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Ποτέ η συσκευασία δεν ήταν πιο σημαντική απ’ 
ότι τώρα μετά την πανδημία.

Οι τάσεις έχουν αλλάξει. 

Οι μάρκες και οι προμηθευτές συσκευασιών θα 
πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι για να παραμείνουν 
ανταγωνιστικοί και να ευδοκιμήσουν μπροστά 
στις νέες προκλήσεις της αγοράς. 

Οι επαγγελματίες της συσκευασίας θα πρέπει να 
διαιωνίσουν και να επεκτείνουν την προσωπική 
σχέση μεταξύ των εμπορικών σημάτων τους και 
των καταναλωτών. Θα πρέπει να αγκαλιάσουν τις 
νέες ευκαιρίες για 
● την προώθηση της βιωσιμότητας, 
● τη μεγιστοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας, 
● τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, 
● την ενσωμάτωση μοντέρνων πρακτικών 
σχεδιασμού συσκευασιών και 
● τη δημιουργία αποδοτικότητας.

Ο σχεδιασμός της συσκευασίας, οι προτιμήσεις 
των καταναλωτών και οι τάσεις της τεχνολογίας 
συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν 
την αγορά του μέλλοντος. 
● Σύνδεση με την τεχνολογία
    (QR – virtual reality)
● Περισσότερο στυλ στις αυτοκόλλητες ετικέτες
● Εξατομικευμένες συσκευασίες

● Διαφοροποίηση (εποχιακές συσκευασίες, 
τουριστικές κλπ)
● Unboxing (μέσω των εφαρμογών Ιnstagram 
μεταξύ όλων, αλλά και YouTube, Facebook, 
Twitch, Tik Tok ή απλά WhatsApp) On-line αγορές 
● Ηρεμία, χαρά, ελαφρότητα – μινιμαλιστικές 
τάσεις
● Πρωτοτυπία στις γραμματοσειρές
● Σημασία έχουν οι λέξεις
● Νέα χρήση των χρωμάτων
● Πολύ-λειτουργικές συσκευασίες
● Τάσεις μασκότ
● Κινούμενα σχέδια

Η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζει τον 
τρόπο λειτουργίας των εμπορικών σημάτων και η 
τεχνολογία ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των εμπο-
ρικών σημάτων, των προμηθευτών, των καταναλω-
τών και του περιβάλλοντος τους. 

Στο διήμερο Συνέδριο Pack & Label Days 23, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Φεβρου-
αρίου στην έκθεση GRAPHICA – MEC Παιανία 
θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 
όλες τις τελευταίες και καινοτόμες εξελίξεις για 
την συσκευασία και την ετικέτα.

Γιώργος Τριανταφύλλου
Εκδότης

από τον εκδότη
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Αλλαγή χρονιάς -  αλλαγή σκυτάλης
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Ε  ίναι πάντα δύσκολη η αλλαγή σκυτάλης σε μια 
οικογενειακή επιχείρηση. Ένας πατέρας δημι-
ουργεί για μια ζωή σε μια επιχείρηση που τη 

νιώθει κι αυτή παιδί του. Μια μέρα έρχεται η στιγμή 
που πρέπει να την εμπιστευτεί στο βιολογικό του 
παιδί. Εκεί βρίσκεται η διαχρονική Ελληνική ιστορία 
της επιχειρηματικότητας που ή φέρνει καινοτομία, 
ανάπτυξη, διαφοροποίηση, εξέλιξη ή δύση, σπατά-
λη, αφανισμό. 

Το εξώφυλλο είναι εμπνευσμένο από μια ιστορία 
της πρώτης περίπτωσης. Ο Κώστας Χριστόπουλος, 
τρίτη γενιά ποτοποιός στην Καλαμάτα, με μεράκι και 
αγάπη, σίγουρα και μεθοδικά, βγάζει την κάποτε οι-
κογενειακή ποτοποιία στο προσκήνιο, επιλέγοντας 
δημιουργικό γραφείο από την Αθήνα, με πελάτες πο-
λυεθνικές εταιρείες. Σκοπός του να πάρει την εμπει-
ρία του στο σχεδιασμό προϊόντων και να δώσει την 
εικόνα που οφείλει στο προϊόν που παράγει με αγά-
πη, ένα πρωτότυπο, φρέσκο και κλασικό προϊόν λικέρ 

σε δυο εμβληματικές γεύσεις. Ένα λικέρ "άσμα" των 
ηδύποτων μαστίχας, με φυσικά εκχυλίσματα, χωρίς 
χημικές αρωματικές ύλες, και ένα δυνατό blend από 
πολλα και διάφορα αρώματα με αφεντικό την κανελα, 
το γαρύφαλλο και το μοσχοκάρυδο. Τα όνοματά τους: 
ΛΙΚΕΡΑΣΜΑ Μαστίχα και ΛΙΚΕΡΑΣΜΑ Διάφορο, που 
σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνει αδιάφορο!

Η ομάδα της Asterias, όντας δίπλα σε μια βραβευ-
μένη για το Ούζο της ποτοποιία, εμπνεύστηκε το όνο-
μα ΛΙΚΕΡΑΣΜΑ ώστε να μπορέσει να αποδώσει μέσα 
σε μια νέα λέξη-μάρκα-ποίημα, το προϊόν και τη συ-
νηθισμένη χρήση του, όπως από τα παλιά, μιας και η 
ποτοποιία τριτης γενιάς, ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το 1958.

Η φιάλη ματ βαμμένο γυαλί, με χρυσά και χρωματι-
κή κωδικοποίηση των δυο για την ώρα γεύσεων, πο-
λυτελής με ξύλινο καπάκι φελλό, ξεχωρίζει και θες να 
την έχεις στη συλλογή του μπαρ του σπιτιού σου. Στο 
εξώφυλλο σε 3D Render με "χειροποίητο" μοντέλο 
από την ομάδα 3D Design της Asterias.

Καλοτάξιδο και γλυκό 2023.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
OΔΗΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

heidelberg.com/gr

Π. Μπακογιάννη 26,14451 Μεταµόρφωση
Τηλέφωνο: 210 2805500, heidelberg.com/gr

Heidelberg Hellas AEE
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HellasTrace 

Διαμάντι της Ελληνικής
Οικονομίας 2022

Ο  GS1 Association-Greece, ανταποκρινόμε-
νος στις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών 
του για διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυ-

σίδα και ακρίβεια πληροφοριών για τα διακινούμενα 
προϊόντα, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία HellasTrace. 

Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς εταίρους να 
λαμβάνουν πληροφορίες κατά τη διακίνηση των 
προϊόντων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και να 
απαντούν στα ερωτήματα Τι, Πού, Πότε και Γιατί, 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών 
αλλά και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για 
αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες. 

Η πλατφόρμα HellasTace έχει αναπτυχθεί με βάση 
το διεθνές πρότυπο EPCIS του GS1 (ISO/IEC 19987) 
για την καταγραφή ”γεγονότων”, δηλαδή δεδομένων 
που αφορούν το προϊόν μαζί με την χρονική στιγμή 
που αυτά συμβαίνουν, και επιτρέπει την τυποποιη-
μένη καταγραφή τους σε προκαθορισμένα σημεία 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια δεδομένα μπο-

ρούν να αναφέρονται σε μια κίνηση, όπως είναι μία 
παραγγελία που αποστέλλεται από την αποθήκη σε 
ένα κατάστημα λιανικής, ή μπορούν να είναι βήματα 
στην μια διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα συ-
γκομιδή ή κατάψυξη. Ο παραπάνω συνδυασμός προ-
σφέρει στους εμπορικούς συνεργάτες πλήρεις, ακρι-
βείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το ιστορικό του 
προϊόντος. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά μπορούν 
να κοινοποιηθούν σε άλλους εμπορικούς εταίρους, 
αρχές και καταναλωτές. 

Η υπηρεσία HellasTrace απευθύνεται σε οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις που ήδη ακολουθούν ή επι-
θυμούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την ιχνηλα-
σιμότητα προϊόντων και θα είναι σύντομα διαθέσιμη 
στην ελληνική αγορά για τα μέλη του GS1 Association-
Greece. Εντός του έτους, αναμένεται η δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής της που 
βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, με ελληνική εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των νωπών φρούτων. 
Περισσότερες πληροφορίες:
www.gs1greece.org\hellastrace 

Η  Kapelis Packaging διακρίθηκε για τέταρτη 
συνεχόμενη φορά ανάμεσα στις δυναμικότε-
ρες Ελληνικές επιχειρήσεις και βραβεύτηκε ως 

“Diamond of the Greek Economy 2022” για την υγιή 
και αναπτυσσόμενη επιχειρηματική της δραστηριότη-
τα. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τις δυναμι-
κότερες και υγιέστερες ελληνικές επιχειρήσεις, στηρι-
ζόμενη σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και 
κριτήρια όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, 
η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κ.λπ. 
Η επανάληψη της διάκρισης έρχεται ως επιστέγασμα 
των νέων επενδύσεων της εταιρείας, όπως την αγορά 
δεύτερου κτηρίου 4.000 τ.μ. υψηλών προδιαγραφών 

και της κατασκευής clean room για την παραγωγή 
των οικολογικών χάρτινων σκευών Halopack®, αλλά 
και της διαρκούς 
επένδυσης σε έμ-
ψυχο δυναμικό, 
επισφραγίζοντας τη 
δυναμική παρουσία 
της εταιρείας στην 
Ελληνική αγορά και 
διατηρώντας την 
ηγετική της θέση 
στον τομέα της συ-
σκευασίας. 

Wς 

Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
                VANGUARD

 
Η Vanguard είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας επίπεδων εκτυπωτών UV για σήμανση, 
διακόσμηση, επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανία και συσκευασία και αποτελεί μέλος του Durst Group.

Έχει τιμηθεί με 9 βραβεία της SGIA Product of the Year (Προϊόν της Χρονιάς) επί συνεχόμενα χρόνια και με δύο 
βραβεία Pinnacle Product σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εκτυπωτών. 

• Eλκυστική σχέση τιμής/απόδοσης

• Τεχνολογία σκλήρυνσης LED

• Ράβδοι ιονισμού που εξαλείφουν τον         
στατικό ηλεκτρισμό

• Μαγνητική ράγα κίνησης του φορέα των 
κεφαλών εκτύπωσης

• Μέγεθος σταγόνας 5 πικολίτρα

• Ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 1.200 dpi

• Μελάνια με GreenGuard πιστοποίηση

• Χρώματα CMYK, Lc, Lm, W, V

• Περιοχή εκτύπωσης 127 εκ. x 254 εκ. 

• Ταχύτητα παραγωγής 74 τ.μ. ή 119 τ.μ./ώρα

• Δυνατότητα αναβάθμισης της ταχύτητας 
παραγωγής στον χώρο εργασίας

GREENGUARD
CERTIFIED INK

VK300D-HS

157x318 εκ.

VK300D-HVT

157x318 εκ.

VK300-SS

127x254 εκ.

VR5D-E

127x254 εκ.

VKR3200-HS

127x254 εκ.

GROWING YOUR BUSINESS TOGETHER

EN

DURST WORKFLOW  
SOFTWARE FOR LARGE 
FORMAT PRINTING

DURST 
WORKFLOW

Lino A.E.B.E.   Λεωφόρος Συγγρού 188, Καλλιθέα, Αθήνα,  Τ. 210 9010 635,  info@lino.gr - www.lino.gr

LINOGROUP
System & Software Integrator

Εκθεση 

GRAPHICA 2023 

περίπτερο 304 
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Η ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ κάνει ένα βήμα 
μπροστά στην αειφόρο συσκευασία 
για τον κλάδο των φρούτων
και λαχανικών

Η  μείωση των πλαστικών μίας χρήσης είναι ένας 
σημαντικός στόχος που επηρεάζει πολλούς 
τομείς της βιομηχανίας, πολύ περισσότερο 

αυτόν της παραγωγής και διανομής τροφίμων.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται πλέον δρα-
στήρια και ο χώρος της συσκευασίας φρούτων και 
λαχανικών. 

Η συνεργασία της DS Smith με την Ένωση Αγρο-
τών Συνεταιρισμένων (Ε.Α.Σ.) Καβάλας σε ένα 
project αντικατάστασης πλαστικής συσκευασίας 
μιας χρήσης, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση που 
φανερώνει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει η συσκευασία στην επίτευξη των περιβαλλο-
ντικών στόχων.

Η Ε.Α.Σ. Καβάλας διαθέτει μια μακρόχρονη πορεία 
στον κλάδο της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπο-
ρίας αγροτικών προϊόντων όπως σιτηρά, ελαιόλαδο, 
ακτινίδια, σπαράγγια και λοιπά προϊόντα. Μέλη της 

αποτελούν οι παραγωγοί των επαρχιών Καβάλας, Νέ-
στου και Θάσου.

Ο Συνεταιρισμός μεταξύ άλλων διαχειρίζεται εξα-
γωγές ακτινιδίων των παραγωγών μελών του, οι οποί-
ες προορίζονται για αγορές της Ευρώπης αλλά και για 
υπερατλαντικές αγορές όπως ο Καναδάς.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Τα τελευταία 3 χρόνια ο πελάτης εξέφραζε την 

έντονη επιθυμία του να αντικαταστήσει ένα μέρος 
των πλαστικών του συσκευασιών μιας χρήσης με χάρ-
τινες, αναδεικνύοντας και με αυτό τον τρόπο τη δέ-
σμευσή του στην αειφόρο ανάπτυξη. Η επιθυμία αυτή 
μετουσιώθηκε σε ένα νέο project συνεργασίας με την 
DS Smith για την αντικατάσταση μέρους των πλαστι-
κών συσκευασιών (PET) που χρησιμοποιούσε για τα 
ακτινίδια, βάρους 1kg, με μία  χάρτινη συσκευασία 
που διαθέτει καπάκι.
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Η συσκευασία όφειλε να ανταποκρίνεται στην νέα 
πρόταση που ήθελε να επικοινωνήσει ο πελάτης 
στους καταναλωτές, με σλόγκαν “go green”, προσφέ-
ροντας μια ασφαλή και ποιοτική λύση συσκευασίας 
που είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Επιπλέον η συσκευασία όφειλε να προσελκύει τον 
καταναλωτή με νέα εμφάνιση, να είναι εύκολη στη 
χρήση και όλα αυτά διατηρώντας τον κρίσιμο ρόλο 
της που είναι η αντοχή της και η προστασία του προ-
ϊόντος ειδικότερα στο απαιτητικό ταξίδι της στις διε-
θνείς αγορές.

