblááblábláblálázatzattzatzatttzatzatot)ot)ot)ot)ot)otoo )
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Környezetkímél�, egyszer� és gazdasá-
gos. A NanoInk nyomófesték használatához
nincs szükség magas költségen – kontinenseken
át – festékhígítót is szállítani. Elég a nanopig-
ment részecske port eljuttatni a felhasználókhoz, t
mert a nyomófesték pigment koncent ráció-
jának a beállítása a nyomógépben csapvízzel
történik. A gépmosáshoz nincs szükség a mér-
gez�, gyúlékony és a robbanásra hajlamos 
szerves oldószerek szállítására, raktározására,
azok g�zeinek gépi elszívására vagy költséges 
abszorbeáltatására. Az eljárásnak nincs glo-
bális felmelegedést el�idéz� és a káros UV-
sugárzást er�sít� (angolul Carbon Footprint) tt
hatása! A nyomófesték tárolótartálya a kiürü-
lés után – a szódásfl akonhoz hasonlóan – össze-

gy�rhet� és akár a kommunális m�anyag-
fl akon-gy�jt� tartályába dobható. A nano-
nyom tatás nem igényel felület- el�ke zelést/

-bevonást, sem pedig késznyomat-utószárí-
tást. Nem jár festékeredet� géptermi leveg�-
és csatornahálózat-szennyezéssel sem. Taka-
rékos eljárás, mivel a festék nem szívódik be a 
nyomathordozó pórusaiba, az azonos és 
egyenletes felületi fedettség és színer� eléré-
séhez (pl. az ofszeteljáráshoz viszonyítva) fele-
annyi festékréteg-vastagság elegend�, ami
50 százalék festékmegtakarítást jelent. A nyom-
tatóeljárás gyártásihulladék- és selejthánya-
da elhanyagolhatóan alacsony érték�. Mind-
ezek hatására csökken a fajlagos gyártási költség,
olcsóbb, versenyképesebb lehet a nyomdater-

Nyomógéptípus és m�szaki 
jellemz�k Landa W5 Landa W10 Landa W50

Maximális tekercs-
szélesség (mm) 560 1020 560 

Maximális tekercs-
pálya-sebesség 
(méter/perc)

100/200 
(egy oldalon nyomtatott)

100/200 
(egy oldalon nyomtatott)

200 
(két oldalon nyomtatott)

Landa NanoInk festékek CMYK 
és 4 speciális szín

CMYK 
és 4 speciális szín CMYK

Színek száma 4–8 4–8 4

Elérhet� felbontó-
képesség (dpi) 600×600 /1200×600 600×600, 1200×600 600×600

Szabványos konfiguráció Fel- és letekercselés Fel- és letekercselés Letekercselés

Nyomathossz (mm) 550 1007 550

Nyomathordozó- 
vastagság (μm)

Film: 12–250  μm
Papír: 50–300 μm

Film: 12–250 μm
Papír: 50–300 μm

Papír: 40–300 (g/m2)
50–350 μm  

Nyomathordozó-típus
Címkenyomó anyagok, 
zsugorfólia, papír és 
m�anyagok

M�anyagok: polietilén (PE); öntött 
polipropilén (CPP); két irányban 
orientált szerkezet� polipropilén 
(BOPP); polietilén-tereftalát (PET, 
fémbevonatú is); alumíniumfólia, 
papír, regenerált cellulóz (cellofán)

Mázolt és mázolatlan, 
közepes súlyú mázolt 
(MMWC), kis súlyú 
mázolt (LWC), szuper 
kalanderezett (SC), 
és újságnyomó

Tekercsátmér� (mm) 1250 1250 1250

A gép térbeli méretei: hossz, 
szélesség, magasság (mm) 6830×2441×1800 9740×3920×1850 5980×3920×1850

Gépsúly (kg) 5600 9800 6700

B�vítési lehet�ségek
Csatlakozás kötészeti 
és továbbfeldolgozó 
gépekhez

Visszatekercsel�, darabo-
ló/ívrevágó, csatlakozás 
kötészeti és tovább- 
feldolgozó gépekhez

Landa Nanograph digitális tekercsnyomó gépek m�szaki adatai
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mék, ami keresletnövel� hatású és rövidebb 
lehet a költségmegtérülési id�, n�het a válla-
lat versenyképessége!

Fokozza a kiemelt védelmet igényl� nyom-
datermékek és márkák védettségét, gátol-
ja a hamisítást. Az új eljárás által biztosít-
ható színintenzitás, festékréteg-egyenletesség,
ellenálló képesség és színtisztaság olyan mér-
tékben fokozza a védett márkák és biztonsá-
gi nyomtatványok hamisítás elleni védelmét,
amely a ma alkalmazott egyéb eljárásokkal
nem lehetséges. A hagyományos más eljárá-
sokkal kombinált nanonyomatok hamisítása 
szinte teljesen kizártnak t�nik.

