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Egy lézeres
kivágóeszköz
premierje
Az Eurolaser-Systemtechnik
cég az Imprint kiállításon mutatta be M800 elnevezésű, lézeres kivágó berendezését,
melyet az egyes munkalépések
nagyfokú automatizáltsága jellemez. A kivágáshoz alkalmazott lézer sugárforrás teljesítményét 60−600 Watt között
lehet változtatni, a kivágandó
anyag minőségétől és vastagságától függően. A feldolgozásra
kerülő anyagok maximális vastagsága 20 mm lehet. A berendezés mechanikus mozgató
elemeit a svájci Zünd Systemtechnik AG készíti. A lézeres
stancoláson túl különböző perforáló, bígelő, lyukasztó műveletek is végezhetők a berendezéssel.

Digitális címkenyomtatás Primera
berendezéseken
A kis példányszámú, magas
minőségű, intelligens címkék
napjainkban a vásárlásösztönzés elengedhetetlen eszközei.
A Primera Technology cég
legújabb, CX1000e berendezése szilárd tóneres elektrofotográfiai nyomtatási technológiával dolgozik. A nyomtatás
5 m/perc sebességgel történhet,
az egyes munkák közötti kieső
idők minimálisak. A fotóminőségű címkék víz-, dörzs- és
UV-sugárzásállóak. A címkék
digitális nyomtatásához papír,
öntapadó anyagok, műanyagok
alkalmazhatók, az élelmiszeripar, a kozmetikai ipar és
egyéb speciális területekhez.
Az új címkenyomtató berendezés egyszerű kezelhetőséget
biztosít, így a felhasználók a
kis és a közepes példányszámú
öntapadó anyagaikat saját maguk állíthatják elő.

Kitekintés
ADATOK, TRENDEK AUSZTRÁLIA NYOMDAIPARÁRÓL

Összeállításunk a kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését támogató ausztrál kormányprogram egyik
jelentése (Printing Industry Insight Report.
Enterprise Connect, 2013) alapján készült.
A technológiai változás, mint a világ más
fejlett országaiban, Ausztráliában is komoly kihívás, de egyben fontos lehetőség
a nyomdaipar számára. Az új digitális eljárások, a termelési folyamatok automatizálása számos területen helyettesíti a hagyományos nyomdaipari szaktudást, az egyre
termelékenyebb berendezések pedig tovább súlyosbítják a hagyományos nyomdaipari kapacitások túlméretezettségéből
adódó problémákat.
A papír alapú nyomdatermékek iránti
igény csökkenésével az ausztrál nyomdák
is két „fronton harcolnak”: megpróbálnak
bekapcsolódni a digitális kezdeményezésekbe és profitálni is azokból, másrészt
igyekeznek megőrizni a hagyományos
nyomtatás forgalmát és nyereségességét.
Egy biztos, a nyomdáknak a jövőben stratégiailag kell gondolkodniuk a változás szükségességéről, mely többek között magába
foglalja az innováció és a vállalkozói
képesség magasabb szintre emelését.
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Az Ausztrál Államszövetség (köznapi
elnevezéssel Ausztrália) a Föld hatodik
legnagyobb, ötvenötödik legnépesebb,
az egy főre jutó GDP alapján a 9–10. leggazdagabb országa. Az egyetlen olyan
ország, amely egy egész kontinensre
kiterjed.
Területe 7,7 millió km2.
Népessége: 23 millió fő (2013).
Népsűrűsége: kb. 3 fő/km2.
Az ausztrál nyomdaipar forgalma:
kb. 8 milliárd AUD/év (megfelel mintegy
1600 Mrd Ft/év-nek), a nyomdaipari
cégek száma közel 6000, a nyomdaiparban foglalkoztatottak száma pedig eléri
a 36 000 főt (2013).
Ausztráliában évente 4 millió tonna papírt
és kartont használnak fel, amely az egy
főre jutó fogyasztást tekintve:
174 kg/fő/év.
A nyomdaipari cégek többsége a keletausztráliai Queensland és Victoria tartományok nagyvárosaiban működik.

…a nyereségesség eróziója
ellehetetleníti azokat, akik nem
tudnak változni…

A jelentésben megfogalmazott ausztrál
nyomdaiparra vonatkozó alábbi összegzés
a magyar nyomdák számára is megfontolandó megállapításokat tartalmaz.
Az ausztrál nyomdák különösen gyengék a
vállalatvezetés, a HR (humánerőforrás)
menedzsment, a pénzügy, a hirdetés, az
eladás és a marketing területeken. Mégis e
cégek hűséges ügyfélbázisukkal, magasan
szakképzett dolgozóikkal és jó vevőkezelési rendszereikkel, illetve ezen erősségek
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Néhány kiemelt adat
Ausztráliáról, az ausztrál
nyomdaiparról

még hatékonyabb alkalmazásával, el tudják érni azt, hogy új és innovatív szolgáltatásokkal megtartsák pozícióikat a digitális technológiák korában is. Az a nyomda,
amely lassú a piac gyorsan változó igényeihez való alkalmazkodásban, le fog
maradni!
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Kínai nyomda
UNISET nyomógépet vásárol

A világ legnagyobb atlaszát (Earth Platinum; 1,80 x 2,75 m;
Millennium House, 2012) az ausztrál Lithorama nyomdában egy
KBA Rapida 205 íves ofszetgépen nyomtatták

A People’s Daily Kína egyik
vezető napilapja. Az előállítást
végző, hasonló nevű nyomdában naponta 70 féle mutációval, több mint ötmillió példányt nyomtatnak. Az éves
szinten nyomtatott összes példány több mint 18 milliárd!
Kapacitásuk további bővítésére állítanak üzembe egy új,
a manroland web systems
GmbH által gyártott UNISET
tekercsofszet nyomógépet,
amely hat darab nyolchengeres nyomóművel, három hajtogatóművel és hét papírművel
rendelkezik. Az új nyomógép
maximális teljesítménye
80 000 példány/óra.
Információk szerint már 136
UNISET tekercsofszet nyomógép üzemel Kínában.

KBA: nyomtatási
folyamatot ellenőrző
rendszer
A német Bernecker nyomdában üzembe állították a világ
első olyan íves ofszetgépét,
amelynek teljes felügyeletét
beépített videokamera rendszerek végzik. Az új KBA Rapida
106 HS SIS ofszetgépen olyan,
elsősorban a gyógyszeripar részére készülő csomagolóanyagokat nyomtatnak, melyeknél
alapvető követelmény a hibamentesség.
A nyomtatás során minden
egyes ív elő- és hátoldalát 4-4
kamera folyamatosan ellenőrzi,
így a szubjektív ellenőrzés
hibája teljesen kizárható.
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