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•	 Kodmark	Etiket,	Durst	Tau	RSC-E	yatırımı	yaptı
•	 İlk	Fujifilm	Revoria	Press	PC1120	kurulumları		
Mayıs	ve	Haziran’da

•	 Üçü	bir	arada	BOBST	MASTERCUT	piyasaya	sunuldu

•	 HP’den	yüzüncü	100K	sevkiyatı
•	 RÖPORTAJ:	Cenk	Tolga	Cengiz	/Aras	Makina	
Teknik	Müdürü

•	 DOSYA:	Ofset	ve	dijitali	bir	arada	verimli	kullanma
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35K

8K YÜKSEK HIZ
Etiket üretimi için yüksek kapasiteli dar enli 
dijital baskı makinesi 6K

25K
DİJİTAL ETİKET VE AMBALAJ ÜRETİMİNİN LOKOMOTİFİ  
Esnek ambalaj ve etiket üretimi için dijital çözüm

GELECEK KARTON AMBALAJDA  
B2 boyutunda dijital karton ambalaj makinesi

TÜM İŞLERİNİZ İÇİN SÜREKLİ ÜRETKENLİK 
Etiket üretimi için dar enli dijital baskı makinesi

HP INDIGO  
ETİKET VE 
AMBALAJ
DİJİTAL BASKI MAKİNELERİ

SCAN ME

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Gelecek dijitalde. 25 yıllık tecrübesi ile dijital pazarı geliştiren HP Indigo sizi başarının ötesine geçmeye davet ediyor. 
HP Indigo dijital baskı makinelerine yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olamaz!

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. 
İstanbul: +90 212 270 0595, Ankara: +90 312 395 6740  

İzmir: +90 232 449 3222,  www.matset.com.tr



MATBAA VE AMBALAJ MERDANELERİ

Kalite, Bilgi Birikimi ve Tecrübe

DELTA GRUP MATBAA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İvedik OSB Mah. 1518. Cadde  Matsit İş Merkezi 2/24  Yenimahalle  Ankara

Tel.: (0312) 394 51 05  -  (0312) 394 51 06    Faks: (0312) 394 51 07
info@deltagrupmatbaa.com.tr    www.deltagrupmatbaa.com.tr

print solutions

Grup Şirketlerimizdir.

AMBALAJ 
E T İ K E T

PACKAGING 
L A B E L

&

R E K L A M  TA N I T I M  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.matbaahaber.com
www.dijitalbaskive3d.com
www.ambalajveetiket.com

www.mozaiktanitim.net

Ofset Baskı İçin
CtP Çözümleri

 

Trendsetter Q800 SCU Trendsetter Q1600 / Q2400 / Q3600

Kodak’tan Ambalaj İç�n Tamamlayıcı Yazılım Çözümler�

Baskı Önces� Portal Çözümü

Prepress Portal System
InS�te

Kutu Montaj Yazılımı

Step-and-Repeat Software
Pandora

Renk Yönet�m Yazılımı

Software
ColorFlow

Forma Montaj Yazılımı

Imposition Software
Preps

İş Akış Yazılımı

Pr�nergy

TEKNİK ÖZELLİKLER

En büyük kalıp ebadı: 838 x 1118 mm
Hız: 66 kalıp / saat ( 70 x 100 cm )
Kaset: 120 kalıp kapasiteli
Opsiyonel Punch özelliği
Pozlandırma teknolojisi: Kodak® SquareSpot®
Opsiyonel yüksek çözünürlük özelliği:
4.800 / 5.080 dpi
Yüksek tram sıklığı: 450 lpi
Dinamik Autofocus özelliği
Otomatik ısı kontrol sistemi
Daha çevreci: %40 enerji tasarrufu
Kolay kullanım
Daha az yer ihtiyacı

