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Az analógról digitális technológiá-
ra történő váltás végigsöpör a sign, 
display és karton csomagolóanyag 
nyomtatási iparágon, melynek ered-
ményeként a sign és csomagolás 
gyártók meglévő gyártó eszközei-
ken túltekintve olyan automatizált 
workflow megoldásokat keresnek, 
amelyek a teljes munkafolyamatot 
elvégzik, ezáltal biztosítva számukra 
a gyorsabb gyártási folyamatot, ke-
vesebb gyártási hibát és megnövelt 
profitot. 

Hulladék a gyártási folyamat bármely 
részében keletkezhet, legyen szó akár 
sokrétű manuális munkafolyamatról, 
nem megfelelő anyagkezelésről, vagy 
a workflow ellenőrzésének hiányáról. 
Számos gyártó keresi a megoldást a 
keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésére, és a munkafolyamat 
optimalizálására. Az Esko az idei FESPA 
3.2-C48 és 5.2-D30 standjain mutatja 
be legújabb automatizációs fejleszté-
seit, amelyek megfelelő megoldáso-
kat kínálnak a fenti problémákra.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a Ro-
land DG felhasználók kreatívak, innova-
tívak, vállalkozó szelleműek és inspiráló 
a tevékenységük, ezért az idei évben 
megpróbáljuk minél több felhaszná-
lónkra felhívni a figyelmet!” – mondta 
a programról Gillian Montanaro, a Ro-
land DG európai és közel-keleti régióért 
felelős marketing vezetője.
Az érdekes történetek olvashatók, il-
letve a cégek nevezésüket leadhatják 
a www.rolandhero.com oldalon.

Már keresik 2018 Roland Hősét
A Roland DG április 11-én elindította 
újabb kampányát, melynek kereté-
ben várják felhasználóik érdekes tör-
téneteit, hogy elismerjék a nyomdák 
figyelemre méltó telesítményeit. Ha-
zánkból szintén várják a Roland gép-
pel dolgozó cégeket, hogy jelent-
kezzenek Roland Hősnek. Legyen Ön 
akár hosszú múltra visszetekintő csa-
ládi vállalkozás részese, vagy vadonat-
új startup, a legnagyobb nyomdától 
akár egyéni kereskedőig – a Roland 
DG várja jelentkezését!
Mindenkinek van egy érdekes törté-
nete – történetek szeretetről, krea-
tivitásról, hajtóerőről, bizalomról, és 
győzelemről. Nem mindennapi tör-
ténetek szokatlan projektekről, vá-
ratlan sikerekről és innovatív ötletek-

ről. Történetek a mindennapi munka 
elvégzéséről!
A Roland DG arra kéri vásárlóit, hogy 
osszák meg történeteiket, és csatla-
kozzanak a Roland Hősök társaságá-
hoz. A programban résztvevő cégek 
használhatják a Roland Heroe, azaz 
Roland Hős jelvényt, míg a kiválasz-
tott cégekről videó forgatás és fotó-
sorozat is készül.
A Roland Hősök Díjnak lesz egy álta-
lános győztese, amely céget a 2018. 
október 31-i nevezési határidő le-
zárása után hirdetnek ki. A címet az 
a Roland felhasználó nyeri el, aki a 
leginkább megtestesíti a Roland DG 
márka által képviselt szakmai értéke-
ket és képzelőerőt. A fődíj pedig egy 
felejthetetlen nyaralás lesz.

A Kornit Digital kiváló eredmények-
ről számolt be nemrég bemutatott 
Avalanche HD6 nyomtatójával kap-
csolatban. A cég riportja alapján több 
mint 5 millió amerikai dolláros meg-
rendelés érkezett e termékükre. Az 
Avalanche HD6 készüléket a Kornit HD 
nyomtató egységével szerelték fel, il-
letve NeoPigment Rapid festékkel, 
amely komoly mértékben csökkenti a 
festékfelhasználást – így a teljes nyom-
tatási költséget is, ezáltal az Avalanche 
HD6-ot abszolút versenyképessé teszi 
a hagyományos szitanyomási techno-
lógiával szemben.

Kornit Digital 
többmillió dolláros megrendelés 
Avalanche HD6-ra

Esko – a FESPA-n mutatja be 
auto ma ti zá ci ós megoldásait




