Ταχύτητα, Αυτονοµία, Ευελιξία, Οικονοµία!
Η Zünd Systemtechnik AG, κορυφαίος προµηθευτής ολοκληρωµένων ψηφιακών
συστηµάτων κοπής παγκοσµίως έχει µια ολοκληρωµένη πρόταση για κάθε ανάγκη
αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας σε βιοµηχανικό επίπεδο.

Robot PortaTable 130

Board Handling System - BHS150

Ευέλικτο, αξιόπιστο, γρήγορο και αποδοτικό, λειτουργεί ως αυτόνοµος χειριστής συµβαδίζοντας
απόλυτα µε την ψηφιακή παραγωγή σας. Με το Robot PortaTable 130 εξασφαλίζεται η πλήρης
αυτοµατοποίηση των εργασιών συλλογής, στοίβαξης, ταξινόµησης και συναρµολόγησης. Υποστηρίζει λειτουργία 24/7 χωρίς να απαιτείται η παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού.

Η αυξηµένη παραγωγική ικανότητα, ο διευρυµένος χρόνος λειτουργίας και το µειωµένο λειτουργικό
κόστος είναι µόνο µερικά από τα πλεονεκτήµατα του BHS150. Σχεδιασµένο για τα κοπτικά συστήµατα G3 και D3 µπορεί να διαχειριστεί (φορτοεκφόρτωση) αποτελεσµατικά υλικά πάχους έως και 110
mm. Πρόκειται για ένα σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης υλικών που αξιοποιεί µε τον πιο
αποδοτικό τρόπο τις προηγµένες ψηφιακές δυνατότητες κοπής της Zünd.

Φόρτωση, συλλογή, στοίβαξη,
Τέλεια σχεδιασµένο
για χρήση µε απλά
δοχεία συλλογής
σε διαφορετικά µεγέθη.
Εύκολη προετοιµασία
µε προεπιλεγµένα
σηµεία στοίβαξης.

Κορυφαίο ροµπότ από
την UNIVERSAL ROBOTS
Το Robot PortaTable αποτελείται
από ένα ενσωµατωµένο ροµπότ
UR10e συνδεδεµένο µε το
λογισµικό Zünd. Το ροµπότ
έχει σχεδιαστεί για χρήση
side-byside µε τον χειριστή.

∆υνατότητα αναρρόφησης
Στιβαρή λαβή µε 16 βεντούζες
για συλλογή αντικειµένων από
50x50mm έως 400x500mm.*

Κορυφαία ταχύτητα για
µέγιστη παραγωγικότητα

Αυτόµατη ανίχνευση
εργασιών µέσω QR

Οικονοµικό ακόµα
και σε µικρότερα formats

Η τεχνολογία διπλής γέφυρας
της D3 αυξάνει σηµαντικά
την απόδοση και διπλασιάζει
την παραγωγικότητα.

Κατά τη φόρτωση, σκανάρονται
αυτόµατα οι κωδικοί QR
και ανακτώνται οι αντίστοιχες
πληροφορίες για τις διαφορετικές
εργασίες που πρέπει να
επιτελεστούν.

Η µονάδα φόρτωσης µπορεί
να λειτουργήσει µε πολλαπλά
φύλλα ταυτόχρονα, ώστε να
γίνεται πλήρης χρήση
της περιοχής κοπής.

Advanced Technologies
* εξαρτάται από την εφαρµογή
και την επιφάνεια

KOSKINIDIS
PAC K AG I N G

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος
της Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ,
ο κ. Θεόδωρος Ζωντανός
Koskinidis Packaging SA Announces
Theodoros Zontanos as New Managing Director
Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2022 ο κ. Θεόδωρος Ζωντανός αναλαμβάνει τη θέση του
Διευθύνοντα Συμβούλου της KOSKINIDIS
PACKAGING SA / ΣΤΥΛ. Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΕΕ.
Ο κ. Θεόδωρος Ζωντανός διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των υλικών συσκευασίας, έχοντας διατελέσει στέλεχος
της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
για συνολικά 25 έτη, εκ των οποίων τα τελευταία 8 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής
(2015 – 2022).
Ο κ. Ζωντανός έχει ολοκληρώσει σπουδές
στην Διοίκηση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
MBA από το Kingston University London.
Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Meng, Packaging Engineering από το
Konstanz University of Applied Sciences.
Τέλος έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του International Packaging Institute (Neuhassuen, Ελβετία).
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
κα Μάρθα Κοσκινίδου, αναφερόμενη στην
ανάληψη του ρόλου του Διευθύνοντα Συμβούλου της Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ, δήλωσε:
«Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Θεόδωρο Ζωντανό στην KOSKINIDIS PACKAGING
SA, προσβλέποντας σε μία αποτελεσματική και δημιουργική συνεργασία. Μετά από
έναν αιώνα σκληρής δουλειάς και ενεργής παρουσίας στην ελληνική βιομηχανία, γιορτάσαμε πρόσφατα τα 100 χρόνια
της εταιρίας. Έχοντας διανύσει μια μακρά,
επιτυχημένη, αλλά και γεμάτη προκλήσεις
διαδρομή, είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα σε μία νέα εποχή. Είμαι πεπεισμένη ότι η πλούσια διοικητική εμπειρία
του Θεόδωρου, η μακρά πορεία του στον
κλάδο μας και το επιχειρηματικό του ένστικτο θα μας οδηγήσει στο κατώφλι μίας
λαμπρής δεύτερης εκατονταετίας.»

As of September 5, 2022, Theodoros Zontanos assumes the position of Managing
Director of KOSKINIDIS PACKAGING SA.
Mr. Zontanos has many years of experience
in the packaging sector, having been an executive at ATHANASIOS HATZOPOULOS
S.A. for a total of 25 years, the last 8 of
which as General Manager (2015 – 2022).
Theodoros Zontanos holds a degree in
Business Administration, as well as an MBA
from Kingston University London. He also
holds a Master’s degree (Meng, Packaging
Engineering) from Konstanz University of
Applied Sciences. Finally, he has been a
member of the Board of Directors of the
International Packaging Institute (Neuhassuen, Switzerland).
The President of the Board of Directors of
KOSKINIDIS PACKAGING SA, Martha Koskinidou, referring to the appointment of
Mr. Zontanos as Managing Director, stated:
“I would like to welcome Mr. Theodoros
Zontanos to KOSKINIDIS PACKAGING SA,
looking forward to a fruitful collaboration.
After a full century of hard work and active presence in the Greek industry, we
recently celebrated the company’s 100
year anniversary. Having traveled a long,
successful, but also challenging path, we
are ready for our next steps in a new era. I
am convinced that Theodoros’ rich experience, his long career in our industry and
his entrepreneurial instincts will lead us
into a brilliant second centenary.”

“

Έχοντας διανύσει μια μακρά,
επιτυχημένη, αλλά και γεμάτη
προκλήσεις διαδρομή,
είμαστε έτοιμοι για τα
επόμενα βήματα σε μία
νέα εποχή.

”

Koskinidis Packaging
100 Χρόνια Εμπειρία,
Αξιοπιστία, Καινοτομία.
H βραβευμένη Koskinidis Packaging, η εταιρεία που ίδρυσε
ο Στέλιος Σ. Κοσκινίδης, συμπληρώνει φέτος έναν ολόκληρο αιώνα
στον τομέα κυτιοποιΐας-λιθογραφίας, συνδυάζοντας μοναδικά
την παράδοση με την καινοτομία. Με ένα εντυπωσιακό πελατολόγιο
που περιλαμβάνει κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες,
η Koskinidis Packaging είναι μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα
εταιρεία που βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
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Οι συγγραφείς των άρθρων είναι υπεύθυνοι για τις απόψεις τους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφιών, κειμένων ή μέρους τους καθώς και η αναμετάδοσή τους
από οιαδήποτε οπτικοακουστικά μέσα χωρίς την άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόμενα άρθρα και φωτογραφίες δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Η σύνταξη διατηρεί
το δικαίωμα να επιφέρει φραστικές μεταβολές ή περικοπές στα δημοσιευμένα κείμενα χωρίς να μεταβάλλεται το νόημά τους.

από τον εκδότη
Ο τομέας της συσκευασίας, όπως και κάθε τομέας της βιομηχανίας, ακολουθεί και αυτός τις τάσεις
που επικρατούν και διαμορφώνουν την αγορά.

αγκαλιάζει κάθε τομέα, από τη μόδα, μέχρι το
φαγητό και την ομορφιά. Και το κάνει για τρεις
λόγους:

Τα τελευταία δύο χρόνια, η συσκευασία έχει
γίνει το επίκεντρο των ενεργειών του μάρκετινγκ,
χάρη στην κεντρική θέση που έχει αποκτήσει
στην αγοραστική συμπεριφορά την περίοδο της
πανδημίας. Έχουμε δει μείωση του όγκου και της
ποσοτήτας της συσκευασίας και επείγουσα ζήτηση από τον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου
για συσκευασίες κατάλληλες για αποστολή. Αλλά
και στη νέα ευαισθητοποίηση των καταναλωτών,
οι οποίοι είναι όλο και πιο προσεκτικοί στην ανακύκλωση υλικών και συσκευασιών.
Ποια τάση, μεταξύ αυτών, έχει κάνει τους πάντες να συμφωνήσουν στον κλάδο;
Η απάντηση είναι η βιωσιμότητα.

1. Η ανακύκλωση έχει καταστεί προτεραιότητα για τους καταναλωτές και τις εταιρείες, χάρη
στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με
τη ρύπανση που οφείλεται στα πλαστικά και τα
ρυπογόνα υλικά.

Οικολογική βιωσιμότητα: το μέλλον
της συσκευασίας
Σύμφωνα με την Pro Carton, το 86% των ευρωπαίων καταναλωτών παραδέχεται ότι η λήψη
αποφάσεων φιλικών προς το περιβάλλον έχει γίνει
πιο σημαντική τα τελευταία 5 χρόνια. Ενώ, το 75%
δηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
συσκευασιών επηρεάζουν τις αγοραστικές τους
αποφάσεις.
Το 40% των πολιτών πιστεύει ότι η απαίτηση
βιώσιμης συσκευασίας είναι να αποφεύγονται τα
υπερβολικά σχήματα και μεγέθη, για την καταπολέμηση των απορριμμάτων. Επιπλέον, 9 στους
10 θέλουν συσκευασίες κατασκευασμένες με νέα
υλικά και τεχνολογίες, που εγγυώνται ασφάλεια
σε θέματα υγιεινής και υγείας, ποιοτικότερο προϊόν και αύξηση της αντοχής του.
Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν πώς έχει αυξηθεί η ευαισθησία του κοινού στο θέμα των φιλικών
προς το περιβάλλον συσκευασιών, ιδιαίτερα μεταξύ των πολύ νέων, ωθώντας τις εταιρείες προς μια
ανακυκλώσιμη αγορά που αποτελείται από χαρτί
και χαρτόνι.
Γιατί φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία
το 2022;
Γιατί είναι μια τάση συσκευασίας που πρέπει
να είναι υπό συνεχή παρακολούθηση; Για πρώτη
φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τάση που
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2. Το χαρτί και το χαρτόνι συνδέονται ψυχολογικά με ένα ποιοτικό προϊόν, εκτός από την προσαρμογή σε ένα σχέδιο χωρίς αποκλεισμούς, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε άτομο.
3. Η βιωσιμότητα είναι μια από τις κύριες αξίες
των εμπορικών σημάτων, οι οποίες, μαζί με τα
κράτη, προσπαθούν να μειώσουν τον αντίκτυπο
του διοξειδίου του άνθρακα στον βιομηχανικό
τομέα.
Υπάρχει επίσης ένας άλλος απροσδόκητος παράγοντας, στον οποίο παίζουν ρόλο το χαρτί και
το χαρτόνι: πολλές μάρκες στοχεύουν σε φυσικό
και ακατέργαστο αντίκτυπο, για να μεταδώσουν
την αγνότητα και την απλότητα. Παίζεται κυρίως
με τρεις αισθήσεις: την αφή, την όραση και την
όσφρηση πάντα καθοριστικός στην απόφαση
αγοράς (ακόμα και από απόσταση).
Νέες τεχνολογίες για βιώσιμες συσκευασίες
Ακριβώς ενάντια στη σπατάλη των συσκευασιών και για την υποστήριξη φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών, όπως χαρτί και χαρτόνι, συναντώνται νέες τεχνολογίες. Επίσης χρήσιμες για τη
μείωση του χρόνου και του κόστους.

Γιώργος Τριανταφύλλου
Εκδότης

ειδήσεις
Το εξώφυλλο
σχεδιάζει…….
Doggie Soap της Rania-K
Αγνό, χειροποίητο σαπούνι για τα αγαπημένα μας σκυλάκια.
Ο πελάτης μας ζήτησε να προσθέσουμε ένα
σαπούνι για σκύλους στην υπάρχουσα σειρά
χειροποίητων σαπουνιών Rania-K.
Η συσκευασία, πρέπει να έχει κοινή αντίληψη και αίσθηση με την υπάρχουσα σειρά.
Ωστόσο, πρέπει να είναι προφανές ότι είναι
ένα σαπούνι για σκύλους.
Σχεδιάσαμε το κουτί για να φαίνεται σαν
ένα χαριτωμένο πρόσωπο σκύλου. Επιμηκύνοντας τα δύο πάνω πτερύγια του κουτιού και
διπλώνοντάς τα αντίστροφα, όταν διαμορφώνετε το κουτί, τα δύο πτερύγια γίνονται
αυτιά του σκύλου.
https://www.yonas.gr
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ειδήσεις

Βραβείο SILVER για τις βιώσιμες
χάρτινες προστατευτικές
συσκευασίες της HELLAGRO Α.Ε.
στα Packaging Awards 2022!

Η

HELLAGRO Α.Ε. απέσπασε το βραβείο Silver
στα Packaging Awards 2022 για τη συμμετοχή της με τις Βιώσιμες Χάρτινες Προστατευτικές Συσκευασίες Ranpak στην κατηγορία
“Innovation in Paper Packaging”.
Οι βιώσιμες χάρτινες προστατευτικές συσκευασίες
Ranpak αποτελούν καινοτόμο λύση στη συσκευασία
αντικειμένων, δημιουργώντας οφέλη στις επιχειρήσεις, τους πελάτες και το περιβάλλον.

Α.Ε. φροντίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
σύγχρονης εποχής, ενισχύοντας συνεχώς την γκάμα
καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων
που παρέχει. Η βράβευση αυτή μας τιμά, καθώς με
τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και
το όραμα της εταιρίας για ένα καλύτερο αύριο».
www.hellagro.gr

Τα μηχανήματα Ranpak παράγουν τα υλικά FillPak
(για πλήρωση κενού), Geami (για περιτύλιξη), PadPak
(για προστασία από κραδασμούς) και WrapPak (για
διατήρηση της θερμοκρασίας ψυχρών και νωπών
προϊόντων) παρέχοντας μέγιστη προστασία των αντικειμένων κατά τη μεταφορά τους.

ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΤΙΚΕΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Οι χάρτινες προστατευτικές συσκευασίες έχουν
προέλθει από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και ανακυκλώσιμες. Τα
προϊόντα της εκάστοτε κατηγορίας προσφέρουν λύσεις, τόσο σε μικρές, όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Με αφορμή τη διάκριση αυτή, ο CEO της HELLAGRO
Α.Ε. κ. Αντώνιος Τσαγκαράκης δήλωσε: «Η HELLAGRO
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Λακωνίας 1 Καματερό, 13451 Αθήνα
τ. 210 23 20 870 - 210 23 11 893
κ. 6945 558568, info@gslabelprint.gr

www.gslabelprint.gr

Με απόλυτη εξειδίκευση στην
παραγωγή της ετικέτας κρασιού
και με πάνω από 160 οινοποιεία που ήδη μας
εμπιστεύονται, δίνουμε σε κάθε προϊόν τα
χαρακτηριστικά που θα το κάνουν να ξεχωρίσει.

• Χωρίς κλισέ
• Χωρίς προεκτυπωτικά κόστη
• Χωρίς όριο ποσότητας
• Με ταχύτατους χρόνους παράδοσης
• Μελάνια κατάλληλα για τρόφιμα (FDA - ISEGA approved)
• Σταθερή χρωματική απόδοση
• Εκτύπωση σε special υλικά κρασιού, PE, PP, διάφανα υλικά
• Επιτύπωση σε ήδη τυπωμένες ετικέτες
• Microprinting, μεταβλητά δεδομένα, μεταβλητές εικόνες
• Spot UV embossed, varnished, braille
• Εκτύπωση λευκού χρώματος υψηλών προδιαγραφών

OF COMPLIANCE

ειδήσεις

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

Durst Group AG
Tau RSC Ink

GOLD

Lino A.E.B.E.
Certificate Number

06/28/2021 - 02/06/2022
Certificate Period

LINOGROUP

+30 210 9010 635 - Αθήνα
www.lino.gr System & Software Integrator
Certified

Durst Group AG
Tau RSC Ink

234773-420

234773-420

Status

Certificate Number

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical 06/28/2021
Emissions for
Building Materials, Finishes and Furnishings
- 02/06/2022
Certificate Period

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of
94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a
loading of 33.40 m².

Certified

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of
94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a
loading of 33.40 m².

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively

Product tested in accordance with UL 2821 test method“Agreement”).
to show compliance
to emission
limits on UL
2818.
Section
7.1the
and
7.2. Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified
The Certificate
Holder is authorized
to use
the UL
Mark for
identified
dates unless there is non-compliance with the Agreement.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified
dates unless there is non-compliance with the Agreement.

Η

ιστορία μίας από τις παλαιότερες ετικετοποιίες στην Ελλάδα πάει πίσω στο 1970, όταν ο
Νικόλαος Καμπάς εγκατέστησε την πρώτη του
εκτυπωτική μηχανή σ’ έναν μικρό χώρο στο κέντρο
της Αθήνας και η πορεία ξεκίνησε...

