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KIÁLLÍTÁS

Két EDP-díjas

az Esko

Best layout, design, editing software, a

legjobb design- és szerkesztõprogram ka-

tegóriát hódította el az Esko ArtiosCAD

work-flow-ja, míg a Best workflow tech-

nology kategóriában az Esko Automated

Quality Assurance nyerte el a pálmát.

Átfogó online könyvtárat tartalmaz az

Esko ArtiosCAD Display Store, így a fel-

használó az online shop designkínálatát

felhasználva szinte automatizálva készít-

heti el saját megoldását. Ez azonban nem

csupán idõmegtakarítást jelent, hanem

számos potenciális hibalehetõséget ki-

zár. Különösen a display-gyártás terüle-

tén növeli a termelékenységet, és könnyíti

meg a vizuális kommunikációt az Artios-

CAD program.

Ipari partnereivel, mint pl. a Global-

Vision az Esko felhasználóspecifikus

megoldást kínál az automatizált minõ-

ség-ellenõrzéshez. Ez funkciók sokaságát

jelenti, amelyeket az Esko Automated

Quality Assurance automatikusan ellen-

õriz, illetve szabványértékekkel hasonlít

össze, így idõben észleli a szöveg-, a vo-

nalkód-, a kép-, valamint a színhibákat.

Emellett a prepress workflow csomago-

lástechnikai szempontok sokaságát veszi

figyelembe, javítva ezzel a termelés haté-

konyságát, és gyorsabb átfutási idõket

biztosít a megfelelõ minõség-ellenõrzés

segítségével.
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Két kategóriában

nyert a Trotec

Best laser cutting systems (legjobb léze-

res vágórendszer) és Best special applica-

tion substrate (a legjobb speciális appliká-

ciós anyag) kategóriában nyert a Trotec.

Az SP 2000 nagyformátumú lézeres ki-

vágó. A CO2-lézer kitûnõen használható

nyomdaipari és reklámtechnikai célokra

egyaránt. 1680x2510 mm-es anyag fel-

dolgozására képes, ami lehet például

akril, fa vagy akár textília is. Ezeket lézer

segítségével vágja vagy gravírozza a

rendszer. Az SP gépcsaládot Tandem

Assistent rendszerrel is felszerelték, de

tekercses anyagok vágására is lehetõség

nyílik.

Lézeres anyagokat fejlesztett ki a Trotec a

digitális nyomtatás számára. A Trotec

Lasermaterial Sortiment kétszínes akril

anyag. A felület elõkezelt, így felveszi a

nyomdafestéket és megköti azt. Innen-

tõl kezdve lézeres technikával tovább

feldolgozható, így a szolgáltatók a digi-

tális nyomtatást, a lézeres gravírozást és

a lézeres vágást kombinálhatják termék-

kínálatukban. A Trotex lézeres anyagá-

nak fémes, színes felülete kreatív megol-

dások sorát teszi lehetõvé.
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