TEKNİK ÖZELLİKLER

En büyük kalıp ebadı: 1600 x 2083 mm
Hız: 17 kalıp / saat ( 1140 x 1410 mm )
Pozlandırma teknolojisi: Kodak® SquareSpot®
Yüksek tram sıklığı: 450 lpi
Dinamik Autofocus özelliği
Otomatik ısı kontrol sistemi
Daha çevreci: %40 enerji tasarrufu
Kolay kullanım
Daha az yer ihtiyacı
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56 ETKİNLİKLER VE FUARLAR
56 drupa, uluslararası Küresel Eğilimler anketine katılmaya davet ediyor
67 Labelexpo Europe yeni tarihleri duyurdu
68 Esko, ICE Europe’da %100 baskı muayene çözümlerini sergiledi
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73 ICE Europe, CCE International ve InPrint...
 Münih fuar üçlüsü Münih’te gerçekleştirildi
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75 Promosyon sektörü PROMOGIFT İSTANBUL’da buluşuyor

Kodmark Etiket, Durst Tau RSC-E 
yatırımı yaptı

Fujifilm Türkiye  
POD Satış Müdürü Cevdet Kır:
“İlk Fujifilm Revoria Press PC1120 
kurulumları Mayıs ve Haziran’da”

Matset A.Ş.’de Analog Baskı 
Sistemleri Satış Müdürü olarak 
göreve başlayan Orkun Kayal; 
“Hızla 2019 öncesine dönüyoruz”

drupa portföyünün  
benimsenmesi hız kazanırken
HP’den yüzüncü 100K sevkiyatı
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 ‘Yingcai’, DURST RSC yatırımı ile değişiyor
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Üçü bir arada BOBST MASTERCUT  
piyasaya sunuldu
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ETKİNLİKLER BOŞLUĞU DOLDURUYOR …

Saygılarımızla,

A. Tamer ARDIÇ

Sürdürülebilirlik gündemin ön sıralarında. Üretim 
tarafındaki hassasiyet tüketicilerin sürdürülebilirliğe 
verdikleri önem çerçevesinde her geçen gün artıyor. 

Sayfalarımızda da bu tür haberler daha çok yer alıyor. Her 
endüstri dalı kendi alanında geliştirmeler, iyileştirmeler ve 
inovasyon yaparken sürdürülebilirlik rehber ve yön verici. 
Solvent kullanımının her geçen gün azaltılması, yenilebilir 
mürekkepler, karton ve kağıt lehine plastikten uzaklaşma 
öne çıkan gelişme ve uygulamalar.

Durum böyle olunca basım işletmelerinde yeni bir 
istihdam alanına da ihtiyaç doğacak: Bütün bu gelişmelere 
takip edip, işletmenin nitelik, boyut ve müşteri portföyüne 
uygun; yenilik, çözüm, ürün ve geliştirmeleri, günün 
trendlerini de dikkate alarak firma yönetimine öneren ve 
uygulanmasına ön ayak olan, gerekli donanıma sahip bir 
personel. Böyle bir istihdam firmaların yeniklere açık, 
tüketici gözünde saygın ve dinamik bir görüntü vermesine 
katkı yaparken üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesine 
de katkı yapacak. Değişimin bir de böyle bir boyutu var…

Ertelenen fuarlar kervanına Labelexpo Europe 
2022’de katıldı. Fuarın yeni takvimi 11-14 Eylül 
2023. Pandemi birçok şeyi değiştirirken fuarları da 

olumsuz etkiledi. Fuarlar yapılamayınca makine firmaları 
yeniliklerini göstermek için özel etkinliklere yöneliyorlar. 
Önümüzdeki günlerde Durst ve Koenig & Bauer etkinlikleri 
var. 26-29 Nisan tarihleri arasında Durst ve iş ortakları 
Durst’un İtalya’daki merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 
Mayıs ayının son haftasında da KASAD üyeleri Koenig & 
Bauer’in demo merkezinde firmanın ambalaj çözümlerini 

ve makine demolarını yerinde inceleyecekler. Belçika’da 
Xeikon Genel Merkezi de 26-28 Nisan tarihleri arasında 
hareketli olacak: Xeicon Cafe, dijital etiket üretimine ilişkin  
konferanslar ve demolarla kapılarını açıyor. 

Sektörün önemli fuarlarında Fespa Global’in belirlenmiş 
takviminde ise bir erteleme yok. Fuar belirlendiği gibi 31 
Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında Berlin’de.

