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Dr. Tomcsányi Péter
ügyvezetõ igazgató
Prime Rate Kft.
Cégünk a Prime Rate Kft.
1994-ben alakult, magyar magánszemélyek tulajdonában
lévõ vállalkozás. Fõ tevékenységi területünk a nyomdaiparhoz kapcsolódik, ahol
mind a végtermék jellegét
mind az elõállítási fázisokat
figyelembe véve, teljes körû
szolgáltatást nyújtunk.
Kötészetünkben 2004-tõl dolgozunk Duplo berendezésekkel. A Duplo System 5000
vákuumos irkakészítõ rendszert kezelési útmutatók, magazinok, prospektusok, újságok készítéséhez használjuk.
Bár a Duplo berendezések
modulárisak, megelégedettségünk és a növekvõ megrendelések mégis arra késztettek
minket, hogy gépparkunkat a
kisebb volumenû kötészeti
munkákra a Duplo System
2000 vákuumos irkakészítõ
berendezéssel bõvítsük.
A digitális piac változó követelményeinek való megfelelésben (web to print) nagy segítséget nyújt számunkra a
COPY-X Kft-tõl, az idén
megvásárolt Duplo DC-645
élvágó, szegélyvágó, bígelõ
berendezés, amellyel cégünk
többek között névjegykártyákat, képeslapokat, perforált
küldeményeket, CD/DVDborítókat szórólapokat gyárt.
A Duplo szakemberei úgy
alakították ki ezt a gépet,
hogy egy SRA3 ívbõl 25 db
névjegykártyát (50 mm x 90
mm) is képes legyen kivágni.
Mi 30 névjegykártyát szerettünk volna egy B3-as ívbõl
kinyerni. Mivel a COPY-X
Kft. nagy hangsúlyt fektet a
vásárlói igények kielégítésére,
ezért szervizpartnere a PFE
Nyomdaipari Kft. szakembereinek segítségével plusz egy
kés beszerelésével megoldotta
ezt a problémát.
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A Duplo cég több mint 50 évvel ezelõtt
kezdte el azoknak a kötészeti berendezéseknek a fejlesztését és gyártását, amelyek elsõsorban a kis és a közepes nyomdák igényeinek a figyelembevételével terveztek.
Az elmúlt évtizedben – a digitális nyomtatás elõretörésével párhuzamosan – a Duplo
figyelme e területre is fókuszált, és számos
olyan berendezéssel jelent meg a piacon,
amelyeket kifejezetten a digitális nyomtatással készült termékek kötészeti feldolgozásához lehet alkalmazni. A következõkben
a Duplo magyarországi disztribútora a
COPY-X Kft. ezek közül ismertet néhányat.

Digital System 2000 irkakészítõ
rendszer

Ezt a rendszert a közepes volumenû digitálisan nyomtatott termékek készítéséhez
ajánlják. Az irkafûzés gerincrõl, oldalról
vagy sarokfûzéssel egyaránt lehetséges. A
gépsor az ívek pontos illesztését, szélvágását és hajtogatását, valamint a fûzött termék
frontvágását is elvégzi. Ideális megoldás
A4 és A5 formátumú termékek készítéshez.
Nagyobb teljesítményû változata a Digital
System 5000 gépsor.

Digital System 5000 PRO irkakészítõ
rendszer

A Digital System 5000 PRO a legmagasabb
szintû Duplo digitális irkakészítõ. Magában
foglalja a 400 ív/ perc sebességû DSF 5000
egységet, ami gyorsabban juttatja a befeje-

zõ egységhez a papírt, mint a DSF 2000.
Leválogatott szetteket dolgoz fel az egyik
adagolóból, elõnyomott borítókat a másikból. Ez gyors és minõségi irkakészítést tesz
lehetõvé. A termelékenység érdekében a
gép kompatibilis a HP Indigo nyomtatással.

Digital System 5000 PRO és SCC
irkafûzõ gépsor

A nyomtatóból érkezõ szekvenciális nyomattömböket OMR és vonalkód olvasó segítségével különíti el. A munkafolyamat végén késztermék áll rendelkezésre. Optimálisan alkalmazható nagyobb példányszámú
direkt marketing anyagokhoz és katalógusokhoz. A Digital System 5000 PRO és
SCC rendszer az ASM-500 gerincszögletesítõvel kiegészítve a különlegességnek számító szögletes gerincû termékek elkészítését teszi lehetõvé.

DUBINDER DPB-500 PUR
ragasztókötõgép

Kiválóan alkalmas digitális és ofszeteljárással nyomtatott termékek ragasztókötéséhez.
A felületkezelt, mázolt nyomathordozók
kötése sem okoz problémát, valamint nem
érzékeny a digitális termékeknél gyakran
alkalmazott szilikonolajra sem. A könyvekhez szükséges borítók bígelését is elvégzi.
A szükséges beállítások teljesen automatizáltan történnek. Jól alkalmazható fényképalbumok, kezelési utasítások és jegyzetek
készítéséhez.

