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Samarbejde sætter
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fra Ingede. Derfor er det

er automatisk bølgelængde-

vigtigt at sikre, at grafisk papir

justering af sensoren. Den

kan anvendes som råmateria-

starter automatisk, hver gang
instrumentet kalibreres. På

Nye forbrugsmaterialer fra Heidelberg
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prepress til efterbehandling

kompensation. Det inde-

sit sortiment inden

og inkluderer plader, farver,

bærer, at man har forsøgt at

for forbrugsvarer med

lak, klæbende materiale, vask

udskifte mineral- og syntetisk

varemærket Saphira Eco.

og fugtevandsløsninger. Ifølge

baserede råmaterialer med

Ifølge virksomheden er det en

Heidelberg skal produkterne

genanvendeligt materialer og

produktserie, som er testet

afgive en minimal mængde

færre skadelige komponenter.

grundigt, for at garantere en
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Samtidig får trykkerier mu-

lav miljøpåvirkning. Produk-
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Kemifrit CTP-system fra Glunz & Jensen

G

lunz & Jensen har lan-

med hardwareplatform og et

1.250 plader om måneden på

ceret et nyt CTP-anlæg.

integreret efterbehandlings-

2-op-maskiner. Pris på syste-

Det nye PlateWriterTM 3000

modul, som hærder pladerne

met er 25.995 euro.

er et 2-op- og 4-op- kemifrit

uden kemikalier.

system, der er udviklet til

Systemet er ifølge virk-

kommericielle trykkerier i lille

somheden ideelt for

eller medium størrelse. Det

kommercielle

nye anlæg skal ifølge Glunz &

trykkerier, som

Jensen eliminere fejl i plade-

har et pladeforbrug

produktion og reducere kemi-

på 10.000 kvadrat-

kalier, spild og vandforbrug.

meter på årsbasis.

PlateWriterTM 3000 er et

Det svarer til 2.000

alt i et-system, som inkluderer

plader om måneden på

CTP-anlæg, Harlequin-rip

små 2-op-maskiner eller

10.000
PlateWriteTM3000 for trykkerier med et pladeforbrug
på omkring 10.000 m2.

Ny Inca
Onset-model
Inca Digital printers har annonceret lancering af den nye model i sit sortiment af UV- inkjetflatbedprintere, Inca Onset.
Den nye S40 positioneres mellem den hurtigste model, der
producerer 750 kvadratmeter i
timen, og Inca Onset S20 med
310 kvadratmeter i timen. S40
har en produktivitet på op til
470 kvadratmeter pr. time. S40
anvender 168 printhoveder (28
pr. farve) med dråbestørrelser
på 27 picoliter. Printhovederne
er placeret i en printenhed, der
printer i fuld bredde, og kan udskiftes af operatøren. Printeren
kan printe med fire til seks farver og anvender Fujifilms UVijet
OB-blæk. Samlet resulterer det
i en printkvalitet på 600 dpi.
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