Servis ve yedek parça üretimin can damarı. Bu 
serideki röportajlarımız devam ediyor. İlerleyen 
sayfalarımızda Aras Makina’nın Teknik Müdürü 

Cenk Tolga Cengiz’le yaptığımız röportajı bulacaksınız. 
Çok sayıda makine temsilciği olan Aras Makina’nın servis 
organizasyonu ülke sınırlarının ötelerine de uzanıyor. 

Dosya konumuz “Ofset ve Dijitali Bir Arada Verimli 
kullanma” başlığını taşıyor. Tedarikçilerimizden 
gelen yazıları ilgili bölümde dikkatinize sunuyoruz. 

Verimli ve sağlıklı mesailer,

• 1200x1200 dpi çözünürlük 

CMYK: 85% pantone karşılığı
CMYKOVG: 95% pantone karşılığı

TAU 330 RSC E

TAU 330 RSC

Dijital 
Endüstriyel Üretim:

• Flekso baskı hızında ve        
maliyetinde

• Ofset baskının yumuşak         
tonlarında ve keskinliğinde

• Serigrafi baskının opak          
renklerinde ve yüzey rölyef      
etkisinde

• Orta ve Yüksek Tiraj 

DURST 
AKILLI MAĞAZA

DURST 
AKILLI MAĞAZA +

DURST 
İSTATİSTİKLER +

DURST 
İSTATİSTİKLER 

DURST 
 İŞ AKIŞ + DURST 

İŞ AKIŞ 

DURST 
YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

• 100 mt/dk’ya kadar hız

TAU 330 RSCΕ CMYKOVG + BEYAZ:   52 Metre/Dk.
TAU 330 RSC   CMYKOVG + BEYAZ:   80 Metre/Dk.
TAU RSCi         CMYKOVG + BEYAZ:  100 Metre/Dk.

TEKSTILKENT TICARET MERKEZI Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cad. Blok: 10-AC, No: Z15 Esenler - ISTANBUL 
 Phone : +90 212 438 1036  www.linosistem.com - info@linosistem.com

LINOGROUP
System & Software Integrator

LinoSistem A.S.
 

Durst Group AG
Tau RSC Ink

234773-420

Certificate Number

06/28/2021 - 02/06/2022

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

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.

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

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.

Durst Group AG
Tau RSC Ink

234773-420

Certificate Number

06/28/2021 - 02/06/2022

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

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.

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

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.

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

GOLD

TAU 510 RSCi Hybrid

• 33 cm, 42cm veya 51 cm baskı eni



8 • MATBAAHABER • SAYI 224 / NİSAN 2022

SEKTÖR HABERLERİ

Dijitale karar verildiğinde 
tercihleri Durst’ten yana oldu
2014 yılında Oktay Çoban ve Aytaç Bostancı 
tarafından İstanbul’da ticari hayatına boş etiket 
üreticisi ve aynı zamanda ribbon ve termal 
barkod yazıcı tedarikçisi olarak başlayan 
Kodmark Etiket, müşteri talepleri doğrultusunda 
2020 yılında 6+1 renkli Gallus letterpress ve 
baskı sonrası makineleri yatırımı yaparak baskılı 
etiket üretimine de başlamıştı.

Günümüzde Kodmark, sağlık, gıda, otomotiv, 
kozmetik vb. sektörleri içeren geniş bir müşteri 
portföyüne sahip bulunuyor.

Artan müşteri taleplerini aksatmadan yerine 
getirebilmek için 2021 yılında 7+1 renkli Mark 
Andy flekso baskı makinesine yatırım yapan 
firma, bu yıl dijital yatırımı yapmaya karar 
verdiğinde tercihini Durst’tan yana kullandı.

Oktay Çoban “Oyunun kurallarını 
değiştirmeye hazırız”
Kodmark Etiket, teknolojinin gelişimine paralel 
olarak değişen pazar şartlarına ayak uydurmak, 
müşterilerine yeni ve katma değeri yüksek 
ürünler önermek ve sunmaya devam edebilmek 

için, Durst Tau 330 RSCE’yi seçerek UV inkjet 
dijital etiket baskısına yatırım yapmaya karar 
verdi.