Digital System 5000 PRO és SCC irkafűző gépsor
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Duplo a digitális
nyomatfeldolgozáshoz

A COPY-X Kft. szemlélete
példaértékû és hûen tükrözi
cégünk filozófiáját, hiszen mi
is arra törekszünk, hogy ne
csupán a terméket, hanem a
megoldást szállítsuk megrendelõinknek!
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perforálásra, hosszirányú és keresztirányú
vágásra. A felsorolt mûveletek egy munkafolyamaton belül kombinálhatóak. Programozható vagy vonalkód által is vezérelhetõ.
A programozás történhet PC vagy MAC
számítógéprõl közvetlenül vagy a saját vezérlõpanelján keresztül.
DPB-500 PUR
Duplo DB-280 kompakt könyvkötõ
berendezés

Könnyen használható ragasztókötött termékek készítéshez. A DB-280 berendezés
egyedülállóan kialakított ívösszenyomó
mechanizmust használ, amely erõteljes öszszetartást és szögletes, pontos könyvgerincet eredményez. A ragasztókötés szilárdságát a könyvgerinc speciális bolyhozása biztosítja. Kis példányszámú termékek készítéséhez alkalmazható.

DC-615 PRO élvágó, szegélyvágó,
bígelõ berendezés

Optimálisan alkalmazható névjegyek, levelezõlapok, címkék vágásához. A beépített
CCD kamera azonnal felméri a nyomat elhelyezkedését, így könnyen megállapítható
a nyomateltolódás illetve a nem megfelelõ
pozíció, még abban az esetben is, ha ez lapról-lapra változik. A nyomateltolódás egyszerû beállítással korrigálható.

Ultra 205A UV lakkozó

Digitális és ofszeteljárással nyomtatott termékek felületnemesítése egyaránt elvégezhetõ.
A berendezés egyszerûen kezelhetõ, vákuumos ívadagoló egység segíti a nyomatok
sérülésmentes bevitelét. Kisebb volumenû
munkákhoz az Ultra 145UV berendezés,
B3 méretben szerezhetõ be.

DF-1000

DF-1000 vákuumos hajtogatógép

A Duplo DF-1000 automata vákuumos
adagolású hajtogatógéppel a munkákat
rendkívül nagy sebességgel végezhetjük
úgy, hogy nem kell kompromisszumot
kötni a megbízhatóság és a minõség között. Ideális megoldás a színes nyomatokhoz, hiszen a vákuumos behúzás nem hagy
nyomot és a lapok között nem jön létre
sztatikus kapcsolat.
Jól alkalmazhatók szórólapok, megszemélyesített levelek, direkt marketing anyagok,
továbbfeldolgozásánál.
DC-645
Duplo DC-645 élvágó, szegélyvágó,
bígelõ berendezés

A Duplo nagy teljesítményû professzionális
nyomatfeldolgozó berendezése a válasz az
egyre terjedõ színes digitális technológia
kihívásaira. Alkalmas kivágásra, bígelésre,

DIGITÁLIS

NYOMTATÁS

Tóth József
ügyvezetõ igazgató
COPY-X KFT.
A COPY-X Kft. 1991-ben
alakult, mint irodatechnikai
vállalkozás. Tóth István a cég
ügyvezetõje nyilatkozik cége
és a nyomdatechnika kapcsolatáról.
Az irodatechnika területén elért sikerek ösztönöztek arra,
hogy termékkínálatunkat bõvítve belépjünk a nyomdaipari berendezések piacára.
A Duplo márka mellett tettük
le a voksot, mert a berendezések megbízhatóságán túl
a folyamatos, piaci igényekhez alkalmazkodó termékfejlesztés és a több évtizedes
gyártási tapasztalat fontos
számunkra.
Egyik legfontosabb célkitûzésünk, hogy olyan berendezésekkel segítsük a nyomdai és
kötészeti szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozások versenyképességét, melyekkel gyorsabban és pontosabban tudják
a jelentkezõ igényeket teljesíteni. Ez egyet jelent ügyfeleink magas szintû kiszolgálásával és beruházási fejlesztési
terveinek szakmai támogatásával.
Az ügyfélorientáltság, a rugalmas, gyors reagálás, a rövid szállítási határidõk és a
feladatmegoldás-központúság
tették lehetõvé, hogy 1999ben elnyertük a „Duplo Kiemelt országos forgalmazó és
szakszerviz“ címet, 2011
márciusától pedig a COPY-X
Kft. lett a Duplo magyarországi disztribútora.
Budapesti Duplo bemutatótermünkben a gép-, kellék- és
alkatrészellátás mellett a berendezések szervizelését és
karbantartását a PFE Nyomdaipari Kft.-vel együttmûködve végezzük.
A berendezések megbízhatósága és a COPY-X Kft. által
nyújtott szolgáltatások – technológiai- és szaktanácsadás,
pályázati és finanszírozási segítségnyújtás – Magyarország
piacvezetõ termékévé emelték
a Duplo gépeket.
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