Η ΛΥΣΗ
Όλη η διαδικασία σχεδιασμού της συσκευασίας έγι-

νε σε στενή συνεργασία με τον πελάτη ενώ η τελική 
συσκευασία προέκυψε από τις συνέργειες των τμημά-
των σχεδιασμού και πωλήσεων της DS Smith Ελλάδος 
και Ρουμανίας.

Η λύση που προτάθηκε είναι μια συσκευασία τύ-
που PUNNET από κυματοειδές χαρτί που κλείνει με 
καπάκι, που ο σχεδιασμός του χαρίζει ελκυστική εμ-
φάνιση και επιτρέπει την οπτική επαφή με το προϊόν 
που συσκευάζει.

Επίσης η DS Smith εφάρμοσε το καινοτόμο εργα-
λείο σχεδιασμού Circular Design Metrics που επιτρέ-
πει την ποσοτική απεικόνιση του αποτυπώματος που 
έχει μία λύση συσκευασίας στο περιβάλλον και έτσι να 
αναδείξει στον πελάτη τη βελτίωση που επιτυγχάνει 
με τη νέα συσκευασία.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Τα βασικά “Green” οφέλη που προσφέρει η συ-

σκευασία:

● αποτελείται 100% από ανανεώσιμες πηγές πρώ-
των υλών

● είναι 100% ανακυκλώσιμη

● κάνει χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών σε με-
γάλο ποσοστό (91%)

● επιτυγχάνει μείωση κατά 85% του ανθρακικού 
αποτυπώματος (carbon footprint) σε σύγκριση με την 
τρέχουσα πλαστική συσκευασία

Επιπλέον σε ότι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και 
την εμπειρία του καταναλωτή:

● είναι κατάλληλη για τη μεταφορά 10 punnets στο 
χάρτινο τελάρο που χρησιμοποιεί ήδη o πελάτης

● ανταπεξέρχεται των ειδικών απαιτήσεων μεταφο-
ράς σε όρους υγρασίας και αντοχής στοίβαξης

● έχει μια φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση που ανα-
δεικνύει τη νέα τοποθέτηση της εταιρείας “go green”

● είναι εύκολη στη χρήση από τον καταναλωτή και 
επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωσή της

● Δήλωση πελάτη:

● «Ο σκοπός του Συνεταιρισμού ήταν η εξέλιξη με 
γνώμονα πάντα την προσφορά ποιοτικών προϊόντων 
που να αναδεικνύουν τη δουλειά του παραγωγού και 
να προσδίδουν αξία στον καταναλωτή. Η αξία αυτή 
είναι πλέον αναπόσπαστη με την προσέγγιση της αει-
φόρου ανάπτυξης, από τις καλλιεργητικές μεθόδους 
που εφαρμόζουμε μέχρι και τη συσκευασία. Στην 
προσπάθεια αυτή η συνεργασία με την DS Smith μας 
απέδωσε πολλαπλά οφέλη! Θέσαμε ως στόχο την 
ανάπτυξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον συσκευα-
σίας και το πετύχαμε συνδυάζοντας ταυτόχρονα ένα 
ωραίο οπτικό αποτέλεσμα με μια συσκευασία που 
εξακολουθεί να είναι εξίσου λειτουργική και εύκολη 
στην ανακύκλωση».

● Δήλωση Design and Innovation Manager. 

● «Η ευκαιρία που μας δόθηκε από την Ε.Α.Σ. Κα-
βάλας να συμμετάσχουμε σε αυτή την ανάπτυξη μας 
επέτρεψε να εφαρμόσουμε τα Circular Design Metrics 
και να προτείνουμε μία λύση που αναδεικνύει την φι-
λικότητα προς το περιβάλλον της συσκευασίας από 
κυματοειδές χαρτόνι, χωρίς καμία έκπτωση στην 
αντοχή και την χρηστικότητά της. Είναι σημαντικό 
για εμάς ότι μπορούμε να στηρίζουμε τον πρωτογε-
νή τομέα παραγωγής της ελληνικής αγοράς με λύσεις 
συσκευασίας που σέβονται το περιβάλλον και αναδει-
κνύουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων που 
μεταφέρουν».

● Το έργο της DS Smith για την αντικατάσταση του 
πλαστικού υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα έρευ-
νας και ανάπτυξης ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών 
για την υποστήριξη της δέσμευσης της εταιρείας να 
προσφέρει σε όλους τους πελάτες της 100% ανακυ-
κλώσιμες συσκευασίες εντός των επόμενων 2 ετών 
και της πιο μακροπρόθεσμης δέσμευσής της στο να 
ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται όλες οι 
συσκευασίες της έως το 2030.

https://www.dssmith.com

“Όπως αναφέρουμε και πολύ συχνά, 
η περιουσία της VIEPA είναι οι άνθρωποι της.” 

Από την μέρα που ιδρύθηκε η 
VIEPA μέχρι και σήμερα διατηρεί 
απαράλλαχτα τα χαρακτηριστικά 
του πυρήνα της που την κάνουν 
ανθρωποκεντρική και ανταγωνιστική 
στην αγορά. Η προσφορά αξιόπιστων 
μηχανών χάρης την συνεργασία με 
έμπιστους και ποιοτικούς προμηθευτές, 
η προσφορά καινοτόμων και 
προσαρμοσμένων λύσεων, η συνεχή 
υποστήριξη των πελατών ακόμα και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου 
και τέλος οι μακροχρόνιες σχέσεις 
και συνεργασίες με τους πελάτες 
της VIEPA είναι λίγα παραδείγματα.

Το όνομα της εταιρεία μας, έχοντας 
καταξιωθεί σαν μια από τις καλύτερες 
εταιρείες σχεδιασμού και κατασκευής 
μηχανών συσκευασίας και γραμμών 
παραγωγής, μας βοήθησε στο να 
αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε 
μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα 
έργα. Για να μπορέσουμε να 
ανταπεξέλθουμε σε τέτοια έργα, 
επενδύσαμε σε επιστημονικό 
προσωπικό, είτε με εσωτερικές 
προαγωγές εργαζομένων σε καίριες 
θέσεις ή με προσλήψεις μηχανολόγων, 
ώστε το τμήμα σχεδιασμού 
να επανδρωθεί περισσότερο.

 Όπως αναφέρουμε και πολύ συχνά, η περιουσία της VIEPA είναι οι άνθρωποι 
της. Η ανάπτυξη της εταιρείας βασίστηκε εξαρχής στους ανθρώπους της. Το 
αντικείμενο εργασίας μας απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων στη 
διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων μας. Έτσι δίνουμε μεγάλη 
σημασία στην πρόοδο, ανάπτυξη και ικανοποίηση του προσωπικού μας. 
Η δραστηριότητα της εταιρείας μας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εξής 
κατηγορίες:
•  Μηχανές Συσκευασίας (σε κουτί, Χ/Β, κ.α.)
•  Συστήματα Διακίνησης
•  Ρομποτικές Εφαρμογές
•  Γραμμές Παραγωγής

Τριφυλίας 35 13674
2102444207
www.viepa.gr
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Βασικά στοιχεία του έργου   
Το έργο αφορά την εγκατάσταση μηχανήματος 

υψηλής καινοτομίας για την παραγωγή φλεξογραφι-
κών φωτοπολυμερικών πλακών. Πρόκειται για ένα 
έργο που προσέδωσε σημαντική προστιθέμενη αξία 
αυξημένης παραγωγικότητας και βιώσιμου οφέλους 
στην παραγωγική αλυσίδα της ICR Ιωάννου A.B.E.E. 
Πρόκειται για την εγκατάσταση τoυ μηχανήματος 
Catena E.

Τα οφέλη από την αξιοποίηση του φωτιστικού 
Catena E, τόσο στην διαδικασία παραγωγής κλισέ (της 
ICR Ιωάννου Α.Β.Ε.Ε.), όσο και για τους τελικούς πελά-
τες συμπυκνώνονται ως ακολούθως:

●Αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση αυτόματου 
φωτιστικού Catena E στην Ελλάδα, που ενσωματώνει 
όλες τις τελευταίες καινοτομίες ενός παγκόσμιου ηγέ-
τη στον κλάδο της προεκτύπωσης της XSYS.

●Είναι το μοναδικό φωτιστικό με κλειστό κύκλω-
μα led ταυτόχρονου φωτισμού, προλαμβάνοντας την 
πιθανότητα ακόμα και σκόνης στην επιφάνεια της 
φωτοπολυμερικής πλάκας, συνεπώς και των προβλη-
μάτων που θα δημιουργούνταν από αυτή.

●Εξαλείφει το λάθος από ανθρώπινο παράγο-
ντα, κατά τη διαδικασία φωτισμού, δεδομένου των 
συστημάτων αυτοματισμού που διαθέτει στο Catena 

E και πιο συγκεκριμένα με το: “auto calibrating system 
front and back exposure” και το: “intelligent back 
exposing matching size”.

●Παρέχει FTD (flat top dot) άριστης ποιότητας 
και ομοιόμορφης σκληρότητας σε όλη την επιφά-
νεια του κλισέ.

●Εγγυάται υψηλή και σταθερή επαναληψιμότη-
τα, εκπληρώνοντας τις σημερινές απαιτήσεις του κλά-
δου της Φλεξογραφίας.

●Προσφέρει ευκολία χειρισμού, εξοικονόμηση χρό-
νου και αύξησης της παραγωγικότητας κατά την διαδι-
κασία παραγωγής του κλισέ καθώς η επεξεργασία γίνε-
ται 40 - 50% ταχύτερα συγκριτικά με άλλα συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα για το Catena, εδώ: (novacel.
gr/thermoflexx-catena-e80-led-exposure-for-flexo-
plates).

Η Novacel Hellas πέραν της εγκατάστασης των μη-
χανημάτων, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο και πι-
στοποιημένο προσωπικό, ανέλαβε και την ολοκληρω-
μένη παρακολούθηση της τεχνικής υποστήριξης των 
συγκεκριμένων λύσεων.

Δηλώσεις των πρωταγωνιστών   
Για το έργο ο κος. Γιάννης Ιωάννου CEO της ICR 

Ιωάννου A.B.E.E., δήλωσε:

«Η ICR επεκτείνει ουσιαστικά την ποιότητά της, με 
τη νέα επένδυση σε μηχάνημα ταυτόχρονου φωτι-
σμού νέας τεχνολογίας LED της XSYS, θέτοντας την 

Νέο έργο της Novacel Hellas, 
εφαλτήριο για ακόμα
πιο δυνατή συνέχεια

Την Novacel Hellas επέλεξε η ICR Ιωάννου Α.Β.Ε.Ε. 
για την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής 
γραμμής της.

Discover the future of packaging

Global Pack

FOODTECH
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ποιότητα του κλάδου της φλεξογραφίας σε υψηλό-
τατα στάνταρ. Καινοτομούμε ακόμα μια φορά με 
πρωτοποριακό εξοπλισμό, παρέχοντας λύσεις σε μια 
συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά. Η συγκεκριμένη 
επένδυση μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πέ-
ραν της ποιότητας και στην ταχύτητα ανταπόκρισης 
στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελάτων μας. Η επι-
λογή μας βασίστηκε στη παραδοσιακά καλή συνεργα-
σία μας με την Novacel Hellas από το 2003, ενώ στο-
χεύουμε να τη διευρύνουμε με περαιτέρω επενδύσεις 
σε αυτοματοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.».

Για το έργο ο κος. 
Αλέξανδρος Ζαν-
νής (Senior Sales 
Supervisor) εκ μέ-
ρους της Novacel 
Hellas, δήλωσε:

«Η ICR Ιωάννου 
προχώρησε σε μια 
σημαντική επένδυ-
ση, σε ένα μηχάνημα 

τελευταίας τεχνολογίας και θα μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της 
ακόμα καλύτερα. Παρότι οι τρέχουσες οικονομικές 
συνθήκες είναι δύσκολες, η αγορά της φλεξογραφίας 
προβλέπεται ότι θα αυξάνεται κάθε χρόνο και η επέν-
δυση αυτή αποτελεί την βάση για την αύξηση της πα-
ραγωγικής δυναμικότητας.».

Προφίλ εταιρειών
Ποια είναι η ICR Ιωάν-

νου A.B.E.E.

Η εταιρεία ICR Ιωάννου 
δραστηριοποιείται από το 
1957 στα προεκτυπωτικά 
μέσα στον κλάδο της βαθυ-
τυπίας και φλεξογραφίας.

Η εξαγωγική της 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α 
ανά τον κόσμο, βα-
σίζεται στην προ-
στιθέμενη αξία των 
καινοτόμων προ-
ϊόντων και στην 
πολυετή τεχνογνω-
σία της. Η εταιρεία 
συνεργάζεται  με 
κορυφαίους εκτυ-
πωτές, υποστηρί-
ζοντας την ανάπτυ-
ξή τους και ταυτόχρονα διαδίδοντας την τεχνολογία 
τους. Επίσης διαχειρίζεται συστηματικά νέες ιδέες, 
αναπτύσσοντας προϊόντα με βάση τις τάσεις της αγο-
ράς και τη νέα τεχνολογία. H εταιρεία σήμερα έχει την 
έδρα της στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, 
ενώ διατηρεί τρία σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική.

Ποια είναι η Novacel Hellas

Η Novacel Hellas αποτελεί όμιλο εταιρειών με πάνω 
από 20 ετή εμπειρία δραστηριότητας σε ένα ευρύ φά-
σμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό), κυρίως στους τομείς της εκτύπω-
σης, της προεκτύπωσης, της συσκευασίας αλλά και 
των ευρύτερων βιομηχανικών λύσεων, ενδεικτικά με: 
(εισαγωγή και προμήθεια βιομηχανικών μηχανημάτων 
και αναλωσίμων, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξης 
μηχανημάτων, αλλά και παραγωγή και προμήθεια λοι-
πών προϊόντων και υπηρεσιών για τους ανωτέρω το-
μείς δραστηριότητας). 
Η εταιρεία από το 1998 
που ιδρύθηκε, επιζητεί 
να δημιουργεί συνεχώς 
διατηρήσιμη προστι-
θέμενη αξία, για τους 
πελάτες, τους ανθρώ-
πους, τους μετόχους, 
αλλά και το ευρύτερο 
το κοινωνικό και φυσι-
κό περιβάλλον.

