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Bögös László
ügyvezetõ igazgató
Szuperprint Kft.
Nyomdánk életében új korszak kezdõdött 1996-ban, amikor megvásároltuk elsõ íves
ofszetgépünket. Azóta a fejlõdés szinte folyamatosnak
mondható, napjainkban már
két ötszínes, B2 formátumú
korszerû ofszetgéppel rendelkezünk, melyeken magas minõségi igényeket is kielégítõ
címkéket tudunk nyomtatni.
Természetesen rendelkezünk a
prémium kategóriájú címkék
készítéséhez elengedhetetlenül
szükséges présaranyozó, íves
stancoló berendezésekkel, valamint nagy pontossággal dolgozó egyenesvágó-gépekkel
is. A piaci igények kielégítésére flexónyomógéppel is rendelkezünk. Ezt a nyomókapacitást egy komplett elõkészítõi
vertikum szolgálja ki.
Mivel termelésünk döntõ részét a címkegyártás teszi ki,
ezért vásároltunk az Antalis
Hungary Kft.-tõl egy Masterline 650R zsugorfóliázó csomagoló berendezést. Ennek
a gyors és korszerû eszköznek
a segítségével biztosítjuk az
elkészített címkék légmentes
csomagolását. Erre azért van
szükség, hogy a címkék papírja biztonságosan megõrizze a
szükséges nedvességtartalmat
a végsõ felhasználásig.
Az Antalissal nagyon jó napi
kapcsolatban vagyunk. Kéréseinket mindig rugalmasan és
segítõkészen teljesítik. Az
Antalistól kapott kiszolgálást
és a kapcsolódó szolgáltatásokat elsõ osztályúnak, hibátlannak tartjuk. Külön kiemelendõ
még a szállított anyagok finanszírozásának kérdéseiben
nyújtott rugalmas segítség.
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Korszerû csomagológépek
az Antalistól
Az Antalis Hungary Kft. a nyomdák munkáját kívánja segíteni azzal, hogy az eddig
is széles termékskáláját most csomagológépekkel egészítette ki. Az ajánlott új eszközök és gépek teljesen lefedik a nyomdák
csomagolási igényeit. A továbbiakban ezeket az Antalis által kínált új eszközöket
mutatjuk be Olvasóinknak.
Masterline 410T – asztali pántológép

Ez a pántólógép kiválóan alkalmas különbözõ termékcsomagok pántokkal történõ
rögzítésére, a gép alkalmazható újságkötegek pántolására is.
Az asztali pántológép jellemzõi: percenként 5 pántolás végezhetõ, állítható a szalagbefûzés, fokozatmentesen állítható a
szalagfeszesség, egyszerû a telepítése és
használata.

Masterline 410A – keretes pántológép

A berendezést nagyobb mennyiségek és
különbözõ méretû csomagok, kötegek, dobozáruk pántolással történõ rögzítésére
alakították ki. Elõnyei: automatikus szalagbeállítási lehetõség, egyszerû szalagbefûzõ rendszer, állítható szalagfeszesség,
egyszerû tekercscsere. A mobil (kerekeken
mozgatható) pántológéppel percenként 35
pántolás végezhetõ.

Masterline 480 – akkumulátoros kézi
pántológép

Jól alkalmazható a nyomdákban igen
gyakran elõforduló raklapokon tárolt
anyagok (papírok, kartonok, késztermékek) rögzítésére, a biztonságos anyagmozgatáshoz és szállításhoz.
Ez az eszköz gyors munkavégzést tesz
lehetõvé, kezelése nagyon egyszerû. Elõnyei: minden funkció (meghúzás, hegesztés, levágás) egy eszközben történik, a hegesztési idõ gombnyomásra beállítható.
Egy akkumulátor-feltöltéssel akár 240
pántolás is elvégezhetõ.
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Masterline 610P – postacsomag
fóliázógép

Kiválóan alkalmazható újságok, folyóiratok, könyvek egyenkénti csomagolására,
ezáltal kiküszöbölhetõ az idõigényes borítékolás. Elõnyei a könnyû és gyors kezelés, az eszköz könnyû mozgathatósága, a
gazdaságos üzemelés, valamint az, hogy a
csomagoláshoz használt átlátszó fólia révén a becsomagolt termék reklámhatás kialakítására is alkalmas.
Maximális teljesítménye 1200 csomag/óra.

