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KIÁLLÍTÁS

S
zoftver- és hardvermegoldást kínál

felhasználóinak az Esko, amelyek

moduláris felépítésük miatt a rek-

lám- és display-piacokon is felhasználha-

tóak. Az Esko már a tervezés folyamatá-

ban is segíti a gyártást. Teljes digitális

work-flow-jának alkalmazása esetén a fo-

lyamatok automatizálhatók. A megoldá-

sok és készülékek integrációja, valamint

az automatikus work-flow anyag-ésidõ-

megtakarítást jelent.

A POP- és POS-termékek készítéséhez

ideális szoftver az ArtiosCAD. Minden

felhasználó közvetlenül hozzáférhet egy

display-könyvtárhoz, amikor az Artios-

CAD Display Store szoftvert alkalmazza.

Ezek a minták egyszerûen átalakíthatók

az adott megrendelõ speciális kívánalma-

inak megfelelõen. 3D-s designmegoldá-

sokat is tartalmaz a program az Adobe

Illustrator számára. A 3D-bemutató digi-

tálisan ábrázolja a végterméket, így nem

szükséges mintamakettek készítése, az

áttervezések és javítások anyagmentesen

történhetnek.

Szintén az idei Fespán mutatta be az Esko

Automation Engine workflow-megoldá-

sát, ami a nagyformátumú berendezések-

nél az i-cut Suite megoldásait használja,

többek között a Preflight-ellenõrzést, va-

lamint elvégzi a szükséges adatfeldolgo-

zásokat. A vágási mûvelet szükséges in-

formációit is csatolja, illetve optimalizál-

ja az ív kihasználását. Alkalmazásaesetén

a digitális nyomtatók, illetve a digitális

nyomatfeldolgozók áteresztõképessége,

hatékonysága nõ. Egy idõben csökken-

nek a hibaforrások, az adatmenedzsment

pedig kommunikációt tesz lehetõvé a

megrendelõvel.

Minden vállalkozás azonnali státus infor-

mációkatkaphat a digitális feldolgozással

kapcsolatosan a Device Manager haszná-

latával. Nemcsak a megrendelés helyzete

látható, hanem segíti a megfelelõ anyag-

választást is, és egzaktul határozza meg a

vágási idõket. Segítségével pontosabban

tervezhetõ a termelés, prioritásokat lehet

meghatározni a továbbfeldolgozás szá-

mára. A kezelõ is megváltoztathatja a

sorba állított munkák ütemét, figyelembe

véve az összes csatlakoztatott feldolgozó

egység munkaleterhelését. Ezek a nyo-

matfeldolgozó berendezések egyszerre

több telephelyen is mûködhetnek. A kal-

kulációs funkció meggyorsítja az egzakt

költségek meghatározását, így jelentõsen

gyorsul a gyártás tervezése is.

Az Esko egyszerûsítette Konsgberg mo-

dellcsaládjának portfólióját, így a fel-

használó a számára a legkedvezõbb meg-

oldást választhatja ki. Két modellcsalád-

jával az Esko rugalmasságot és hatékony-

ságot biztosít. A legnagyobb rugalmassá-

got és kreativitást a Kongsberg X, a leg-

jobb termelékenységet a Kongsberg C

szériák garantálják. Ebbõl az is követ-

kezik, hogy a belépõ szintû berendezé-

sektõl, az X családtól (Kongsberg X20)

a legnagyobb mennyiségek felé (Kongs-

berg C60) tud elmozdulni a szolgáltató.

Új adagoló- és oszlopozórendszerrel dol-

gozik a Kongsberg C60, így nem szüksé-

ges élõ munkaerõ a be- és kirakómûvele-

tekhez. Ez az automatikus egység minden

Kongsberg C típusú vágóhoz illeszthetõ,

függetlenül annak nagyságától. Alkalma-

zása esetén egy kezelõ egyszerre több be-

rendezést is mûködtethet. Mivel a rend-

szer moduláris felépítésû, így lehetõség

nyílik például arra is, hogy a nyomdai

szolgáltató elõször csak az adagolórend-

szert vegye meg, és majd késõbb illessze

gépéhez a kirakóautomatikát.
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Az Esko automatizálja
a nagyformátumú nyomtatást
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