Firmanın kurucu ortağı Oktay Çoban yaptıkları 
yatırımı şu sözlerle özetliyor: “Üretim kapasite-
mizi ve hızımızı artırmamız gerekiyordu. Uzun 
araştırma ve değerlendirmelerimiz sonucunda en 
son teknolojiye, en yüksek üretim hızına, en iyi 
baskı kalitesine en düşük maliyetle sahip olmak 
için Durst’u seçtik, artık oyunun kurallarını 
değiştirmeye hazırız.”

RSC-E UV-InkJet Dijital Baskı 
Sistemi’nin özellikleri
DURST Tau RSC-E UV-InkJet Dijital Baskı 
Sistemi 330 mm baskı genişliğinde, 52 m/dk’lık 
tam hız modunda Turuncu ve Beyaz seçeneği 
de dâhil olmak üzere 6 renkte çalışıyor. Baskı 
makinesinin 1200 x 1200 dpi’lik doğal çözü-
nürlüğü, 2 pl’lik en küçük damla boyutu ve yeni 
geliştirilmiş, yüksek pigmentli Durst Tau RSC 
mürekkepleri ile birleşerek olağanüstü baskı 
kalitesi üretiyor.

Otomatik bakım

Sistemde bakım sıklığını düşürmek ve servis 

Kodmark Etiket, Durst Tau 
RSC-E yatırımı yaptı
2014 yılında genç girişimcilere örnek olacak şekilde Oktay Çoban ve Aytaç Bostancı tarafından 
İstanbul’da kurulmuş olan Kodmark Etiket dinamik bir etiket ve ambalaj firması

DURST Tau RSC-E 
UV-InkJet Dijital 
Baskı Sistemine 

yatırım yapan 
Kodmark, sağlık, 

gıda, otomotiv, 
kozmetik vb. 

sektörleri içeren 
geniş bir müşteri 
portföyüne sahip 

bulunuyor.
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maliyetlerini azaltmak için yeni bir otomatik 
bakım özelliği bulunuyor. Baskı kafalarının 
otomatik temizliği, daha iyi ve istikrarlı baskı 
kalitesi için entegre bakım ünitesi tarafından 
temassız olarak gerçekleştiriyor.

İş Akışı Etiket yazılımı ve Değişken  
Veri Baskı yazılımı

Durst RSC-E, müşterilerin rekabetçi etiket pazarı 
için baskı işlerini hızlı bir şekilde hazırlamalarını 
sağlamaya yönelik gelişmiş Durst İş Akışı Etiket 
yazılımı ve Değişken Veri Baskı yazılımı ile 
donatılmış.

Mürekkep Tasarruf Modu

Çok yakın zamanda lanse edilen ‘Mürekkep 
Tasarruf Modu’ ile Tau RSC platformu 
kullanıcılarının bir CMYK baskı makinesinde 
mürekkep maliyetlerini ortalama %12’ye 
varan oranlarda düşürmesi mümkün. ‘Durst 
Analytics’ yazılımı, operasyon performansı için 
üretim verilerini istatistiki ve detaylı olarak 
raporluyor.

Yerinde yükseltilebilen hız

DURST Tau RSC-E UV-InkJet Dijital Baskı 
Sistemi beyaz dâhil tüm renklerde 52 m/dk. baskı 
hızı ile 1.020 m²/saat üretim kapasitesine ulaşıla-
biliyor. Kodmark Etiket’e kurulacak olan DURST 
Tau RSC-E UV-InkJet Dijital Baskı Sistemini 
Tau 330 RSC’ye yerinde yükseltmek maksadıyla 
80 m/dak. üretim hızı yerinde uygulanabiliyor. 

8 renge kadar renk ilavesi

Ayrıca Pantone renk evreninin %95’e kadar 
simülasyonunu gerçekleştirebilmek maksadıyla 8 
renge kadar da istenilen renkler ilave edilebiliyor 
(CMYK-W-OVG). 

Hibrit çözüm olarak yapılandırma

DURST Tau RSC-E UV-İnkjet Dijital Baskı 
Sistemi, tek başına bir UV inkjet etiket baskı 
sistemi olarak veya geleneksel sonlandırma 
seçeneklerinin eklenmesiyle hibrit bir çözüm 
olarak konfigüre edilebiliyor. Bu sayede etiket 
üreticilerine malzeme ve geniş bir uygulama 
yelpazesi açısından sınırsız esneklik sağlanıyor. 

