A Horizon bemutatja a jövő trendjeit
„A” PAVILON 311/B STAND

AZ ÚJ HORIZON-TERMÉK SZAKTERÜLET,
A „LAMINÁLÁS” ELSő ÉLő BEMUTATÓJA
Ahogy már megszokott, a Horizon az ez évi
Printexpo (2009. 09. 22–25.) kiállításon ismét
innovatív élenjáróként mutatkozik be nyomdai továbbfeldolgozásban, és különösen az
automatizálás területén számos előremutató
megoldás bemutatásával, amelyek minden
nyomda számára lehetővé teszik a továbbfeldolgozás pillanatnyilag legjelentősebb céljának
átfogó elérését: maximális költségmegtakarítást, és ezzel jelentősen növelik a vállalkozás
gazdaságosságát. Ezzel a Horizon-gépek pontosan azt adják a vevőknek, amire ezekben a
nehéz időkben szükségük van: a piac megtartásához szükséges biztonságot.
A HORIZONNÁL MÁR MOST
TESTKÖZELBEN ÉS VALÓSÁGBAN ÉLJÉK
ÁT A JÖVő TRENDJEIT!
A Horizon 128 m2 területen, az „A” pavilonban
a 311/B standon mutatja be az aktuális vezető
gépeket a brosúragyártás, gyűjtő fűzőgépek,
hajtogatógépek és ragasztókötő gépek területén. Ennél az SPF/FC-200A brosúragyártó gépsor és AFC-566F teljes automata kombinált
hajtogatógép éppúgy lelkesíteni fog mindenkit, ahogy a BQ-470 teljes automata, négy fogópofás ragasztókötő gép és a BQ-270 teljes
automata ragasztókötő gép, amelyek különböző műszaki újdonságokkal gondoskodnak a
tomboló sikerről.
ÚJDONSÁGOK
Élőben mutatja be a Horizon-Foliant Orpheus C
530 A berendezésen az MZ-60 többszörös adagolót, valamint az új „laminálás” termék szakterületet.

HORIZON(T) BőVÍTÉSE …
... és tájékoztatás a jövő perspektívákról, e nehéz gazdasági helyzetben egyszerűen mindenkinek, hogy élen járjanak és sikeresen szerepeljen a piacon. „Új megkülönböztetési és
optimalizálási potenciálokat keresni, ez olyan
eljárásmód, amellyel túljutunk a krízisen, és
jól fel leszünk vértezve az utána következő
időkre,” így nyilatkozott Peter Berger, a Horizon ügyvezetője. A Horizon – a nyomdai továbbfeldolgozó gépek világszerte vezető gyártójaként – ezt már korábban magáévá tette,
ugyanakkor vevői számára is felismerte, a piacon mindig élen járva és így állandóan a szükségletnek megfelelő új fejlesztések területén,
de az új fejlődési piacok feltárásában is aktív.
Ezért bővítette ki még az új termékfejlesztéseket, valamint a termékpalettát az új „laminálás” szegmenssel.
… ÉS A NEMESÍTÉS TÖKÉLETESÍTÉSE
Nemcsak a tartalom, a papír, a festék és a nyomástechnika, ami a kész nyomtatott termék
minősége szempontjából döntő, hanem nagymértékben a továbbfeldolgozási folyamat, a
„nemesítés” is. Ez az utána következő továbbfeldolgozási folyamatokkal, mint hajtogatás,
ragasztókötés stb. együtt tökéletesíti és a nyomtatott terméknek véglegesen professzionális
megjelenést kölcsönöz.
POTENCIÁLIS NYERESÉGHOZÓK:
FOLIANT LAMINÁLÓK
A nyomtatott termékek nemesítése, átfogó piaci
vizsgálatok szerint, abszolút fejlődési piacként
kristályosodott ki. Ennél a laminálás döntő
szerepet játszik, és iránta az érdeklődés állandóan növekszik. Cégen belüli laminálás a nyomdaipari vállalkozások számára igen nagy hasznot
hoz: 50 százalékig terjedő költségmegtakarítást,
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ha összehasonlítják a gyártási költségeket egy
külső cégnek átadott és a saját gyártás között.
Ez a vállalkozás számára biztos nyereséget és
ezen túlmenően a vevő számára tökéletes szervizt jelent.
A „Foliant” gépgyártó minőségileg értékes lamináló berendezései ezért a jövőben kiegészítik
a Horizon továbbfeldolgozó termékspektrumát a „nemesítési területtel”, és a Horizon-vevőknek lehetőséget nyújtanak még biztosabban helytállni a piacon.
SOKOLDALÚ TEHETSÉG:
HORIZON-FOLIANT ORPHEUS C 530 A
A professzionális Foliant Orpheus C 530 – igazi
sokoldalú berendezésként – minden nyomtatási eljárásnál különösen közepes példányszámok laminálására alkalmas. A maximálisan feldolgozható 530×740 mm formátum,
valamint a 22 m/percig terjedő sebesség univerzálisan alkalmazhatóvá teszi. E teljes automata gép kezelése más körből érkezők számára
sem jelent problémát, mivel a legegyszerűbb
módon áttekinthető színes érintőképernyőn
keresztül történik. Hotmelt bevonatú termo-

