IBIS az Ipexen

Az IBIS Integrated Bindery Systems,
a digitális inline irkafűzők piacvezetője
az Ipexen megállapodást írt alá standján
a Meteksannal a legújabb, nagysebességű
Smart-binder SB-3 „Plus HS” modelljének
szállításáról. Ettől a gépgyártól származó
egyedi konfiguráció hamarosan hazánkban is telepítésre kerül a Stanctechnik
Kft.-nél.
A Meteksan egy nagy, biztonsági nyomtatásra
specializálódott nyomda a törökországi Ankarában, megbízható megoldást keresett perszonalizált vizsgadokumentumok gyártására.
Az Ipexen a londoni ExCelben március 24.
és 29. között az IBIS élőben mutatta be nagysebességű megoldását perszonalizált, magas
minőségigényű füzetek gyártására, melyet a
Meteksanhoz hasonló, digitális tekercsnyomó
gépekkel rendelkező társaságok igényeltek.
A Meteksan Inc. több mint harminc különféle vizsgadokumentumot készít, melyet emberek milliói használnak Törökország-szerte, több
mint negyven éve.
A biztonság és a perszonalizáció növekvő elvárásai – a hallgatók saját egyedi vizsgadokumentumainak igényével együtt eredményezte azt,
hogy a Smart-binder „Plus HS” nagysebességű irkafűző rendszer természetes választás volt a Meteksan részéről. A Smart-binder a Meteksannál

egy Canon ColorStream tekercsnyomó nyomdagéppel és egy Hunkeler tekercsvágóval sorba kötve fog működni 100 méter/perc sebességgel.
John Cracknell, az IBIS Integrated Bindery Systems ügyvezető igazgatója elmondta: „Piacvezetőként hírnevünket a világszerte működő
ügyfelek széles skálájának kidolgozott egyedi megoldások szállításával és életképes szervizajánlatokkal építettük ki. Nagy örömünkre
szolgál, hogy ezt a megállapodást az Ipexen írtuk alá, mely meggyőződésünk szerint csak az
első tömbje a további megrendeléseknek. Az
Ipex fantasztikus minőségű bemutatót biztosított nekünk – nagyon örülök, hogy kiállítottunk, és működés közben is bemutathattuk
Smart-binder rendszerünket.”
Majd hozzátette: „Piacvezető kötészeti rendszereink segítenek a vevőket azonnal és sokkal
megfelelőbb nyomtatással kiszolgálni. A változóadat-nyomtatás a mi igény szerinti sorba kapcsolt rendszerünkkel kombinálva ezt nagyon
hatékonyan tudja megvalósítani.”
Az IBIS Smart-binder rendszerek különféle magas minőségű irkafűzött (és ragasztókötött) kötészeti megoldások a nagy mennyiségű változóadat-nyomtatáshoz. A Smart-binder
akár digitális nyomdagéppel sorba kötve, akár
(ahogy az Ipexen kiállították) tekercsről, vagy
akár ívoszlop-adagolóról táplálva önállóan is
működhet.
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