TAU 330 RSC
TAU 330 RSC E

Σήμερα, 52 χρόνια μετά, η ετικετοποιία ΚΑΜΠΑΣ
λειτουργεί με τις ίδιες αρχές, το ίδιο μεράκι και το ίδιο
πάθος που χαρακτηρίζει κάθε βήμα της.
Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που διαρκώς
εκσυγχρονίζεται, και ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί βασικό πυλώνα των εξελίξεων, η εταιρία ΚΑΜΠΑΣ
έχει ό,τι χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες της πιο
μικρής έως της πιο μεγάλης εργασίας.
Με πελάτες κάποιες από τις μεγαλύτερες ελληνικές
και πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων
και καλλυντικών, έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες
που μετρούν ως και 30 χρόνια κοινής πορείας.
Με την πρόσφατη επένδυσή της, τη δημιουργία
ενός δεύτερου εργοστασίου στην Αττική, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η ετικετοποιία ΚΑΜΠΑΣ κάνει φέτος άλλο ένα βήμα προς μια
διαρκώς ανοδική πορεία.
Στις νέες αυτές εγκαταστάσεις προστέθηκε το τελευταίο «απόκτημα» της εταιρίας, μία ακόμη εκτυπωτική μηχανή, αυτή τη φορά τεχνολογίας FLEXO, που

θα καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του
πελατολογίου της. Ειδικότερα, η νέα αυτή προσθήκη
μπορεί να καλύψει πλέον τις ανάγκες για πολυσέλιδες
ετικέτες, ετικέτες “wrap around”, “Shrink sleeves” και
επιτρέπει στην εταιρία να εισέλθει σταδιακά και σε
νέες αγορές, όπως αυτή της εύκαμπτης συσκευασίας.
Πορεία 52 χρόνων δεν μπορεί παρά να σημαίνει και
ποιότητα, συνέπεια και αξιοπιστία.
Κι αυτό αποδεικνύουν οι διακρίσεις που έχει αποσπάσει η εταιρία σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς, μετρώντας έως τώρα πάνω από 45 Βραβεία και
Τιμητικές Διακρίσεις, για την εξαιρετική ποιότητα των
ετικετών που παράγει.
Μεταξύ αυτών ένα Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό “L9 – World Label Awards”, ένα “The Judges
Award”, που απονέμεται από τους κριτές του διαγωνισμού “FINAT Labelling Competition” για εξαιρετικά
επιπλέον χαρακτηριστικά στην παραγωγή μιας ετικέτας που ξεχώρισαν, καθώς και το βραβείο “Best in
Show” που κατέκτησε η ετικετοποιία ΚΑΜΠΑΣ στον
φετινό διαγωνισμό “FINAT Label Competition 2022”
που αποτελεί την ανώτερη διάκριση και υποδεικνύει πραγματική αριστεία σε κάθε επιμέρους στοιχείο
εκτύπωσης και φινιρίσματος μιας ετικέτας.
Κι επειδή μπορεί το ξεκίνημα μιας εταιρίας να αποδίδεται πάντα στον ιδρυτή, όμως η πορεία καθορίζεται από τους ανθρώπους της, στην καρδιά της ετικετοποιίας ΚΑΜΠΑΣ αλλά και διάχυτη σε κάθε τομέα
λειτουργίας της βρίσκεται η φιλοσοφία ενός εκ των
βασικών στελεχών της:

«Κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταφέρει
όσα μπορούμε όλοι μαζί!»
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C30
Αίθουσα 2 - Περίπτερο

3D Αίθουσα 3 - Περίπτερο B24

Ψηφιακή
βιομηχανική παραγωγή
που συνδυάζει:

TAU 510 RSCi Hybrid

• Πλάτη ε

• την ευκρίνεια και τους ομαλούς τόνους
της εκτύπωσης όφσετ
• τα αδιαφανή χρώματα και την ανάγλυφη
επιφάνεια της μεταξοτυπίας
TAU 330 RSCΕ 4/7 χρώμ. + Λευκό: 52 μέτρα/λεπτό
TAU 330 RSC 4/7 χρώμ. + Λευκό: 80 μέτρα/λεπτό
TAU RSCi
4/7 χρώμ. + Λευκό: 100 μέτρα/λεπτό

η 1200x1

• Για μεσ

200 dpi

αία και μ

• Ταχύτη

• την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος της
εκτύπωσης flexo

CMYK: 85% της σκάλας Pantone
CMYKOVG: 95% της σκάλας Pantone

• Ανάλυσ

τα μέχρι
1

εγάλα τι

κτύπωση

ράζ

00 μέτρα

/λεπτό

ς: 33 εκ.
, 42 εκ., 5

1 εκ.

ειδήσεις
Gold Βραβείο για την εταιρεία
NIKOLAOU | Prepress Flexoplates

G

old Βραβείο στα ετήσια Packaging Αwards
2022, για την Αυτοκόλλητη Ετικέτα “ΑΡΩΓΗ”
με Braille, που εμπνεύστηκε και δημιούργησε η εταιρεία NIKOLAOU | Prepress Flexoplates, ενισχύοντας δυναμικά το κοινωνικό μήνυμα της “Αρωγής” για την Οπτική Αναπηρία.
Η τελετή απονομής των βραβείων, πραγματοποιήθηκε ζωντανά και σε κλίμα χαράς την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στο House 124 στην Αθήνα.
Το χρυσό βραβείο, για την κατηγορία Έργα Γραφικών Τεχνών & Digital Printing, παρέλαβε για την
εταιρεία ο κ. Γιώργος Νικολάου από τον πρόεδρο του
ΣΥΒΙΠΥΣ, κ. Δημήτρη Μαντή, ενώ προσκεκλημένες
και παρούσες στην εκδήλωση, εκπροσωπώντας την
“ΑΡΩΓΗ”, ήταν η πρόεδρος του σωματείου κα. Άννα
Μαρία Φώσκολου και η υπεύθυνη επικοινωνίας κα.
Δήμητρα Δονδώρου.
Αναφερόμενος στη συνέργεια και στο σημαντικό
έργο που υλοποιήθηκε στην NIKOLAOU | Prepress
Flexoplates, ο κ. Νικολάου είπε: «Η “Αρωγή”, το Σωματείο Ατόμων με προβλήματα όρασης Νομού Κυκλάδων, ήρθε στη ζωή μας με ένα ευγενικό αίτημα
χορηγίας. Το σχεδιασμό έντυπου υλικού για τη σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοι-
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νωνίας για την Οπτική Αναπηρία. Ο τρόπος και η
θέρμη, με την οποία μας προσέγγισαν, οι άνθρωποι
της “Αρωγής” μας ενέπνευσε.
Φυσικά και ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά
και σεβασμό στο project αυτό! Κλείσαμε τα μάτια.
Νιώσαμε πως είναι να μην βλέπεις, αφεθήκαμε
και δημιουργήσαμε.
Η ιδιαίτερη αξία αυτής της ετικέτας συνίσταται στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Με σύνθημα «ΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΙΞΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ... ΔΕΙΣ!», το αυτοκόλλητο επιδιώκει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για την οπτική αναπηρία.
Η ετικέτα κολλιέται στο μέρος της καρδιάς. Με το
δεξί χέρι αγγίζεις το ανάγλυφο σύστημα γραφής και
ανάγνωσης Braille, τον τρόπο που «επικοινωνούν» οι
οπτικά ανάπηροι. Τι γράφει; «σε ευχαριστώ».
Σε ευχαριστώ που με κατανόησες, σε ευχαριστώ που ήρθες στη θέση μου.
Η μεγαλύτερη επιβράβευση όμως, ήταν η συγκίνηση και η ανταπόκριση των παρευρισκόμενων, οι
οποίοι αναζητούσαν τις αυτοκόλλητες ετικέτες, κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα και τα συγχαρητήριά τους».

έρευνα

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία
αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη,
παρά την κρίση

Μ

πορεί η κρίση να προκαλεί κλυδωνισμούς
στην οικονομία και ο ενεργειακός πονοκέφαλος να προβληματίζει τις επιχειρήσεις, ωστόσο, παρά το δυσμενές περιβάλλον, κάποιες επενδύσεις
όχι μόνο δεν περικόπτονται, αλλά, στον αντίποδα, διευρύνονται. Πρόκειται για τους εταιρικούς προϋπολογισμούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Αυτό επιβεβαιώνει μελέτη της Dynabook, σύμφωνα
με την οποία οι προϋπολογισμοί για την Πληροφορική
παραμένουν σε άνοδο σε ολόκληρη την περιοχή της
Ευρώπης. Για παράδειγμα, το 54% των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία δηλώνει ότι έχει
υψηλότερο προϋπολογισμό για το IT φέτος σε σύγκριση με πέρυσι (σ.σ. πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανόδου που καταγράφει η σχετική έκθεση).
Την ίδια στιγμή, οι μισές (48%) μικρομεσαίες εταιρείες στη Γαλλία έχουν επίσης δρομολογήσει αυξημένες
επενδύσεις στην τεχνολογία για το 2022, ενώ ακολουθούν, με 46%, οι ισπανικές ΜμΕ.
Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης,
μόνο το 22% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη σκοπεύει να μειώσει το 2022 τον επενδυτικό του
προϋπολογισμό για τον τομέα της Πληροφορικής.
Οι συντάκτες της έκθεσης σχετίζουν, σε μεγάλο
βαθμό, την αύξηση των επενδύσεων στο ΙΤ με την
ανάγκη των μικρομεσαίων εταιρειών της Ευρώπης να
προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στο νέο, υβριδικό,
περιβάλλον.

Σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον
Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε
ένα πιο σύνθετο - σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν - ψηφιακό περιβάλλον. Η υβριδική
εργασία συνεχίζει να δημιουργεί προκλήσεις ασφάλειας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης.
“Είναι σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις για την ανάπτυξη
αξιόπιστων, οικονομικά αποδοτικών και ασφαλών τεχνολογιών, καθώς στοχεύουν να κάνουν την υβριδι-
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κή αλλαγή μόνιμη”, αναφέρει η έρευνα “SMB Guide to
Making Hybrid Working Permanent”.

Επενδυτικές προτεραιότητες
Οι τρεις κορυφαίες επενδυτικές προτεραιότητες για
το ΙΤ για τους επόμενους 12 μήνες, όπως προκύπτει
από την έρευνα, αφορούν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας (46%), τις λύσεις που βασίζονται σε cloud (46%)
και την απομακρυσμένη υποστήριξη των συστημάτων
Πληροφορικής (44%).
Ο εξοπλισμός των εργαζομένων με συσκευές αποτελεί, επίσης, δημοφιλή επενδυτική προτεραιότητα
(40%) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
Την ανάγκη για περαιτέρω ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων υπογραμμίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο
το γεγονός ότι σήμερα τα 2/3 των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν ακόμη βελτιστοποιήσει πλήρως την επιχείρηση τους για υβριδική εργασία.
Επίσης, σχεδόν οι μισές ΜμΕ της περιοχής χάνουν τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά εργαζόμενο, λόγω διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων
πληροφορικής.
Γι’ αυτό, άλλωστε, η μείωση του χρόνου διακοπής της
λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής αποτελεί
κορυφαία πρόκληση για λίγο περισσότερο από τις μισές (51%) επιχειρήσεις.
Για τις εταιρείες, που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους για να θωρακίσουν τη λειτουργία των
συστημάτων ΙΤ, αυτό που συνήθως τους λείπει είναι το
προσωπικό: Το 36% δήλωσε ότι δεν έχει αρκετό προσωπικό ασφάλειας πληροφορικής, ενώ το 34% δηλώνει το ίδιο για το προσωπικό πληροφορικής ευρύτερα.
http://www.sepe.gr

έρευνα
Εντείνονται οι προσδοκίες
της κοινωνίας για δράση των
επιχειρήσεων σε θέματα ESG,
σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της ΕΥ

Η

πανδημία ενίσχυσε τις προσδοκίες των καταναλωτών, των εργαζόμενων, των κυβερνήσεων
και της ευρύτερης κοινωνίας, ότι οι επιχειρήσεις θα τεθούν επικεφαλής της προσπάθειας για θετικό
κοινωνικό αντίκτυπο, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό εκτιμά ποσοστό
84% των ανώτατων στελεχών που συμμετείχαν σε παγκόσμια έρευνα της EY, Long-Term Value and Corporate
Governance Survey.
Ωστόσο, 43% των ερωτηθέντων διαπιστώνουν έλλειψη επαρκούς δέσμευσης από τα διοικητικά συμβούλια,
για λήψη αποφάσεων που ενσωματώνουν πλήρως κριτήρια ESG που θα δημιουργούσαν μακροπρόθεσμη
αξία. Το 55% αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών των
επιχειρήσεων, σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης
των βραχυπρόθεσμων προβληματισμών με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το ποσοστό αυτό, εκτινάσσεται στο 68% στους προέδρους και στα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών
συμβουλίων.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 200 υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από 15 ευρωπαϊκές χώρες και
25 κλάδους, διαπίστωσε μια απόκλιση μεταξύ, αφενός,
των πλεονεκτημάτων της εταιρικής στρατηγικής ESG
για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
και, αφετέρου, της προθυμίας των ηγετών να την υποστηρίξουν μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης. Το 66%
των ηγετικών στελεχών θεωρούν, πρώτον, τη μακροπρόθεσμη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών για θέματα ESG και, δεύτερον, την ανθεκτικότητα
στους κινδύνους ESG, ως τα δύο κορυφαία πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG στην εταιρική
τους στρατηγική. Παράλληλα, το 83% δήλωσαν ότι επιθυμούν την καθιέρωση υποχρεωτικών εταιρικών αναφορών για τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, με βάση διεθνή πρότυπα.
Η πλειονότητα (82%) των ερωτηθέντων πιστεύουν
ότι οι οργανισμοί τους έχουν σημειώσει σημαντική
πρόοδο στην εφαρμογή των ελέγχων και των συστη-
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μάτων διαχείρισης κινδύνου, που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση σημαντικών κινδύνων ESG. Σύμφωνα με
τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, οι δύο κορυφαίες προκλήσεις που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις
να ανταποκριθούν στα θέματα ESG είναι, εξωτερικά,
η βραχυπρόθεσμη οικονομική αβεβαιότητα (85%) και,
εσωτερικά, η έλλειψη δέσμευσης από τα διοικητικά
συμβούλια (43%).
Η ανάλυση της EY διαπιστώνει ότι, εάν οι επιχειρήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διαχείριση των θεμάτων ESG, τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να ενισχύσουν τη διακυβέρνησή
τους με ένα νέο μοντέλο γύρω από τη λειτουργία, τη
σύνθεση και τις δεξιότητες των μελών τους, καινοτόμες προσεγγίσεις ανταμοιβής και αμοιβών, καθώς και
αποτελεσματικές αναφορές ESG, σε συνδυασμό με δέσμευση από την πλευρά των επενδυτών.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πανδημία έχει ενισχύσει σημαντικά
τις προσδοκίες της κοινωνίας, των καταναλωτών, των
εργαζόμενων, αλλά και των επενδυτών, για την προώθηση των θεμάτων που συνδέονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν ενεργά να ανταποκριθούν σε αυτές
τις προσδοκίες, όπως φάνηκε από την εμπλοκή τους
στον διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή
στη Γλασκώβη, πέρυσι. Το ζητούμενο σήμερα είναι η
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των διευθυντικών
στελεχών – που αφουγκράζονται καλύτερα τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες των καταναλωτών, των πελατών
και των άλλων ενδιαφερομένων μερών – και των διοικητικών συμβουλίων, που εστιάζουν περισσότερο στις
βραχυπρόθεσμες ανάγκες των μετόχων. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσα από νέες προσεγγίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση αναφορών ESG
με βάση διεθνή πρότυπα, για μετρήσιμα, διάφανα και
αξιόπιστα αποτελέσματα».
Exportnews.gr

παρουσίαση
Βραβεία FINAT 2022

Ο

FINAT, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Εταιριών Αυτοκόλλητων Ετικετών & σχετικών προϊόντων
ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1958 κι από τότε εκπροσωπεί σε όλο τον κόσµο το σύνολο των προµηθευτών αυτοκόλλητων ετικετών της Ευρώπης.

BEST IN SHOW

Τα Βραβεία “FINAT – INTERNATIONAL LABEL
COMPETITION” είναι ένας ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός, µε κριτές έγκριτους και αναγνωρισμένους
επαγγελματίες του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο, που
ορίζουν αυστηρά κριτήρια προκειμένου µία ετικέτα
να διακριθεί για την ποιότητα και την αρτιότητα της
εκτύπωσής της, κάνοντας έτσι κάθε βράβευση να έχει
ιδιαίτερη αξία.

Μια ετικέτα με δημιουργικό σχεδιασμό που έχει τέχνη, κομψότητα και την αύρα μιας ιστορίας που μας
ταξιδεύει πίσω στον Μεσαίωνα. Με έντονες εικαστικές
αναφορές σε μια εποχή βασιλιάδων και ιπποτών, στο

Ο φετινός, 42ος διαγωνισμός, προσέλκυσε πλήθος
συμμετοχών από 21 χώρες παγκοσμίως και ανέδειξε,
για άλλη μια χρονιά, τις απεριόριστες δυνατότητες που
προσφέρουν στους δημιουργούς των ετικετών οι νέες
τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας.
Ανάμεσα στις εταιρίες που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν
βρίσκεται μία από τις παλαιότερες ετικετοποιίες στην
Ελλάδα, η εταιρία ΚΑΜΠΑΣ, που απέσπασε μεταξύ άλλων και το βραβείο “BEST IN SHOW”, που αποτελεί την
ανώτερη διάκριση του διαγωνισμού και καταδεικνύει
πραγματική αριστεία στην παραγωγή μιας ετικέτας.
Αναλυτικά οι διακρίσεις της ετικετοποιίας ΚΑΜΠΑΣ
είναι:
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Βραβείο “Best in Show”, για την ετικέτα “Maratheftiko
Sweet”, σε σχεδιασμό της PerroDesign για το Κτήμα ΓΕΡΟΛΕΜΟ.

παρουσίαση
«Βασίλειο της Κύπρου», ένα Βασίλειο Σταυροφόρων.
Μία εξαιρετικά εκτυπωμένη ετικέτα σε κάθε της λεπτομέρεια, που συνδυάζει αψεγάδιαστη χρυσοτυπία, μεταξοτυπία High Build, αναγλυφοτυπία και ένα premium
ματ υλικό, που αναδεικνύει τις αξίες αυτού του αριστοκρατικού κρασιού, σε αριθμημένες φιάλες.

