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L E L K E S R É SZ T V E VŐ K J ÖVŐ B E M U TATÓ E LG O N D O L Á SO K K A L

Kerek 200 résztvevő informálódott bel- és
külföldről az idei FINISHING FIRST rendezvény keretein belül a Horizon Akadémián
az aktuális iparági trendekről, valamint
megoldásokról a nyomdai feldolgozás
digitális átalakulásáról. A német és osztrák ügyfeleken kívül számos skandináv
és kelet-európai piacról érkező vendég
iparági találkozójának biztosított helyet
a rendezvény.
A FINISHING FIRST 2017 meghatározó részét
képezte a több mint húsz aktuális megoldás a
nyomdai termékek hatékony feldolgozásához,
a legkülönbözőbb minőség és mennyiség vonatkozásában – egy példánytól az ipari termelés
mennyiségig. A Hunkeler és Canon nyomdagépgyártó cégekkel, valamint a Crown van Gelder
papírgyártóval együttműködve a Horizon a rendezvény keretein belül mutatott be tekercses felhasználási megoldásokat variábilis könyv-, brosúra- és DM-gyártásra. A csúcspontok között
szerepelt a Horizon BQ-sorozat új zászlóshajója:
a BQ-480, integrált autokalkulációs-rendszerrel
EVA- vagy PUR-kötéshez, rövid formátumállítási
idővel manuális beállítások nélkül. A különböző ragasztókötési felhasználási módok bemutatója, különböző termékkoncepciókhoz a látogatók abszolút kedvence volt. Ezenfelül a látogatók
először győződhettek meg a Horizon FoldLiner 7
teljesítményéről. Az új kombinált rendszer hajtogatógépből és irkafűzőből áll, amely speciálisan
lett kialakítva közvetlenül ívből tűzött brosúrák
nagy teljesítményű gyártására. Ahogyan korábban is, nagy érdeklődés kísérte a FINISHING FIRST
2016 alkalmából először bemutatott StitchLiner
Mark III berendezést, melyet időközben több mint
száz ügyfél rendelt meg a világ minden tájáról.
Az aktuális termékek és jövőbe mutató megoldások bemutatóján túlmenően a szerepeltek
a Horizon Akadémia programjában a nyomdaipar neves képviselőinek előadásai. Az előadók
különböző szempontokat mutattak be, ahogyan
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szerintük az iparág a jövőbeni fejlődésre a legjobban fel tud készülni.
Gyorsan világossá vált, hogy a személyre szabott rendszerek irányába mutat a jövő. Gyakorlati példákat a nyomdaipar több szegmenséből is hoztak: Patrick Piecha, az Onlineprinters
GmbH-tól (diedruckerei.de) speciális folyamatokra és dinamikákra mutatott rá az online-nyomtatás területéről, Esben Mols Kabell a LaserTryk.
dk-tól pedig az online-értékesítési csatornák lehetőségeit mutatta be. Fentieken túlmenően
Hans Gut, a Hunkeler AG-től a digitális nyomtatás és továbbfeldolgozás aktuális trendjeit vázolta előadásában.
„Már a rendezvény során a résztvevőktől egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk”, nyilatkozta örömmel Norbert Wienck, a Horizon
GmbH ügyvezetője a FINISHING FIRST 2017
sikerére utalva. Wienck úr a továbbiakban arról nyilatkozott, hogy „A Horizon új ügyvezető
igazgatójaként első kézből győződhettem meg
ügyfeleink különböző igényeiről és az általuk
támasztott követelményekről, igazán értékes
tapasztalatokat és benyomásokat gyűjtöttem a
munkámhoz. A partneri együttműködés a Horizon és az ügyfelei között ismételten bebizonyította alapvető fontossági értékét.”

