PROSYSTEM Inside

2017. Október

Októberi hírlevelünk tartalmából:
Küszöbön az IPEX …
Három Compacta 818 az EDS-csoport számára …
Használt gépek eladók …

Idén ismét Birmingham ad otthont az IPEX kiállításnak

Idén október 31 – november 03-ig rendezik meg az IPEX nyomdaipari szakkiállítást Birmingham-ben.
Néhány általunk képviselt gyártó szintén jelen lesz saját standdal, ahol műszaki újdonságokat és
előnyöket szeretnének bemutatni az érdeklődők számára. A PROSYSTEM csoport munkatársai
Mészáros István (+36 30 9198-598) és Kaposvári Edina (+36 30 9703-009) november 01-03-ig szívesen
állnak az Ön rendelkezésére is az alábbi standok egyikén.

A HERZOG + HEYMANN kisformátumoktól kezdve egészen a 165
cm szélességig kínál hajtogatási megoldásokat. Az IPEX-en egy
bígelőgépet mutatnak be.
Stand: F350

Műszaki innovációk és csúcsminőség az, ami az MBO-t piacvezető
hajtogatógép gyártóvá tette. A technikai előrelépések mellett a gépei
által termelt haszon áll a fókuszban. A kiállításon egy újratervezett
K80 típusú hajtogatót láthat majd a közönség.
Stand: F350
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A KOLBUS a könyvgyártás legszélesebb termékprogramját kínálja
ügyfeleinek. Több mint 30 géptípus számos felhasználási területen nyújt
megoldást az összehordás, ragasztókötés, háromkéses vágás,
könyvfedél-készítés és felületkezelés, könyvgyártás és szállítás
tevékenységére. A KOLBUS az ideális partner komplex és egyedi vevői
igények megvalósítására inline-gyártásban.
Stand: G100K

A RENZ több évtizedes tapasztalattal a háta mögött fejleszt és gyárt
kötészeti- és lamináló rendszereket, ennek köszönhetően
kategóriájában piacvezető. Vevői igény esetén egyedi gyártásra is
van lehetőség, mely további garancia a minőségre és a
rugalmasságra.
Stand: H340

Három Compacta 818 az EDS-csoport számára
Piacvezető nyomdai szolgáltató KBA gépekbe invesztál.
Néhány héttel ezelőtt az Euro-Druckservice GmbH. (EDS) egy magyarországi áttelepítés keretén belül
sikeresen és időben pontosan üzembe helyezett egy KBA C818 típusú 72 oldalas akcidens nyomógépet
váci üzemében. A vállalat most további két C818 rotációs nyomógépet vásárol a KBA-tól, mely gépek
egyenként 72 oldalas DIN A4 kapacitással rendelkeznek. Tomáš Kramář, az EDS csoport ügyvezető
igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a cégcsoport a jövőben is szeretné továbbépíteni piacvezető pozícióját
Közép- és Kelet-Európában, ehhez pedig szükségük van modern nagyteljesítményű berendezések
minőségére és teljesítményére, valamint egy olyan partnerre, akire hosszútávon számíthatnak.

KBA Compacta 818 az Euro-Druckservice GmbH. számára
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A projektet a bécsi OD System Handels- und Vertriebs GmbH. közreműködésével a KBA-Digital & Web
Solutions, mint beszállító valósítja meg.
Thomas Potzkai, a KBA-Digital & Web Solutions projektmenedzsment és szerviz részlegének területi
vezetője szerint az utóbbi időkben egyre jobban bebizonyosodik, hogy a KBA a minőséget és pontosságot
szem előtt tartva egy megbízható partner. Ezt támasztja alá az is, hogy az EDS csoport most ismét
Koenig & Bauer nyomógépeket vásárol. Mindkét gépet ez év végéig a magyarországi váci és a
lengyelországi poznani üzemekben fogják üzembe helyezni.
Az EDS csoport 1992-ben jött létre, és azóta folyamatosan növekedés pályán halad. A cégcsoport hét
vállalatból áll összesen öt országban, és világszerte 1.200 munkatársat foglalkoztat. Modern
technológiájával piacvezető Közép- és Kelet-Európában, valamint széles és minőségében kiváló
termékportfóliót kínál ügyfeleinek. Az egyes üzemeikben reklámanyagokat, folyóiratokat, könyveket és
egyéb nyomdai termékeket gyártanak. Ezen kívül a vállalat kiegészítő szolgáltatásokat is kínál a direct
mailing, digitális nyomtatás és előkészítés terén. A most üzembe helyezésre kerülő két C818
nyomógépeken főleg reklámprospektusok készülnek majd.
A C818-asok 1.980 mm-es maximális pályaszélességgel rendelkeznek, és óránként legfeljebb 45.000, ill.
43.500 maximum 72 oldalas példány nyomtatására nyújtanak lehetőséget. Mindkét berendezés automata
papírtekercs-adagolóval, egy Pastomat RC-tekercsváltóval, négy nyomóművel, automata lemezváltóval,
nagyteljesítményű szárítóval, hozzá integrált utánégetővel, igen rugalmasan kombinálható
falcfelépítménnyel, valamint nyitott fordító lemezzel és falctölcsérrel, továbbá álló és fekvő oldalak
gyártását támogató punkturtűs hajtogató aparáttal rendelkezik. Ezáltal a hengerkerületén belül 2 vagy 3
levágás is lehetővé válik. Egy inline színmérő- és szabályozó rendszernek, valamint a papírpálya
felügyeletét biztosító rendszernek köszönhetően tökéletesen stabil nyomtatási folyamat garantálható. A
nyomógépek rendelkeznek LogoTronic gyártást támogató menedzsment rendszerrel is, így az egyes
munkák és előre beállított adatok, a gyártás teljes felügyelete, valamint azok kiértékelése ezáltal
maximálisan biztosított.

Eladó használt gépeinkről az alábbi weboldalon
talál bővebb információkat:
…és akár Ön is feltöltheti erre az oldalra eladó használt gépeit.

www.prosystemused.hu

Eladó bemutató és használt MBO gépek

Új MBO gépek kiárusítása raktárból

Időközbeni eladás jogát fenntartjuk!

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket.
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