MINITEC -  Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

MiniTec Hellas Α.Ε. - Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 115 - Αχαρνές Αττικής - 210 24 01 444 - info@minitechellas.gr 

Λύσεις μεταφοράς για κάθε χώρο παραγωγής:

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ευελιξία στην εταιρεία σας, σας 
προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία επιλογών μεταφοράς, όπως 
ραουλόδρομοι, μεταφορικές ταινίες, ερπύστριες και το σύστημα 
μεταφοράς TSG. Αντιλαμβανόμενοι την σημασία της έγκαιρης 
τοποθέτησης των προϊόντων στη σωστή θέση και χρόνο, καθώς και 
την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου παραγωγής, σχεδιάζουμε και 
κατασκευάζουμε προσαρμοσμένες γραμμές διακίνησης, ανάλογα με 
τις ανάγκες σας.    

Κατασκευή δομικών μερών μηχανών, βάσει σχεδίου:
Επωφεληθείτε και εσείς από την υπηρεσία μας και την ποιότητα κατασκευής των προϊόντων μας. Το προσωπικό της 
MiniTec Hellas Α.Ε. είναι σε θέση να συναρμολογήσει με ακρίβεια και λεπτομέρεια, κάθε κατασκευαστικό σχέδιο, 
είτε είναι δικής σας προμήθειας, είτε όχι. Όλες οι κατασκευές μας παραδίδονται άμεσα και χαρακτηρίζονται από 
εύκολη πρόσθεση και αφαίρεση προσαρτημένων επιμέρους τμημάτων.

Β) Οι έμπειροι τεχνικοί μας σε συνεργασία με την εταιρεία AXL 
Imperial LTD ολοκλήρωσαν με επιτυχία  την κατασκευή ενός ακόμα 
δομικού μέρους μηχανής. Ευχαριστούμε πολύ, την εταιρεία AXL 
Imperial LTD για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, που επέδειξε 
στην εταιρεία μας, για την υλοποίηση του έργου.  

Α) Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και τη 
συναρμολόγηση, βάσει σχεδίου,  του εικονιζόμενου δομικού μέρους. 
Ευχαριστούμε πολύ, την εταιρεία Gizelis Robocs για τη συνεργασία 
και την εμπιστοσύνη, που επέδειξε στην εταιρεία μας, για την 
υλοποίηση του έργου.  
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H "BEB Etiket" αποφάσισε
για Durst Tau RSC-E"

Η  "Beb Etiket" ξεκίνησε τη λειτουργία της το 
2017, με μια προσέγγιση που βασίζεται σε μια 
καινοτόμο προοπτική και 25 χρόνια εμπειρίας 

στον χώρο.

Η Beb Etiket αξιοποίησε τις τεχνολογικές αλλαγές 
προκειμένου να ηγηθεί του κλάδου και να βελτιώσει την 
αξία του εμπορικού της σήματος, στοχεύοντας στη δη-
μιουργία της πιο επιτυχημένης υποδομής στην αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξασφάλισε ότι οι τεχνολο-
γικές εγκαταστάσεις είναι πάντα σε λειτουργία - χρησι-
μοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις 
διαδικασίες - από την παραγωγή έως τη διανομή.

Η Beb Etiket διατηρεί τις τεχνολογικές επενδύσεις 
της πάντα ενημερωμένες με τα υψηλότερα πρότυπα, 
βελτιστοποιώντας την προσέγγισή της στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες.

Συνεχίζοντας τις νέες επενδύσεις με στόχο τη μετά-
βαση στην ψηφιακή παραγωγή, η BEB Etiket επέλεξε 
την τεχνολογία DURST UV Inkjet RSC μετά από μακρο-
χρόνια έρευνα και αξιολόγηση σε ψηφιακά συστήμα-
τα σήμανσης και συσκευασίας.

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής και εταίρος της BEB Label κ. 
Saim GEZER: «Ως BEB ETİKET είμαστε αποφασισμένοι 
να συνεχίσουμε τις ψηφιακές επενδύσεις, που είναι η 
αναγκαιότητα της εποχής μας, και με την κατανόηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών προχωρήσαμε στην 
επένδυση της Durst Tau 330 RSC E. Διαπιστώσαμε επί-
σης ότι όλα αυτά τα κάνει με το χαμηλότερο κόστος 
μεταξύ των τεχνολογιών της αγοράς, σχεδόν στο ίδιο 
κόστος με τα συστήματα εκτύπωσης flexo. Όλα αυτά 
τα χαρακτηριστικά θα μας καταστήσουν ανταγωνιστι-
κούς στην αγορά, ειδικά στη δύσκολη κατάσταση που 
όλοι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή».

Ο διευθυντής πωλήσεων της LinoSistem, Hakan 
ŞAHİN, δήλωσε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευ-
γνωμοσύνη μας στην BEB Etiket, η οποία πιστεύει σε 
εμάς και στα προϊόντα DURST». Ο Hakan ŞAHİN συνε-
χίζει: «Αφού εξετάσαμε λεπτομερώς τη σημερινή αγο-

Άλλη μια εγκατάσταση DURST Tau RSC στη Σμύρνη/Τουρκία.
Η LinoSistem μέλος του LinoGroup, διανομέας προηγμένων τεχνολογιών ψηφιακής 
εκτύπωσης και παραγωγής, ανακοίνωσε ότι η "BEB ETIKET", που εδρεύει στη Σμύρνη, 
επένδυσε στο σύστημα ψηφιακής εκτύπωσης ετικετών DURST Tau 330 RSC UV-InkJet 
single-pass για τη μετάβαση στην ψηφιακή παραγωγή.

Integrated Printing Solutions
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ρά και επικεντρωθήκαμε στο μέλλον, είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι που η BEB Label επέλεξε την τεχνο-
λογία Durst για να συνεχίσει την ανάπτυξή της. Είναι 
σαφές ότι οι κορυφαίες δυνατότητες, η ευελιξία και η 
παραγωγικότητα της Durst Tau RSC ανταποκρίνονται 
σε όλες τις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου πελατών 
της BEB Label».

Το πιεστήριο διατίθεται σε πλάτος εκτύπωσης 330 
mm, προσφέροντας 4 και 8 χρώματα, συμπεριλαμ-
βανομένων των επιλογών πορτοκαλί, βιολετί, πράσι-
νου και λευκού, σε λειτουργία πλήρους ταχύτητας. Σε 
συνδυασμό με την εγγενή του ανάλυση 1200 x 1200 
dpi, το μικρότερο μέγεθος σταγόνας των 2pl και τα 
πρόσφατα αναπτυγμένα, υψηλής περιεκτικότητας σε 
χρωστικές ουσίες μελάνια Durst Tau RSC, ο εκτυπωτής 
παράγει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης.

Διαθέτει μια νέα λειτουργία αυτόματης συντήρησης 
για την αποφυγή διακοπών λειτουργίας και τη μείω-
ση του κόστους σέρβις. Ο αυτόματος καθαρισμός των 
κεφαλών εκτύπωσης πραγματοποιείται χωρίς επαφή 
από την ενσωματωμένη μονάδα συντήρησης, για κα-
λύτερη και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης.

Μια νέα λειτουργία εξοικονόμησης μελανιού επι-
τρέπει στους χρήστες της πλατφόρμας Tau RSC να 
μειώσουν το κόστος μελανιού κατά μέσο όρο 12% σε 
μια εκτυπωτική μηχανή με σύνθεση CMYK.

Τα πιεστήρια Durst RSC είναι εξοπλισμένα με το 
προηγμένο λογισμικό Durst Workflow Label και το λο-
γισμικό εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων, ώστε οι 
πελάτες να μπορούν να προετοιμάζουν γρήγορα τις 
εργασίες εκτύπωσης για την απαιτητική αγορά ετικε-
τών. Το λογισμικό Durst Analytics αναφέρει λεπτομε-
ρώς τα δεδομένα παραγωγής για την απόδοση της 
λειτουργίας.

Η παραγωγική ικανότητα των 1.020 m²/ώρα είναι 
εφικτή με ταχύτητα εκτύπωσης 52 μέτρων/λεπτό με 
πλήρη χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του λευκού.

Όλες οι επιλογές από το Tau 330 RSC μπορούν να 
τοποθετηθούν σαν αναβάθμιση στο μοντέλο RSC E, 
οι οποίες περιλαμβάνουν κύλινδρο ψύξης, εκτύπωση 
μεταβλητών δεδομένων ή τους εξωτερικούς ρολοφο-
ρείς jumbo.

Το πιεστήριο με 8 έγχρωμους σταθμούς (CMYK-
W-OVG) επιτυγχάνει έως και 95% προσομοίωση του 
χρωματικού χώρου Pantone. Μπορεί επίσης να ανα-
βαθμιστεί ώστε να τρέχει με ταχύτητα παραγωγής 
80m/min με όλα τα χρώματα.

Το Durst Tau 330 RSC E λειτουργεί ως αυτόνομος 
εκτυπωτής ή ως υβριδική λύση με την προσθήκη 
συμβατικών επιλογών φινιρίσματος. Αυτό δίνει στον 
χρήστη απεριόριστη ευελιξία όσον αφορά τα υλικά 
και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
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Global Pack, η νέα μεγάλη διεθνής 
έκθεση για την Συσκευασία
Συνέντευξη Θανάσης Παναγούλιας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος FORUM ΑΕ-Member of 
NürnbergMesse Group

All Pack Hellas: Ποιοι είναι οι παράγοντες 
που θα κάνουν την νέα έκθεση GLOBAL 
PACK να συμβάλλει καθοριστικά στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της 
συσκευασίας; 

Η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αυξημένη 
ζήτηση εξατομικευμένων προϊόντων και ιδιωτικής 
ετικέτας και η γενικότερη αλλαγή των καταναλωτικών 
συνηθειών, επέφεραν μεγάλες αλλαγές στην εφοδια-
στική αλυσίδα, τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και 
τη συσκευασία και έφεραν στο προσκήνιο την ανά-
γκη για ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της αλυ-
σίδας παραγωγής. Επίσης, η ευαισθητοποίηση του 
καταναλωτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλ-
λαγή, αλλά και οι νέες οδηγίες σχετικά με τη μείωση 
των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο πε-
ριβάλλον, σηματοδοτούν εξελίξεις στον τομέα του 
sustainable packaging. Η Global Pack, η νέα μεγάλη 
διεθνής έκθεση για την Συσκευασία, έρχεται ως απά-
ντηση στις νέες ανάγκες της αγοράς και τις παγκόσμι-
ες εξελίξεις. Η Global Pack, έρχεται να οδηγήσει την 
συσκευασία στην νέα εποχή καθώς οι εκθέτες της πα-
ρουσιάζουν προτάσεις και λύσεις που αφορούν ολό-
κληρη την αλυσίδα προϊόντων συσκευασίας. 

Εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πα-
ρουσιάσουν από υλικά και πρωτοποριακές τεχνο-
λογίες μέχρι καινοτόμα προϊόντα επεξεργασίας, τις 

τελευταίες τάσεις σχεδιασμού και εκτύπωσης και 
αποδοτικό εξοπλισμό για την σωστή αποθήκευση και 
μεταφορά των προϊόντων. Επίσης, αξίζει να σημειω-
θεί ότι η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους κλάδους 
της οικονομίας και εδώ έρχεται η 30χρονη παρουσία 
της FORUM ΑΕ στα εκθεσιακά δρώμενα, για να συμ-
βάλλει καθοριστικά στην επιτυχία και την εμπορική 
αποτελεσματικότητα. Με ποιον τρόπο; Ως διοργανώ-
τρια εταιρεία των μεγαλύτερων και εμπορικά επιτυ-
χημένων εκθέσεων στην χώρα μας (HORECA, FOOD 
EXPO, FOODTECH, XENIA, ARTOZA, OENOTELIA κ.λπ), 
οι οποίες συνολικά απευθύνονται σε διάφορους επι-
χειρηματικούς κλάδους, έχει καταφέρει να χτίσει μία 
βάση με περισσότερες από 100.000 επαφές - στελέχη 
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους βασικούς το-

Ο εκδότης του περιοδικού 
συσκευασίας All Pack Hellas, 
Γιώργος Τριανταφύλλου, 
συνάντησε και συνομίλησε 
με τον Θανάση Παναγούλια, 
Πρόεδρο & Διευθύνοντα  
Σύμβουλο της  FORUM ΑΕ-
Member of NürnbergMesse 
Group, σχετικά με την 
GLOBAL PACK.
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μείς της οικονομίας. Γεγονός που μας δίνει την δυνα-
τότητα για άμεση προβολή και προώθηση της Global 
Pack σε ένα ευρύ αλλά στοχευμένο κοινό, τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

Τέλος, σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό 
να αναφέρουμε ότι η FORUM ΑΕ, είναι μέλος του 
NürnbergMesse Group, που έχει στο portfolio του εκ-
θέσεις παγκόσμιου βεληνεκούς που επηρεάζουν κα-
θοριστικά τις εξελίξεις στον κλάδο της συσκευασίας 
και συγκεκριμένα της εκθέσεις FACHPACK, POWTECH 
& BRAUBEVIALE. Γεγονός το οποίο θα συμβάλλει κα-
θοριστικά στην επίτευξη του οράματος μας για μία έκ-
θεση με διεθνή εμβέλεια, θα ενισχύσει την γνώση μας 
επάνω στο κλάδο της συσκευασίας και θα μας δώσει 
ένα κανάλι άμεσης ενημέρωσης για τις τάσεις και τις 

εξελίξεις που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
τις οποίες θα έχουμε την δυνατότητα να παρουσιά-
σουμε και εμείς από την πλευρά μας στην ελληνική 
αγορά μέσω της Global Pack. 