Βραβείο στην Κατηγορία
«Ψηφιακή Εκτύπωση»
Η ετικέτα “Maratheftiko Sweet”, σε σχεδιασμό της
PerroDesign για το Κτήμα ΓΕΡΟΛΕΜΟ απέσπασε άλλο
ένα βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε όλες τις συμμετοχές της κατηγορίας ψηφιακών εκτυπώσεων.
Μία ετικέτα που αποπνέει χαρακτήρα, ενώ με απλότητα δημιουργεί αίσθηση. Υψηλή ευκρίνεια, αψεγάδιστη χρυσοτυπία ακόμη και στις μικρότερες λεπτομέρειες, ανάγλυφα στοιχεία και ιδιαίτερη αφή μιας
μεταξοτυπίας που επιλέχθηκε για να δημιουργήσει επιπλέον ερεθίσματα. Στοιχεία που έκαναν αυτή την ετικέτα να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές
της κατηγορίας.

ουργεί αντίθεση και ενισχύει την ευκρίνεια των στοιχείων της χρυσοτυπίας, ενώ ένα ματ βερνίκι προστατεύει
την ετικέτα και της εξασφαλίζει ποιότητα και αντοχή.

2 Βραβεία στην Κατηγορία
«Ψηφιακή εκτύπωση – Τεχνολογία Toner”
Στην κατηγορία αυτή, δύο ετικέτες – και οι δύο της
εταιρίας ΚΑΜΠΑΣ – ισοψήφισαν και βραβεύθηκαν από
κοινού. Πρόκειται και πάλι για την ετικέτα του κρασιού
“Maratheftiko Sweet” του οινοποιείου ΓΕΡΟΛΕΜΟ, σε
σχεδιασμό της PerroDesign και την ετικέτα του ερυθρού οίνου “ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ” του οινοποιείου ΤΣΙΜΠΙΔΗ, σε σχεδιασμό της k2design.
Η ετικέτα του ερυθρού οίνου «ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ» είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων για
δημιουργία που εξασφαλίζουν οι σύγχρονες τεχνικές
εκτύπωσης και επεξεργασίας. Στην ετικέτα που σχεδίασε η k2design κυριαρχεί η απεικόνιση της ιστορικής
πόλης και του μεσαιωνικού Κάστρου της Μονεμβασιάς.
Το εικαστικό έχει αποτυπωθεί με μαύρη gloss εκτύπωση μεταξοτυπίας, σε ένα premium ματ χαρτί - ειδικό για
ετικέτες κρασιών - ενώ συμπληρώνεται με προσεκτικά
επιλεγμένες λεπτομέρειες από χρυσοτυπία.
Εκτός από τα Βραβεία, η εταιρία ΚΑΜΠΑΣ απέσπασε και 4 Τιμητικές Διακρίσεις για την εξίσου υψηλή
ποιότητα παραγωγής των ετικετών της στα παρακάτω προϊόντα.

Νο #1...σε κάθε επιφάνεια!
Ακόµα µια χρονιά στην κορυφή!
Αποσπάσαµε την υψηλότερη διάκριση µε το Βραβείο “BEST IN SHOW”,
στον διεθνή διαγωνισµό “FINAT Label Competition 2022”.
Βραβείο στην Κατηγορία
«Ετικέτες Τροφίμων»
Μια ετικέτα σε σχεδιασμό του BOB STUDIO, για την
εταιρία Kalamata Papadimitriou για ένα ξεχωριστό
προϊόν, που φέρει την υπογραφή του ίδιου του Κώστα
Παπαδημητρίου.
Ψηφιακή εκτύπωση σε ένα ιδιαίτερο αυτοκόλλητο
χαρτί με ανάγλυφη υφή. Ένα πυκνό μαύρο φόντο δημι-
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● OLD SPORT DRY GIN
Μία ξεχωριστή ετικέτα για ένα premium προϊόν, που
ξεχωρίζει από τη σύνδεση των επιμέρους στοιχείων
που την αποτελούν. Ένα ανάγλυφο αυτοκόλλητο χαρτί, ειδικό για εφαρμογές σε προϊόντα που θα βρεθούν
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παρουσίαση

SPEEDMASTER CX 104

σε συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας με μεγάλες
διακυμάνσεις. Ένα ιδιαίτερο κοπτικό που δημιουργεί
τη μορφή ενός άνδρα, και παράλληλα ένα σύμπλεγμα
από εξαιρετικά καθαρές αποτυπώσεις χρυσοτυπίας,
δημιουργούν ένα εικαστικό που ξετυλίγεται σε πολλά
επίπεδα και περιέχει όλη την ιστορία του δημιουργού
αυτού του Gin.

MASTERMATRIX 106 CSB

● PETS LOVE OLIVE
Μία σειρά ετικετών για τα προϊόντα περιποίησης
σκύλων Pets Love – Olive, που ξεχώρισαν για την συνέπεια της εκτύπωσης των ετικετών όλης της γκάμας
προϊόντων και την εξαιρετική απόδοση των χρωμάτων.
Επιπλέον, μια άρτια αποτυπωμένη χρυσοτυπία ενισχύει
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς ετικετών
και υποδεικνύει την προσεγμένη και υψηλή ποιότητα
των ίδιων των προϊόντων.

Μία ετικέτα με μικρά στολίδια επεξεργασίας και φινιρίσματος με γιορτινό αποτέλεσμα. Τρισδιάστατη βαθυτυπία με ταυτόχρονη χρυσοτυπία, στοιχεία έντονα
ανάγλυφα από μεταξοτυπία και επιπλέον foils, τυπωμένα σε ένα αυτοκόλλητο χαρτόνι και με πίκμανση ώστε
αυτή η ετικέτα να διπλώνεται στη μέση και να γίνεται…
κάρτα!
● COMPLETE X4/Coconut
Μία ετικέτα που εντυπωσιάζει ακόμη και με τη διάστασή της. Ένα επιβλητικό μαύρο που κυριαρχεί και
ενισχύει την αντίθεση με το χρυσό χρώμα που χρησιμοποιήθηκε για επιμέρους στοιχεία και πληροφορίες
που αναγράφονται σ’ αυτή την ετικέτα. Μια εξαιρετικά
ζωηρή απεικόνιση του καρπού της καρύδας που μοιάζει σχεδόν να ξεπετάγεται από την ετικέτα, ένα υλικό
με πολύ καλή επικόλληση και ένα gloss βερνίκι, δίκαια
έκαναν αυτή την ετικέτα να ξεχωρίσει.

Μια ισχυρή λύση
για όλεσ τισ απαιτήσεισ τησ
εκτύπωσησ συσκευασιών.

DIANA X-2 115

● CABAS X-mas Label-card
Μια πρωτότυπη εταιρική χριστουγεννιάτικη κάρτα που δημιουργείται από μία ετικέτα! Ή αλλιώς, μία
ετικέτα που «γίνεται» μια πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη κάρτα!
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Μάθετε περισσότερα για τισ λύσεισ συσκευασίασ
που προσφέρει η Heidelberg, εδώ:

Heidelberg Hellas AEE

Π. Μπακογιάννη 26,14451 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 210 2805500

Η ROBATECH AG και η συσκευασία
H ROBATECH AG ΚΑΙ
στο ηλεκτρονικό
εμπόριο
Η ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
(E-COMMERCE)
(e-commerce)

μοκρασία η εφαρμογή της PSA κόλλας, γίνεται αρχικά
στο σιλικονόχαρτο, το οποίο στη συνέχεια επικολλάται
Επιςκεφτείτε μασ ςτη
στον φάκελο.

H ROBATECH AG ΚΑΙ
Η ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
(E-COMMERCE)

Η κοπή των λωρίδων γίνεται σε προκαθορισμένα
σημεία ελεύθερα από κόλλα, ενώ το πλάτος της γραμμής κόλλας είναι μικρότερο του σιλικονόχαρτου.

Με τις πωλήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο να έχουν τετραπλασιαστεϊ τη τελευταϊα πενταετϊα, οι ανάγκες
για την μεϊωση του όγκου της συσκευασϊας αφενός, αλλά και οι απαιτήσεις για άνοιγμα ή κλεϊσιμο για
επαναπροώθηση της γϊνονται όλο και πιο επιτακτικές.
Ο Ελβετικός κατασκευαστής συστημάτων εφαρμογής κόλλας ROBATECH AG, σε συνεργασϊα με
κατασκευαστές μονάδων εφαρμογής ταινιών αποσφράγισης και σιλικονόχαρτου κάλυψης, δϊνει
Με τις πωλήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο να έχουν
τη τελευταϊα πενταετϊα, οι ανάγκες
τις δικέςτετραπλασιαστεϊ
του λύσεις στοχεύοντας σε:

Με τις πωλήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο να έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία, οι ανάγκες
την
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για
για την για
μεϊωση
τουμείωση
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συσκευασϊας
αφενός,
και οι συσκευασιών
απαιτήσεις
γιααλλά
άνοιγμα
για
1. αλλά
Εύκολο κλεϊσιμο
– εύκολη
αποσφράγισηή–κλεϊσιμο
εύκολη επαναπροώθηση
(επιστροφή)
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με εφαρμογή κόλλας
3. Αύξηση
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σμένη για την ακριβή εφαρμογή ομοιόμορφης, διακοεπαναπροώθησης
/ επιστροφής
κάλυψη σιλικονόχαρτου) σε ένα πέρασμα παραγωγής
2. Εφαρμογή ταινίας
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5. Ευκολία εγκατάστασης των συστημάτων σε όλες
σμα παραγωγής4. Εξοικονόμηση ενέργειας και κόλλας κατά 30% με τη χρήση της νέας κεφαλής Vivo 18, ειδικά
της μηχανές παραγωγής χαρτοκιβωτϊων, κυτίων και
σχεδιασμένη
για την ακριβή
εφαρμογή ομοιόμορφης,
γραμμής (clear cutμεoff)
3. Αύξηση ταχύτητας
παραγωγής
έως 200-250m/
φακέλωνδιακοπτόμενης
αποστολής εμπορευμάτων
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interface ή standardized Fieldbus
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Α/Β: Εφαρμογή κόλλας για ταινϊα αποσφράγισης
C/D: Εφαρμογή κόλλας με κάλυψη χαρτιού σιλικόνης

υγκεκριμένα για την εφαρμογή ταινϊας αποσφράγισης:
1.

ε χαρτοκιβώτια, κυτϊα αποστολών και χάρτινους φακέλους, η κόλλα PSA εφαρμόζεται μέσω της
κεφαλής Vivo 18 απευθεϊας και σε πλάτος περϊπου 3,5 mm, στην οποϊα στη συνέχεια επικολλάται
η ταινϊα τροφοδοτούμενη από ειδικό εκτυλικτικό ταινιών (επιλογής). Σο μήκος της εφαρμογής /
διακοπής συντονϊζεται μεταξύ του συστήματος κόλλας και του εκτυλικτικού ταινϊας μέσω
προγράμματος εντολών
2. ε φακέλους αποστολής από φιλμ (PE, PCR ή COEX) και λόγω της ευαισθησϊας τους σε υψηλή
θερμοκρασϊα ή εφαρμογή της PSA κόλλας γϊνεται απευθεϊας στην ταινϊα αποσφράγισης με
προκαθορισμένο μήκος και πλάτος, η οποϊα στη συνέχεια εφαρμόζεται στο φάκελο αποστολής
Και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται ταχύτητα παραγωγής έως 200m/min, ενώ η αλλαγή παραμέτρων
(μήκος / πλάτος) γϊνεται ταχύτατα με την χρήση διαφορετικών μασκών εφαρμογής.

30

Με αυτόν τον τρόπο τα κοπτικά εργαλεία δεν έρχονται σε επαφή με κόλλα, ενώ το σιλικονόχαρτο απο30.09.
– 3.10.2022
μακρύνεται εύκολα
αφού
εξέχει της γραμμής κόλλας.

Αίθουςα 2, Περίπτερο Β20

Σα μηχανήματα
εφαρμογής με
κόλλας
ROBATECH
κλεισϊματος / επαναπροώθησης
κάλυψη χαρτϊ
σιλικόνης:διυγκεκριμένα για την εφαρμογή κόλλας
Κεφαλή Vivo 18 για ακριβή εφαρμογή μονής ή διπλής
αθέτουν ενσωματωμένο σύστημα υπολογισμού και
γραμμής κόλλας κλεισϋματος / επαναπροώθησης
1. εήχαρτοκιβώτια,
κυτϊα και
χάρτινους
φακέλους
η κόλλα PSA
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ελέγχου
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τον τρόπο
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NCA HELLAS M.EΠΕ
E-mail: info@ncahellas.gr
Σηλ. Επικοινωνϊας: 210-2815300

Η κοπή των λωρϊδων γϊνεται σε προκαθορισμένα σημεϊα ελεύθερα από κόλλα, ενώ το πλάτος της
γραμμής κόλλας εϊναι μικρότερο του σιλικονόχαρτου.
Με αυτόν τον τρόπο τα κοπτικά εργαλεϊα δεν έρχονται σε επαφή με κόλλα, ενώ το σιλικονόχαρτο
απομακρύνεται εύκολα αφού εξέχει της γραμμής κόλλας.

Σα μηχανήματα εφαρμογής κόλλας ROBATECH διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα υπολογισμού
και ελέγχου κόλλας ανάλογα με το μήκος / πλάτος / πάχος της εφαρμογής και την ταχύτητα
παραγωγής.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλϊζεται συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή της κόλλας,
εξοικονομώντας έως και 30% κατανάλωσής της, ενώ οι ταχύτητες παραγωγής φτάνουν έως
250m/min

Α/Β: Εφαρμογή κόλλας για ταινϊα αποσφράγισης
C/D: Εφαρμογή κόλλας με κάλυψη χαρτιού σιλικόνης

NCA HELLAS M.EΠΕ

υγκεκριμένα για την εφαρμογή ταινϊας αποσφράγισης:

E-mail: info@ncahellas.gr
Σηλ. Επικοινωνϊας: 210-2815300
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άρθρο

άρθρο

λωρϊδες κόλλας με σιλικονόχαρτο προς μετέπειτα χρήση κλεισϊματος
2. ε φακέλους αποστολής από φιλμ (PE, PCR ή COEX) και λόγω της ευαισθησϊας τους σε υψηλή
θερμοκρασϊα η εφαρμογή της PSA κόλλας, γϊνεται αρχικά στο σιλικονόχαρτο, το οποϊο στη
συνέχεια επικολλάται στον φάκελο.

άρθρο
ReeNEXT: Η βιομηχανία 4.0
στη συσκευασία τροφίμων

Η

μεταποιητική βιομηχανία έχει αντιμετωπίσει
αυξανόμενες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.
Ο κλάδος εξετάζει ένα χάσμα δεξιοτήτων που
πρόκειται να μεγαλώσει, καθώς το 22% των ειδικευμένων εργαζομένων στη μεταποίηση πρόκειται να
συνταξιοδοτηθεί μέχρι το τέλος του 2025. Η μεταποίηση και οι σχετικές βιομηχανίες αγωνίζονται επίσης
να βελτιώσουν την υπάρχουσα διαχείριση αποθεμάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά ενόψει των
πρόσφατων αναταραχών που προκλήθηκαν από την
πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τέλος, η
εκάστοτε παραγωγή καλείται τώρα περισσότερο από
ποτέ να συμβαδίζει με τις προσδοκίες των πελατών
για υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα προϊόντα σε προσιτό κόστος.
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Ένα κατάλληλο λογισμικό, μπορεί να μετριάσει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος
της συσκευασίας και της βιομηχανίας τροφίμων γενικότερα. Ως υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης,
ένα τέτοιο λογισμικό επιτρέπει στους υπολογιστές να
λαμβάνουν πληροφορίες από ψηφιακές εικόνες και
στη συνέχεια να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες. Όταν εφαρμόζεται σωστά, αυτό
σημαίνει ότι επιτρέπει στους υπολογιστές να εκτελούν τα είδη των επαναλαμβανόμενων εργασιών που
διαφορετικά θα έκαναν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι.
Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ
απελευθερώνει χρόνο από τους εργαζομένους για άλλες εργασίες.

συνέντευξη
Το μέλλον της βιομηχανικής εργασίας είναι ξεκάθαρο. Το Industry 4.0
θα είναι εξαιρετικά αυτοματοποιημένο, με ταχύτερα χρονοδιαγράμματα
παραγωγής και έξυπνη αποθήκη, που
θα επιτρέπει την ταχεία παραγωγή
και διανομή προϊόντων. Θα απαιτήσει επίσης ένα εργατικό δυναμικό
υψηλής ειδίκευσης, που θα γνωρίζει
πώς να χρησιμοποιεί και να χειρίζεται
τεχνολογία αιχμής, καθώς και ασφαλέστερους χώρους εργασίας, ώστε οι
εργαζόμενοι να μπορούν να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων
τους. Σαφώς, αυτό αντιπροσωπεύει
μια σειρά αλλαγών σε έναν αρκετά
παραδοσιακό τομέα, που θα πρέπει
να προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές
γρήγορα και ομαλά, επιτυγχάνοντας
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αυτοματοποιημένο ποιοτικό έλεγχο και διαχείριση αποθεμάτων σε πραγματικό
χρόνο.
Μία τέτοια ηλεκτρονική πλατφόρμα απομακρυσμένου ελέγχου αποτελεί και το ReeNEXT των αυτόματων
μηχανών της εταιρείας Reepack. Με
τη χρήση της πρωτοπόρας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ReeNEXT, επιτυγχάνεται απομακρυσμένος έλεγχος
λειτουργίας και παραμέτρων, καταγράφοντας την παραγωγικότητα
και την κατανάλωση των μηχανών
– γραμμών συσκευασίας σε πραγματικό χρόνο. Το ReeNEXT αποτελεί πιστοποιημένη ως ΙοΤ (Internet
of Things) λύση, η οποία πληροί τις
απαιτήσεις της βιομηχανίας 4.0, δίνοντας την δυνατότητα για την λειτουργία του “έξυπνου εργοστασίου”.
Το μότο «ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ»: Πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν
το εργαλείο MES για να σχεδιάσουν,
να ελέγξουν και να αναλύσουν τις
διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας τους. Με την πλατφόρμα Reepack
ReeNEXT διασυνδέονται εύκολα οι
λύσεις αυτοματισμού της Reepack με
το σύστημα ERP/ MES του πελάτη.
Το ReeNEXT χρησιμοποιείται για
τον συντονισμό από άκρο σε άκρο
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της γραμμής συσκευασίας. Εγγυάται γρήγορη, πραγματική και ακριβή καταγραφή των διαδικασιών, με
σύνδεση χωρίς διακοπή που παίρνει
πίσω έξυπνες πληροφορίες, και είναι
εύκολο στη χρήση για δικτύωση και
μεταφορά δεδομένων παραγωγής
στη διαχείριση και τη δομή δεδομένων μιας επιχείρησής. Επιτρέπει την
παρακολούθηση κάθε παραμέτρου
γραμμής συσκευασίας που επιτρέπει
την ανάγνωση από το μηχάνημα και
επίσης τη μεταφορά δεδομένων στη
γραμμή συσκευασίας. Προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα εργαλείων, όπως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο,
ανάλυση δεδομένων για κατανάλωση ενέργειας και αναλώσιμου υλικού,
προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση και ανίχνευση των προϊόντων
σας. Ειδικότερα, χάρη στους κατάλληλους αισθητήρες, την παρακολούθηση της ροής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, την κατανάλωση αέρα,
νερού, αερίου και φιλμ, το μηχάνημα
διαθέτει αξιόπιστες πηγές για την
πρόβλεψη οποιουδήποτε σφάλματος
προσφέροντας ταχύτερη και φθηνότερη αντίδραση.

