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Nyomdai anyagok
Brazíliából
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Napjainkban a nyomdák legfontosabb
szempontja a termelési folyamatok tervezésésénél a gazdaságosság.
A termelés gazdaságosságát növelni lehet, ha egységnyi idõ alatt több terméket
állítanak elõ, vagy egy adott termékhez olcsóbb beszerzési árú anyagokat használnak fel. Mivel ezek a kérdések egyre inkább az érdeklõdés elõterébe kerülnek, fokozott figyelmet kapnak a fejlõdõ ázsiai és
dél-amerikai országokból érkezõ anyagok
az európai piacokon.
Összeállításunk a brazil piacról származó néhány anyaggal foglalkozik.
Brazíliában a GDP az elmúlt idõszakban dinamikusan növekedett és ez magával húzta
a nyomdaipar és a kapcsolódó területek
szinte folyamatos növekedését. A nyomdai
folyamatokhoz kapcsolódó, anyagokat
gyártó cégek már napjainkban is jelentõs
exportot bonyolítanak le, és európai jelenlétükkel várhatóan a jövõben fokozott mértékben kell számolni.
Az Indústria Brasileira de Filmes (IBF) céget közel 50 évvel ezelõtt alapították, és
termékeit a világ 70 országába exportálja.
Az IBF hagyományos résztvevõje a jelentõs nyomdaipari kiállításoknak, így a
drupának is. Termelésének kb. 25%-át az
európai piacokon értékesíti. Termékei az
ibolya és termo ofszet nyomólemezek, pozitív és negatív mûködésû változatokban.
Kínálatukban megtalálhatók még a hagyományos, UV-sugárzással történõ levilágításhoz alkalmazható különbözõ nyomólemez típusok is. Az IBF céget a világgazdasági válság nagyon érzékenyen érintette,
mivel jelentõsen visszaesett a nyomólemezigény világszerte. Napjainkban azonban már ismét elindult a gyártási volumen
növekedése.

A Suzano Papel e Celulose papírgyártó
konszern a dél-amerikai kontinens legnagyobb olyan gyártója, amely eukaliptuszrostok felhasználásával készíti termékeit.
Ezt a céget közel kilencven évvel ezelõtt
alapították, és ma a világ 80 országával
áll kereskedelmi kapcsolatban. Az európai
piacokra, a Suzano termelésének több
mint 20%-át exportálja. 2010 negyedik negyedévében a cellulóztermelés 44%-a
szintén az európai piacokra került.
A brazil cellulóz és papírgyár európai központja Svájcban van, innen irányítják a kereskedelmi folyamatokat. Az európai piacokra érkezõ termékek FSC tanúsítással
rendelkeznek és így versenyképesek lehetnek az európai gyártók termékeivel árban
és minõségben egyaránt.
A Day Brasil vállalkozás nyomókendõk
gyártásával foglalkozik. Termelésüknek
85%-a kerül exportra, ebbõl 35%-ot tesznek ki az európai piacokra történõ szállítások. A brazil Dualcore nyomókendõ típust
mind íves, mind tekercsofszet gépeken lehet alkalmazni.
Az 1967-ben alapított vállalkozás kb.
8000 féle terméket gyárt, és a világ több
mint 50 országában ismerik termékeiket.
Mivel a brazil nyomdaipari anyagok már
jól ismertek Európában, így várhatóan hamarosan megjelennek a hazai piacokon is.

IBF – Indústria Brasileira de Filmes
Székhelye: Rio de Janiero
Foglalkoztatottak száma: 900 fõ
További infrmációk: www.ibf.com.br
Suzano Papel e Celulose
Székhelye: Sao Paulo
Foglalkoztatottak száma: 5000 fõ
További információk:
www.suzano.com.br
Day Brasil
Székhely: Sao Paulo
Foglalkoztatottak száma: 700 fõ
További információk:
www.daybrasil.com.br