All Pack Hellas: Πόσο διεθνοποιημένη θα 
είναι τόσο από πλευράς επισκεπτών όσο 
και εκθετών;

Το όραμά μας για τη Global Pack όπως είπα και νωρί-
τερα είναι η δημιουργία μιας έκθεσης η οποία θα απο-
τελέσει μια κομβική εμπορική συνάντηση για εκθέτες 

και εμπορικούς επισκέπτες όχι μόνο από την  Ελλάδα, 
αλλά και από αγορές στόχους του εξωτερικού όπως τα 
Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική. Ένα 
σημαντικό στοιχείο που φέρνει στο τραπέζι η FORUM  
ΑΕ, όσον αφορά την επίτευξη αυτής της διεθνοποίη-
σης, είναι η εμπειρία και τεχνογνωσία στην πραγματο-
ποίηση διεθνών στρατηγικών marketing και αποτελε-
σματικών προγραμμάτων Hosted Buyer. Κυρίως λόγω 
της FOOD EXPO -η οποία αποτελεί μια πραγματικά 
μεγάλη διεθνή έκθεση με πάνω από 300 διεθνείς εκ-
θέτες να συμμετέχουν και 5.000 ξένους αγοραστές να 
την επισκέπτονται κάθε χρόνο- έχει χτίσει ένα τμήμα 
dedicated στην εξωστρέφεια, αλλά και έχει διαμορ-
φώσει ένα ήδη καλά οργανωμένο δίκτυο από agents 
σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, έχουμε ήδη χαράξει μία 
σημαντική στρατηγική προβολής και προώθησης της 
έκθεσης στο εξωτερικό (digital advertisement, επι-
χειρηματικές αποστολές, παρουσία στις εκθέσεις του 
NürnbergMesse Group) με στόχο να προσελκύσουμε 
και ξένους εκθέτες αλλά κυρίως πάνω από 300 Hosted 
Buyers, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν περισσότερα 
από 5.000 b2b meetings με τους εκθέτες της.
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Σύντομη αναφορά στο  ΟΕΕ

Η Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού – 
Overall Equipment Effectiveness (ΟΕΕ) είναι μια από 
τις θεμελιώδεις έννοιες της Λιτής Παραγωγής και βα-
σικός δείκτης απόδοσης για κάθε ξεχωριστή γραμμή 
παραγωγής ή ολόκληρο εργοστάσιο. Υψηλός δείκτης 
OEE παραπέμπει σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 
εργοστάσιο με υψηλή παραγωγικότητα. Από την άλλη 
πλευρά, ένα χαμηλό ΟΕΕ σημαίνει ότι υπάρχει ένα 
"κρυφό εργοστάσιο" με αχρησιμοποίητους πόρους 
που δημιουργούν ζημιές αντί για αξία. Η μέτρηση του 
ΟΕΕ είναι ένα δυνατό και συνάμα απλό εργαλείο για 
τη διοίκηση παραγωγής, αλλά αποδίδει μόνο αν κα-
ταφέρνουμε να το μετρήσουμε με ακρίβεια. 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα συνολικό μέτρο από-
δοσης που βοηθά στην εστίαση της βελτίωσης στις πιο 
κρίσιμες (και κοινές) περιοχές απώλειας παραγωγικό-
τητας. Αυτά εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Διαθεσιμότητα

2. Απόδοση

3. Ποιότητα

Το ΟΕΕ μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμο-
ποιούμε το εργοστάσιο και τον εξοπλισμό παραγωγής 
μας. Δείχνει επίσης πόσο αποτελεσματικά μπορούμε 
να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες μας. 
Η σημασία του για την παραγωγή είναι μεγάλη, η πο-
σοτικοποίηση όμως αυτής της αξίας μπορεί να είναι 
δύσκολη. Και αφού τελικά αποτυπώνουμε ποσοστά, 
όλοι κατανοούμε ότι ένα  OEE 70% είναι καλύτερο 
από το 60%, αλλά τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την 
κερδοφορία μιας μονάδας;

Η «νομισματική»  αξία του ΟΕΕ
με απλές πράξεις

Αρκετά στελέχη της ανώτερης διοίκησης θεωρούν 
ότι η μέτρηση του ΟΕΕ αποτελεί δείκτη της συντήρη-
σης μόνο ή ακόμα και της παραγωγής. Δεν έχουν ίσως 
την εμπειρία να αντιληφθούν πως η μέτρηση του ΟΕΕ 
αφορά ολόκληρη την επιχείρηση,  και μόνο όταν η 
πληροφορία φτάσει σε όλα τα τμήματα και η προσπά-
θεια είναι συλλογική, τότε τα αποτελέσματα θα είναι 
θεαματικά! Με τη συμμετοχή όλων, η δυναμική του 
εργοστασίου μπορεί να αναδειχθεί.

Στην πράξη μάλιστα, υπάρχει δυσκολία από ανθρώ-
πους της παραγωγής να μετατρέψουν το ΟΕΕ από ένα 
απλό ποσοστό σε χρηματική αξία, ειδικά μάλιστα αν 
προσπαθούν να πείσουν για το οικονομικό αντίκτυπο 
που θα επέφερε μια επένδυση σε παραγωγικό εξοπλι-

Το ΟΕΕ ως οικονομικός δείκτης KPI 
και η χρήση του στην κοστολόγηση

Η αξία της μέτρησης του δείκτη OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
ως ένα από τα σημαντικότερα KPI οφείλεται στο γεγονός ότι αποτυπώνει 
αποτελεσματικά την παραγωγική λειτουργία από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Έχουν δημοσιευθεί άρθρα σχετικά με το ΟΕΕ, αλλά αυτή τη φορά 
εξετάζουμε πώς μπορεί το OEE να χρησιμοποιηθεί ως οικονομικός δείκτης 
KPI και πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε στην κοστολόγηση προϊόντων.

Του Γιάννη Λέλη
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σμό ή σε ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη βελτίωση 
του ΟΕΕ και κατ’επέκταση της παραγωγής.

Με άλλα λόγια, μπορεί το ΟΕΕ να εκφράζεται σε πο-
σοστό, ωστόσο, αν το αποτυπώναμε σε μονάδες του 
Ευρώ, θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κατανοητό από 
τους χειριστές στην παραγωγή μέχρι τους οικονομι-
κούς διευθυντές και τους ιδιοκτήτες. 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σε μια βάρδια ο 
δείκτης της ποιότητας ήταν 98% (η φύρα δηλαδή είναι 
2%). Οι περισσότεροι θα συμπέραιναν ότι αποτελεί 
μια εξαιρετική επίδοση. 

Φανταστείτε όμως κάθε παραγόμενο προϊόν να κο-
στίζει 2 Ευρώ, η μονάδα να παράγει σε μηνιαία βάση 
2.000.000 μονάδες και για κάθε 100 παραγόμενα τε-
μάχια όπως είπαμε να πετάει ως scrap τα 2. Με άλλα 
λόγια, εάν αυτή η μονάδα μας έλεγαν ότι χάνει κάθε 
μήνα 80.000 Ευρώ, ίσως να ξανασκεφτόμασταν  το 
πόσο καλή είναι η επίδοσή της, έτσι δεν είναι;

Το Οικονομικό αντίκτυπο του ΟΕΕ

Αφού πλέον είναι πλήρως κατανοητό πώς ένας δεί-
κτης στην παραγωγή που φαντάζει μικρός επηρεάζει 

το  σύνολο της εταιρίας, παρακάτω θα δούμε με μεγα-
λύτερη λεπτομέρεια το οικονομικό αντίκτυπο του ΟΕΕ.

Ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε ότι η εγκατάστασή 
σας θα μπορούσε θεωρητικά να παράγει 30.000.000 
μονάδες ετησίως (ΟΕΕ 100%),  και ότι έχει επί του πα-
ρόντος OEE 64%. Σε αυτό το σενάριο, η πραγματική 
ετήσια παραγωγή είναι 19.200.000 μονάδες (30 εκ μο-
νάδες Χ 64%).

Με βάση την ανάλυση DuPont (που χρησιμοποιεί-
ται για την αξιολόγηση των συστατικών στοιχείων της 
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας), αν 
πουλήσετε αυτές τις μονάδες προς 0,75 Ευρώ η κάθε 
μία, ο ετήσιος τζίρος σας θα ήταν 14.400.000 Ευρώ.

Υποθέτοντας τώρα ότι το μεταβλητό κόστος ανά 
μονάδα είναι 0,50Ευρώ και το συνολικό σταθερό κό-
στος σας – ανεξάρτητο από τις ποσότητες παραγω-
γής- είναι 2.000.000 Ευρώ, θα είχατε συνολικό κέρδος 
2.800.000Ευρώ 

[Τζίρος = Τιμή Μονάδας*Ποσότητες Πώλησης+ 
Σταθερό κόστος + Κέρδος ή 14.400.000 = (0,50 * 
19.200.000) + 2.000.000 + 2.800.000].

Διαιρέστε τώρα το Συνολικό Κέρδος με το OEE του 
εργοστασίου σας (θυμηθείτε, είναι 64% σε αυτή 
την περίπτωση) και θα δείτε  ότι κάθε ποσοστιαία 
μονάδα είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω του  
OEE αξίζει περίπου 43.750 Ευρώ!

Αυτοί οι υπολογισμοί σε ανώτατο επίπεδο διοίκη-
σης είναι εύκολα κατανοητοί. Από την ποσοτικοποί-
ηση του παραπάνω παραδείγματος όλοι στην εταιρία 
κατανοούν τη σημασία μέτρησης του ΟΕΕ, αλλά κυ-
ρίως, τί οικονομική σημασία αποκτά η μεταβολή του 
ΟΕΕ είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω κατά μια και 
μόνο μονάδα! 

Βελτίωση της τιμής του OEE  - Με τη ματιά 
του Οικονομικού Διευθυντή

Τώρα που γνωρίζετε πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι 
η αύξηση του OEE, το επόμενο βήμα είναι να βελτι-
στοποιήσετε τις δραστηριότητές σας και να κάνετε 
αυτά τα υποθετικά κέρδη πραγματικότητα.

Πάρτε το προηγούμενο παράδειγμά μας: αν κα-
ταφέρετε να αυξήσετε το OEE σας από 64% σε 74%, 
θα αυξήσετε το κέρδος σας από 2.800.000 Ευρώ σε 
3.550.000 Ευρώ.  

Kαι μπορεί η βελτίωση του ΟΕΕ να έχει ως άμεσο 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της κερδοφορίας μιας επι-
χείρησης, αλλά την ίδια στιγμή παρατηρούνται βελτι-
ώσεις και σε άλλους τομείς. Η δραστηριότητα γίνεται 
πιο προβλέψιμη, το ίδιο και ο προγραμματισμός των 
διαδικασιών της. Η επιχείρηση αποκτά την ικανότητα 
να προβλέπει πότε θα χρειαστεί υλικά και ανθρώπους 
για την παραγωγή, να προγραμματίσει μεταφορές 
αλλά και τακτικές συντηρήσεις. 

Βελτιώνοντας το ΟΕΕ θα μειώσει το χρόνο παρα-
γωγής κάθε παρτίδας, το οποίο μειώνει όλα τα κόστη 
που αφορούν την αποθήκευση με άμεσα οικονομικά 
οφέλη στο σύνολο της εταιρίας.  

Το κόστος αποθήκευσης περιλαμβάνει το σύνολο 
των εξόδων που προκύπτουν από την αποθήκευση Α 
Υλών, ημιετοίμου  και έτοιμου προϊόντος, προτού εκτε-
λεστούν οι παραγγελίες σε πελάτες. Αυτά περιλαμβά-
νουν κόστη αποθήκης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, απα-
ξίωσης και καταστροφών, κεφαλαίου κίνησης κ.ά.

Εφόσον μάλιστα η αποθήκη στο σύνολό της απο-
τελεί στοιχείο Ενεργητικού μιας επιχείρησης μου με-
τατρέπεται σε χρήμα μέσω των πωλήσεων, τότε, το 
πόσο αποτελεσματικά το κατορθώνει κανείς αυτό 
επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία του. Όσο πιο 
γρήγορα και αποτελεσματικά μετατρέπονται Α Ύλες 
σε προϊόντα, τόσο μικρότερα τα κόστη αποθήκευσης. 
Όσο πιο πολλές πωλήσεις έχουν προϊόντα που παρά-
γονται «εύκολα» (με υψηλό ΟΕΕ), τόσο αυξάνεται η 
κερδοφορία μιας επιχείρησης. 

Αρκεί να ρωτήσουμε για όλα αυτά τον Οικονομικό 
Διευθυντή της εταιρίας μας, τι θα σήμαινε η μείωση 

του συνολικού χρόνου παραγωγής κατά μια μόνο 
μέρα! Η απάντηση που θα λάβουμε απαντά και στην 
οικονομική σημασία που έχει ο δείκτης ΟΕΕ. 

Η βελτίωση του OEE μπορεί να επιτευχθεί σε εκπλη-
κτικά μικρό χρονικό διάστημα. Η εμπειρία μάλιστα 
έχει δείξει ότι πολλές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν 
μετρήσιμη διαφορά στο ΟΕΕ σε μόλις λίγες εβδομάδες 
αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία..

Η χρήση τoυ OEE για την κοστολόγηση 
προϊόντων

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να κο-
στολογήσουν σωστά τα προϊόντα τους, να τοποθετη-
θούν ανταγωνιστικά και να απαντήσουν με ακρίβεια 
σε ερωτήματα όπως, συμφέρει τελικά η τιμή πώλησης 
στο Α προϊόν που προορίζεται για εξαγωγή και έχει 
άλλες προδιαγραφές στην ίδια τιμή με την εγχώρια 
αγορά, ή σε ερωτήσεις όπως, πόσο λιγότερο μου στοι-
χίζει το Β προϊόν που παράγεται σε μεγάλες παρτίδες 
έναντι του Γ που απαιτεί συχνές αλλαγές;

Ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον επιμερισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξό-
δων και να αποτυπώσει επακριβώς την παραπάνω 
δυσκολία στην παραγωγή, είναι η μέτρηση του ΟΕΕ. 

Ας δούμε τώρα 2 παραδείγματα που αναλύουν το 
παραπάνω.

Παράδειγμα 1 : Αγνοώντας το ΟΕΕ στην 
κοστολόγηση προϊόντων

Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα όπου 
η παραπάνω μονάδα παράγει ετήσια 19.200.000 συ-
σκευασίες, έχει συνολικό ΟΕΕ 64% (ή διαφορετικά, 
Πραγματική Παραγωγή/ Θεωρητική Παραγωγή = 19,2 
εκ/30 εκ = 64% ) , ας υποθέσουμε ότι έχει σύνολο Γενι-
κών Βιομηχανικών Εξόδων 1.200.000 Ευρώ. 

Στα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα συγκαταλέγονται 
εκείνα τα έξοδα που δεν είναι άμεσα υλικά και 
άμεσα εργατικά, αλλά αφορούν αποσβέσεις,  μι-
σθοδοσίες προϊσταμένων, ηλεκτρική ενέργεια, 
ενοίκια, ασφάλιστρα, αναλώσιμα και άλλα έμμεσα 
έξοδα που αφορούν αποκλειστικά την Παραγωγή.

