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Az Esko-t szintén inspirálta a 
FESPA idei „Where print takes 
off” jelmondata és standjukon 

arra invitálták az érdeklődőket, hogy 
egyedi Esko csomagjukat átvéve, in-
duljanak el a gyors sávon, amelyen vé-
gig haladva megismerhették a márka 
legfontosabb újdonságait. 

Munkafolyamat automatizálás
Az egyre gyorsabb szélesformátumú 
nyomtatók megjelenésével az utó-
munka válhat a gyártási folyamat szűk 
keresztmetszetévé. Ennek megoldásá-
ra az Esko kifejlesztette Auto ma ti zá ci-
ós gyorsindító szoftverét (Automation 
Engine QuickStart) a sign szektor szá-
mára – amely olyan kiváló workflow 
megoldás, aminek használatával au-
tomatizálható a prepress folyamat, így 
a cégek sokkal gyorsabban képesek 
projektjeik kezelésére.
Szintén a megnövelt termelékenységet 
szolgálják a Kongsberg automatizáló 
megoldásai. Ezek a remek újítások al-
kalmasak arra, hogy a digitális utómun-
ka folyamatokat ipari szintre emeljék.

Az Esko standján bemutatták a 
Kongsberg C64 kivágóasztalt – ame-
lyet be- és kitöltő egységgel sze-
reltek fel. A Kongsberg C60 egy 
multifunkciós, szuperszéles formátu-

mú kivágóasztal sign and display app-
likációkhoz. Szintén megtekinthető 
volt a Kongsberg X20 belépő szintű 
kivágóasztal, számos speciális kiegé-
szítő eszközzel. Ezek az eszközök sok-
oldalúságot, gyorsaságot, erőt és ru-

galmasságot kínálnak, mivel számos 
különféle alapanyag megmunkálásá-
ra alkalmasak, a hullámkartontól a ke-
mény tábla anyagon át, a habkarton, fa 
és számos műanyag táblás anyagig.

Esko hullámkarton megoldások
Saját standján kívül az Esko képvisel-
tette magát a hullámkarton megol-
dásoknak szentelt szekcióban is, ahol 
WebCenter QuickStart for Corrugated 
csomagolási megoldását mutatta be, 
melynek segítségével a szükséges cso-

magolási tervek néhány percen be-
lül kezelhetők. A cég strukturális ter-
vező szoftver elemeit is bemutatta 
ArtiosCAD és Studio néven, illetve i-cut 
Suite megoldását, amely a prepress fo-
lyamatokat optimalizálja.   Sign

Az Esko bemutatta termelés ösztönző, integrált hardver és szoft-
ver megoldásait, valamint teljes munkafolyamat megoldását, 
egészen a beérkező terv igénytől, az elkészült termékig. A márka 
megoldásai megnövelik felhasználóik termelékenységét, ugyan-
akkor csökkentik a gyártás folyamán keletkező hulladékot, illet-
ve kiküszöbölik a gyártási folyamatok nehézségeit.

ESKO a FESPA-n

Automatizált megoldások a 
Sign, Display és digitális 
hullámkarton nyomtatásban