Teljesítménynövel� hatású. A nagy gyártá-
si sebesség (géptípustól függ�en 11 000–13 000 
ív/óra) termékárban, kivitelezés gyorsaságában,
az egyéb eljárásokkal szemben fokozott ver-
senyképességet biztosít. A nanonyomtatás meg-
jelenése ezért nagy kihívás más eljárások – köz-
tük kiemelten az ofszet – számára!

Felgyorsítja az általános ipari fejl�dést.
Az új technológia hatékonyan segíti a nano-
technológiai eljárások és a nanotermékek glo-
bális terjedését. Rohamosan és minden te-
rületet átfogóan teszi szinte rutinszer�vé a 
digitális átalakulást. Ahogy Landa fogalmaz: 

„Ami digitális lehet, az mind digitális lesz, ez 
alól a nyomdaipar sem kivétel!”

A várható további következmények: 
Átrendezi a nyomdaipari termékszerke-

zetet. Az új Landa-eljárás gyakorlatilag min-
denre képes nyomtatni. Ennek eredményeként 
a korábbi termékek átalakulnak, és eddig nem
létez�, választékb�vít�, egyre színesed�, vev�-
csalogató új nyomdatermék-családok jelennek 
meg a világpiacon. Ennek a forgalom- és pro-
fi tnövel� hatása újabb beruházásokra ösztö-
nöz, olyanokra, amelyekben ma az ofszet- és 
más eljárások nem eléggé versenyképesek. A
Landa cég közleményei szerint: „A kis- és kö-
zepes példányszámnyomtatás a megrendel� igé-
nye szerinti gyors nyomtatássá alakul át. A gyártó,
felhasználó, eladó, vev� közvetlenebb kapcso-
latára alapozott (One-to-One” típusú) változó
adattartalmú marketing célú nyomtatványok 
piaca jelent�sen b�vül. A „nyer�” termékka-
tegóriák várhatóan a következ�k lesznek: per-
szonalizált nyomdatermékek, változó adat-
tartalmú naptárak, fényképes üdvözl�lapok,
Print-On-User-Demand típusú enciklopédiák, d
új típusú postai reklámlevelek (Direct Mail, DM),
digitális fotóalbumok/fotókönyvek. B�vülnek 
az internetes szolgáltatások, pl. a hálózatból
történ� közvetlen nyomtatás (Web-To-Print, 
WTP) is, az új technika által kínált további le-
het�ségek fokozott kihasználásával.

A nanográfi ás eljárásnak a kereskedelmi nyomta-
tás; a címke-, a szilárd és a hajtogatott dobozos cso-
magolóanyag-gyártás; továbbá a könyv-, brosúra- és 

Ofszet- és nanográfiás eljárással nyomtatott rácspontok elektronmikroszkópi ránézeti felvétele
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újságnyomtatás terén bekövetkez� termékszer-
kezet-átrendez�dés következményeit a gyártó
a www.landanano.com/products/ honlapján a 
következ� alfejezetekben foglalta össze: Nanog-
raphy for the commercial market/tt Nanography for the
publishing market és a t Nanography for the packa-
ging market. 

Az internetr�l tölthet� le a Value Communica-
tion2012. április 2-ai számában megjelent cikk is,
amely a nyomdaipar technológiáját megváltoz-
tató Landa-eljárásról közöl további fontos rész-
leteket.
 Felgyorsítja más nyomtatóeljárások fej-

l�dését, de úgy, hogy a világpiacon jól kiegé-
szítsék egymást. Ezzel a témakörrel foglalkozik 
például a PrintWeek India cím� szaklap is (www.
landanano.com/newsroom/coverage) „A nano-ee
gráfi ás digitális nyomtatás nagy kihívás az of-
szet számára” cím�, 2012. május 3-ai számá-
nak cikkében.

Könny� és gyors technikai és személyi be-
illeszkedési lehet�séget biztosít a terme-t
l�folyamat meglév� egyéb gépeihez. A Landa 
nyomógépek kezelése nagyon egyszer�, gyor-
san elsajátítható, mert nem igényel bonyolult
számítástechnikai alapismereteket.