Σωτήρης Αγγελόπουλος
M.Sc. Chemical Engineer
Project Development Department
Kapelis Packaging

άρθρο
“Τέλεια από κάθε πλευρά”
Η HEIDELBERG λανσάρει
τη νέας γενιάς Speedmaster SX 102
● Πολυάριθμα βοηθητικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποίηση που
επεκτείνονται έως την αυτόνομη εκτύπωση
● Η νέα επιλογή σχήματος 92 (650 χ 940 mm) μειώνει το κόστος των εκτυπωτικών πλακών
έως και 20%
● Οι πελάτες επωφελούνται από τη μεταφορά τεχνολογίας από μία Speedmaster XL
● Νέος εργονομικός σχεδιασμός ο οποίος συνδυάζεται με την εμπειρία χρήστη (UX) της
HEIDELBERG

H

HEIDELBERGER
Druckmaschinen
AG
(HEIDELBERG) επενδύει πολλαπλά ώστε να
οδηγήσει τη βασική της δραστηριότητα στο
επόμενο επίπεδο. “Τέλεια από κάθε πλευρά” είναι το
σλόγκαν για τo λανσάρισμα στην αγορά τής νέας γενιάς Speedmaster SX 102, η οποία ενισχύθηκε ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών. Η εκτυπωτική
μηχανή απευθύνεται κυρίως σε εμπορικά τυπογραφεία
που απαιτούν υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και κορυφαίες ποιότητες αμφίπλευρης εκτύπωσης.
Οι τυπικοί τομείς χρήσης εκτείνονται από φυλλάδια
και εμπορικά προϊόντα εκτύπωσης, έως ένθετα για
συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων και επομένως περιλαμβάνουν εφαρμογές πολύ λεπτών υλικών
που πρέπει να παραχθούν με ένα μόνο πέρασμα.
Το βασικό μοντέλο προσφέρει μία εξαιρετική αναλογία κόστους-απόδοσης, με διαμορφώσεις που
εκτείνονται έως και το αυτόνομο Push to Stop αμφίπλευρο πιεστήριο.
Η νέα επιλογή σχήματος 92 (650 x 940 mm) μειώνει
το κόστος των εκτυπωτικών πλακών έως και 20% σε
σύγκριση με το συμβατικό σχήμα φύλλου 102 (720 x
1020 mm), το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο. Αυτό είναι ένα βασικό οικονομικό κριτήριο, ιδίως δεδομένης
της απότομης αύξησης των τιμών των πρώτων υλών.
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Πλεονεκτήματα πελατών από τη μεταφορά τεχνολογίας από τη Speedmaster XL
Η νέα Speedmaster SX 102 έχει σχεδιαστεί ως μία
κλιμακούμενη εκτυπωτική μηχανή. Ανάλογα με το
εύρος των εφαρμογών και τις απαιτήσεις απόδοσης/
αυτοματισμού, το βασικό μοντέλο μπορεί να εξοπλιστεί με τη δοκιμασμένη τεχνολογία αμφίπλευρης
εκτύπωσης HEIDELBERG και πολλά άλλα βοηθητικά
συστήματα τα οποία προέρχονται από την τεχνολογία της Speedmaster XL. Σε αυτά περιλαμβάνονται
τα Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assistant,
Powder Assistant και πολλά άλλα. Εάν υπάρχει ανάγκη, η διαμόρφωση μπορεί να επεκταθεί έως και την
αυτόνομη εκτύπωση Push to Stop.
Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα συστήματα ψηφιακής υποβοήθησης επιτυγχάνουν επίσης περαιτέρω σημαντική μείωση του αριθμού των
χειρωνακτικών παρεμβάσεων από τους χειριστές.
Πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου, αυτό σημαίνει
επίσης ότι υπάρχει μικρότερος κίνδυνος σφαλμάτων. Χάρη στο Prinect Press Center XL 3 και τη ροή
εργασίας Prinect, η Speedmaster SX 102 μπορεί να
ενσωματωθεί πλήρως στο υπάρχον σύστημα ροής
εργασίας ενός τυπογραφείου, γεγονός που εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων, ακριβείς ρυθμίσεις, ενημερωμένα δεδομένα παραγωγής
και πλήρεις αναφορές ενημέρωσης. Τα συστήματα

άρθρο
τροφοδοσίας και εξαγωγής Preset Plus, επίσης προέρχονται από την τεχνολογία των μηχανών XL, μαζί με
άλλες αποδεδειγμένες λύσεις.
Η μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης είναι 14.000 φύλλα
ανά ώρα σε λειτουργία perfecting.

Νέος εργονομικός σχεδιασμός που συνδυάζεται με την εμπειρία χρήστη της
HEIDELBERG
H Speedmaster SX 102 διαθέτει έναν καινοτόμο, εργονομικό σχεδιασμό με νέoυς διαδρόμους
και προστατευτικά τα οποία επίσης προέρχονται
από τη σειρά Speedmaster XL. Η εμπειρία χρήστη
HEIDELBERG (UX) παρέχει στους χειριστές ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Η απ’ άκρη σ’ άκρη εργονομία επεκτείνεται στη λειτουργία κάθε μεμονωμένου εξαρτήματος. Κάνοντας τη ζωή πιο εύκολη για
τους χειριστές μέσω της πολύ φιλικής πλοήγησης, το
σύστημα Prinect Press Center XL 3 με το λειτουργικό
σύστημα Speedmaster παρέχει προβλέψιμα αποτελέσματα και ενισχύει την απόδοση.
Τα διάφορα συστήματα μέτρησης χρώματος
Prinect που είναι διαθέσιμα, εστιάζουν στη σταθερή
επαναληψιμότητα του χρώματος και στην ελάχιστη
σπατάλη χαρτιού.
«Με τη νέα Speedmaster SX 102, για ακόμη μια
φορά δίνουμε έμφαση στην τεχνολογική μας ηγεσία», λέει ο Stefan Hasenzahl, Επικεφαλής Διαχείρισης Προϊόντων στη HEIDELBERG. «Οι πελάτες μας
επωφελούνται από μια κλιμακούμενη εκτυπωτική
μηχανή, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως και,
εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμοστεί στις ακριβείς
απαιτήσεις τους χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη σειρά εδραιωμένων συστημάτων υποστήριξης από τις
λύσεις Speedmaster XL», προσθέτει.

Εικόνα 1: Η HEIDELBERG λανσάρει τη νέα γενιά Speedmaster SX
102 και δίνει έμφαση στην ηγετική της θέση στην τεχνολογία για
όλη την κατηγορία σχήματος 70 x 100.

Εικόνα 2: Με τη νέα Speedmaster SX 102, οι πελάτες επωφελούνται από την τεχνολογία HEIDELBERG που προέρχεται από τα συστήματα Speedmaster XL.

Σχήμα HEIDELBERG 102, μια δημοφιλής
επιλογή επί δεκαετίες
Η HEIDELBERG προσφέρει το σχήμα 102 από το
1975. Και σε αυτό το τμήμα, είναι ο ηγέτης της αγοράς
με διαφορά. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πουλήσει
πάνω από 100.000 μονάδες εκτύπωσης και επίστρωσης σε αυτήν την κατηγορία σχήματος.
«Είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσουμε την επιτυχία
μας με τη νέα Speedmaster SX 102. Η μηχανή κάνει
προσιτές τις υψηλής τεχνολογίας λύσεις για πάρα πολλά τυπογραφεία, τα οποία επωφελούνται επίσης από
το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό δίκτυο service
του κλάδου», καταλήγει ο κος Hasenzahl.
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Εικόνα 3: «Τέλεια από κάθε πλευρά» – η νέα Speedmaster SX 102
κάνει προσιτές τις υψηλής τεχνολογίας λύσεις της HEIDELBERG για
πολλά τυπογραφεία

www.heidelberg.com/gr
Heidelberg IR τώρα στο Twitter:
Σύνδεσμος για το κανάλι IR στο Twitter:
https://twitter.com/Heidelberg_IR
Στο Twitter με το όνομα: @Heidelberg_IR.

άρθρο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το Durst Tau RSCi αναμετράται
με την τεχνολογία flexo

Άρθρο από το περιοδικό Labels & Labeling του Andy Thomas-Emans

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΑΣ
VAMVACAS
est. 1935

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΑΝΥΨΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Integrated Printing Solutions

Η

UV inkjet προκαλεί πλέον την φλεξογραφία
από άποψη ποιότητας, κόστους και παραγωγικότητας. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα από την
πρόσφατη ανοιχτή εκδήλωση της Durst, όπως αναφέρει ο Andy Thomas-Emans.
Η εκδήλωση Expo Label 2022 της Durst, που πραγματοποιήθηκε στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της
εταιρείας στο Brixen της Ιταλίας, έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν τις τελευταίες εξελίξεις
στην τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης της εταιρείας.
Το αστέρι της εκδήλωσης ήταν αναμφίβολα η Tau
RSCi, η οποία ανεβάζει την παραγωγικότητα της εκτύπωσης UV inkjet σε επίπεδο που να ξεπερνάει την
flexo σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών μεσαίου ή και μεγάλου όγκου.
Το Tau RSCi στο κέντρο επιδείξεων στο Brixen έχει
πλάτος 510 mm (20in) και παρουσιάστηκε να εκτυπώνει με ταχύτητα 100 m/min σε τέσσερα χρώματα.
Η ταχύτητα του πιεστηρίου είναι 80 μέτρα/λεπτό σε
πλήρη ανάλυση και πέφτει στα 52 μέτρα/λεπτό κατά
την εκτύπωση και του λευκού χρώματος. Μια ειδική
λειτουργία εκτύπωσης του λευκού, που επιτυγχάνει
80 τοις εκατό αδιαφάνεια, είναι διαθέσιμη στα 40 μέτρα/λεπτό.
Το πιεστήριο RSCi είναι διαμορφωμένο με γνώμονα
την υψηλή παραγωγικότητα, ενσωματώνοντας έναν
jumbo σύστημα ρολοφορέων του εκτυπωμένου ρολού, που περιλαμβάνει και ανυψωτήρα ρολού, ικανό να
δέχεται ρολά διαμέτρου έως και 1.106 χιλιοστά 43,5in).
Για μέγιστη ευελιξία υλικού, το πιεστήριο έχει σαν
βασικό εξοπλισμό σύστημα ψύξης.
Το Tau RSCi στο Brixen είναι διαμορφωμένο με δύο
σταθμούς φλεξογραφίας τοποθετημένους πριν και
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

«Έχουμε αρκετούς
πελάτες που παράγουν
εργασίες μεγάλου όγκου
στα πιεστήριά μας.
Το 2021 είχαμε πελάτες
που εκτύπωναν
μέσα σε 12 μήνες
περισσότερα από
2 εκατομμύρια τετρ.
μέτρα σε ένα
μόνο πιεστήριο»

Προχωράμε στο μέλλον μαζί!

μετά τη μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης. Οι τυπικές χρήσεις για τους σταθμούς φλεξογραφίας θα περιλάμβαναν την εκτύπωση του λευκού σαν πρώτου χρώματος
και το βερνίκι μετά την εκτύπωση, αν και υπάρχουν
επίσης ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την ανάμειξη
spot μελανιών φλεξογραφίας και UV inkjet για την
επέκταση σε μεγαλύτερους όγκους εκτύπωσης.
Η πρώτη μονάδα φλεξογραφίας θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη primer σε
πιο απαιτητικά υλικά ή σε μη επιχρισμένα υλικά όπου
η ακριβής εκτύπωση των χρωμάτων είναι κρίσιμο.
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Οι μονάδες φλεξογραφίας είναι εξοπλισμένες με συρόμενα συστήματα εισόδου/εξόδου για να διευκολύνουν τη φόρτωση και εκφόρτωση του δοχείου μελανιού, του pick-up και του κυλίνδρου anilox.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ Ι ΚΟΡΩΠΙ Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι ΛΑΡΙΣΑ Ι ΠΑΤΡΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ SOFIA Ι PLOVDIV Ι SLIVEN Ι RUCE
Τηλ.: 210 4208707 Ι info@vamvacas.gr Ι www.vamvacas.gr Ι shop.vamvacas.gr

www.vamvacas.gr

shop.vamvacas.gr

άρθρο
Άλλα χαρακτηριστικά του πιεστηρίου περιλαμβάνουν μια εγκατάσταση ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης και ενσωματωμένο τραπέζι ελέγχου.
Η ABG παρουσίασε μια γραμμή φινιρίσματος
Digicon πλάτους 530 χιλιοστών για να ταιριάζει με
το πλάτος του ρολού 510 χιλιοστών του Tau RSCi. Η
γραμμή Digicon ενσωμάτωσε βερνίκι, πλαστικοποίηση και ημι-περιστροφική κοπή και απογύμνωση υψηλής ταχύτητας. Μπορεί να διαμορφωθεί είτε για λειτουργία online είτε για λειτουργία off-line.
Ο Martin Leitner, Product Manager του τμήματος
Label & Flexible Packaging του Ομίλου Durst, πιστεύει
ότι συστήματα όπως το Tau RSCi των 510mm σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής για την ψηφιακή εκτύπωση UV inkjet. «Η ψηφιακή εκτύπωση ξεπερνά την
φλεξογραφία όσον αφορά την ποιότητα εκτύπωσης
- η ποιότητα εκτύπωσης του Tau RSC είναι καλύτερη
από την φλεξογραφία. Ορισμένοι πελάτες τη συγκρίνουν με την ποιότητα της offset. Επίσης, από πλευράς παραγωγικότητας τα πιεστήρια είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστικά με χαμηλούς χρόνους φόρτωσης νέας
εργασίας σε συνδυασμό με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης. Λάβετε υπόψη σας ότι η ελάχιστη ταχύτητα
εκτύπωσης στα πιεστήρια μας είναι 40m/min, οπότε
ο χειριστής δεν μπορεί να πάει χαμηλότερα, κάτι που
συχνά κάνει σε άλλες τεχνολογίες».
Ο Leitner λέει ότι η Durst βλέπει ήδη πολλούς πελάτες να αντικαθιστούν τις συμβατικές πρέσες φλεξογραφίας με την τεχνολογία UV inkjet. «Για να σας
δώσω μερικούς αριθμούς, έχουμε αρκετούς πελάτες
που πραγματικά παράγουν εργασίες μεγάλου όγκου
στα πιεστήρια μας. Το 2021 είχαμε πελάτες που εκτύπωναν σε 12 μήνες περισσότερα από 2 εκατομμύρια
τετρ. μέτρα σε ένα μόνο πιεστήριο, ή πολλαπλούς
πελάτες με τακτικές ημερήσιες παραγωγές μεταξύ
20-25.000 τετρ. μέτρων, δηλαδή 60-75.000 γραμμικά
μέτρα την ημέρα».
«Δεν ισχυρίζομαι ότι η UV inkjet τεχνολογία αποτελεί σήμερα πλήρη υποκατάσταση της φλεξογραφίας.
Κάθε τεχνολογία έχει το χώρο και τα πλεονεκτήματά
της, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η UV inkjet έκανε
τεράστια βήματα προς τα εμπρός και παρέχει στους
πελάτες όλο και περισσότερα πλεονεκτήματα».

Entry-level Εισαγωγικό μοντέλο
Δύο ακόμη εκτυπωτικές μηχανές UV inkjet παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, αντιπροσωπεύοντας διαφορετικά σκαλοπάτια στη σκάλα της τεχνολογίας Tau.
Το Tau 330 RSC E είναι το οικονομικό εισαγωγικό πιεστήριο της Durst, με ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό, αλλά
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Τα κεντρικά γραφεία της Durst στο Brixen της Ιταλίας

με δυνατότητα αναβάθμισης στο χώρο λειτουργίας σε
Tau 330 RSC με 8 χρώματα και ταχύτητα εκτύπωσης
τα 80 μέτρα/λεπτό.
Αν και οικονομικό μοντέλο, το πιεστήριο μοιράζεται βασικά χαρακτηριστικά με τα πιο προηγμένα της
σειράς πιεστηρίων Tau, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοματοποιημένης αντιστάθμισης ακροφυσίων που
βασίζεται σε μια in-line κάμερα. ‘Όλα τα πιεστήρια
Tau RSC εκτυπώνουν σε ανάλυση 1.200 x 1.200 DPI με
μέγεθος σταγόνας 2 πικολιτρών χρησιμοποιώντας κεφαλές εκτύπωσης FujiFilm Dimatix Samba 3GL.