Εάν η μονάδα επιμερίσει τα ΓΒΕ με βάση και μόνο 
τις ποσότητες παραγωγής – αγνοώντας το ΟΕΕ - , θα 
κοστολογούσε ως εξής :
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Θα  μπορούσαμε να πούμε ότι με την απλοποιημέ-
νη αυτή μέθοδο «ισομοιράζουμε» το κόστος σε όλα 
τα προϊόντα με βάση τις ποσότητες που παράγονται, 
δίχως όμως να λαμβάνουμε υπόψη τη «δυσκολία» πα-
ραγωγής κάθε κωδικού. 

Παράδειγμα 2 : Συμπεριλαμβάνοντας  το ΟΕΕ 
στην κοστολόγηση προϊόντων

Ας υποθέσουμε τώρα ότι η παραπάνω μονάδα 
γνωρίζει το ΟΕΕ της και λαμβάνει υπόψη της τα πα-
ρακάτω ερωτήματα τα οποία αποτυπώνουν τη δυ-
σκολία παραγωγής. 

● Κωδικός σε μικρές παρτίδες, με συχνές αλλαγές  
και  καθυστερήσεις στην παραγωγή, στοιχίζει το ίδιο 
στην εταιρία με έναν κωδικό που παράγεται σε μεγά-
λες ποσότητες, χωρίς μεγάλους χρόνους αλλαγής και 
χωρίς πολλά σταματήματα; 

● Μήπως κάποιος κωδικός, λόγω της φύσης της πα-
ραγωγής, έχει διπλάσια φύρα από έναν άλλο;

● Αναγκάζεται το προσωπικό να «τρέχει» την παρα-

γωγή πιο αργά επειδή η «συμπεριφορά» τους πάνω 
στις γραμμές είναι ασταθής?

Φανταστείτε λοιπόν, τι θα γινόταν αν η εταιρία αξι-
οποιούσε το ΟΕΕ για να απαντήσει στα παραπάνω 
ερωτήματα;

● Η εταιρία θα διαιρούσε το ΟΕΕ κάθε κωδικού με 
το υψηλότερο ΟΕΕ που παρατήρησε, για να δημιουρ-
γήσει έναν «Συντελεστή Δυσκολίας» ανά κωδικό

● Πολλαπλασιάζοντας το Συντελεστή Δυσκολίας με 
τις ποσότητες παραγωγής ανά κωδικό, υπολογίζει τις 
Μονάδες Ισοδυναμίας. Αυτές κατά μια έννοια αποτυ-
πώνουν τις ποσότητες παραγωγής εάν ο Συντελεστής 
Δυσκολίας ήταν ισοδύναμος για όλους τους κωδικούς

● Τέλος, θα επιμέριζε τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 
με βάση τις Μονάδες Ισοδυναμίας, και όχι μόνο με 
βάση τις παραγόμενες ποσότητες του προηγούμενου 
παραδείγματος που αγνοούσε το ΟΕΕ

Η κοστολόγηση τώρα θα υπολογιζόταν ως εξής :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ FORUM Α.Ε., Μember of NÜRNBERGMESSE GROUP
Λ. Βουλιαγμένης 328, 173 42,  Άγιος Δημήτριος | Τ: +30 210 5242100 | W: www.foodtech.gr | E: info@forumsa.gr
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Είναι ολοφάνερο στο παραπάνω παράδειγμα το 

πόσο πολύτιμη πληροφορία μας δίνει η γνώση 
του ΟΕΕ ανά κωδικό, και πώς η δυσκολία ή η ευ-
κολία παραγωγής προϊόντων με τα κατάλληλα ερ-
γαλεία και δεδομένα μπορεί να οδηγήσει στην ορθή 
κοστολόγηση αυτών. 

Βλέπουμε για παράδειγμα το SKU1 να κοστίζει ως 
προς τα ΓΒΕ  0.08 € και το SKU2 0.05 € αντίστοιχα, 
έναντι της ενιαίας κοστολόγησης προηγουμένως των 
0,06 € ανά συσκευασία, αν δεν είχαμε συμπεριλάβει 
το Συντελεστή Δυσκολίας στους υπολογισμούς μας.

Ας δούμε επίσης πώς αυτή η πληροφορία βοηθάει 
την εταιρία να κατανοήσει τα πραγματικά της Μει-
κτά Κέρδη

Υποθέστε ότι οι κωδικοί SKU1 και SKU2 πωλούνται 
προς 0.10 € έκαστος. Η εταιρία που ακολουθεί τη μέ-
θοδο κοστολόγησης του 1ου παραδείγματος, θεωρεί 
ότι και στους 2 κωδικούς έχει Μεικτά Κέρδη 40%.  Αν 
όμως ακολουθήσει τη μεθοδολογία του 2ου παρα-
δείγματος, , θα διαπιστώσει ότι στον SKU1 τα Μεικτά 
Κέρδη είναι μόλις 20%, καθώς ο κωδικός αυτός κοστί-
ζει περισσότερο από ότι υπολόγισε. Έχοντας αυτό το 
δεδομένο η εταιρία μπορεί είτε να πουλήσει πιο ακρι-
βά, είτε να διορθώσει στα οικονομικά της πλάνα τα 
Μεικτά Κέρδη. 

Στο ίδιο παράδειγμα, ο SKU2 έχει πραγματικά Μει-
κτά Κέρδη 50% αντί για 40%. Η εταιρία μπορεί να αξι-
οποιήσει την πληροφορία αυτή για να πουλήσει με 
ενδεχόμενη έκπτωση, αν η αγορά το απαιτεί.

Επίλογος

Στο άρθρο αυτό είδαμε ότι η μέτρηση του  ΟΕΕ βελ-
τιώνει όλους τους δείκτες απόδοσης της βιομηχανίας.

Ξεκινήσαμε αναλύοντας το οικονομικό αντίκτυπο 
που έχει η μέτρηση και βελτίωση του ΟΕΕ στην κερ-
δοφορία μιας επιχείρησης, ενώ κάναμε μια αναφορά 
και σε τρόπους κοστολόγησης προϊόντων. Είδαμε 
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ότι αγνοώντας 
το ΟΕΕ, η επιχείρηση δεν δρα ανταγωνιστικά και δύ-
σκολα θα μπορούσε να προγραμματίσει σωστά και να 
βελτιώσει την κερδοφορίας της. 

Απομένει να ρωτήσουμε πόση κερδοφορία χάνουν 
οι επιχειρήσεις αυτές που δεν γνωρίζουν τη διαθεσι-
μότητα, την απόδοση, την ποιότητα, το συνολικο ΟΕΕ. 
Πόσο θα κοστίζει η έλλειψη αυτής της γνώσης στην 
εταιρία, σε μόλις ένα χρόνο;

Πηγές

(Lean Team USA, 2022) https://www.
leanteamsusa.com/oee-integrated-

with-financial-performance/

Gygi, C., Covey, S., DeCarlo, N. and 
Williams, B., 2012. Six Sigma For 
Dummies (2Nd Edition). Wiley.

www.evocon.com/learn/oee-
fundamentals/

Προφίλ Γιάννη Λέλη

 O Γιάννης Λέλης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ.  
, κάτοχος ΜΒΑ και πιστοποιημένος κάτοχος Six 
Sigma Black Belt. Έχει εργαστεί σε πληθώρα ιδιω-
τικών έργων και έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη 
λογισμικού και συσκευών  Internet of Things. Στη 
σταδιοδρομία του στη βιομηχανία από διάφορες 
διοικητικές θέσεις υπήρξε υπεύθυνος για  την 
εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, την από-
δοση της παραγωγής, τον έλεγχο κόστους, τη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διασφά-
λιση ποιότητας, την αποθήκη και  τις προμήθειες 
- logistics , καθώς και την ανάπτυξη πωλήσεων 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Είναι για την Ελλάδα 
authorized partner για το εργαλείο μέτρησης του 
OEE  EVOCON.

email : john.lelis@evocon.com

Μάθετε Περισσότερα:
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Τ  ο Delta SPC 130 είναι ψηφιακό inkjet πιεστή-
ριο, με τεχνολογία εκτύπωσης ενός περάσμα-
τος (Single Pass), που σχεδιάστηκε για εκτύπω-

ση σε κυματοειδή υλικά. Αναπτύχθηκε από την Durst 
και παρουσιάστηκε σαν πρωτότυπο στην Drupa 
2016. Την τεχνολογία εκτύπωσης με ένα πέρασμα 
(single pass), χρησιμοποιεί & αναπτύσσει η Durst από 
το 2005 στα τμήματα εκτύπωσης ετικετών και εκτύ-
πωσης κεραμικών, με πάνω από 700 εγκαταστάσεις 
εκτυπωτών ετικέτας και κεραμικών παγκοσμίως.

Το 2019, δύο από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες της βιομηχανίας εκτυπώσεων, η Koenig & 
Bauer (K&B) και η Durst Group AG, ενώθηκαν για 
να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή κοινοπραξία, την 

K&B|Durst, με σκοπό την ανάπτυξη νέων πιεστηρίων 
που απευθύνονται στην αγορά ψηφιακής συσκευασί-
ας. Το πρώτο στάδιο ήταν η προώθηση στην αγορά 
του υπάρχοντος πιεστηρίου  Delta SPC 130 της Durst.

Η K&B αντιπροσωπεύει την άριστη μηχανολογική 
μηχανική σε συνδυασμό με πολυετή εμπειρία στον 
τομέα διαχείρισης έργων πελατών καθώς και πρό-
σβαση στην αγορά πτυσσόμενων χαρτοκιβωτίων 
(folding cartons). 

Η Durst είναι τεχνολογικός ηγέτης στις διαδικασίες 
εκτύπωσης inkjet, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 
μελανιών, μεταφορά δεδομένων, κατασκευή μηχα-
νών και συνοδευτικού λογισμικού. 

Η ψηφιακή εκτύπωση στην αγορά 
κυματοειδών προϊόντων 
K&B|Durst, το σύστημα εκτύπωσης 
Delta SPC 130 FLEXLINE AUTOMATIC
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•  Finishing

•  Finishing
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DURST WATER 
TECHNOLOGY

THE RECYCLING OPTIONS FOR  
WATER TECHNOLOGY INK

Durst Water Technology inks are an integral part 
of the long-term Durst strategy of offering sustai-
nable, digital printing systems as an alternative to 
conventional printing systems for the packaging 
and display sector. Entirely in synchrony with the 
requirements of the corrugated cardboard and 
solid cardboard industry, these are eco-friendly, 
marking-free, water-based, organic-pigmented 
and monomer-free ink systems. They represent 
the next technological milestone in water-based 
ink systems, as they allow high-quality, odor-free, 
indelible, glossy  
and non-fading end products to be produced in a 
single process.

Durst Water Technology means that pre-tre-
atment,  interim drying and overprinting steps can 
be eliminated.

• Odorless
• Flexibel
• Non-fading
• High-gloss 
• Abrasion resistant

The recycling of Durst Water Technology prints 
was evaluated by the independent Paper Ins-
titute of the University of Darmstadt in Germany in 
accordance with the PTS-RH 021/12 Directive and 
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SERVICE & CUSTOMER CAREDURST TRAINING CENTER

DURST SERVICE. A NETWORK TO RELY ON.

If you still need help, you can rely on our worldwide network 
of service and support. For trouble-free operation of your 
system, we support you with remote diagnostics and tele-
phone service, and with direct service on site, whenever 
needed, within a very short time. We have focused on maxi-
mising these tasks.

DURST TRAINING. TAILORED PROGRAMS – 
OPTIMIZED PRODUCTION.

At our training center, we offer customized training programs 
covering a wide range of requirements: Operating training 
courses, training for in-house engineers focusing on mainte-
nance and the transfer of technological expertise, as well as 

We also focus on teaching theory and practical application 

color management. All of our training courses are practice-
oriented in order to ensure smooth production processes and 

FROM PIXEL TO OUTPUT –  
A MODULAR AND INTEGRATED 
ECOSYSTEM

• Digital High Quality Post Print (HQPP)
• Industrial
• Productivity
• 
• High machine availability
• Versatility

DELTA SPC 130  

DIGITAL PRIMING STATION

• Field Upgradeable 
• 
• Reduction of top liner thickness 
• Allows ink reduction by keeping high color gamut
• Flying job change with spot priming
• Fully VDP compatible
• Special effects for premuim products.

4-WAY STRATEGY 

•  Finishing

 •  Reduced ink  
  application 
•   Retention  

of gammut

•  Print quality
•  Larger gammut

•   Lighter and   
cheaper liners

Printing 
effects

Ink 
consumption

Print  
quality

Liner

Cyan 100%
WITHOUT PRIMER

Red 100%
WITHOUT PRIMER

Magenta 100%
WITHOUT PRIMER

Green 100%
WITHOUT PRIMER

Yellow 100%
WITHOUT PRIMER

Blue 100%
WITHOUT PRIMER

Cyan 100% 
WITH PRIMER

Red 100% 
WITH PRIMER

Magenta 100% 
WITH PRIMER

Green 100% 
WITH PRIMER

Yellow 100% 
WITH PRIMER

Blue 100% 
WITH PRIMER

With Primer With Primer

With PrimerWith Primer

Without Primer Without Primer

Without PrimerWithout Primer

Red 100% 
WITH PRIMER

Green 100% 
WITH PRIMER

Blue 100% 
WITH PRIMER

Cyan 100% 
WITH PRIMER

Magenta 100% 
WITH PRIMER

Yellow 100% 
WITH PRIMER P 4

Μονάδα Ψύξης
 S 1
Τμήμα Stacker

 C 1  
Μονάδα Ελέγχου 

 P 3
Υβριδικός Στεγνωτήρας

 P 1 
Σταθμός Priming

 F 1
Τμήμα Feeder

 P 2.1
Έλεγχος ποιότητας

 P 2
Έκτυπωτής ενός περάσματος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DURST WATER
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Μονάδα Ψύξης
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Τμήμα Feeder
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Υβριδικός Στεγνωτήρας
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Σταθμός Priming
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Έλεγχος ποιότητας
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Έκτυπωτής ενός περάσματος
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Μονάδα Ψύξης

S 1
Τμήμα Stacker

F 1
Τμήμα Feeder

P 3
Υβριδικός Στεγνωτήρας

P 1
Σταθμός Priming

P 2.1
Έλεγχος ποιότητας

P 2
Έκτυπωτής ενός περάσματος

44 m*

Integrated Printing Solutions
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Η μονάδα εκτύπωσης μπορεί να ενσωματωθεί σε μία 
υπάρχουσα γραμμή παραγωγής, αν και η Durst έχει 
κατασκευάσει μια ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής 
που την ονομάζει Delta SPC 130 Flexline Concept.