Masterline 710S sztreccsfóliázógép

Ezt a mechanikus fékkel felszerelt, elõnyújtási funkció nélküli félautomata eszközt, raklapok és egyéb rakományok rögzítésénél lehet alkalmazni, napi 5–6 paletta zsugorfóliázása esetén. A zsugorfóliával
beborított raklapok védelmet kapnak a
nedvesség és a szennyezõdések ellen. A
magasság érzékelését és a fejtekercsek
mozgását fotocellák irányítják. Állítható
sebességû a forgótányér és a fóliaszán. A
különbözõ célú zsugorfóliázáshoz 3 tekercselõ program áll rendelkezésre. Az
anyagmozgatást opcióként rendelhetõ felhajtó-rámpa könnyíti és gyorsítja.
Masterline 650R kamrás zsugorfóliázógép

Masterline 710P sztreccsfóliázógép

Ez a csomagoló berendezés különbözõ
nyomdaipari termékek védõfóliával való
ellátására alkalmas. A csomagolási folyamat során a fóliahegesztés és a zsugorítás
egy munkamenetben történik. Elõnyei: a
különbözõ termékek csomagolásához 10
különféle program áll rendelkezésre, a
hegesztõelemek túlmelegedését biztonsági
rendszer akadályozza meg, az alkalmazható poliolefin fólia környezetbarát. A Masterline 650R zsugorfóliázógéppel maximálisan 300 db készíthetõ el óránként.

Ezt az elõnyújtóval ellátott berendezést a
nagyobb igénybevételhez alakították ki,
amellyel óránként akár 12 raklap védõfóliával való ellátására van lehetõség. A munkavégzést az állítható sebességû forgótányér és fóliaszán teszi biztonságosabbá és
gyorsabbá. A fóliák maximális nyújtása
250%-os lehet, és ez kiváló minõségû védõborítások készítését teszi lehetõvé.

A bemutatott csomagológépekrõl bõvebb
információk találhatók a www.masterlinemachines.com internetes oldalon.

Molnár Pál
termelési vezetõ
Center-Print Kft.
Nyomdánk 1992-ben, Debrecenben kezdte meg tevékenységét. Az eltelt évek során folyamatosan hajtottunk végre
mûszaki-technológiai fejlesztéseket. Ma már két ötszínes
íves ofszetnyomó géppel, digitális nyomógéppel, valamint
célszerûen összeállított kötészeti gépparkkal rendelkezünk. Szélessávú internet elérési lehetõségünk, valamint
korszerû CTP nyomóformakészítési technológiánk jó minõségû, hatékony prepress tevékenység végzését teszi
lehetõvé.
A felsoroltakon túlmenõen
nagyformátumú digitális
nyomtatással is megrendelõink rendelkezésére állunk.
Az Antalis Hungary Kft.-tõl
vásárolt Masterline 610P fóliatasakoló berendezéssel folyóiratok, irodaszerek, írólapok egyedi csomagolását végezzük. Ezek a termékek így
akár postai feladáshoz is
megfelelnének. A PE fóliatekercsrõl végzett csomagolás
gyorsabb és a költségek tekintetében is olcsóbb, mint
elõre gyártott fólia- vagy papírtasakba kézzel berakni a
terméket. További elõny,
hogy ez a csomagológép kiválóan alkalmas nagyon vékony termékek csomagolására, anélkül hogy hátkartonokat kellene alkalmazni.
A Masterline 610P csomagológépen túl az Antalissal napi
kereskedelmi kapcsolatban állunk. Tõlük különbözõ natúrés mûnyomó papírokat és
kartonokat is vásárolunk.
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