Από χθες,
ανακυκλώνουμε σήμερα
παράγουμε για
ένα καλύτερο αύριο.

Όπως και οι άλλες μηχανές της σειράς, το πιεστήριο RSC-E επιτρέπει τη χρήση είτε τυποποιημένων
UV μελανιών RSC είτε μελανιών χαμηλής μετανάστευσης (LM).
Το επόμενο βήμα προς τα πάνω είναι το Tau 330
RSC, το οποίο λειτουργεί με ταχύτητα 80 μέτρα/λεπτό
και περιλαμβάνει τη λειτουργία υψηλής αδιαφάνειας
(80%) του λευκού χρώματος, καθιστώντας το πιεστήριο ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές προϊόντων
περιποίησης και καλλυντικών προστιθέμενης αξίας.

•

Συστήσαμε την ανακύκλωση χάρτου στην Ελλάδα το 1967

•

Απορροφούμε μέχρι και 150.000 τόνους χαρτιού τον χρόνο

•

Eπαναδημιουργούμε 120.000 τόνους χαρτόνι συσκευασίας

•

Έχουμε θετικό περιβαλλοντικό, αλλά και αναπτυξιακό
αποτύπωμα με προσωπικό που ξεπερνά τους 200
εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει
τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Το πιεστήριο λειτουργεί με το σετ μελανιών RSC με
διευρυμένη γκάμα (CMYK+OGV), αλλά οι δοκιμές της
Durst αποδεικνύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί έως και
το 85% της κλίμακας Pantone μόνο με CMYK με δέλτα κάτω του 2 (η αναφερόμενη δοκιμή διεξήχθη σε
υλικό ετικετών HermaPE). Η χρήση του πλήρους σετ
μελανιών CMYK+OGV επιτρέπει την επίτευξη έως και
95 τοις εκατό της κλίμακας Pantone.
Το πιεστήριο RSC στο Brixen επιδείχθηκε με μελάνια
χαμηλής μετανάστευσης για εφαρμογές τροφίμων και
φαρμάκων με ενσωματωμένο θάλαμο αζώτου. Αυτό
εγγυάται 100 τοις εκατό σκλήρυνση των μελανιών και
μηδενική παραγωγή οσμών με την εξάλειψη του οξυγόνου από την περιοχή σκλήρυνσης.

MEMBER OF

ΜΕΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ M.Α.Ε.
Κ. Γέφυρα, 570 11 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 728000, F 2310 715351
E info@melpaper.com, www.melpaper.com

άρθρο
«Ο αλγόριθμος Save
Ink (Εξοικονόμηση
Μελανιών)
χρησιμοποιεί
ανάλυση εικόνας με
υποστήριξη τεχνητής
νοημοσύνης για την
αλλαγή του αρχικού
συνδυασμού χρωμάτων
προκειμένου να μειωθεί
η κατανάλωση μελανιού
με ελάχιστη αλλαγή
στην οπτική εμφάνιση»
Οικοσύστημα αυτοματισμού
Η αυτοματοποίηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών ψηφιακών ροών εργασίας
και η Durst παρουσίασε το δικό της οικοσύστημα
λογισμικού Durst Workflow Label, μαζί με ένα νέο εργαλείο, το Durst Analytics. Το τελευταίο επιτρέπει την
απομακρυσμένη παρακολούθηση πολλαπλών πιεστηρίων μέσω ενός διαδικτυακού πίνακα δεδομένων,
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων παραγωγής,
που περιλαμβάνει και την κατανάλωση μελανιών, και
τον χρόνο λειτουργίας καθώς και λειτουργίες προληπτικής συντήρησης.

Ένα άλλο μέρος αυτού του ευρύτερου οικοσυστήματος είναι το Durst Smart Shop, το οποίο επιτρέπει
στους μεταποιητές/ετικετοποιούς να ενσωματώσουν
το πιεστήριο σε επιχειρηματικές ροές εργασίας B2C/
B2B, και η διαχείριση όλων γίνεται μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος χρήστη.
«Έχουμε 40 άτομα που αναπτύσσουν λογισμικό σε
όλα τα τμήματα εκτύπωσης στα οποία δραστηριοποιούμαστε», λέει ο Martin Leitner. «'Έτσι μπορούμε
να συνδέσουμε το πιεστήριο, τη ροή εργασιών και τη
διαχείριση χρωμάτων και τον τρόπο ροής των δεδομένων, όλα αυτά με τη χρήση αυτοματοποιημένων
φακέλων παρακολούθησης (hot folders)».
Διαθέσιμο με το τελευταίο Durst Workflow Label +
(v1.10) είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που ονομάζεται
Save Ink (Εξοικονόμηση μελανιού), το οποίο χρησιμοποιεί έξυπνους αλγορίθμους αντικατάστασης χρωμάτων για να εξοικονομεί κατά μέσο όρο 9,5-12% του
κόστους μελανιού ανά εργασία.
Ο αλγόριθμος Save Ink χρησιμοποιεί ανάλυση εικόνας με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης για να αλλάξει τον αρχικό συνδυασμό χρωμάτων, προκειμένου
να μειωθεί η κατανάλωση μελανιού με ελάχιστη αλλαγή (κάτω από δέλτα 2) στην οπτική εμφάνιση.
Η ποσότητα μελανιού που μπορεί να εξοικονομηθεί εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν κάθε
αρχείο. «Έχουμε αναλύσει περισσότερα από 100 διαφορετικά πραγματικά αρχεία πελατών», λέει ο Martin
Leitner. «Κατά μέσο όρο, έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση κόστους 12 τοις εκατό σε διαμόρφωση χρώματος
CMYK και 9,5 τοις εκατό σε διαμόρφωση CMYK+OGV.
Δεν υπάρχει εξοικονόμηση στο λευκό χρώμα».

Ο Martin Leitner παρουσιάζει το πιεστήριο Durst Tau RSCi με τους δυο σταθμούς flexo
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άρθρο
Οπτικά τα αρχεία με την εφαρμογή του Ink Save δεν
παρουσιάζουν ορατά προβλήματα στις χρωματικές
διαβαθμίσεις. Η μόνη ένδειξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί
το Ink Save είναι μια ελαφρά μείωση του κορεσμού
των χρωμάτων.

‘Ένα πιεστήριο RSCi με ενσωματωμένες μονάδες flexo
και δυνατότητα Save Ink θα επέτρεπε στους ετικετοποιούς να αντικαταστήσουν τη φλεξογραφία πολύ περισσότερο σε εργασίες μεσαίου έως μεγάλου όγκου.

Η πραγματική σημασία της λειτουργίας Save Ink
φαίνεται όταν λαμβάνεται υπόψη παράλληλα με την
αυξανόμενη παραγωγικότητα της νέας σειράς εκτυπωτικών μηχανών της Durst, και ιδιαίτερα της RSCi.

Το πιεστήριο Durst RSCi θα παρουσιαστεί στην
Labelexpo Americas στο Σικάγο τον Σεπτέμβριο. Για
περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.labelexpo-americas.com

Συνεδρίες στα πάνελ
Ο συντάκτης του άρθρου προέδρευσε σε μια σειρά από συνεδρίες
στα πάνελ στην εκδήλωση Durst
Expo Label 2022. Στα πάνελ συμμετείχαν ο Klemens Ehrlitzer, διευ-

θύνων σύμβουλος της Ένωσης
Ετικετοποιών της Γερμανίας VskE,
ο Robert McJury, Πρόεδρος της
αμερικάνικης εταιρείας παραγωγής ετικετών TLF Graphics, ο
Honore Greff, υπεύθυνος προϊόντων και επικεφαλής λειτουργιών για ψηφιακά προϊόντα και
προϊόντα ασφαλείας στην Avery
Dennison, ο Matt Burton, διευθυντής πωλήσεων στην A B Graphic
και ο Kirit Naik, Παγκόσμιος Διευθυντής Ψηφιακών Τεχνολογιών
Εκτύπωσης στην UPM Raflatac.
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λαμβανομένων των γονέων και
των εκπαιδευτικών, καθώς και
των ίδιων των νέων. Η VskE δημιούργησε ένα διασκεδαστικό βίντεο που εξηγεί πώς ακριβώς θα
ήταν ένας κόσμος χωρίς ετικέτες.
(Δείτε το Disaster Date στο
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=7m6uJjNvpPk)

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ
εστίασαν στο πώς να προσελκύσουν νεότερους εργαζόμενους
στον κλάδο της ετικέτας και τι θα
σημαίνει η βιωσιμότητα για τον
κλάδο της ετικέτας στο μέλλον.

Από την πλευρά των ετικετοποιών, ο Robert McJury δήλωσε
ότι οι νέοι έλκονται πολύ περισσότερο από την κουλτούρα της
ίδιας της εταιρείας παρά από το
αν η βιομηχανία ετικετών είναι
"σέξι" ή όχι. Η TLF Graphics είναι
χωρισμένη μεταξύ φλεξογραφικών και ψηφιακών λειτουργιών
και ο McJury επεσήμανε ότι οι
νεότεροι εργαζόμενοι σίγουρα
προσελκύονται περισσότερο από
την ψηφιακή πλευρά της επιχείρησης. «Δεν μου αρέσει που το
λέω αυτό, αλλά νομίζω ότι μπορεί
να γερνάμε και να βγαίνουμε από
την φλεξογραφία».

Μια ενδιαφέρουσα προοπτική
προέκυψε σχετικά με τις προκλήσεις της πρόσληψης προσωπικού.
Ο Ehrlizter επέμεινε ότι η βιομηχανία ετικετών δεν χρειάζεται να
γίνει «σέξι» για να προσελκύσει
νεότερους εργαζόμενους. Αντίθετα, ο κλάδος πρέπει να εξηγήσει τη σημασία της ετικέτας στην
ευρύτερη κοινότητα, συμπερι-

Ο Honore Greff είναι ο ίδιος ένα
νεότερο μέλος του εργατικού δυναμικού των ετικετών και τόνισε
το γεγονός ότι οι νεότεροι άνθρωποι θα μετακινηθούν μεταξύ
εταιρειών πολλές φορές αναζητώντας ένα περιβάλλον που να
αποτελεί πρόκληση και ικανοποίηση και να ευθυγραμμίζεται με
τις αξίες τους.

Περνώντας στη βιωσιμότητα,
ο Kirit Naik τόνισε τη σημασία
των ετικετών ως συντελεστών
της ανακυκλωσιμότητας, καθώς
και ότι οι ίδιες είναι ανακυκλώσιμες. Υπογράμμισε τη σημασία
του σχεδιασμού για την κυκλική
οικονομία και διερωτήθηκε πού
ταιριάζουν η βιοδιασπασιμότητα
και η δυνατότητα κομποστοποίησης. Ο Ehrlizter υπογράμμισε
περαιτέρω τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ετικέτες με
δυνατότητα κομποστοποίησης
χωρίς τοπικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
Οι ετικέτες χωρίς υπόστρωμα
(liner) προκάλεσαν μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Robert
McJury δήλωσε ότι η TLF είχε
προσπαθήσει αλλά απέτυχε να
κάνει μια επιτυχημένη επιχείρηση
χωρίς υπόστρωμα, ενώ o Honore
Greff τόνισε το γεγονός ότι ο
επιστρωτής/ελαστικοποιητής
εξακολουθεί να πρέπει να κατασκευάζει ετικέτες χωρίς επένδυση πάνω σε ένα υπόστρωμα, οι
οποίες να πρέπει να απορρίπτονται. «Θα μπορούσαμε όμως να
πούμε ότι είναι ευκολότερο για
εμάς να διαχειριστούμε το υπόστρωμα σε αυτή την περίπτωση,
οπότε αυτή θα μπορούσε να είναι
μια ενδιαφέρουσα λύση». Ο Matt
Burton δήλωσε ότι η A B Graphic
αναζητά ενεργά την ανάπτυξη τεχνολογίας χωρίς υπόστρωμα.

άρθρο
Ενημερωμένες λύσεις
επεξεργασίας –
φινιρίσματος συσκευασίας
και εμπορικών εκτυπώσεων
από τη GRAPHCOM στη SYSKEVASIA 22

Σ

την έκθεση Syskevasia 22 η GRAPHCOM πρόκειται να παρουσιάσει μια ανανεωμένη γκάμα
προϊόντων για τη συσκευασία, τις εμπορικές
εκτυπώσεις και τα POP/POS displays.
Ειδικότερα στον τομέα του φινιρίσματος, η
τεχνολογία κόλλας της
Baumer hhs, της κορυφαίας κατασκευάστριας συστημάτων κόλλας βιομηχανικής χρήσης θα ενσωματωθεί στην ευέλικτη πλατφόρμα MINI METRO της Petratto, προσφέροντας μια
ολοκληρωμένη λύση μεσαίας-μεγάλης παραγωγής
πτυσσόμενων κουτιών σε πραγματικό χρόνο.
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Η συρταροκολλητική μηχανή MINI METRO 78/105
είναι ιδανική για εφαρμογές εμπορικών εκτυπώσεων, συσκευασίας και μεταποίησης, με γρήγορες και
απλές εναλλαγές σχήματος. Ευέλικτη, προσφέρει
την δυνατότητα αυτοματοποίησης εργασιών και
λειτουργιών που μέχρι σήμερα διεκπεραιώνει ένας
επαγγελματίας χειροκίνητα. Σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής, μπορεί να αναβαθμιστεί μελλοντικά για
την εκτέλεση περαιτέρω εργασιών (METRO). Έχει
δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη συσκευών και
εξαρτημάτων όπως τροφοδότες, τραπέζια μεταφοράς, συσκευές ένθεσης καρτών & 3D αντικειμένων,
μηχανισμούς εφαρμογής ταινίας, συστήματα inkjet,

άρθρο

τραπέζια εξαγωγής κ.α. Η ανοιχτή δομή τραπεζιού
με κυλίνδρους προσφέρει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου στον χειριστή.
H MINI METRO 78/105 διαχειρίζεται μέγιστο σχήμα 78 x 78cm (έως (105 x 78cm προαιρετικά) και ελάχιστο 60 x 60mm. Προσφέρει ταχύτητα επεξεργασίας
που αγγίζει τα 200 m/min σε κουτιά ευθείας γραμμής,
folders, φακέλους, θήκες φωτογραφιών ή CD, ενώ είναι κατάλληλη για εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας
διπλής όψης, ταινίας σιλικόνης και σχιστικής ταινίας
σε φορέα.
Για περισσότερες λύσεις φινιρίσματος, η κατασκευάστρια Petratto καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών
για τον επαγγελματία τυπογράφο που ασχολείται με
τις εμπορικές εκτυπώσεις και τη συσκευασία. Διαθέτει μια γκάμα εφαρμογών φινιρίσματος που μπορούν
να προσαρμοστούν στην ίδια μηχανή ανάλογα με τις
ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής.
H MINI METRO στο περίπτερο της GRAPHCOM φέρει σύστημα θερμής κόλλας με κεφαλές Xmelt. Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά, γρήγορες στις αλλαγές
και εύκολες στη συντήρηση, οι κεφαλές Xmelt εφαρμόζουν την κόλλα σε κουκίδες ή γραμμές, σε συνδυασμό με ψηφιακό αισθητήρα που αναγνωρίζει ακόμα
και τη μικρότερη εφαρμογή κουκίδας.
Η τεχνολογία της Baumer hhs
επιτρέπει την υψηλής ακρίβειας
ανέπαφη εφαρμογή κόλλας στο
ανάπτυγμα κουτιών σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Το κλειστό
σύστημα ελαχιστοποιεί τους
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χρόνους καθαρισμού και προετοιμασίας της μηχανής.
Προσφέρει συνεχή λειτουργία εφαρμογής κόλλας χωρίς σκάρτα, από το ξεκίνημα μέχρι την επίτευξη της
μέγιστης ταχύτητας που ξεπερνά τα 700 m/min, και
επιτρέπει την παραγωγή πολύπλοκων προϊόντων.
Για την κοπή-χάραξη των
πτυσσόμενων κουτιών και
λοιπών εφαρμογών εμπορικών εκτυπώσεων, το CnC
μοντέλο Omnia της Valiani θα βρίσκεται ζωντανά
στο περίπτερο στην επίσημη πρώτη παρουσίασή
του στην Ελλάδα. Η απόλυτη λύση αυτοματοποίησης
φινιρίσματος για μικρές-μεσαίες παραγωγές διαθέτει αυτόματη τροφοδοσία φύλλων για σχήμα Β1,
ιδανικό για επεξεργασία offset & ψηφιακών εκτυπώσεων. Διαχειρίζεται υλικά σε φύλλα μέγιστου σχήματος 60 x 80 cm (Omnia 80) ή 75 x 105cm (Omnia
100), συμπεριλαμβανομένων επιχρισμένων χαρτιών,
αυτοκόλλητων, συμπαγούς χαρτονιού αλλά και πιο
χοντρών υλικών όπως οντουλέ χαρτόνι, λεπτό PVC &
foam core.
Το Omnia είναι ένα σύστημα διπλής κεφαλής (κοπής
– πίκμανσης). Η ροή είναι συνεχής, με ταυτόχρονη φόρτωση και επεξεργασία υλικού. Τα φύλλα εισάγονται αυτόματα από το πατάρι τροφοδοσίας στο τραπέζι κοπής
με τη βοήθεια συστήματος αναρρόφησης που ανασηκώνει τα φύλλα και τα τοποθετεί στον ιμάντα. Το πατάρι
δέχεται έως 600 φύλλα, ανάλογα με το πάχος του υλικού.
Η ενσωματωμένη κάμερα διαβάζει αυτόματα τα σημάδια κοπής στα προτυπωμένα φύλλα και προχωρά στην
κοπή ή χάραξη του αντίστοιχου αρχείου.

