
20 MAGYAR GR AFIK A 2016/3

A kelet- és közép-európai nyomdászok, 
valamint beszállító partnereik 11. nemzet-
közi találkozójára, a drupa 2016 egyik színes 
kísérő rendezvényeként, 2016. június 7-én 
került sor Düsseldorfban, a házigazda és 
fő szponzor manroland web systems 
GmbH 14. csarnokban felépített standján.  
Az eseményen 12 országból 58 tag vett 
részt, köztük hárman Magyarországról. 

A rendezvény Rossitza Velkova InPEQ-koordi-
nátor köszöntőjével vette kezdetét, majd Josef 
Aumiller és Alwin Stadler – mindketten a man - 
roland web systems GmbH kereskedelmi alelnökei 

– bemutatták a manroland digitális nyomtatás te-
rületén végzett legújabb fejlesztéseit és az úttörő-

nek tekinthető digitális workflow-megoldásukat. 
A résztvevők a lapgyártást gyorsító elektronikus 
Inline Finishig Module Foldline berendezés mű-
ködését élőben megfigyelve szembesülhettek a 
legújabb kikészítési lehetőségek előnyeivel. A be-
mutató sikere is azt bizonyította, hogy milyen jó 
ötlet a drupán helyt adni az ilyen típusú progra-
moknak. 

Az előadás utáni beszélgetésen az InPEQ Forum 
2016 résztvevőinek alkalmuk volt arra, hogy ér-
tékes és hasznos kapcsolatokat építhessenek ki 
egymással, illetve akár a már megszerzett isme-
reteiket, tapasztalataikat is megoszthassák.

Az InPEQ Forum résztvevőinek egy csoport-
ja Wassenbergben a Kraft-Schlötels nyomdában 
megtekinthette a manroland web system GmbH 
zászlóshajójának nevezett 160 oldal nyomtatá-
sára alkalmas LITHOMAN High Volume tekercs-
nyomó gépet és kiszolgáló egységeit. Az üzem-
látogatás bevezetőjeként dr. Ralf Dittmann, a 
WKS Druckholding GmbH ügyvezető igazga-
tója előadást tartott a nyomtatott termékek pia-
cán jelentkező trendekről, elemezte az európai 
reklámnyomtatvány-piacot, valamint az új üz-
leti modelleket. Bemutatta vállalatcsoportju-
kat, kitérve arra, milyen előnnyel jár a célzott 
profiltisztítás egy holding egységei között. Ezt 
követően lehetőség nyílt a vállalat teljes terme-
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Az InPEQ – International Forum on Print Efficiency and 
Quality – a Balkan Print Forum utódaként a 7. Balkan 
Print Forum rendezvényen alakult meg 2012 októbe-
rében. Már korábban, 2010-ben, a Budapesten tartott 
5. Forumon kiterjesztették a társaság hatókörét a nyom-
daipari oktatásra és szakképzésre is, annak érdekében, 
hogy a szervezet országaiban tapasztalható képzési 
hiányosságokat új lehetőségek felkutatásával, együtt-
működéssel teljesebbé tegyék. 

Az InPEQ jelenleg a nyomdászok, a nyomdaipari 
beszállítók, az egyetemi oktatók és hallgatók szerve-
zete, azzal a céllal tevékenykedik, hogy a nyomtatás 
hatékony, minőségi szolgáltatássá és egyben sikeres 
üzletté is válhasson a régió számára. 

lőterületének, raktárainak megtekintésére. A nyo-
mógépeket elsősorban reklámújságok nyomtatá-
sára használják, a munkafolyamat szinte teljesen 
automatizált, még az elkészült termékeket is az 
autógyártásban alkalmazotthoz hasonló robot-
karok helyezik raklapra. A vendégek nemcsak a 
nyomda automatizált gépparkját, hanem a haté-
konyság javítását szolgáló megoldások tárházát 
is érdekesnek találták.

Az InPEQ Forum programja végül egy jó han-
gulatú vacsorával zárult, ahol közreadták a Fórum 
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vezetésének döntését is: a következő találkozót 
2017 májusában Magyarországon rendezik. 
A helyi szervezőmunkát a PNYME végzi majd.

További információért kérjük, látogasson el a 
www.inpeq.org oldalra. 