DURST Tau RSC-E 
UV-İnkjet Dijital 

Baskı Sistemi, 
tek başına bir UV 
inkjet etiket baskı 

sistemi olarak 
veya geleneksel 

sonlandırma 
seçeneklerinin 

eklenmesiyle 
hibrit bir çözüm 
olarak konfigüre 

edilebiliyor.

Sun Chemical, gıda endüstrisinin özel ihtiyaçlarını karşılamak 
için geliştirilen ve unlu mamuller de dahil olmak üzere doğ-
rudan gıda üzerine baskı için doğrulanan FSR mürekkebinin 
lansmanı ile yenilebilir mürekkep yelpazesini genişletiyor.

Sun Chemical’ın FSR mürekkep serisi, olağanüstü renk ve 
keskinlik sunmak için yaratılırken aynı zamanda en yüksek 
kalite ve güvenlik düzenlemelerine uygun, Ricoh GH2220 dijital 
baskı kafası gibi orta viskoziteli piezo baskı kafaları kullanılarak 
doğrudan gıda baskısında kullanıma uygun sentetik renklendiri-
cileri temel alıyor. Bu, mevcut düşük ve yüksek viskoziteli FSE 
ve FSS hatlarını tamamlayan bir dizi dijital yenilebilir mürek-
kebi tamamlayarak, eksiksiz bir dijital baskı kafası teknolojileri 
yelpazesiyle gıda dekorasyonunu mümkün kılıyor.

Sun Chemical gıda ve ilaç endüstrilerini 
hedefleyen yazıcı üreticileriyle iş birliği 
yapıyor
FSR mürekkep yelpazesi, FDA ve AB mevzuatına uygun ve 
gıda üretimi için doğru koşullarda kullanıldığında gıda baskısına 
uygun, özenle seçilmiş sentetik gıda boyaları kullanılarak 
geliştirilmiş. Teknoloji ayrıca hap ve kapsüllere baskı gibi 
farmasötik ve nutrasötik pazarlar için de uygun. Sun Chemical, 
özellikle gıda ve ilaç endüstrilerini hedefleyen yazıcı üreticileriy-

le iş birliği yapıyor ve piyasaya tam kapasite ve yenilikçi bir gıda 
baskı teknolojisi sağlama ihtiyacını vurguluyor.

Lansman, küçük fırınlardan endüstriyel üretime kadar, lider 
markalar için markaları ürünlere benzersiz değer ve görsel 
çekicilik katma fırsatı sunan mevcut gıda özelleştirme trendini 
destekliyor.

Sun Chemical, Gıda ve İlaç Mürekkepleri Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü Sergio Molto şunları söylüyor: “Gıda 
ürününün, özellikle de unlu mamullerin özelleştirilmesine 
yönelik en son eğilimle kişiselleştirilmiş ambalaj pazarında 
önemli bir büyüme görüyoruz. Bu gelişme, hem markalar hem 
de tüketiciler için bu sektöre önemli değer katmak için ileriye 
doğru atılmış açık bir adım. Sun Chemical, DIC Corporation ile 
birlikte, gıda ve beslenme endüstrisi için inovasyon yoluyla renk 
katacak çözümler geliştirmeye devam eden bir bağlılığa sahip. 
Ürün güvenliği ve baskı kalitesi, tüketicinin korunmasını ve 
ambalaj üreticisi ve marka itibarının korunmasını sağlamak için 
bu ürünlerin geliştirilmesinde kritik hedeflerdi. Ürün yelpazesi, 
müşteriler için yüksek kaliteli ve güvenli bir çözüm sunmak 
için derinlemesine gıda anlayışını dijital baskı pazarına ilişkin 
derin bilgiyle birleştiriyor. Sun Chemical, bu alanda pazara yeni 
mürekkepler ve çözümler getirmek için yenilik yapmaya ve 
ortaklarla birlikte çalışmaya devam ediyor.” 