άρθρο
Το λογισμικό ελέγχει πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αρχείων από
διάφορα προγράμματα σχεδιασμού, από κώδικα QR
καθώς και κοπής μη εκτυπωμένων υλικών.
Οι επαγγελματίες επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία
να ενημερωθούν
για το εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού συσκευασίας Impact
της Arden, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τις
εφαρμογές συσκευασίας που θα παρουσιαστούν. Η
σουίτα Impact παρέχει κάθε εργαλείο που χρειάζεται
ο επαγγελματίας σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο με
πλούσια βιβλιοθήκη υπαρχόντων παραμετρικών σχεδίων. Τα διαθέσιμα σχέδια είναι εύκολα προσαρμόσιμα στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και καλύπτουν
κάθε βιομηχανικό πρότυπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού για live demo.
Ζωντανά σε πρώτη παρουσίαση,
το υβριδικό large format μοντέλο HP Latex R 1000 Plus φέρνει
τα ζωντανά χρώματα των waterbased μελανιών Latex στην εκτύπωση άκαμπτων υλικών, σε συνδυασμό με το καινοτόμο λευκό White Latex Ink, ένα
γυαλιστερό, υψηλής ποιότητας «πραγματικό λευκό»
που δεν κιτρινίζει με το χρόνο όπως τα παραδοσιακά
UV-based λευκά μελάνια. Με την ανανεωμένη σειρά
R, οι επαγγελματίες εφοδιάζονται με περισσότερα ερ-

MINITEC - Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
γαλεία ώστε να επεκταθούν σε εφαρμογές όπως συσκευασίες corrugated σε μικρά τιράζ, POP σταντ και
θερμοδιαμορφούμενες διαφημιστικές κατασκευές,
χάρις στη μοναδική ικανότητα εξέλασης των μελανιών HP Latex.
Στην έκθεση θα πραγματοποιηθεί επίσης εικονική παρουσίαση του ALPHAJET, της 1ης
λύσης FACTORY 4.0 της βιομηχανίας των εκτυπώσεων από
την MGI. Το ALPHAJET, το πρώτο Β1+ Inkjet πιεστήριο για εκτύπωση & επεξεργασία εκτυπώσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής που ενσωματώνει σε ένα πέρασμα:

Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιομηχανικού Προφίλ Αλουμινίου
Το βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου αποτελεί το θεμελιώδη “λίθο” όλων των διαφορετικών τομέων εφαρμογής στη
βιομηχανία, τη μηχανολογία, τη κατασκευή εγκαταστάσεων και την τεχνολογία αυτοματισμού. Η MiniTec διαθέτει προφίλ
αλουμινίου σε διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρίες που μπορούν να συνδυαστούν και να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ
τους με όποιον τρόπο και αν απαιτηθεί, ώστε να είστε βέλτιστα εξοπλισμένοι για τις εφαρμογές σας, τώρα και στο μέλλον.

● 4χρωμη εκτύπωση water-based στα 1600dpi
● Τοπικό UV, 2D ή 3D

Προφίλ Αλουμινίου

Γραμμικά Συστήματα

Μεταφορικές ταινίες

Ραουλόδρομοι

● OPV προστατευτικό βερνίκι
● Χρυσοτυπία (hot foil), επίπεδη ή ανάγλυφη
Σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής, το AlphaJET ενοποιεί,
σε μια ενιαία λειτουργία, έναν κύκλο παραγωγής που
εκτελούνταν έως τώρα σε διαφορετικά μηχανήματα.
GRAPHCOM @ SYSKEYASIA 22, Αιθ. 2,
Περίπτερα: C28-D29 / B22-C23.
Για περισσότερες πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού στην έκθεση επικοινωνήστε με τη GRAPHCOM,
T: 210 9823800, info@graphcom.gr, www.graphcom.gr

Άξονες ακριβείας

Προστατευτικά γραφείων

Καρότσια μεταφοράς

Προστατευτικά μηχανών

Επωφεληθείτε από τη πλήρη εξυπηρέτηση που προσφέρει η εταιρεία μας. Από το στάδιο της μελέτης και της σχεδίασης
έως τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση των προϊόντων στο χώρο σας, οι έμπειροι τεχνικοί μας είναι σε θέση να
ανταποκριθούν σε κάθε δύσκολο εγχείρημα που θα τους ανατεθεί.

Κατασκευή δομικού μέρους μηχανής

Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της εταιρείας μας (www.minitechellas.gr)
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Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή;
Πώς να ορίσετε τις αιτίες σταματήματος
της παραγωγικής σας διαδικασίας; Του Σ. Βαμβακά

Ό

πως είπε ο Marshall McLuhan, ο άνθρωπος
που προέβλεψε το Διαδίκτυο: «Διαμορφώνουμε τα εργαλεία μας και μετά τα εργαλεία
μας διαμορφώνουν». Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα ή ένα εργαλείο για την αυτόματη παρακολούθηση των απωλειών της παραγωγής, της απόδοσης
και του OEE, το αποτέλεσμα συνήθως εξαρτάται από
το πόσο καλά έχει παραμετροποιηθεί το σύστημά σας.
Ο σαφής καθορισμός των αιτιών που αναγκάζουν την
παραγωγική διαδικασία να σταματάει, είναι μία από
τις πιο σημαντικές εργασίες που πρέπει να κάνετε.
Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις πιο κρίσιμες πτυχές στις οποίες πρέπει να εστιάσετε. Είναι βασισμένο
στην εμπειρία μας από τις πολλαπλές εγκαταστάσεις
παρακολούθησης του ΟΕΕ που έχουμε διεχειριστεί.

Δημιουργία πλαισίου για λειτουργική
ανάλυση του χρόνου σταματήματος
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι η
δομή των αιτιών σταματήματος της παραγωγής σας.
Πρέπει να την κρατήσετε όσο το δυνατόν πιο απλή,
ώστε οι υπεύθυνοι παραγωγής να βρίσκουν εύκολα
τους σωστούς λόγους. Για να ξεκινήσετε με αυτό,
συγκεντρώστε τους πιο συχνούς λόγους ανάλυσης
στην παραγωγή σας και δείτε πώς μπορείτε να τους
ομαδοποιήσετε.

Ομαδοποίηση αιτιών βλάβης του
μηχανήματος
Η τυπική πρακτική είναι να ξεκινάτε πέντε-έξι ομάδες και κάθε ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερες
από έξι-οκτώ αιτίες βλάβης. Το έξι είναι ο βέλτιστος
αριθμός, καθώς βοηθά να διατηρείται η λίστα σύντομη και διαχειρίσιμη. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες που
διαχειρίζονται με επιτυχία περισσότερους λόγους
σταματήματος ανά ομάδα. Αυτό δεν είναι λάθος,
σημαίνει απλώς περισσότερη αναζήτηση, περισσότερη πολυπλοκότητα, περισσότερο χρόνο για τους
χειριστές να βρουν τον σωστό λόγο. Μερικές φορές,
ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής, αυτό δικαιολογείται καθώς προσθέτει περισσότερη εικόνα στην
ανάλυση των χρόνων σταματήματος. Μια καλή πρακτική είναι η κατηγοριοποίηση να γίνεται με βάση τη
λειτουργία ή το τμήμα της εταιρείας που είναι αρμόδιο για κάθε κατηγορία.

54

Αποφυγή γενικεύσεων
Όταν ορίζετε τις αιτίες σταματήματος της παραγωγής, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αποφεύγετε τους
ορισμούς που είναι πολύ γενικοί. Ο λόγος είναι πολύ
απλός – εάν οι αιτίες σας είναι γενικές, τότε γενική είναι και η ανάλυση τους. Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το τι πρέπει
να βελτιώσετε προκειμένου να αυξήσετε το OEE και
να μειώσετε το χρόνο σταματήματος.
Για παράδειγμα, ας δούμε μια αιτία βλάβης, που
ονομάζεται "Μηχανική βλάβη". Εάν οι χειριστές σας
καταχωρούν αυτόν τον λόγο 30 φορές το μήνα και
προωθείτε το πρόβλημα στην ομάδα συντήρησης,
δεν μπορούν να κάνουν πολλά με αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε πιο συγκεκριμένους
λόγους, όπως "Βλάβη μεταφορικής ταινίας" ή "Βλάβη
συσκευαστικού", η ομάδα συντήρησης μπορεί να είναι
πιο αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων.

Πώς να χειριστείτε τις σπάνιες βλάβες;
Μόλις καθορίσετε τις κύριες ομάδες στάσεων και
τους λόγους, είστε ήδη σε πολύ καλό στάδιο. Εκτός
από τους πιο συχνούς λόγους διακοπής, μερικές φορές συμβαίνουν σπάνιες βλάβες. Είναι σημαντικό να
παρακολουθείτε και αυτές γιατί μπορούν να σας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την παραγωγή σας.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παρακολουθείτε
αυτούς τους λόγους. Ο πιο αποδοτικός είναι η χρήση
μιας κατηγορίας «Άλλο» ή «Διάφορα» και η απαίτηση
από τους χειριστές να προσθέτουν σχόλια. Αυτές οι
σημειώσεις μπορούν συχνά να αποκαλύψουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο διακοπής λειτουργίας σας. Θα πρέπει να εξετάζετε αυτούς τους
λόγους περιοδικά και να βλέπετε εάν υπάρχουν μο-

άρθρο
τίβα και εάν χρειάζεται να προσθέσετε μια νέα αιτία ανάλυσης στην κύρια λίστα σας. Ας πούμε, αφού
αναλύσετε τον «Άλλο» λόγο, βλέπετε ότι οι χειριστές
έχουν εισαγάγει λόγους όπως: «Έλλειψη υλικού», «Χωρίς υλικό» και «Λείπει υλικό». Αυτό σημαίνει ότι στη
λίστα των λόγων σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια
αιτία που σχετίζεται με την έλλειψη υλικού. Αφού το
κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοινοποιήσει την
αλλαγή σε όλους, ώστε να γνωρίζουν ότι η λίστα των
αιτιών βλάβης έχει ενημερωθεί.

Καταγραφή αιτιών βλάβης σε μεγάλες
γραμμές παραγωγής
Η παρακολούθηση των αιτιών βλάβης σε μεγάλες
γραμμές παραγωγής μπορεί να είναι δύσκολη. Μπορεί
να υπάρχουν μηχανήματα σε μια γραμμή παραγωγής
που δεν επιτηρούνται. Επίσης, μπορεί ένα μηχάνημα
να σταματάει για κάποια λεπτά, χωρίς αυτό να οδηγεί
σε σταμάτημα της παραγωγής λόγω ύπαρξης ενδιάμεσης συσσώρευσης. Μια καλή πρακτική εδώ, είναι η
εισαγωγή μιας τρίτης κατηγοριοποίησης, χωροταξικής. Δηλαδή, να χωριστεί η γραμμή παραγωγής σε μικρότερα τμήματα και να καταχωρείται το σημείο στο
οποίο συμβαίνει η βλάβη.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, όπου οι γραμμές εμφιάλωσης είναι πανταχού παρούσες. Τυπικές τοποθεσίες σε
αυτές τις γραμμές περιλαμβάνουν αποπαλετοποίηση,
γέμισμα, κλείσιμο, τοποθέτηση ετικέτας, πρωτογενή
και δευτερογενή συσκευασία και παλετοποίηση.
Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αναλύετε το χρόνο
διακοπής της παραγωγής σας, επειδή προσθέτει αμέσως ένα επιπλέον επίπεδο διαφάνειας στα δεδομένα
που συλλέγετε.

Παραδείγματα ανάλυσης που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.
Για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε, έχουμε συγκεντρώσει μια δειγματοληπτική λίστα με διαφορετικές αιτίες σταματήματος της παραγωγής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτές οι πληροφορίες
βασίζονται στην εμπειρία μας από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών βιομηχανιών.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται από αποφάσεις της διοίκησης ή του HR. Για παράδειγμα: Διάλλειμα, Εκπαίδευση, Έλλειψη χειριστή,
Έναρξη/Λήξη βάρδιας, Χωρίς πρόγραμμα παραγωγής
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/SETUP: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται από το planning (η το εμπορικό). Για παράδειγμα: Αλλαγή Γεύσης, Αλλαγή όγκου,
Αλλαγή κωδικού
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται ή δημιουργούνται από τη λειτουργία ή τις απαιτήσεις της γραμμής. Για παράδειγμα: CIP, Ανέβασμα
προγράμματος, Αποστείρωση, Καθαρισμοί, Προσθήκη αναλωσίμων, Αποκατάσταση κοπτικών
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται ή αντιμετωπίζονται από το τμήμα παραγωγής. Για παράδειγμα: Φρακάρισμα προϊόντων, Ρύθμιση συνταγής, «Στρώσιμο» μετά από αλλαγή
ΒΛΑΒΕΣ: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται ή
αντιμετωπίζονται από το τμήμα συντήρησης . Για παράδειγμα: Σπασίματα, Θερμικά, Ψύξη
ΥΛΙΚΑ: Είναι τα σταματήματα που προέρχονται από
έλλειψη υλικών ή από την χρήση υλικών εκτός προδιαγραφών. Προέρχονται από τμήμα προμηθειών/
αποθήκης. Για παράδειγμα: Έλλειψη χαρτονιών, προβληματικές ετικέτες

Αποφύγετε την υπερβολική σκέψη και ξεκινήστε
την παρακολούθηση. Πιθανότατα έχετε ήδη μια ιδέα
για το ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες βλάβης στην
παραγωγή σας. Συγκεντρώστε λοιπόν την ομάδα σας,
προσδιορίστε τους λόγους μαζί και δείτε το ως μια
συνεχή διαδικασία βελτίωσης. Μόλις εντοπίσετε τις
ομάδες και τις αιτίες σας, είστε έτοιμοι να αρχίσετε να
παρακολουθείτε τις βλάβες σας.
Είναι σημαντικό, όταν δημιουργούμε τις αιτίες σταματήματος μιας γραμμής παραγωγής, να προσπαθούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση: Τι έφταιξε? Και
όχι: Ποιος έφταιξε?
Προφίλ Σπύρου Βαμβακά
Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής τεχνικής
εκπαίδευσης.
Μετά από πολυετή σταδιοδρομία σαν στέλεχος της Βιομηχανίας, δραστηριοποιείται σαν Σύμβουλος Βιομηχανίας παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης
παραγωγής, μείωσης κόστους, βελτίωσης ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές του Lean Manufacturing.
Είναι επίσης αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου της Evocon.
Παραδίδει σεμινάρια Λιτής Παραγωγής και αρθρογραφεί σε
τεχνικά περιοδικά.
Είναι αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.
e-mail: spiros.vamvakas@evocon.com
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Η Nissan πρωτοπορεί με τη BCN3D
Χρησιμοποιεί δυναμικά
τρισδιάστατα εκτυπωμένα εργαλεία,
εξαρτήματα και προσαρτήματα στις
γραμμές συναρμολόγησής της
BCN3D Ιστορίες Επιτυχιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ NISSAN
Ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας,
Nissan, μέχρι στιγμής για την κατασκευή 700 εργαλείων, εξαρτημάτων και προσαρτημάτων στις
γραμμές συναρμολόγησης των αυτοκινήτων
της βασίζεται σε μια μικρή φάρμα εκτυπωτών
BCN3D, στο εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη.
Οι προδιαγραφές του κάθε εξαρτήματος έχουν
συγκεντρωθεί σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη όπου
υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση για έλεγχο,
αλλαγές ή προσθήκες.

Σ

ε μια περιήγηση στις εγκαταστάσεις, ο Enric
Ridao, μηχανικός συνεχόμενης βελτίωσης Πλαισίου και Σασί, και ο Carlos Rellán, διευθυντής
των εγκαταστάσεων συντήρησης και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, μας είπαν τα πάντα για την τεράστια
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους: από μία εβδομάδα σε μια μέρα και του κόστους σε 20 φορές λιγότερο.
Η Nissan είναι παγκοσμίως γνωστή σε όλους! Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Nissan έχει γίνει γνωστή ως γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας - μαζί με
τους συνεταίρους της, Renault και Mitsubishi, πωλούν
1 στα 10 αυτοκίνητα παγκοσμίως!
Από την ίδρυσή της το 1933, η εταιρεία έδινε πάντα
έμφαση στην καινοτομία και αυτή η συνεχής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών την οδήγησε στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Η ομάδα του εργοστασίου της Βαρκελώνης επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια μικρή φάρμα
εκτυπωτών BCN3D για τη δημιουργία διαφόρων εργαλείων, εξαρτημάτων και προσαρτημάτων. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής μας στο εργοστάσιό τους,
μιλήσαμε με την ομάδα, η οποία έχει βιώσει από πρώτο χέρι τεράστιες μειώσεις στο χρόνο και το κόστος
με τη χρήση της τεχνολογίας 3D FFF (Fused Filament
Fabrication) αντί για εξωτερικούς προμηθευτές.
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οποίο προσάρμοσαν τη ροή εργασίας τους για να ενσωματώσουν την τρισδιάστατη εκτύπωση στην παραγωγή τους. Ρίξτε μια ματιά για να δείτε τα οφέλη που
θα μπορούσαν να σας προσφέρουν τα πλήρως προσαρμοσμένα εργαλεία στην κατασκευής σας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
3

Πριν η τρισδιάστατη εκτύπωση αλλάξει τις διαδικασίες, η Nissan ανέθετε όλα τα πρωτότυπα και τα ειδικά
εξαρτήματα για δοκιμές μικρών αλλαγών σε μηχανικούς προμηθευτές τους που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής.
Αυτό σήμαινε ότι χάνονταν δύο ζωτικές πτυχές της
λειτουργίας μιας γραμμής παραγωγής: χρόνος και
χρήμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης, αντιμετώπιζαν προβλήματα αναξιοπιστίας, ενώ
το αυστηρό χρονοδιάγραμμα σήμαινε ότι η ευελιξία
τους ήταν περιορισμένη.