Horizon-Foliant Orpheus C 530 A: E ﬂexibilis laminálógép tömör, helytakarékos építésmódja mellett a meggyőzően rövid beigazítási idők valódi fontos jellemzőt képviselnek. A magas automatizálási fok, a széles
alkalmazási terület és a rövid beigazítási idők következtében a Foliant Orpheus C 530 maximális időt és költséget takarít meg, és így növeli minden egyes munka
gazdaságosságát. Ezzel a cégen belüli laminálás komoly
nyereséget jelent minden vállalkozás számára.
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Christina Schlehufer marketingvezető, Marisa Dütsch
termékmenedzser és Peter Berger Horizon-ügyvezető
(balról jobbra) örül a széles spektrumú Horizon-termékpaletta bővítésének az új „laminálás” szegmenssel,
amely döntő szerepet játszik a nemesítés fejlődési piacán.
Ez iránt a kereslet állandóan növekszik, és a cégen belüli laminálás nemcsak biztos nyereséget jelent minden
vállalkozás számára, hanem több rugalmasságot és
lehetőséget nyújt, hogy hatáskörét tökéletesítse – ahogy
itt szem hunyorgatva látható: Marisa Dütsch „laminálás”
termékmenedzser.

fóliákat alkalmaznak, ezek vastagsága 20 és 45
μm közötti, tehát leheletvékonyak, és alig
érezhetők, ezeket rákasírozzák. Ennél fűtött
krómhenger aktiválja a fólia bevonatát, és azt
ellennyomó henger segítségével tartósan és
biztosan összepréseli a nyomtatott termékkel.
Ennél a nyomást pneumatikusan hozza létre,
igen egyszerűen szabályozható, és gondoskodik arról, hogy a legnehezebb anyagoknál is – pl.
digitális nyomatoknál – tökéletes (tökéletesen
tartható?) laminálást érjenek el. Ehhez természetesen hozzájárul a papírbehúzó vákuumos
szívószalag is, ami a legkényesebb papíroknál
is margírozás- és problémamentes ívszállítást
garantál. Egy integrált Anti-Curl-mechanika
gondoskodik ezenkívül a laminált ívek tökéletes síkfekvéséről.
A Horizon-Foliant Orpheus C 530 A előnyei:
e ﬂexibilis laminálógép tömör, helytakarékos
építésmódja mellett a meggyőzően rövid beigazítási idők igazán fontos jellemzőt képviselnek. A magas automatizálási fok, a széles alkalmazási terület és a rövid beigazítási idők
következtében a Foliant Orpheus C 530 maximális időt és költséget takarít meg, és így növeli
minden egyes munka gazdaságosságát. Ezzel
a cégen belüli laminálás komoly nyereséget
jelent minden vállalkozás számára.

MZ-60 TÖBBSZÖRÖS ADAGOLÓ
– A SOKOLDALÚ TEHETSÉG
Digitális nyomtatók számára bizonyára a legérdekesebb a MZ-60 többszörös adagoló. A sorozatban nyomtatott íveket lapról lapra adagolja, gyűjti, CCD-kamerával ellenőrzi, és azután
StitchLiner-ben továbbfeldolgozza – a még
optimálisabb és nyugodtabb papírfutáshoz.
Ezen túlmenően az MZ-60 még sokkal kényelmesebb kezelést és jelentősen javított ergonómiát biztosít. A csattanó: az MZ-60 mind digitálisan, mind ofszetben nyomtatott anyagokhoz
feldolgozható. Az MZ-60-nal összeköttetésben
az összehordó gép digitális berakóvá válik, és
ezzel már egy valódi „sokoldalú tehetség” lesz.
Az MZ-60 továbbfeldolgozásban így gondoskodik a még nagyobb rugalmasságról és a több
időmegtakarításról.
Horizon-kontaktszemély:
Christina Schlehufer
Telefon: +49 40 52301427
www.horizon.de

Marisa Dütsch Horizon-termékmenedzser bemutatja a
Horizon-Foliant Orpheus 530 C-t, és örül a kihívásnak,
hogy az új „laminálás „Horizon-szakterületet sikertörténetté teheti.
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