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό ψηφιακό inkjet πι-
εστήριο. Είναι το πιο αυτοματοποιημένο πιεστήριο 
ενός περάσματος στην αγορά. Διαθέτει αυτόματο 
σύστημα μεταφοράς παλέτας φύλλων, ώστε τα 
φύλλα του κυματοειδούς υλικού να φτάνουν μέχρι 
τον τροφοδότη (Feeder). Εδώ γίνεται αυτόματη δια-
λογή των φύλλων και όσα παρουσιάζουν πρόβλημα 
(π.χ. μεγάλη παραμόρφωση) απορρίπτονται. Ακολου-
θεί το inline Primer, που επιτρέπει την χρήση φτηνών 
υλικών χωρίς επίστρωση, το ψηφιακό inkjet σύστη-
μα εκτύπωσης, o  στεγνωτήρας/Dryer, το σύστημα 
ελέγχου ποιότητας/Quality Inspection και το αυτό-
ματο Stacker στο τέλος. 

Σε όλη την διαδρομή των υλικών μέχρι την τελική 
έξοδο υπάρχουν διατάξεις  ελέγχου, όπως κάμερες 
και αισθητήρες, ώστε οι χειριστές να έχουν πλήρη 
ορατότητα και έλεγχο της όλης διαδικασίας. 

Υπάρχει σύστημα καθαρισμού των φύλλων από 
σκόνη ώστε να βελτιστοποιείται η επιφάνειά τους πριν 
την εκτύπωση. Για την μέγιστη απόδοση των κεφαλών 
εκτύπωσης υπάρχει επίσης αυτοματοποιημένο σύ-
στημα καθαρισμού και απομάκρυνσης της σκόνης, 
χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.

Ένα νέο χαρακτηρισμό είναι το εργαλείο DNM 
(Dynamic Nozzle Management). Το εργαλείο εντο-
πίζει τα αποφραγμένα ακροφύσια και στη συνέχεια 
μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να διαχειρίζεται το 
επίπεδο μελανιών που εκτοξεύεται από την κεφαλή. 
Εξασφαλίζει ότι η παραγωγή υψηλής ποιότητας δια-
τηρείται πάντα. 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πιεστηρίου εί-
ναι τα μελάνια WT της Durst με Τεχνολογία Νερού 
(Durst Water Technology), που είναι κατάλληλα για 
εκτυπώσεις για πρωτογενή (Primer) και δευτερογε-
νή (Secondary) συσκευασία τροφίμων. 

Τα μελάνια με βάση το νερό είναι δημοφιλή στις 
αγορές υφασμάτινων προϊόντων και συσκευασίας 
τροφίμων λόγω της ανάγκης για φιλικές προς το πε-
ριβάλλον μεθόδους εκτύπωσης. Αυτή η ανάγκη για 

φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία εκτύπωσης 
αυξάνεται με άλλες εφαρμογές, όπως η εκτύπωση 
κυματοειδών υλικών και άλλες εκτυπώσεις μεγάλου 
σχήματος, καθώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις αυτών 
των αγορών αλλάζουν. Οι τεχνολογίες εκτύπωσης με 
βάση το νερό προοδευτικά θα καταστούν ακόμη πιο 
σημαντικές καθώς αυξάνονται οι κανονισμοί για την 
επιβολή μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον προ-
σέγγισης (Sustainability). 

Τα μελάνια Durst Τεχνολογία Νερού είναι:
● Άοσμα
● Εύκαμπτα
● Ανθεκτικά στην τριβή 
● Με υψηλή γυαλάδα  
● Με μεγάλη διάρκεια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η πρωτογενής συσκευασία τροφίμων από κατάλλη-
λο κυματοειδές χαρτόνι ή χαρτόνι περιβάλλει άμεσα 
το τρόφιμο. Και εδώ το εξωτερικό της συσκευασίας 
εκτυπώνεται χωρίς άμεση επαφή της εκτυπωμένης 
επιφάνειας με το τρόφιμο.

ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΩΝ: ΜΕΛΑΝΙΑ DURST WT FOOD SP
● Πιστοποίηση ECOLOGO
● Πιστοποίηση SQTS
● Παραγωγή GMP
● Συμβατά με το Ελβετικό διάταγμα
● Συμβατά με τη Nestlé
● Συμβατά EuPIA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Προσέγγιση Ανάπτυξης
- Μέρος μιας μακροπρόθεσμης, φιλικής προς το περι-
βάλλον στρατηγικής
- Ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας εξ ολοκλήρου στο 
εσωτερικό της εταιρείας
- Βελτιστοποιημένο για κυματοειδές χαρτόνι

Χαρακτηριστικά μελανιών 
- Πραγματικό και πλήρως ποιοτικό μελάνι με βάση το νερό
- Οργανικά χρωματισμένο
- Βασισμένο σε ειδική τεχνολογία ρητίνης
- Χωρίς μονομερή και ορυκτέλαια
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Επεξεργασία 
- Θερμική ξήρανση με υπέρυθρη ακτινοβολία και 
θερμό αέρα
- Σφράγιση ρητίνης με UV

Το πιεστήριο διατίθεται με τα 4 βασικά χρώματα 
CMYK αλλά με δυνατότητα προσθήκης δύο επιπλέον 
χρωμάτων. Αρχικά ήταν διαθέσιμα τα Light Cyan και 
Magenta.

Σήμερα προσφέρονται και πορτοκαλί Orange και 
Violet βιολετί (μωβ) μελάνια, τα οποία μπορούν να 
αποδώσουν μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων και είναι 
πιο κατάλληλα για την αγορά της συσκευασίας. Αυτή 
η σύνθεση του πιεστηρίου επιτρέπει την επίτευξη 
πάνω από το 90% των χρωμάτων Pantone. 

Με τα μελάνια Durst WT επιτυγχάνεται πολύ υψηλή 
ποιότητα ακόμη και σε καφέ χαρτόνια. 

Το SPC 130 μπορεί να εκτυπώσει σε ευρύ φάσμα υλι-
κών με ή χωρίς επίστρωση. 

Για την χρήση πιο φτηνών υλικών η K&B|Durst προ-
σφέρει την προαιρετική μονάδα Primer (αστάρι) πριν 
από το σύστημα εκτύπωσης. Πρόκειται για ένα σύ-
στημα inkjet που εκτοξεύει το primer ακριβώς στα 
σημεία όπου θα προσγειωθούν οι σταγόνες του μελα-
νιού κατά την εκτύπωση. Η λύση αυτή προτιμήθηκε 
από την χρήση ενός κυλίνδρου flexo ή anilox, που θα 
είχε τον πιθανό κίνδυνο να καταστρέψει τα μαλακά 
μέρη των κυματοειδών χαρτονιών, κάτι που αποφεύ-
γεται με την προσέγγιση inkjet χωρίς επαφή.

Ψηφιακός Σταθμός προετοιμασίας με Primer 

- Δυνατότητα αναβάθμισης στο χώρο εργασίας 
- Διευρύνει σημαντικά το φάσμα των υλικών 

εκτύπωσης 
- Μείωση του πάχους της στρώσης μελανιών 
- Επιτρέπει τη μείωση του μελανιού διατηρώντας 
υψηλή γκάμα χρωμάτων

- Άμεση αλλαγή εργασίας με Spot Priming
- Πλήρως συμβατό με VDP (εκτύπωση μεταβλητών 
δεδομένων)
- Ειδικά εφέ για προϊόντα ποιότητας (PPremium).

DELTA SPC 130 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΑΟΣΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

Το Delta SPC 130 είναι εξοπλισμένο με κεφαλές 
εκτύπωσης Durst Quadro Array με ανακυκλοφορητή 
και μελάνια WT. Αυτά αποτελούν τη βάση για τη συ-
νεχή ετοιμότητα λειτουργίας του πιεστηρίου και την 
αξιοπιστία σε περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγω-
γής με πολλές βάρδιες.

Το πιεστήριο εκτυπώνει με μέγιστη ανάλυση είναι 
800dpi. Δέχεται φύλλα από μικρές διαστάσεις 500 x 
600 χιλιοστά και έως πολύ μεγάλες διαστάσεις με μέ-
γιστες διαστάσεις 1.300 x 2.800 χιλιοστά να εκτυπώ-
σει μέγιστο πάχος 12 χιλιοστά. 

Μπορεί να φθάσει σε ετήσια παραγωγή από 4 έως 
20 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

To Delta SPC 130 Automatic, με την τεχνολογία με-
λανιού με βάση το νερό, πιστοποιημένο για εκτύπω-
ση συσκευασίας τροφίμων, παρέχει συγκεκριμένες 
λύσεις για τη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων και 
συστήματα προβολής λιανικής πώλησης. 

Το νέο πιεστήριο ενός περάσματος μειώνει τους 
χρόνους παράδοσης και παρέχει εξαιρετική ποιότητα 
εκτύπωσης. Η μεταφορά της εργασίας από την πα-
ραδοσιακή στην ψηφιακή παραγωγή δίνει την δυνα-
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τότητα στις εκτυπωτικές επιχειρήσεις να καλύπτουν  
τις ανάγκες των πελατών καθώς αυξάνεται η ζήτηση 
τόσο για κυματοειδείς συσκευασίες όσο και για την 
ταχύτητα στην αγορά. 

Πρόσφατα παρουσιάσθηκε μία έκδοση του πιεστη-
ρίου, με χαμηλότερη αρχική επένδυση, το DELTA SPC 
130 FLEXLINE ECO+. 

Το πιεστήριο Delta SPC 130 FlexLine Eco+, το οποίο 
χρησιμοποιεί μελάνια με βάση το νερό, ασφαλή για 
τα τρόφιμα και βιώσιμα μελάνια, προσφέρει μια εντυ-
πωσιακή σχέση τιμής και απόδοσης για τις εκτυπω-
τικές επιχειρήσεις, με μεγέθη φύλλων έως 1,3 μέτρα 
επί 2,8 μέτρα. Βασισμένο στο καθιερωμένο και δοκι-
μασμένο στην αγορά αυτόματο πιεστήριο Delta SPC 
130 FlexLine Automatic, το νέο αυτό πιεστήριο Delta 
SPC 130 FlexLine Eco+ απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
με όγκο μεταξύ 4 και 8 εκατομμυρίων τετραγωνικών 
μέτρων ετησίως. Περιλαμβάνει επίσης ένα συμπαγές 
σύστημα στεγνώματος.

Η έκδοση αυτή είναι πλήρως αναβαθμίσιμη στην 
έκδοση DELTA SPC 130 Flexline Automatic.

Στα πλαίσια ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις 
στον χώρο της εκτύπωσης κυματοειδών υλικών η 
Κ&Β|Durst διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις (Open 
House) στις εγκαταστάσεις της Durst στο Lienz της 
Αυστρίας.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν και πελάτες που 
έχουν ήδη εγκατεστημένα πιεστήρια Delta SPC 130 
και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους καθώς και τις αλ-
λαγές που συντελέστηκαν στις επιχειρήσεις τους με 
την εγκατάσταση αυτών των εντυπωσιακά γρήγορων 
ψηφιακών πιεστηρίων. Όλοι δηλώνουν ότι το μέλλον 
της εκτύπωσης κυματοειδών υλικών είναι ψηφιακό 
και αυτό το διαπιστώνουν καθημερινά.

Η K&B|Durst διοργανώνει την 7η κατά σειρά ανοι-
χτή εκδήλωση (Open House) την 1η και 2α Φε-
βρουαρίου του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στην Lino AEBE για πληροφορίες 
συμμέτοχής. (info@lino.gr)

Ψηφιακή 
βιομηχανική παραγωγή 
που συνδυάζει: 
• την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος της 

εκτύπωσης flexo
• την ευκρίνεια και τους ομαλούς τόνους 

της εκτύπωσης όφσετ
• τα αδιαφανή χρώματα και την ανάγλυφη 

επιφάνεια της μεταξοτυπίας

Lino A.E.B.E. 
   +30 210 9010 635 - Αθήνα

www.lino.gr
LINOGROUP
System & Software Integrator

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

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

• Για μεσαία και μεγάλα τιράζ 

• Ανάλυση 1200x1200 dpi 

• Ταχύτητα μέχρι 100 μέτρα/λεπτό• Πλάτη εκτύπωσης: 33 εκ., 42 εκ., 51 εκ.

TAU 330 RSC E

TAU 330 RSC

TAU 510 RSCi Hybrid 
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Ε  ίναι γεγονός ότι το Industry 4.0 προσφέρει μία μο-
ναδική ευκαιρία εξέλιξης των βιομηχανικών, και 
όχι μόνο, επιχειρήσεων. Αποτελεί μία πραγματικό-

τητα και είναι εδώ για να φέρει το μέλλον.
Η πολυετής ενασχόλησή μας με το βιομηχανικό ψη-

φιακό μετασχηματισμό μας δείχνει ότι οι περισσότερες 
ελληνικές βιομηχανίες φαίνεται να κατανοούν τις βασικές 
αρχές και τεχνολογίες του Industry 4.0. Υπάρχει όμως αρ-
κετή υστέρηση στην κατανόηση πώς θα τις χρησιμοποιή-
σουν σωστά για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα
από την αρχή

Το Industry 4.0 περιλαμβάνει μία σειρά από σύγχρο-
νες βιομηχανικές τεχνολογίες, το βασικό χαρακτηρι-
στικό των οποίων είναι ότι ενσωματώνουν σύγχρονα 
ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να βελτιωθούν υπάρχουσες βιομηχανικές τε-
χνολογίες ή και να δημιουργηθούν νέες. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε τη Ρομποτική, το Internet of Things, τα συστή-
ματα Manufacturing Execution (MES), το 5G, το Cloud, 
το 3D Printing, το Artificial Intelligence (AI), κλπ.

Όλες όμως οι τεχνολογίες του Industry 4.0 παραμέ-
νουν εργαλεία και όπως όλα τα εργαλεία, έχουν σχεδι-
αστεί με σκοπό να μας βοηθούν να λύνουμε υπαρκτά 
προβλήματα ή να υλοποιούμε χρήσιμες εφαρμογές. 
Πρέπει πάντα να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ εργα-
λείου και εφαρμογής.