4
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ NISSAN
Η συνεχής εξέλιξη του εργοστασίου της Nissan στη
Βαρκελώνη κρατάει συνεχώς τους εργαζόμενους σε
εγρήγορση. Η ομάδα καλείται συχνά να κατασκευάσει
νέα εξαρτήματα και, στη συνέχεια, να επινοήσει καινοτόμες και να λάβει υπόψιν της ευέλικτες τεχνικές.
"Κάθε χρόνο εκτυπώνουμε συνολικά περίπου 100
εργαλεία και εξαρτήματα με συγκεκριμένη χρήση
στις διαδικασίες μας". - Carlos Rellán Martínez, Διευθυντής εγκαταστάσεων συντήρησης και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Nissan Motor Iberica Zona
Franca, Βαρκελώνη.
Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτή τη στρατηγική της ομάδας της Nissan, και έτσι, για να παρουσιάσουμε πλήρως τον επαναστατικό αντίκτυπο που είχαν
τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα εργαλεία, εξαρτήματα
και προσαρτήματα στις γραμμές συναρμολόγησης
της Nissan, συντάξαμε μια λεπτομερή λίστα με 22 συγκεκριμένα εξαρτήματα.
Καλύπτοντας όλες τις περιοχές του αυτοκινήτου
και όλα τα σημεία των γραμμών συναρμολόγησης,
μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη βιβλιοθήκη των
τρισδιάστατα εκτυπωμένων εργαλείων της Nissan για
να αποκτήσετε μια εικόνα των προδιαγραφών κάθε
εξαρτήματος, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που
χρησιμοποιήθηκε, του κόστους, του χρόνου εκτύπωσης και της εφαρμογής, καθώς και του τρόπου με τον
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Για να το θέσουμε απλά, ολόκληρη η διαδικασία
από το σχεδιασμό, τη βελτίωση έως την εκτύπωση
θα διαρκούσε μια εβδομάδα με έναν εξωτερικό προμηθευτή- με τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης
στις εγκαταστάσεις μας, η ομάδα διαπίστωσε ότι ο
χρόνος παράδοσης θα μπορούσε να μειωθεί σε μόλις
μία ημέρα.
Όσον αφορά το κόστος, η τιμή της χρήσης μεθόδων
όπως το CNC και η διάτρηση ήταν περίπου 20 φορές
υψηλότερη από την τρισδιάστατη εκτύπωση.
«Για να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία: δημιουργήσαμε χαμηλό κόστος και χωρίς να δημιουργήσουμε υψηλούς χρόνους παράδοσης. Αποπληρώσαμε
την επένδυση πολύ γρήγορα». - Enric Ridao, μηχανικός συνεχόμενης βελτίωσης Πλαισίου και Σασί στη
Nissan Motor Ibérica Zona Franca, Βαρκελώνη.

Λύσεις και Εφαρμογές

Μέσα στο 2022 η VIEPA Innovating Packaging and Robotic Systems χρησιμοποιώντας
την εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού της ανέλαβε μια ποικιλία έργων.
Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε είναι οι γραμμές παραγωγής, τα
συστήματα διακίνησης και οι ρομποτικές εφαρμογές.
• Σύστηµα Παραλαβής, Οµαδοποίησης &Εγκιβωτισµού
Φιαλών για εταιρεία φαρμάκων και καλλυντικών. Το Case
Packer χρησιμοποιεί ερπύστρια Flexkon για να μεταφέρει τις
φιάλες στο σημείο ομαδοποίησης και στη συνέχεια είναι έτοιμες
για τροφοδοσία στο χαρτοκιβώτιο με την χρήση γραμμικού
συστήματος Pick and Place. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με
ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή που χρησιμοποιεί Vacuum τεχνολογία
και μετά την ολοκλήρωση του γεμίσματος, το χαρτοκιβώτιο κλείνει
και συνεχίζει στην γραμμή παραγωγής της επιχείρησης.
• Αυτόματη Γραμμή Συσκευασίας Σκόνης
με on line ζύγιση που αποσκοπεί στην ακριβή
δοσομέτρηση της σακούλας που δημιουργείται.
Είναι μια έξυπνη λύση που ενσωματώνει τον ίδιο
ρομποτικό βραχίονα σε πολλαλπά στάδια της
παραγωγής: εγκιβωτισμός και παλλετοποίηση. Η
εν λόγω γραμμή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
σε οποιαδήποτε βιομηχανία προϊόντων σκόνης
όπως ζάχαρη, αλεύρι καφέ και όποιο άλλης τέτοιας
μορφής προϊόν.
• Μηχανή Συσκευασίας Μανσέτας
για κύπελα πολυσυσκευασίες που
εγκαταστάθηκε σε μεγάλη εταιρεία προϊόντων
λαδιού και ελιών. Ιδανική εφαρμογή για
παραγωγές τροφίμων λόγω της χρήσης FDA
υλικών σχεδιασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα
του Hygienic Design. Ακολουθώντας πάντα
την φιλοσοφία των custom λύσεων μπορούν
να γίνουν προσαρμογές ανάλογα τις ανάγκες
κάθε επιχείρησης.
• Συσκευασία τυριών σε display box με ταχύτητα 80 τεμάχια το λεπτό
και δυνατότητα συσκευασίας σε πολλαπλές διαστάσεις, με εύκολη
προσαρμοργή και αλλαγή των συνταγών μέσω του user friendly menu
μας που διατείθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Όπως όλες
οι μηχανές μας έτσι και αυτή πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ασφαλείας (μαγνητικά interlock, σήμανση, κλπ.) για να διασφαλιστεί η
προστασία των χειριστών.

Η VIEPA ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ HALL 3 STAND D31 ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2022
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Όταν ξεκινήσαμε το 2014, για το πρώτο απλό εργαλείο που θέλαμε να εκτυπώσουμε, μας προσφέρθηκε
κόστος περίπου 400€ για την κατεργασία. Αντ' αυτού,
το κάναμε εδώ στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου
μας και με 3 εργαλεία είχαμε ήδη αποσβέσει το μηχάνημα». - Enric Ridao, μηχανικός συνεχόμενης βελτίωσης Πλαισίου και Σασί στη Nissan Motor Ibérica Zona
Franca, Βαρκελώνη.

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Για να δούμε τι περιλαμβάνει το εγχειρίδιο που μπορείτε να κατεβάσετε, συγκεκριμένα ας ρίξουμε μια
ματιά σε 3 εξαρτήματα:

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
Το κέντρο της Nissan γύρω από την καινοτομία
οδήγησε την ομάδα στη δημιουργία του προγράμματος τρισδιάστατης εκτύπωσης Observers 4.0 σε όλα
τα καταστήματα Nissan στη Βαρκελώνη. Το 2014, η
ομάδα ανέλαβε να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμμετέχοντας αρχικά σε ένα εργαστήριο RepRapBCN, η
προέλευση του οποίου θα οδηγούσε στην BCN3D.
εικόνες 6 & 7

5
«Με στόχο όχι μόνο την εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στη Nissan Motor Ibèrica, αλλά και την ενδυνάμωση
του προσωπικού μας σε αυτή την τεχνολογία». - Carlos
Rellán Martínez, Διευθυντής εγκαταστάσεων συντήρησης και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Nissan
Motor Ibérica Zona Franca, Βαρκελώνη.

εικόνες 8 & 9

Αφού η ομάδα απέδειξε την αξία των μηχανημάτων
BCN3D, η Nissan απέκτησε έναν εκτυπωτή Sigmax και
αργότερα μια μικρή φάρμα. Η διαδικασία σχεδιασμού
τρισδιάστατης εκτύπωσης αποδείχθηκε ευκολότερη, το σύστημα Independent Dual Extrusion System
(IDEX) επέτρεψε στην ομάδα να εργαστεί δύο φορές
πιο γρήγορα, διπλασιάζοντας την παραγωγικότητά
της, και οι εκτυπωτές παρέμειναν αξιόπιστοι για μεγάλες εκτυπώσεις.
«Οι επιδόσεις που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την αξιοπιστία ήταν εξαιρετικές». - Carlos Rellán Martínez, διευθυντής εγκαταστάσεων συντήρησης και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Nissan Motor Ibérica Zona
Franca, Βαρκελώνη.
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Το εξάρτημα τελικής χρήσης που παρουσιάζεται
παρακάτω είναι ένα εξάρτημα που εξυπηρετεί δύο
σκοπούς: την τοποθέτηση και τη σκλήρυνση της ονομασίας του μοντέλου του αυτοκινήτου στο πορτμπαγκάζ, ώστε ο χειριστής να μπορεί να τοποθετεί κάθε
φορά σωστά το αυτοκόλλητο της ονοματολογίας του
οχήματος. Η γεωμετρία της εκτύπωσης διευκόλυνε τον
χειριστή να τοποθετήσει εύκολα την ονομασία του αυτοκινήτου και δύο μετρητές που προσαρμόζονται μεταξύ των πίσω πάνελ και της πόρτας του πορτμπαγκάζ
εξασφάλιζαν ότι η πινακίδα με την ονομασία τοποθετείται αξιόπιστα στο ίδιο σημείο. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη χρήση ενός μαγνήτη νεοδυμίου στο εσωτερικό του
τεμαχίου 300×80 x3 mm που το κρατάει σταθερά στη
θέση του πάνω στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου. Χάρη
σε μια λωρίδα LED UV στο κάτω μέρος, η ειδική κόλλα
σκληραίνει, συγκολλώντας τα γράμματα στο αμάξωμα
του αυτοκινήτου. Το εξάρτημα δημιουργήθηκε από
ABS, χρειάστηκε 12 ώρες για να εκτυπωθεί και το κόστος του είναι εντυπωσιακό στα 3,45€.

7
Αυτό το εξάρτημα είναι ένας μετρητής κεντραρίσματος παρμπρίζ, ο οποίος διατηρεί τη σωστή απόσταση μεταξύ της κολόνας Α του αυτοκινήτου και
του παρμπρίζ. Κατά τη στερέωση του μετρητή στα
μέρη του αυτοκινήτου, η στερέωση της μιας πλευράς, με τη σειρά της, ασφαλίζει την άλλη, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και επιταχύνοντας τη διαδικασία.
Αυτό το εξάρτημα έχει διαστάσεις 100x120x80mm
και η εκτύπωσή του με τη χρήση του ισχυρού υλικού
TPU κόστισε 8€ και χρειάστηκε συνολικά 14 ώρες για
να εκτυπωθεί.
Αποτελούμενο από 5 συνδεδεμένα μέρη και με μέγεθος 1000x400x15 χιλιοστά, αυτό το εξάρτημα είναι
το μεγαλύτερο τρισδιάστατα εκτυπωμένο εξάρτημα
που μπορείτε να βρείτε σήμερα στη Nissan. Κάθε μέρος αυτού του εργαλείου τοποθέτησης χρειάστηκε
κατά μέσο όρο 15 ώρες για να εκτυπωθεί με τη χρήση του τεχνικού υλικού ABS, ενώ το κόστος του καθενός ανέρχεται στα 21,50€. Αυτό το εξάρτημα λειτουργεί ως δείκτης για τη θέση του τρυπανιού, ώστε
να διατηρείται η συνοχή σε κάθε συναρμολογούμενο
όχημα και να παρέχει ευκολία χρήσης στον χειριστή.
Το εργαλείο ενσωματώνει επίσης κάποια έδρανα ολίσθησης, πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο το εξάρτημα διαρκεί περισσότερο αποτρέποντας ζημιές στο
πλαστικό.
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9
Αν και η Nissan χρησιμοποιεί προς το παρόν πλαστικά υλικά, πρόσφατα άρχισε να δοκιμάζει και μέταλλα, σε μια προσπάθεια να συνεχίσει τη διαρκή
καινοτομία της.

3dnews.gr

Η ομάδα της Nissan στο εργοστάσιο της Βαρκελώνης διαφέρει από τους άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων μέσω του δυναμισμού και της ικανότητάς της
να συναρμολογεί πολλά διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων σε μία εγκατάσταση. Αφιέρωσαν χρόνο για
να συγκεντρώσουν σε βάθος γνώσεις σχετικά με τη
διαδικασία τρισδιάστατης εκτύπωσης και, ως αποτέλεσμα, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την καινοτόμο τεχνολογία προς όφελός τους. Η εξειδίκευση στην
προσαρμογή εργαλείων για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, όχι μόνο για την εξοικονόμηση χρόνου και

τη μείωση του κόστους, αλλά και για τη βελτίωση της
εργονομίας των σταθμών εργασίας και της υγείας των
εργαζομένων, αποδεικνύει την πρωτοποριακή δουλειά της Nissan και την ωριμότητα της διαδικασίας
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το να μας εμπιστεύεται η
ομάδα της Nissan και να τηρούνται τόσο υψηλά πρότυπα, δίνει στους εκτυπωτές μας σοβαρούς πόντους.
Η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων με την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πραγματικά κάτι που κάθε
κατασκευαστής μπορεί να επιτύχει αν το βάλει στο
μυαλό του!

PHOENIX

Ψηφιακή αυτόµατη
κολλητική µηχανή
• Υψηλής ποιότητας κόλληση
• Μεγάλη ταχύτητα παραγωγής (2 m/s)
• Ταχεία ρύθµιση
• Γρήγορη εναλλαγή εργασιών
• Απόλυτη µηχανική αξιοπιστία
• Τέσσερις ανεξάρτητες θέσεις εργασίας
• Αποτελεσµατική εφαρµογή θερµοκολλών
και ψυχρών κόλλων PVA
• Τεράστια εξοικονόµηση ποσότητας κόλλας

10

Η Lino A.E.B.E. αναπτύσσει και διανέμει ολοκληρωμένες λύσεις εκτύπωσης σε τεχνολογίες 2D & 3D που αποτελούνται από εξοπλισμό,
εφαρμογές, αναλώσιμα και υπηρεσίες. Απευθύνεται στους επαγγελματίες στις αγορές των ετικετών, της συσκευασίας και έντυπης επικοινωνίας, της μεταποιητικής βιομηχανίας, της ιατρικής
και οδοντιατρικής βιομηχανίας.

BCN3D: βοηθώντας τους καινοτόμους
Με έδρα τη Βαρκελώνη, η BCN3D είναι από τους
κορυφαίους στον κόσμο προγραμματιστές και κατασκευαστές λύσεων τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης και φινιρίσματος.

Πιστεύει ακράδαντα στην παροχή των καλύτερων ποιοτικών εργαλείων τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε χρήστες βιομηχανικού επιπέδου.
Πάνω απ’ όλα, στόχος της BCN3D είναι να δώσει
τη δυνατότητα στους δημιουργούς και τους καινοτόμους να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα δημιουργίας.

Η Lino A.E.B.E. πρόσφατα συνήψε στρατηγική
συνεργασία με την BCN3D για προώθηση των
προϊόντων της στην περιοχή μας.

Μερικοί από τους πελάτες της περιλαμβάνουν
τη Nissan, τη BMW, τη NASA, την Camper, τη
Louis Vuitton και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της
Μασαχουσέτης (MIT).
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υλικά
μηχανήματα
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

… η λύση στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

Μ

ε την ίδρυση της εταιρείας μας το 1983, πρωταρχικός στόχος ήταν να δώσουμε στον πελάτη την καταλληλότερη λύση για τις πραγματικές ανάγκες του.
Σήμερα, 32 χρόνια μετά, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος!

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΑΠΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙ∆ΩΤΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (όλα τα μηχανήματα είναι customized και
προσαρμοσμένα για τον κάθε πελάτη), είτε σε πλήρως αυτόματες γραμμές είτε σε ημιαυτόματα μηχανήματα για την
εμφιάλωση-τυποποίηση-συσκευασία όλων των υγρών ή και στερεών προϊόντων, όπως παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φουσκωτικές

Γεμιστικές Πωματιστικές Μηχανές

Ετικετέζες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Συρρικνωτικά
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φίλτρα πλακών / γης διατόμων
Φουσκωτικές μηχανές
Αποπαλλετοποιητές
Ξεπλυντικά
Γεμιστικές μηχανές
Γέμισμα εν θερμώ. (HOT FILLING).
Γέμισμα ισοβαρικό.
Γέμισμα ογκομετρικό.
Ετικετέζες
Ετικετέζες με κρύα - θερμή κόλλα.
Ετικετέζες για αυτοκόλλητες ετικέτες.
Ετικετέζες πλαστικής ετικέτας από μπομπίνα.
Συρρικνωτικά μηχανήματα για όλους τους
τύπους δεμάτων
Ταινιομεταφορείς
Ταινιόδρομοι φιαλών
Ταινιόδρομοι δεμάτων-κιβωτίων
Ραουλόδρομοι
Αερομεταφορείς φιαλών.
Εκτυπωτές Ink-Jet.
Εκτύπωση ημερομηνίας - lot number-Barcode.
Εκτύπωση χαρτοκιβωτίων.
Μηχανές συσκευασίας
Διαμορφωτές χαρτοκιβωτίων.
Εγκιβωτιστές.
Παλετοποιητές - Ρομπότ παλετοποιήσης.
Περιτύλιξη παλετών.

Η λειτουργία του τμήματος ανταλλακτικών σε
συνδυασμό με την παρακαταθήκη ανταλλακτικών που διαθέτουμε καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας
στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση σήμερα,
είναι εκείνα που μας βοηθάνε να επιτυγχάνουμε
αυτόν τον στόχο και να προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση και after sales service με εμπειρία
και ευελιξία.

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ &
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
ΦΙΑΛΩΝ PET

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΚΑΨΥΛΙΕΡΕΣ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ COMBI
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ,
ΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
ROBOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ-∆ΕΜΑΤΩΝ

υλικά
μηχανήματα

Glue plotter: εξοικονόμηση
χρόνου και υλικού

Τ

α συστήματα κόλλησης της
FService επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη και γρήγορη διαδικασία κόλλησης σε οποιοδήποτε σχήμα ή
σχέδιο. Εύκολα στη ρύθμιση μέσω Tablet,
Android OS, Wi-Fi Communications,
εφαρμόζουν με ακρίβεια κόλλες θερμές
και PVA, σε μία ή περισσότερες περιοχές
του μηχανήματος για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία. Η FService αποτελεί
πρώτη επιλογή στην ανταγωνιστική αγορά της συσκευασίας και της βιομηχανίας
χαρτονιού, χαρτιού.
Σε συνδυασμό με τις κόλλες υψηλής
ποιότητας Adesiva KE MELT επιτυγχάνεται ισχυρή συγκόλληση και απόλυτη
αντοχή.

