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A szeptember 20. és 28. közötti kilenc nap 
az élő demók, valós termelési bemutató és 
új megoldások prezentálásának jegyében 
telt a cérnafűző gépeket gyártó olasz 
Meccanotecnica cégnél. A csak meghívot-
taknak szóló rendezvény során 36 ország 
300 látogatója kapott lehetőséget, hogy 
felfedezze az innovációk teljes sorát.  
A bemutatók helyszínéül a Meccanotecnica 
gyár összeszerelő üzeme szolgált az olasz-
országi Bergamóban, ahol két teljesen 
automatizált komplett könyvgyártó sort 
lehetett megtekinteni.

A digitális továbbfeldolgozás területén több 
mint 7000 könyv készült a kiállítás alatt. Két 
munkafolyamaton keresztül láthatták az érdek-
lődők a gépsorok képességeit az automatizáció és 
sokoldalúság jegyében, a kis példányszámú ter-
melésre fókuszálva.

Az egyik gépsorban bemutatkozott az UNI-
VERSE digitális cérnafűző gépek új generációja, 
mely kiváló megoldás az ívek hajtására és cérna-

Meccanotecnica Open House:  
látogatók a világ minden tájáról

fűzésére a prémium minőségű digitálisan nyo-
mott könyvek gyártásához. Az új ívadagoló egy-
ség teljesítmény tekintetében klasszisokkal jobb, 
mint az előző verziók: figyelemre méltó terme-
lékenységi szintet képes elérni a folyamat haté-
konyságának növelése révén. A beállítási idő még 
inkább rövidült, egyúttal az ergonómia és a bel-
ső áttekinthetőség fokozódott. A cérnafűzőhöz 
kapcsolódó INLINE multifunkcionális sapkázó- 
gép a blokkvastagságnak megfelelően automati-
kusan elvégzi a beállítást, vagy a keménytáblás 
könyvgyártás előkészítéséhez előzékkel és sap-
kaanyaggal, vagy borító alkalmazásával a pu-
hatáblás könyvek gyártásához. Az új présmodul 
biztosítja, hogy a minőség magas és állandó le-
gyen; a könyvtest gerincét max. 4 t erővel nyom-
ja össze. Az új TRIMMING, a Meccanotecnica 
automatikus háromkéses vágógépe tette teljessé 
a gépsort. Az egység rendkívüli adaptálhatósá-
got mutatott, és nagyfokú érdeklődést generált 
automatizáltsági szintjével és azzal az adottságá-
val, hogy képes a kezelői beavatkozás és alkatré-
szek cseréje nélküli formátumváltásra.
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Két különböző demó során mutatták be a há-
romkéses vágógép képességeit, egyrészt offline 
gépként automatikus formátumváltását három 
dimenzióban, és extra kis példányszámok fel-
dolgozását akár egy könyvvel is, valamint füles 
borítóval kötött puhatáblás könyvek frontvágását.

Az ofszetnyomtatás továbbfeldolgozási te-
rületén több mint 125  000 könyvet gyártot-
tak az Uniplex-aster PRO összehordó- és cérna-
fűző gépsoron. A Rotolito S.p.A. céggel történő 
együttműködésnek köszönhetően lehetővé vált, 
hogy a gépsort úgy mutassák be, mintha egy 
valós könyvkötészetben látnánk igazi munkák 
gyártását.

Az asterPRO új verziója prezentálta a FULL 
CYCLE technológiát, mely lehetővé teszi a köny-
vek cérnafűzését vaköltés nélkül. Ez az új jellem-
vonás növeli a gép hatékonyságát, és csökkenti 
az egy könyvre jutó gyártási költséget. A szál zá-
rása mechanikusan, a cérnafűzési folyamat meg-
szakítása nélkül történik, lehetővé téve, hogy 
bármely fajtájú és vékonyságú cérnát használ-
hassanak és megfeleljenek a könyvgyártó ipar 
legmagasabb elvárásainak is.

És végül, a rendezvény nemcsak arra adott le-
hetőséget, hogy a Meccanotecnica bemutathas-
sa új megoldásait, hanem lehetőséget teremtett, 
hogy a résztvevők tapasztalatokat cserélhesse-
nek, összegyűjthessék gondolataikat és megfi-
gyeléseiket a könyvgyártó iparág fejlődéséről is.

NÉHÁNY SZÓ A MECCANOTECNICA-RÓL:

Az olasz Meccanotecnica csoport a világ vezető auto-
mata cérnafűzőgép- és gépsorgyártó cége a digitá-
lis és ofszetnyomtatáshoz, mely gépek széles sorát 
kínálja: a piac leggyorsabb megoldásától az aster-
TOP-tól, egészen a belépő szintű cérnafűző gépig 
az asterEL-ig; az összehordó- és cérnafűző gépso-

roktól, mint az Uniplex és Multiplex, az új meg-
oldásokig a digitális nyomtatási feldolgozáshoz, 
mint az Universe, íves és tekercses adagolással.

A cég alapvető célja, hogy olyan megoldást biz-
tosítson a nyomdáknak és kötészeteknek a ma-
gas minőségű könyvek gyártásához, amely érté-
ket teremt és profitot termel.

BOOK… your FUTURE with Meccanotecnica

További információkat a Meccanotecnica gépei-
ről és megoldásairól a cég magyarországi képvi-
seletétől, a Prosystem Print Kft.-től kérhet telefo-
non a 06 27 537 870 központi számon, illetve a 
prosystem@prosystem.hu e-mail címen.