Ποιές είναι όμως αυτές οι εφαρμογές;
Κάθε βιομηχανική επιχείρηση πρέπει να προσφέρει 

προϊόντα που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό είναι βασική αρχή 
και δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπεται. Αν όμως η επιχεί-
ρηση μπορέσει να προσφέρει προϊόντα που διαμορφώ-
νουν νέες τάσεις και καταναλωτικές συνήθειες, τότε έχει 
πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο ανταγω-
νιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Και εδώ έρχεται να 
βοηθήσει το Industry 4.0.

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης καλείται λοιπόν να κατα-
στρώσει το δικό της στρατηγικό προϊοντικό σχεδιασμό 
και στη συνέχεια να ορίσει την ομάδα υλοποίησης, η 
οποία θα πρέπει να απαρτίζεται και από άτομα με εμπει-
ρία στις σύγχρονες τεχνολογίες του Industry 4.0, έστω κι 
αν πρόκειται για εξωτερικούς συμβούλους.

Επισημαίνουμε μερικές βασικές αρχές για την ενσω-
μάτωση του Industry 4.0 στις βιομηχανικές επιχειρήσεις:

● Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία διαρκής διαδι-
κασία και πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα

● Απαιτείται συνεργασία των περισσότερων τμημάτων 
κάθε επιχείρησης. Η δυνατότητα αλλαγής της νοοτροπίας 
αντιμετώπισης της επιχειρησιακής λειτουργίας παραμένει 
πάντα το ζητούμενο, αλλά και η μεγάλη ευκαιρία κατά τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό

● Επειδή οι τεχνολογίες αλλάζουν και εξελίσσονται πολύ 
γρήγορα, σε αντίθεση με τον κεντρικό σχεδιασμό, πρέπει 
πάντοτε να εξετάζεται η δυνατότητα απόκτησης του εξο-
πλισμού και των σχετικών εφαρμογών As-a-Service

● Απαιτείται να γίνεται ομαλή ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στις υπάρχουσες διαδικασίες όταν αυτές δεν 
μπορούν να καταργηθούν, αλλά μπορούν να βελτιωθούν

● Η διοίκηση πρέπει να παρακολουθεί και να ενθαρρύ-
νει σε συνεχή βάση τις εργασίες της ομάδας υλοποίησης 
του Industry 4.0

Είναι έτοιμη η ελληνική βιομηχανία 
για το Industry 4.0;
Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Θεοδώρου

Προφίλ Ευάγγελου Θεοδώρου

Ο Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου είναι Πρό-
εδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου Θεοδώρου. Είναι διπλωματού-
χος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΕΜΠ 
και κάτοχος Ph.D. στα Ηλεκτρονικά 
Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του 

Cambridge Αγγλίας. Έχει διατελέσει λέκτορας του τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ.

 Όμιλος Θεοδώρου
https://www.theodorougroup.com 

Testing your way to safety

Τσαμάδου 12 Πειραιάς 185 31  |  T .  210 417 5865,  F .  210 417 2895 |  info@tsakalidislabs.gr |  www.tsakalidislabs.gr

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.

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΡ. ΠΙΣΤ. 16
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Νέες προτάσεις για τους 
επαγγελματίες των εκτυπώσεων 
από τη GRAPHCOM στην έκθεση 
GRAPHICA ’23

Π  ολλές και ενδιαφέρουσες είναι οι νέες προτά-
σεις της GRAPHCOM για τους επισκέπτες της 
έκθεσης GRAPHICA ’23. Σε έναν χώρο 200τ.μ. 

οι επαγγελματίες θα εξερευνήσουν νέες τεχνολογίες, 
εξοπλισμό, υλικά και εφαρμογές για την αγορά του 
εντύπου, της συσκευασίας, του μεγάλου σχήματος, 
των επιγραφών.

Ειδικότερα για το φινίρισμα, μια νέα ψηφιακή λύση 
εφαρμογής κόλλας σε επίπεδες επιφάνειες για εφαρ-
μογές εμπορικών εκτυπώσεων, κυτιοποιίας, συσκευ-
ασίας οντουλέ και POP displays έρχεται να προστεθεί 
στο χαρτοφυλάκιο της GRAPHCOM.

Η σειρά έξυπνων plotter αυτόματης εφαρμογής 
κόλλας της Angeleri επιτρέπει την αυτοματοποίηση 
και επιτάχυνση της διαδικασίας τοπικής εφαρμογής 
κόλλας σε επίπεδες επιφάνειες, αυξάνει την παραγω-

γικότητα και επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των 
χειριστών που εμπλέκονται στον κύκλο κόλλησης και 
συναρμολόγησης των προϊόντων.

Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου 
από την ιταλική κατασκευάστρια (τόσο για μηχανικά/
ηλεκτρονικά εξαρτήματα όσο και για λογισμικό CAD-
CAM), τα plotter δύο αξόνων της σειράς GP έχουν 
διαμόρφωση "πύλης" με σταθερό τραπέζι εργασίας. 
Προαιρετικά, διατίθενται ένα ή δύο συστήματα κάθε-
της τροφοδοσίας, για αυτόματη ανύψωση και τοπο-
θέτηση των φύλλων στο απαιτούμενο ύψος εργασίας. 

Η κίνηση στους άξονες X και Y (γραμμική ή μη) πα-
ρέχεται από οδηγούς και κινητήρες (τύπου brushless) 
που ελέγχονται από το ενσωματωμένο σύστημα 
CAD-CAM. Το λογισμικό CAD επιτρέπει στον χειριστή 
να σχεδιάζει εύκολα στην οθόνη του μηχανήματος τις 
απαιτούμενες τροχιές κόλλησης.

Τα συστήματα κόλλας Angeleri εγγυώνται μέγιστη 
καθαριότητα, σταθερή ποιότητα στην εναπόθεση 
κόλλας, σε συνδυασμό με απόλυτη επαναληψιμότη-
τα και ακρίβεια των τροχιών. Χρησιμοποιούνται σε 
διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία χαρτονιού και 
χαρτιού, η συσκευασία, το φινίρισμα κ.α. Δεδομένης 
της ευκολίας και της ταχύτητας για τη ρύθμιση νέων 
λειτουργιών, η χρήση τους ενδείκνυται για μικρές πα-
ραγωγές και δειγματισμούς. 

Το μοντέλο που θα παρουσιαστεί ζωντανά φέρει 
σύστημα θερμής κόλλας της Baumer hhs. Η τεχνο-
λογία της Baumer hhs επιτρέπει την ανέπαφη εφαρ-
μογή κόλλας με μεγάλη ακρίβεια στο ανάπτυγμα κου-
τιών σε οποιαδήποτε ταχύτητα.
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Η σειρά συστημάτων πλαστικοποίησης φύλλων 

DIGIFAV της Bagel Systems για το Β2 σχήμα (50 
x 70cm) προσφέρει ευελιξία για μεσαίες παραγωγές 
offset, ενώ είναι συμβατή με ψηφιακές εκτυπώσεις. 
Επιτυγχάνει ποιοτική πλαστικοποίηση με ελάχιστες 
σπατάλες, γρήγορες αλλαγές ρολού φιλμ, αυτόμα-
τη ρύθμιση θερμοκρασίας ενώ διαθέτει προαιρετικό 
πατάρι εξαγωγής. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε παρα-
γωγή έως και 3.700 SRA3 φύλλων/ώρα το μοντέλο 
DIGIFAV (1η παρουσίαση στην ελληνική αγορά), 
ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν για τις υπόλοιπες 
λύσεις για το Β1 και Β2 σχήμα.

Το portfolio της Bagel απευθύνεται σε μεσαίες πα-
ραγωγές, εξυπηρετώντας την αγορά της offset και 
συσκευασίας, καθώς και σε μικρές on-demand παρα-
γωγές σχήματος έως 35 x 50cm (Β3) που καλύπτουν 
τις ανάγκες ψηφιακών-εμπορικών εκτυπώσεων και 
φωτοτυπικών κέντρων. Η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, 
καθώς και αυτοματισμών που βοηθούν τον χειριστή να 
εισάγει τις παραμέτρους εύκολα και γρήγορα για άψο-
γο αποτέλεσμα πλαστικοποίησης και συμβατότητα με 

τους περισσότερους τύπους μελανιών – ειδικά ψηφια-
κών - αποτελεί το δυνατό σημείο της εταιρίας.

Η τεχνολογία επεξεργασίας εκτυπώσεων (τοπικό UV, 
ανάγλυφα εφφέ & χρυσοτυπία) της MGI θα εκπροσω-
πηθεί στο περίπτερο από το μοντέλο MGI JETVARNISH 
3D One, μια οικονομικότερη λύση ψηφιακής επιβερνί-
κωσης σε σχήμα έως 36 x 75cm, κατάλληλη για εμπο-
ρικές εκτυπώσεις και ψηφιακές παραγωγές. Η πρωτο-
ποριακή τεχνολογία MGI κερδίζει ολοένα έδαφος και 
στην ελληνική αγορά, με πολυάριθμες νέες εγκαταστά-
σεις και ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Οι επισκέπτες θα μπορούν ακόμα να ενημερωθούν 
για το εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού συ-
σκευασίας Impact της Arden, το οποίο έχει χρησι-
μοποιηθεί για τις εφαρμογές συσκευασίας που θα πα-
ρουσιαστούν, καθώς και για τα συστήματα κόλλησης 
και κοπής laser για εμπορικές εκτυπώσεις και συσκευ-
ασία της Petratto.

GRAPHCOM @ GRAPHICA ‘23, Περίπτερα: 316-217.

Για περισσότερες πληροφορίες και κλείσιμο ραντε-
βού  στην  έκθεση  επικοινωνήστε  με  τη  GRAPHCOM, 
T: 210 9823800, info@graphcom.gr, www.graphcom.gr
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Εκπαιδευτική επίσκεψη
στην LINO3D Lab
του Ομίλου LinoGroup 

Σ  τις 14 Δεκεμβρίου 2022 οι φοιτητές του μαθήμα-
τος "Τεχνολογίες & Εφαρμογές Προσθετικής Κατα-
σκευής/3D Εκτύπωσης" της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ επι-

σκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Lino3D εταιρείας του 
Ομίλου LinoGroup. 

Ας δούμε τις ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα τόσο 
του καθηγητή κ. Σταμάτη Πολύδωρα (Δρ. Μηχανολό-
γος Μηχανικός ΕΜΠ), ΕΔΙΠ Σχολής ΜΜ ΕΜΠ, Διδάσκων 
ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού) όσο και της Lino3D.

Η ανάρτηση του λ. Σταμάτη Πολύδωρα:

School of Mechanical Engineering - NTUA • 3rd+ 
National Technical University of Athens 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην LINO3DLab του Ομίλου 
Lino S.A.

Mε μεγάλο ενθουσιασμό επισκέφτηκαν στις 
14/12 οι φοιτητές του μαθήματος "Τεχνολογίες & 
Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/3D Εκτύπω-
σης" του ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού", School 
of Mechanical Engineering - NTUA την εταιρία 
LINO3DLab του ομίλου Lino S.A., τεχνικό φορέα 3D 
εκτύπωσης. Τους φοιτητές συνόδεψε ο διδάσκων 
του μαθήματος Stamatis Polydoras.

Οι φοιτητές εντυπωσιάστηκαν από τις τεχνολογίες 
και τις υπηρεσίες 3D σάρωσης και 3D εκτύπωσης, από 

Εκτύπωση με ρητίνη στον EnvisionTec One

Integrated Printing Solutions

ΒΑΜΒΑΚΑΣ
VAMVACAS

est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ    ΠΟΙΟΤΗΤΑ    ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΑΝΥΨΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
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τα θαυμαστά πλαστικά, μεταλλικά και πλήρως έγχρωμα 
δείγματα. Ήταν ένα πολύ διαφωτιστικό "μάθημα" για 
τους σπουδαστές μας, οι οποίοι πραγματικά απόλαυσαν 
αυτή την εμπειρία. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Lefteris Havouzis και τον 
Michael Bratsolias για τον χρόνο που γενναιόδωρα μας 
χάρισαν, για την εμπεριστατωμένη επίδειξη του εξοπλι-
σμού και των τεχνολογιών της εταιρείας, αλλά κυρίως, 
για την ιδιαίτερα ζεστή φιλοξενία τους.

Η ανάρτηση της Lino3D:

Χθες είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε σπουδαστές του 
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) "Συστήματα Αυτοματισμού" του ΕΜΠ που 
παρακολουθούν φέτος το μάθημα "Τεχνολογίες & Εφαρ-
μογές Προσθετικής Κατασκευής/3D Εκτύπωσης" και συ-
νοδεύονται από τον 

Σταμάτη Πολύδωρα (Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΕΜΠ), ΕΔΙΠ Σχολής ΜΜ ΕΜΠ, Διδάσκων ΔΠΜΣ Συστή-
ματα Αυτοματισμού.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν για τις 
σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα 3D εκτύπωσης 
που αποτελούν αντικείμενο της εταιρίας Lino3D, να τα 
δουν από κοντά σε λειτουργία, αλλά και να μάθουν για 
ενδιαφέρουσες βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές που 
έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από την Lino3D με 
χρήση τους και σε επίπεδο υπηρεσιών.

Χρήσιμη ήταν η αναφορά στις συμπληρωματικές τε-
χνολογίες και μεθοδολογίες που οδηγούν στην υλοποίη-
ση των εφαρμογών, όπως η 3D σάρωση / ψηφιοποίηση 
γεωμετριών, αλλά και έγχρωμων αντικειμένων και η αλ-
ληλουχία βημάτων που οδηγεί στην Προσθετική Κατα-
σκευή τους.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Εκτυπωτής Shop System της Desktop Metal

Εκτύπωση με χάλυβα 174-PH στον
εκτυπωτή Shop System της Desktop Metal

Εκτύπωση με χάλυβα 174-PH στον
εκτυπωτή Shop System της Desktop Metal
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Massivit και 3D printing
στην κατασκευαστική Βιομηχανία
Σκαφών και Ναυτιλίας

Σ  τον τομέα της ναυτιλίας, η προσθετική κατα-
σκευή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής για την 
παραγωγή σκαφών, είτε πρόκειται για το σχε-

διασμό προσαρμοσμένων εξαρτημάτων, είτε για 
εξαρτήματα υψηλότερων επιδόσεων είτε για ολό-
κληρα μοντέλα. Στην Ελλάδα, μια από τις χώρες όπου 
ο τουρισμός αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την 
οικονομία, η ενοικίαση και η πώληση σκαφών γνω-
ρίζει άνθηση και έχει γίνει ένας τομέας με σημαντι-
κή ζήτηση. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της αγοράς 
είναι η Stefos Yacht Services, μια εταιρεία που συ-
ντηρεί και επισκευάζει μεγάλο αριθμό ιστιοπλοϊκών 
και μηχανοκίνητων σκαφών, συχνά εντός αυστηρών 
προθεσμιών. Πρόσφατα, χρησιμοποίησε τρισδιάστα-
το εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους για να επιταχύνει 
τις διαδικασίες κατασκευής και να προσφέρει στους 
πελάτες της πιο προσαρμοσμένα και αποδοτικά απο-
τελέσματα. Συνοδευόμενη από την Lino3D, η οποία 
εκτυπώνει τα εξαρτήματα και εξασφαλίζει τη μετα-
γενέστερη επεξεργασία τους, η Stefos Yacht Services 
μπορεί να βασίζεται σε πραγματική τεχνογνωσία και 
να επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της XXL τρισ-
διάστατης εκτύπωσης.