Ευέλικτοι και εργονομικοί
δοσομετρητές
Η DOPAG, μέλος της HILGER & KERN GROUP αναπτύσσει συστήματα μέτρησης, ανάμειξης και δοσομέτρησης ενός η δύο συστατικών για πολλαπλές
χρήσεις με δυνατότητες έγχυσης, ψεκασμού,σπρει,
κλπ. Τόσο οι χειροκίνητοι δοσομετρητές της όσο
και τα μεγαλύτερα αυτοματοποιημένα συστήματα
βιομηχανικών εφαρμογών εφαρμόζουν με μεγάλη
ακρίβεια από τα αρχικά τους δοχεία έως το επιθυμητό σημείο προκαθορισμένες ποσότητες βιομηχανικών υλικών. Κατάλληλα για συγκόλληση, σφράγιση,
διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Η Zapadel ΜΕΠΕ είναι ο αποκλειστικός διανομέας
της F Service και της Dopag σε Ελλάδα και Κύπρο.
35, Agiou Vasiliou Str., 173 43
Agios Dimitrios, T: +30 2109957605
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αποθήκευση

Φορητές τσερκομηχανές
παλέτας
μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας. Διατίθεται σε
εκδόσεις με ή και χωρίς ενσωματωμένη τσερκομηχανή χειρός.
Αντίστοιχα, η σειρά E-conomy, αποτελεί μια πιο
οικονομική λύση, προσφέροντας καθοδήγηση μέσω
joystick, επιλογή για χειροκίνητη οδήγηση ή ηλεκτροκίνητη, και εκδόσεις με ή και χωρίς ενσωματωμένη
τσερκομηχανή χειρός, όπως και η E-xpert.
Τέλος, η σειρά Air, αποτελεί την ιδανική επιλογή,
για παλέτες που βρίσκονται σε υπερυψωμένες θέσεις,
όπως για παράδειγμα επάνω σε ραουλόδρομους.

Η

Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. σε
αποκλειστική συνεργασία με την Ergopack
Γερμανίας, εισάγει στην Ελληνική αγορά την
νέα γκάμα φορητών τσερκομηχανών παλέτας.

Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός θα σας καθοδηγήσει ώστε να καλύψετε την κάθε σας ανάγκη
ακόμα και στην πιο ειδική εφαρμογή και εξειδικευμένη κατασκευή.
https://www.vamvacas.gr

Η Ergopack, κορυφαία εταιρία στην Ευρώπη, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας φορητές τσερκομηχανές παλέτας, που προσαρμόζονται σε κάθε χώρο
αποθήκευσης.
Όλα τα συστήματα κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου
στην Γερμανία με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, εγκεκριμένα για την εργονομία τους από τον
φορέα AGR, ώστε να εξασφαλίζουν την εργονομία και
να αυξάνουν την απόδοση του χειριστή.
Η νέα σειρά των φορητών τσερκομηχανών παλετών
Ergopack, προσφέρει ευκολία & άνεση στον χειριστή
κατά το τσερκάρισμα χωρίς εκείνος να χρειάζεται να
σκύψει για να περάσει το τσέρκι κάτω από την παλέτα.
Είναι ένα σύστημα εύχρηστο, γρήγορο που εστιάζει
στην εργονομία, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των χειριστών.
Η γκάμα χωρίζεται σε 3 κατηγορίες μοντέλων, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες της εφαρμογής.
Η σειρά E-xpert διαθέτει ηλεκτρική οδήγηση του
μηχανήματος, έλεγχο από οθόνη αφής Siemens, και
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Innovative construction elements

αποθήκευση

Testing your way to safety

Αυτόματο Σύστημα Μεταφοράς
Παλετών για τη Lajthiza!

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΡ. ΠΙΣΤ. 16

Μόλις παραδόθηκε ένα νέο αυτόματο σύστημα διακίνησης παλετών με
αναβατόριο στις εγκαταστάσεις του πελάτη μας Lajthiza Invest SH.A.!
και την εγκατάσταση της αυτοματοποιημένης γραμμής, ειδικά σχεδιασμένης ώστε να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη μας, με στόχο τη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από την ομάδα μηχανικών μας στα συστήματα ασφαλείας για την συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς CE-Machinery
Directive.
https://el.sabo.gr

Η

διακίνηση των γεμάτων παλετών γίνεται μέσω
ραουλοδρόμων ή αλυσομεταφορέων και την
ανύψωση των παλετών από το ισόγειο στον
1ο όροφο, σε ύψος, κατά προσέγγιση, 7 μέτρων,
αναλαμβάνει το σύστημα Prorunner mk10 του κατασκευαστικού οίκου Qimarox, που διασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία, ελάχιστο χωροταξικό αποτύπωμα, και
υψηλή ταχύτητα στην παραγωγική διαδικασία.
Στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας μας με την
Lajthiza, αναλάβαμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή

Eργαστήριο φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών τροφίμων, ποτών,
νερού, υλικών συσκευασίας,περιβαλλοντικών και αγροτικών δειγμάτων.
Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις βασιζόμενοι στην τεχνολογική μας
αρτιότητα, το ευρύ πεδίο διαπιστευμένων υπηρεσιών που παρέχουμε και την
αξιοπιστία των εργαστηριακών μας αναλύσεων.
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βιβλιοπαρουσίαση
Εργαλεία Σχεδίασης
προϊόντων

Τ

ο βιβλίο των Εργαλείων Σχεδιασμού
αποτελεί μια ουσιαστική εισαγωγή σε
θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία, την ανάπτυξη, την καταγραφή, την
αξιοποίηση, την αξιολόγηση και την προβολή
ιδεών για προϊόντα και εφαρμογές. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε εργαλεία για την σύλληψη ιδεών (εννοιολογικός
χάρτης), για την καταγραφή ιδεών (σχεδιαστική μελέτη σκίτσων), την επεξεργασία ιδεών
(πίνακας διαθέσεων) και τέλος, την υλοποίηση αυτών (πρωτο-τυποποίηση).
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Παράλληλα, μέσα στις σελίδες του βιβλίου
αναλύεται διεξοδικά η χρήση και η λειτουργία
ψηφιακών εργαλείων σχεδίασης με σκοπό την
ολοκλήρωση μιας μεγάλης σειράς ασκήσεων,
παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης από
το συνολικό φάσμα ανάπτυξης προϊόντων και
εφαρμογών. Καταγράφονται παραδείγματα
και λειτουργίες από διαδικασίες σχεδιασμού
όπως: ψηφιακός σχεδιασμός σκίτσων, διανυσματικός σχεδιασμός, επεξεργασία εικόνων,
ηλεκτρονική σελιδοποίηση, ψηφιακά εργαλεία τρισδιάστατων γραφικών και ψηφιακή
γλυπτική.
Τα παραδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να
www.tziola.gr
τα αξιοποιήσει κατάλληλα με σκοπό την δημιουργία προσωπικών έργων αναφοράς, ώστε
να τα ενσωματώσει σε μελλοντικές διαδικασίες σχεδιασμού τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο
όσο και σε επαγγελματικό.
διαστικού έργου, ατομικός φάκελος δεξιοτήτων, μελέτη περίπτωσης και γραπτή αναφορά έργου.
Τέλος, γίνεται αναφορά σε μια εργαλειοθήκη επικοινωνίας του σχεδιαστικού έργου

Τα Εργαλεία Σχεδιασμού αποτελούν έναν οδηγό για την
χρήση και την λειτουργία συγκεκριμένων διαδικασιών που
αφορούν τόσο τον ουσιαστικό πυρήνα του σχεδιασμού προϊΌπου περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές όντων και εφαρμογών, όσο και των παράλληλων βοηθητικών
και οι λειτουργίες βοηθημάτων όπως: οπτική στοιχείων που έχουν σκοπό στην επικοινωνία του τελικού παταυτότητα προϊόντος, αφίσα προβολής σχε- ραγόμενου έργου
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H ΣΥΝΔYΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Gusto Rosso Series
by Ruska Martin Associate

C

o mbining traditional outfits
with characters styled in
a contemporary and fresh
fashion, Ruska Martin Associate
crafted a new design that appeals
to today’s younger generation with
bold illustrations for the Gusto
Rosso Series. The architectural arch
structure behind each character
connects the range of tins, while
the theme revolves around Italian
drama Zampano meets Verdi meets
Miu Miu – bringing together Italian
flair, sophistication, culture, and the
timeless inherent fashion sense.

Tenute Tortorella by Nju:design

I

nspired by the history of the place, of the
product, and of the company, Nju:design
delivers innovation and excellence using
minimalistic features for the packaging
design of Tenute Tortella Olive Oil. The
Italian studio develops a new logo: a simple,
everyday, capital letter that looks like an
olive tree and a door, choosing the typical
sixteenth-century arch doors as the perfect
symbol for Tenuta Tortorella.
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Chanel N°5 Advent Calendar
by Knoll Printing & Packaging

GRAPHICA EΧPO

T

o celebrate the 100th anniversary of Chanel N°5 fragrance, the brand partnered with Knoll Packaging to
develop its first-ever advent calendar recreating the shape of its iconic fragrance. Using Knoll Ecoform
moulded pulp, they could develop the first moulded pulp advent calendar in the industry. The hinged
structure comprises two laminated layers of Knoll Ecoform for a smooth appearance inside and out. The white pulp
is color matched, molded and then cut. Inside are 27 folding carton boxes, numbered from 5 to 31, celebrating
the N°5 perfume and Chanel's address at 31 rue Cambon in Paris.

Love Ocean by Pearlfisher

A

iming to highlight the importance
of protecting our oceans, Pearlfisher
develops a playful and purposeful
packaging design system for the well-being
brand Love Ocean. The bottle structure
represents the shape of a whale and acts as
a talking point, signifying the importance
of protecting our oceans. The tail is a key
feature of the packaging design, its shape is
reminiscent of a heart, linking to the brand’s
name and a love for our ocean. The bottle is
also made from 100% recyclable plastic, which
can be refilled with reusable pouches.
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Almatura by Irübi Studio

A

lmatura is the combination of the
Spanish words for soul (alma) and
nature (naturaleza), a name that
reflects the pledge to preserve and care
about the environment. With sustainability
at the forefront of the design, the studio
delivers a handcrafted label that is organically
imperfect, using recycled paper and dry leaves
from the crops mixed. Embossing further
communicates that it is possible to leave a
mark without polluting, a parallelism with the
labour of restoring and farming the field in a
respectful manner. The label can be planted
directly in the soil, so that its seeds germinate,
propagating plant life.

2023
ΜETROPOLITAN EXPO

The Unmistakable Box - Addidas
on the outside. Lego on the Inside
by Lego

T

he blue box, three
stripes, and a fliptop - that’s the
Addidas experience. In
collaboration with Lego,
From boxed to unboxed,
the LEGO Adidas Originals
Superstar
packaging
creates an experience
worthy of fans of both
these
iconic
brands.
Consumers are treated
to the familiar blue box,
three white stripes and flip
top. Opening the outer lid
reveals a cardboard insert
featuring a beautiful photo
of the completed build on
one side and the Adidas
trefoil logo on the other.
Finally, the classic layer of
tissue paper that usually
wraps your sneakers is
used here to reveal our
LEGO bricks.
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PLMA: 42% of Consumers Are
“Very Confident” in Private Label
Frozen Food Brands

E

uropeans will never shop the same for groceries,
asserts a new study from the PLMA International
Council, which says the pandemic brought
significant changes in how consumers purchase food
and non-food products for their household and that
many of the most important changes are enduring.
Among its top findings, private label is more
popular now than ever, as measured by consumers’
purchase of the products as well as how they compare
them so favourably to manufacturers brands.
Nearly three of ten said they are buying “more” own
brands now compared to the amount they purchased
before the pandemic. Importantly, the youngest
participants in the survey – Gen Z and Millennials –
increased their own label buying the greatest among
age groups.
Prospects for growth also look good. Four in ten
overall said that, over the next two years, they expect
to buy “more” own brands than they do now. “The
purpose of the study, ‘Will Europeans Ever Shop
the Same? Assessing consumers’ post-pandemic
behaviour,’ is to provide retailers and their own
brand suppliers with the latest insights on European
consumers so they can cooperatively develop a road
map for private label development and marketing
in the post-pandemic environment,” explains Peggy
Davies, PLMA president, in announcing the results to
PLMA International members and retailers.
The online survey collected responses to more than
fifty questions from 6,500 participants spread equally
across eight countries — France, Germany, Italy, the
Netherlands, Poland, Spain, Sweden and the United
Kingdom. It was conducted in April 2022 exclusively
for PLMA International Council by Surveylab, a leader
in customized online research. Each respondent selfidentified as the primary grocery shopper for their
household.
It revealed that own brands constitute a big portion
of consumers’ regular shopping baskets. Three of ten
said when they buy groceries, more than half of their
basket is comprised of own brand products. An equal
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number said one-third to half of their regular order is
made up of own brands.
In addition, it is clear that own brands have become
“brands” in most consumers’ minds. When asked to
compare private label with manufacturers’ brands,
60% considered the products equal, while 20%
looked at own brands “more” favourably than they did
manufacturers brands.
Compared to how they felt before the pandemic,
17% expressed “more” confidence now in the quality,
value, and performance of own brands.
When asked to rate own brands in specific product
categories, 51% said they were “very confident” in own
brands in toilet/kitchen paper, 47% in fresh products,
43% in shelf-stable food and cleaning products, 42%
in frozen food, 40% in beverages, 31% in ready meals,
and 27% in cosmetics.
Also accruing to the future benefit of private label,
more than half said the “price” of products is “more”
important to them now than it was before the
pandemic.
For retailers, there’s ample opportunity at the point
of purchase to persuade a shopper to opt for private
label. When looking for a particular product, most take
their time: 66% compare prices and seek a bargain,
39% look for other brands of the product that are
available, 26% examine the packaging of other brands
and 19% look for innovation. A minority are decisive:
without hesitation, 20% select the supermarket’s own
brand and 17% choose the national brand.
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BOBST dedicated retrofit & upgrade
projects help Chiyoda Europa to
consolidate their leading position
in the decorative print market
BOBST and Chiyoda Europa enjoy a longstanding relationship in the
field of decorative printing. Their latest collaboration is focused on
two large scale R&D retrofit and upgrade projects for two of Chiyoda’s
installed gravure printing presses

In 2021, BOBST completed the first of two projects:
the retrofitting of one of Chiyoda Europa’s gravure
printing presses. The project consisted of bringing
the press up to date in terms of automation and
motorization, and making it more reliable and
efficient, curbing downtime and maintaining it at
the peak of productivity. The complete overhaul
involved the replacement of a number of machine
components, including all motors and drive systems
of web handling. It also involved the addition of a
pre-conditioning group composed of four drums,
with the aim of flattening and stabilizing the film of
PVC, the latter being an upgrade aimed at ensuring
the final product quality is always the best.
“We are very satisfied with the way the BOBST
team brought this project to a successful completion
according to schedule,” commented Guy Lambrichts
and Kris Reynders, Maintenance Managers, Chiyoda.
“This was not a foregone conclusion, given the added
challenges of installing the new parts in the limited
space available, and without increasing machine
downtime and costs.”
The outcome of this project and the longstanding
collaboration between the two companies in this
specialized field of the printing industry spurred
confidence over a second R&D project, this time
focused on enabling the press to handle new types of
finishing of the final product.
Printed substrates for decorative applications
come in a multitude of designs: from reproduction of
wood, stone, or fabric, to abstract designs. This, along
with their durability, cost effectiveness and design
originality, makes them popular as alternatives to
more conventional décor materials like veneer.

Overview of the BOBST gravure printing press in Chiyoda Europa NV production plant

E

stablished in Genk, Belgium, Chiyoda Europa NV,
part of Japan-headquartered Chiyoda Gravure
Corporation, specializes in the manufacture
of premium decors and printed flexible materials
that can be used for a wide range of decorative
applications and are suitable for a variety of technical
carriers. These include laminated floors, wall and
ceiling panels, worktops and other applications for the
furniture and interior/outdoor decoration industries.
Chiyoda Europa masters the full production process
in-house: It develops the substrates’ designs, has
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gravure cylinder engraving and ink production
facilities, and a production hall equipped with seven
gravure printing lines, all supplied by BOBST.
Gravure printing is the technology of choice for
production of high-end decorative applications
because it can meet the applications’ specific
requirements. These include wide printing widths,
highly sensitive drying systems specifically designed
for handling substrates that can range from thin paper
to PVC films, highest printing quality, and sophisticated
inking systems for optimal process consistency.

“As a converter, we must have the capability
of fulfilling the changing marked requirements
stemming from the increase in design varieties, their
complexity, and types of substrates, while preserving
the efficiency of our operation and the quality of
our production,” explained Brittany Laing, PhD, R&D
Project Engineer at Chiyoda. “To do that, we need
to add new processes and extend the technical
capabilities of our equipment as and when required,
to make sure we can satisfy all of our clients’ new
product specification and applications.”
This is the reason why Chiyoda and BOBST also
worked on a technological update project for paper
and PVC that was completed early in 2022 on another
BOBST gravure printing line installed in Chiyoda
Europa’s production facility in Genk.
It was a project that was run on two parallel R&D
tracks by BOBST and Chiyoda, which came together
to build a solution that involves the development
of a UV lacquering and varnishing unit built to
fulfill Chiyoda final product specifications of high
grammage coating, inline in the gravure press.
The Retrofit & Upgrade team at Bobst Italia, in
San Giorgio Monferrato, Italy, was excited about
the scope of this project that related to a large
web width machine – 2300 mm – which is typical
of decorative printing applications. This requires
dedicated technical adaptations, such as calibrating
the temperature on the web during UV curing in such
a way to prevent any web elongation or distortion
that would impact the quality of the output.
Instrumental to the timely completion of the project
and to its success was the possibility to test and verify
the quality and efficiency of it at each stage of its R&D
development in the Competence Center and inhouse
laboratory of Bobst Italia, in Italy. The Competence
Center, which is BOBST’s Center of Excellence
for gravure, laminating and coating technology,
houses gravure printing lines, laminators as well as
a production scale pilot coating line equipped with
nine different coating systems.

Detail of the new preconditioning group that was part of

” This has been a challenging project but at BOBST
we thrive on challenges, and we know by our
experience of working alongside the Chiyoda Europa
R&D and technical team, that together we could make
a success of it,” concluded Massimo Buttiero, Upgrade
& Retrofit Sales Manager, Bobst Italia.

the retrofit project

https://www.bobst.com
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