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A Horizon Akadémia ismét találkozó- 
pontja a nyomdaipar döntéshozóinak.  
A Horizon GmbH meghívja nyomdaipari 
ügyfeleit és az érdeklődőket egy intenzív 
hálózatépítésre és know-how-transzferre. 
A Finishing First rendezvény az automati-
záció és hálózatépítés jegyében bemutatja 
az integrált gyártási folyamatok poten-
ciális lehetőségeit, amelyekben a nyomdai 
feldolgozás egyre meghatározóbb  
szerepre tesz szert. 

A Horizon Akadémia nemzetközi vendégeit 2017. 
szeptember 26–27-én, német nyelven beszélő 
vendégeit pedig 2017. szeptember 28–29-én várja 
nagy szeretettel.

Finishing First a Horizonnál 
A DIGITÁLIS VÁLTOZ ÁSOK AKTÍV RÉSZESEI VAGYUNK A HORIZONNAL

Éri Ingrid

A nyomdaipar vezető személyiségei, mint Hans 
Gut úr, a Hunkeler AG-től és Patrick Piecha úr, az 
Onlineprinterstől, bepillantást nyújtanak a napi 
gyakorlatba, és megvitatják stratégiáikat az üzle-
ti modellek továbbfejlesztésére. 

HATÉKONY FELDOLGOZÁS  
EGY PÉLDÁNYTÓL AZ IPARI TERMELÉSI  
MENNYISÉGIG 

A rendezvény keretei között a résztvevők a telje-
sen átépített bemutatóteremben több mint húsz 
élő bemutatón vehetnek részt, ahol közvetlen 
közelből láthatják a gépeket működés közben. 
Az együttműködésnek köszönhetően a Hunke-
ler, a Canon, valamint a Crown van Gelder cé-
gekkel a Horizon az idei évben egyidejűleg há-
rom digitális tekercsfelhasználási lehetőséget 
mutat be könyvek, brosúrák és DM-termékek va-
riábilis gyártására. A  SmartStacker és a  Smart - 
Slitter berendezéseknél szintén kétféle variábilis 
ívfeldolgozási lehetőség kerül bemutatásra.

Új a FoldLiner 7, amely egy kombinált rend-
szer hajtogatógépből és irkafűzőből, valamint a 
B2 formátumot feldolgozó AFV-56 hajtogatógép-
ből. A rendszer hangsúlyváltást jelent a félfor-
mátumú táskás hajtogatógépeknél a Dynamic- 
Fold-technológiának és a Score-Navigator alkal-
mazásnak köszönhetően. Sok érdeklődőt fog 
vonzani a  StitchLiner Mark III is. A legújabb ir-
kafűző teljesítménye és könnyű kezelhetősége 
annyira meggyőző, hogy a Horizon cég kilenc 
hónap alatt világszerte száz darabot értékesített 
a berendezésből. 

Norbert Wienck úrnak, a Horizon cég ügyve-
zetőjének nyilatkozata szerint: „A nyomdaipar 
erős motorjaként tekintünk magunkra. Ezért a 
második Finishing First rendezvényünkkel is-
mét teret kívánunk biztosítani a párbeszédre és 
az együttműködésre. A hálózatos és automati-
zált megoldásaink megmutatják, hogyan készül-
hetnek fel a nyomdai vállalkozások a digitális át-
alakulásokra.”
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Finishing First 2016 november. A 2016-ban  
a Finishing First rendezvényen először bemutatott 
StitchLiner Mark III-ból időközben világszerte több 
mint száz darabot értékesített a Horizon


