A legenda tovább él...
M A N R O L A N D S H E E T FE D G M B H
Fordította: Eiler Emil

Az ívnyomó ofszetgépek, a gyártásautomatizálás és egyéb mszaki megoldások
terén globális vezet beszállítóként ismert
manroland (2012. február 10. óta mköd) 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 egyfell
az innovációt, másfell 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 termelékeny manroland ívnyomó ofszetgépek mszaki
megoldásaiban rejl ert, amely a kor kihívásaival szembesül nyomdaipari vállalatoknak
nyújt hatékony segítséget” – közölte Alfred Rothlaender, a manroland ívnyomó gépgyártó elnöke. „A drupa-látogatók tapasztalhatják majd,
hogy új szervezeti felépítés manroland sheetfed
cégünk még a korábbinál is fogékonyabb partnere kereskedelmi ügyfeleinknek. Elkötelezetten
olyan keményen dolgozunk, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal ügyfeleink fokozott
elvárásainak megfelelhessünk, és az  üzleti tevékenységüknek nagyobb »jövállóságot« kölcsönözhessünk.”
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CSOMAGOL ÁSTECHNIK AI CÉLÚ
ÚJ MEGOLDÁSOK
A manroland sheetfed a drupán, a csomagolással
foglalkozó piac számára is, kulcsfontosságú mszaki megoldásokat kínál. Ezek részben intenzív vállalati K+F tevékenység eredményeképpen,
részben pedig a kereskedelmi ügyfeleink – piaci
elvárások által generált – visszajelzései hatására
jöttek létre, a következk szerint:

a ROLAND 708LV nyomógép, a nyomógépbe

épített fóliázó (Indexed InlineFoiler) berendezés,
amely közel 55% fóliamegtakarítást tesz lehetvé;

gyártósorba (nyomógép után, inline) illeszthe
t, értéknövelt nyomdatermék elállítási célokra alkalmas, lakkozóm;

üzemi termelékenységet továbbfokozó, intelli
gens, tanulékony nyomatszín elbeállító szoftver;

a szín- és illeszkedésbeállításra, integrált nyom
tatási folyamatszabályozásra, teljes ívfelület
ellenrzésre alkalmas inline ellenrz technológia: többszörös (multiplikációs) kamerarendszerrel végzett összehasonlító megﬁgyelés
érdekében (legkisebb felbontás 200 dpi; legkisebb betfokozat 4 pontos). A cél a pontosság
és a késznyomat beti olvashatóságának a biztosítása.
A kiállítás látogatóinak – a manroland ívnyomógép standon lehetségük nyílik több nagy termelékenység csomagolástechnikai mszaki megoldás megismerésére. Ilyen például a Roland 500
típusú nyomógéppel a B2, ROLAND 700 nyomógéppel B1 vagy bvített B1 formátumokban
történ gyártás. Az elérhet maximális sebesség
óránként akár 18 000 ív is lehet, de a manroland
sheetfed most nagyobb formátumú gyártási lehetségeket is biztosítani tud a ROLAND 900 típusú, óránként 16 000 ív teljesítmény, nagysebesség csomagolóanyag-gyártó berendezéssel.
A manroland sheetfed különféle logisztikai megoldásokat is kínál, az automatikus, nonstoptól
drupa 2012 elzetes

KISEBB KIÁLLÍTÁSI TERÜLETEN,
TÖBB L ÁTNIVALÓ

a „full” konﬁgurációig bezárólag. Olyat, amely
hatékony eljárásoptimalizálással, a bármely felhasználó igényeit kielégít skálázhatósággal rendelkezik (ALUPAYS).
A KERESKEDELMI NYOMTATÁS TERÉN IS
FOLYTATÓDÓ INNOVÁCIÓ
A csomagolóipari piacok számára kifejlesztett
hatékony megoldások mellett a manroland sheetfed még további innovatív lehetségeket is ajánl
a kereskedelmi nyomtatás piacán foglalatoskodók számára. Köztük megtalálhatóak a felhasználói igényeket még inkább kielégíteni képes,
gyorsabb megtérülési lehetségek:

az alacsony energiafogyasztású LEC-UV-val

mköd 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 mköd nyomtatást segíti a
DirectDrive technológia és a fejlett ellenrz és
vezérl rendszer;

a ROLAND 900XXL fordítós nyomdagép, a nagy

volumen kereskedelmi nyomatok egy menetben történ gyártásához; végül pedig

új típusú, felhasználói interfészt tartalmazó,

nyomógép-irányító konzol, amely az eddiginél
kisebb gépkezeli odaﬁgyelés mellett is egyszerbb, könnyebb gépmködtetést tesz lehetvé.
drupa 2012 elzetes

„A manroland sheetfed stand látogatói tapasztalni fogják majd, hogy cégünk – az elz, 2008.
évi drupához viszonyítva – most kisebb területen vonultatja fel a látnivalóit” – mondja Rothlaender úr –, „de ha felkeresik a PRINTVALUE
program bemutatónkat, érzékelik majd, hogy ez
részünkrl nem jelent kevesebb know-how bemutatást vagy kisebb szakértelem-befektetést,
sem pedig az ipar kisebb támogatását.”
„A PRINTVALUE programmal a manroland
sheetfed az általa kifejlesztett és gyártott ívnyomó gépek értékét növel mszaki megoldásokat hozott létre. A látogatók a helyszínen konzultálhatnak a jelen lév ívnyomtatási
szakértinkkel, és tlük megtudhatják, hogy
az alább felsorolt és ott látható értéknövel szolgáltatások miképpen járulnak hozzá üzleti eredményeik fokozásához:

Printservices: nyomógéprendszereink egész élet
tartamára kiterjed mszaki mködképességet biztosító segítségnyújtás;

Printcom: a termelés hatékonyságát és a nyom
tatási folyamat megbízhatóságát, valamint a termelfolyamat hatékonyságát biztosító márkás
fogyóeszközök;

Printnetwork: hálózatos és komputerintegrált

gyártási megoldások biztosítása, és végül

Printadvice: 160 év alatt általunk gyjtött ta
pasztalatokra alapozott szaktanácsadó szolgáltatás.
VÁRJUK OFFENBACHBAN
A fentiekben közölteken kívül, látogatóink részére naponta biztosítjuk az offenbachi Nyomtatástechnológiai Központunkba szervezett látogatáson való részvételt, ahol a résztvevk többféle
nyomatméret ROLAND gépeket ismerhetnek
meg, egészen az XXL formátumig bezárólag. „Az
ilyen rendezvényünkön az elz drupa alkalmával Dél- és Észak-Amerikából, Ázsiából is voltak
látogatóink, akik jobban megértették, hogy milyen gigantikus méret ert képvisel gyártók
állnak a manroland ívnyomó technológia fejlesztése mögött” – foglalta össze Rothlaender úr.
Most is várjuk látogatóinkat az izgalmas információs napi bemutatónkon. Jelentkezni lehet a
nyomtatástechnológiai központunk production
marketing@manroland.com weboldalán.
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