A DIGITÁLIS NANONYOMTATÁS 
PREMIERJE ÉS FOGADTATÁSA A DRUPÁN 
2012-BEN

Meghatározó nyomógépgyártó vállalatok 
támogató állásfoglalása. A drupán, ünnepé-
lyes keretek között, több globális gépgyártó válla-
lat is aláírt stratégiai együttm�ködési szerz�dést
(szándéknyilatkozatot) a Landa Corporation-nal

– többek között – a következ� célkit�zésekkel:
a Canon tulajdonún Océ a nagysebesség� digi-é

tális nano nyomógépek forgalmazását tervezi
a saját piacán;

Ofszet, inkjet és nanográfiás nyomtatású rácspontok ránézeti felvétele

Xerográfiás, Uv-inkjet, vízalapú inkjet, ofszet és nanográfiás nyomtatású rácspontok keresztmetszeti felvétele
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 a Heidelberg a meglév� és az új tervezés� gé-
pein a fejlesztésben való részvétellel, gyártással,
a terjesztéssel és a szerviztevékenység biztosítá-
sával segíteni kívánja a gyors megtérülés�, ala-
csony üzemköltség� Landa-eljárást;
 a manroland is segíti a Landa Corporation cél-

kit�zéseit, mert szerintük a közepest�l a nagy 
példányszámig kifi zet�d� íves ofszet és az ala-
csonytól a közepes példányszámig rentábilis 
újgenerációs digitális eljárás jól kiegészíti egy-
mást a világpiacon, és mindegyik megtalálja 
majd a számára legel�nyösebb alkalmazási te-
rületeket;

 aKomori saját gépgyártásában a Digital-On-De-
mand elvet követve alkalmazza a Landa nano-d
gráfi ás nyomtatóeljárást, és értékesítéssel segíti 
annak globális terjedését.

(B�vebbet az internetr�l letölthet� „Mit gon-
dolnak róla?” cím� közleményben. – What They 
Think, 3. May 2012.)

drupa-látogatók els� benyomásai, kérdé-
sei és aggodalmai. A Landa drupának is be-k
cézett nemzetközi rendezvényen – a szervezett 
globális válság ellenére is – a hangulat bizako-
dó volt. A Landa lehet�vé tette, hogy a drupa lá-
togatói részt vegyenek az újgenerációs digitális 
nyomtatóeljárás els� bemutatóján, azzal a céllal,
hogy „betekintésük legyen a nyomdaipar sike-
resnek ígérkez� jöv�jébe”. Az új eljárás eszközei-
re ugyanis már vannak el�rendelések. Aggályok 
és kétségek is felmerülnek: mi lesz a szakmával,
ha már egy iPod multimédiás eszközkezelés is-
merete is elegend� akár több digitális nano nyo-
mógép párhuzamos kezeléséhez? (A nyomdász((
szakmai színvonal csökkenése, mint nanotechno-
lógiai mellékhatás?) Az eljárás jöv�jét illet�en a 
PrintWeek cím� lap is óvatosan fogalmaz: majd k
meglátjuk, ha már itt lesz a jöv�, mert „Az ördög 
mindig a részletekben van!”

JÖV�KÉPEK: HOGYAN TOVÁBB? 

A nemzetközi trendkutató vállalatok szerint „Ki-
alakulóban lév� új világunk f�bb termék- és el-
járásjellemz�i a következ�k: Olcsó és zöld (azaz 
környezet-tudatos), hatékony és gyors. A Landa-
eljárás mindegyik kritériumnak megfelel.” 

A tervek szerint az újgenerációs digitális nyo-
mógépek a jöv� év végéig jelennek meg a keres-
kedelemben. Óvakodnak túl korán piacra dobni 

�ket, nehogy a felhasználóknál jelentkezzenek a 
problémák. Az eljárás széles kör� bevezetésének 
többek között olyan feltételei is vannak, mint a 
globális tömegtájékoztatás, az alkalmazástech-
nikai oktatás megoldása, olyan szolgáltatólán-
cok kiépítése, mint a tervezett, szervezett eszköz-,
alap-, segédanyag-ellátás és szervizbiztosítás, to-
vábbá a forgalomban feleslegessé váló nyoma-
tok és nyomathordozók újrafelhasználás el�tti 
festékmentesítése, a kiürült festéktartályok szer-
vezett begy�jtése stb. A papíralapú nyomtatvá-
nyok festékmentesítése a jelenleg alkalmazott
fl otációs módszerekkel egyel�re nem megol-
dott. Ennek érdekében a Landa már intenzíven
együttm�ködik különféle papírhulladék festék-
mentesít�, -feldolgozó és -hasznosító szerveze-
tekkel, köztük a Digital Printing Deinking Alliance
(DPDA)-val. ((www.printweek.com/news)                            ss

Felhasznált és ajánlott információforrások
Közel másfél száz aktuális szakcikk a digitális for-
radalomról, a drupa 2012 rendezvény fontosabb 2
eseményeir�l, az újgenerációs digitális nyomta-
tóeljárásról és annak várható hatásairól: a www.
landanano.com/newsroom/coverage honlapon. 
A drupán elhangzott el�adások, szakért�i véle-
mények (köztük Frank Romanóé is) és a bemuta-s
tók videofelvételei letölthet�ek az internetr�l a 
google segítségével, a Nanoprinting Process, offi -
cial videos címen elérhet� tartalomjegyzékének 
a fájlneveire kattintással.