Η Massivit3D είναι κατασκευαστής τρισδιάστατων 
εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους που προσφέρει λύσεις 
με πολύ μεγάλο όγκο εκτύπωσης της τάξεως των 145 
x 111 x 180 cm. Για αυτόν το λόγο, η εταιρεία απευθύ-
νεται σε βιομηχανίες που χρειάζονται την παραγωγή 
μεγάλων εξαρτημάτων, και μάλιστα σε υψηλές ταχύ-
τητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη ναυτι-
λιακή βιομηχανία, ιδίως για την επισκευή πλοίων που 

πρέπει να επιστρέψουν στο νερό το συντομότερο 
δυνατό. Για παράδειγμα, οι εκτυπωτές μεγάλου μεγέ-
θους της Massivit3D μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παραγωγή πινάκων οργάνων ή ιστών ραντάρ. 
Χάρη στον μεγάλο όγκο κατασκευής τους, τα εξαρτή-
ματα κατασκευάζονται με μία κίνηση, χωρίς κανένα 
στάδιο συναρμολόγησης, γεγονός που διευκολύνει 
τη στεγανοποίησή τους και συνεπώς τη χρονική τους 
διάρκεια. Επιπλέον, παράγονται λιγότερα απόβλητα, 
μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Αυτό είναι πιθανόν που ώθησε τη Stefos Yacht 
Services να βασιστεί στις λύσεις προσθετικής κα-
τασκευής της Massivit3D. Ο ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Στέφος εξήγη-
σε: «Άρχισα να εξετάζω τον τύπο των τρισδιάστατων 
εκτυπωτών που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσου-
με για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Χρειαζόμασταν 
μια λύση που να είναι μεγάλη, γρήγορη και να μπορεί 
να αναπτυχθεί εύκολα. Τότε ήταν που γνώρισα την 
ομάδα της Lino3D, η οποία με συμβούλεψε και με κα-
τεύθυνε σε ένα μηχάνημα Massivit3D». Προς το πα-
ρόν, η Lino3D εκτυπώνει τρισδιάστατα τα απαραίτη-
τα εξαρτήματα για τη Stefos Yacht Services και, χάρη 
στην εμπειρία της εταιρείας στη ναυπηγική και την 
επισκευή πλοίων, εκείνη πραγματοποιεί τη μεταγενέ-
στερη επεξεργασία του εξαρτήματος.

Η προσθετική κατασκευή επιτρέπει πλέον στην ελ-
ληνική εταιρεία να παράγει πρωτότυπα που μπορούν 
να εγκατασταθούν σε σκάφη, ώστε ο τελικός πελάτης 
να μπορεί ευκολότερα να προβάλει και να επικυρώ-
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σει το τελικό εξάρτημα, αντί να το κάνει σε ένα μο-
ντέλο CAD. Μέσω της Lino3D, κατασκευάζει επίσης 
καλούπια και τελικά εξαρτήματα. Σε κάθε περίπτωση, 
η τεχνολογία προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση 
χρόνου και κόστους. Ο Δημήτρης Στέφος αναφέρει: 
"Σήμερα χρησιμοποιούμε πλαστικό ενισχυμένο με 
ίνες γυαλιού με πολυεστερική ρητίνη ή εποξειδική 
ρητίνη για τα τελικά εξαρτήματα και ξύλο ή άλλα υλι-
κά για την προ-χύτευση. Αυτή η μέθοδος, εκτός από 
τον χρόνο που απαιτεί και την υπερβολική χρήση υλι-
κών, έχει και τους περιορισμούς της. Ο τρισδιάστατος 
εκτυπωτής Massivit3D, από την άλλη πλευρά, μπορεί 
να παράξει οποιοδήποτε σχήμα σε οποιοδήποτε μέ-
γεθος για χύτευση τουλάχιστον τρεις φορές πιο γρή-
γορα από ό,τι πριν".

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η αντοχή των 
εξαρτημάτων στη φθορά με την πάροδο του χρόνου 
και στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να υποβαθ-
μίσουν την κατάσταση των εξαρτημάτων. Η προσθετι-
κή κατασκευή θα μπορούσε να είναι η απάντηση, πιο 
συγκεκριμένα η τεχνολογία της Massivit3D - παρά-
γει εξαρτήματα που έχουν δοκιμαστεί στη θάλασσα 
μετά σε περιόδους άνω των δύο ετών και αντέχουν 
σε σκληρές συνθήκες χωρίς ζημιές. Η τρισδιάστατη 
εκτύπωση θα επιτρέψει την εκ νέου παραγωγή του 
εν λόγω εξαρτήματος σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να χρει-
άζεται να περάσει από τη δημιουργία ενός ακριβού 
και πιο επιβλαβούς για το περιβάλλον καλουπιού. Και 
μένει να δούμε τι εξελίξεις σε υλικά μας επιφυλάσσει 
η βιομηχανία τρισδιάστατης εκτύπωσης!

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, η Stefos Yacht Services 
μπορεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία της Lino3D 
για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων. Ο Δημήτρης 
Στέφος καταλήγει: «Η συνεργασία μας συνεχίζεται σε 
ένα φιλικό περιβάλλον που μου επιτρέπει να έχω ένα 
πλαίσιο κατασκευαστικών λύσεων». Η εταιρεία που ει-
δικεύεται στα σκάφη αναμένεται να επενδύσει στους 
επόμενους μήνες στον δικό της τρισδιάστατο εκτυπω-
τή Massivit3D.

Το πρωτότυπο άρθρο: https://www.3dnatives.
com/en/large-format-additive-manufacturing-boat-
building-repair-210920224/#!
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Μ ε την ίδρυση της εταιρείας μας το 1983, πρωταρχικός στόχος ήταν να δώσουμε στον πελάτη την καταλλη-
λότερη λύση για τις πραγματικές ανάγκες του.
Σήμερα, 40 χρόνια μετά, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος!

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:

ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
… η λύση στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

• 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 ανταλλακτι-
κών που διαθέτουμε καθώς και το άρτια εκπαι-
δευμένο 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.

Φουσκωτικές

Γεμιστικές Πωματιστικές Μηχανές

Ετικετέζες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Συρρικνωτικά

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΑΠΩΤΙΚΟ

 ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙ∆ΩΤΑ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΚΑΨΥΛΙΕΡΕΣ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ &
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
ROBOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ-∆ΕΜΑΤΩΝΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ COMBI
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ,

ΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

ΦΙΑΛΩΝ PET  



υλικά υλικά

60 61

μηχανήματα

61

μηχανήματα

Τ  ο FRESHCUP HQ Can Sealer αποτελεί την επαγγελ-
ματική λύση για το κατάστημα καφέ στο TAKE AWAY, 
για την ασφαλή μεταφορά κρύων ροφημάτων.

Το FRESHCUP HQ Can Sealer, αποτελείται από μια 
HEAVY DUTY συσκευή εμφιάλωσης φιαλών PET αλλά 
και αλουμινίου.

Το ανωτέρω σύστημα αποτελείται από τρεις τύπους 
συσκευών.

Την ημιαυτόματη ROTARY, την αυτόματη ROTARY, 
και την αυτόματη NON ROTARY.

Οι ανωτέρω τύποι ROTARY, (R) περιστρέφουν την 
φιάλη, άρα και το υγρό περιεχόμενό τους, ενώ η αυτό-
ματη NON ROTARY (NR) περιστρέφει τις κεφαλές εμ-

φιάλωσης, διατηρώντας 
ακίνητη την φιάλη και το 
υγρό περιεχόμενο ακίνη-
το.

Είναι αξιοσημείωτο ότι 
όλοι οι τύποι φιαλών υπο-
δέχονται το ίδιο καπάκι 
Alu EASY OPEN,  και το 
Alu FULL OPEN.

Το ανωτέρω σύστημα 
εμφιαλώνει, φρέσκους χυ-
μούς, κρύο τσάι, κρύους 
καφέδες, espresso Freddo, 
Cold Brew, French Coffee, 
Freddo Cappuccino (NR), 
κοκτέιλς, κρύα σοκολάτα, 
Smoothies, την φαντασία 
σας…

Ο χρόνος εμφιάλωσης 
είναι 3 δεύτερα του λε-
πτού.

Διατίθενται τρεις τύποι 
φιαλών PET CAN.

PET 250 ml, PET 330 ml, PET 500 ml.

Οι φιάλες PET μπορούν να τυπωθούν με το λογότυ-
πό σας με δυο χρώματα ή έχετε την δυνατότητα να 
τυπώσετε αυτοκόλλητα 4χρωμίας.

Τα αναλώσιμα PET ή  ALU είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Το ανωτέρω σύστημα εμφιαλώνει μπισκότα, ξηρούς 
καρπούς, καραμέλες, κλπ.

Για την συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτείται η τοπο-
θέτηση ειδικής κεφαλής και η χρήση του καπακιού 
ALU LID FULL OPEN.

Η καινοτόμος λύση
για το TAKE AWAY
Επαγγελματική εμφιάλωση Κρύων Ροφημάτων

Consept

Consept

Η  Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. σε συ-
νεργασία με την Γερμανική εταιρία Schmalz  κά-
νουν τα καθημερινά βάρη…ανύπαρκτα! 

Με το εργονομικό σύστημα ανύψωσης Jumbo Flex η 
διεκπεραίωση φόρτωσης - εκφόρτωσης και η μεταφορά 
των αντικειμένων προς χρήση, γίνεται χωρίς κόπο, γρήγο-
ρα, με ακρίβεια και πάντα ξεκούραστα.

Χαρτοκιβώτια, σακιά, βαρέλια, κουβάδες αλλά και 
μια μεγάλη ποικιλία άλλων ειδών, μπορούν να μετα-
φερθούν από το Jumbo Flex, καθώς διεκπεραιώνει τις 
δυσκολότερες δουλειές σε ελάχιστο χρόνο. Είναι το 
ιδανικό εργαλείο για τροφοδοσία μηχανών, για εταιρεί-
ες logistics και πολλές άλλες εφαρμογές που απαιτούν 
ανύψωση φορτίων.

Πλεονεκτήματα

● Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στους μειωμένους 
χρόνους ανύψωσης και μεταφοράς.

● Ασφαλές και κατάλληλο για ευαίσθητα προϊόντα, 
χάρη στην λειτουργία με κενό αέρος (χωρίς μηχανικά 
μέρη).

●  Μείωση κόπωσης- τραυματισμών υπαλλήλων.

● Χειρισμός μόνο με ένα χέρι.

• Μόνο ένας υπάλληλος απαιτείται για τον χειρισμό των 
φορτίων.

● Υψηλή εργονομία, εγκεκριμένο από τον φορέα AGR.

Σχεδιασμός και λειτουργία

Η μονάδα ανύψωσης, η μονάδα λειτουργίας, οι βεντού-
ζες και η γεννήτρια κενού μπορούν να σχεδιαστούν και 
να προσαρμοστούν απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες του 
αγοραστή. Το Jumbo Flex χαρακτηρίζεται από την ευκο-
λία χρήσης του. Η πολυετής τεχνογνωσία της Schmalz, 
με τα υψηλότερα στάνταρ ασφάλειας, εγγυάται την ακε-
ραιότητα του φορτίου και την ασφάλεια του χειριστή. 
Επιπλέον, η Schmalz προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία προ-
αιρετικών εξαρτημάτων, καθώς και γέφυρες αλουμινίου 
πολλαπλών τύπων, για την στήριξη και την μεταφορά του 
Jumbo Flex.

Jumbo Flex - Σύστημα ανύψωσης για 
προϊόντα βάρους έως 50 kg, γρήγορα 
και εύκολα!

ΒΑΜΒΑΚΑΣ
VAMVACAS

est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ    ΠΟΙΟΤΗΤΑ    ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Σκανάρετε για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

www.vamvacas.gr
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H πρώτη αυτόματη αποθήκη της 
SABO παραδόθηκε στην ΕΤΕΜ!

Τ  ο σύστημα αποθήκευσης είναι πλήρως αυτομα-
τοποιημένο και διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο λογι-
σμικό WMS (Warehouse Management System), 

απευθείας συνδεδεμένομε τον υπάρχοντα εξοπλισμό 
και το ERP του εργοστασίου και ικανό να λαμβάνει λί-
στες εργασιών για την επιλογή και διακίνηση των προϊό-
ντων στα διάφορα στάδια της παραγωγής.

Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύστημα μεταλ-
λικών ραφιών αποθήκευσης καλαθιών, διπλό αυτόμα-
το μεταφορέα και αλυσοδρόμους μεταφοράς, με δυνα-
τότητα αποθήκευσης και μεταφοράς καλαθιών μεταξύ 

των σταδίων διέλασης, θερμοδιακοπής, ηλεκτροστα-
τικής βαφής και συσκευασίας. Επίσης, η αυτόματη 
αποθήκη διαθέτει εγκατεστημένο ένα υπερσύγχρονο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ανάκτησης ενέργειας για τη 
μείωση του κόστους χρήσης.

Η SABO εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο του 
αλουμινίου, εγκαθιστώντας την πρώτη αυτόματη 
αποθήκη της στην Ελλάδα. Παρέχοντας λύσεις υψη-
λής ενεργειακής απόδοσης και παραγωγικότητας, 
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των αποθηκών και 
συμβάλλει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
των βιομηχανιών.

https://el.sabo.gr

Μόλις παραδώσαμε τη νέα αυτόματη αποθήκη καλαθιών για προφίλ 
αλουμινίου στην ΕΤΕΜ, μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες διέλασης 
αλουμινίου!
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