Doğrudan gıdaya baskı için 
uygun yenilebilir mürekkep
Sun Chemical, doğrudan gıda baskısı ile gıda ve farmasötik özelleştirmeye uygun FSR yenilebilir  
inkjet mürekkeplerini piyasaya sürdü

Satınalma deneyiminizde 
gelecek için hazır mısınız?

shop.heidelberg.com/tr

Heidelberg’in tüm dünyada büyük başarı ile yürüttüğü online alışveriş 
platformu eShop, artık Türk Matbaacılarının da hizmetinde.

Matbaanızın tüm sarf malzeme ihtiyaçlarını 7/24 online platformumuzdan 
sipariş edin. Zaman kazanın, zamanı yakalayın.

Online alışveriş sitemizde sağ üstte bulunan Giriş kısmından Yeni 
müşteri’ye tıklayarak karşınıza çıkan formu zahmetsizce doldurabilir 
ve çok kısa sürede kaydınızı oluşturup ihtiyaçlarınıza en uygun 
ürünleri seçebilirsiniz.
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Sun Chemical’a göre hızlı sertleşen, 
ultra düşük monomer ve solvent 
içermeyen özellikleri sayesinde SunLam, 
markaların sürdürülebilirliklerini 
geliştirmelerine ve döngüsel ekonomiyi 
genişletmelerine yardımcı olabilir.

Sun Chemical ve HP, iş ortaklığının bir 
parçası olarak, monomalzeme polietilen 
(PE) ve polipropilen (PP) baskı altı ma-
teryaller kullanılarak HP’nin Indigo 25K 
dijital baskı makinesinde basılmış ve Sun 
Chemical’ın SunLam çözümüyle lamine 
edilmiş dik duran poşetler geliştirdiler. 
Tamamen PP poşet, %96 geri dönüş-
türülebilirlik oranı için başarıyla test 
edildikten sonra Almanya Cyclos-HTP 
Enstitüsü tarafından onaylandı.

PE ve PP lamine yapılar, Nordmeccanica 
Super Simplex E-800 solventsiz lami-
natörde laminasyonlu standart mono 
malzemeler üzerinde SunLam Adhesives 
ZA-1000+ZB-301 kullanılarak HP 
Indigo ile üretildi.

Sun Chemical Küresel Laminasyon 
Yapıştırıcıları ve Soğuk Mühürler 
Ürün Direktörü Pierangelo Brambilla 
şunları söylüyor: “Sun Chemical ile 

HP Indigo arasındaki yakın iş birliği, 
esnek ambalaj için pazara ulaşacak daha 
hızlı rotalar geliştirilmesine yardımcı 
oluyor. HP Indigo dijital baskıyı, 
ambalajın genel kalitesinden ödün 
vermeden Sun Chemical’ın ultra düşük 
monomer yapıştırıcısının hızlı sertleşme 
özellikleriyle birleştirerek, matbaacıların 
ve markaların en katı gıda güvenliği 
yönetmeliklerini karşılamalarını 
sağlayan yeni bir çözüm artık mevcut.

Bunlar, doğru laminasyon yapıştırıcı ve 
lak seçiminin, dijital olarak basılmış po-
şetlerin pazara hızlı bir şekilde sunulan 
değer teklifinin nasıl daha sürdürülebilir 
ambalaj  ve tüketici seçimi sağladığını 
göstermek için tek malzemeli PE ve tek 
malzemeli PP’nin nasıl kullanıldığına 
dair sadece iki harika örnek.”

HP Indigo WW Sarf Malzemeleri İş 
Direktörü Itai Shifriss şunları söylüyor: 
“HP Indigo, HP Indigo müşterilerine 
yenilikçi çözümler sunmak için uzun 
yıllardır Sun Chemical ile iş birliği 
yapıyor. Bugün, sürdürülebilir ambalaj 
çözümlerine yönelik talep, dönüştürü-
cüleri, talep üzerine üretimle baskının 

HP Indigo dijital baskı ile sürdürülebilir ambalaj üretimi için 

Sun Chemical, yeni solventsiz 
laminasyon çözümünü duyurdu
Sun Chemical, HP’nin Indigo dijital baskı makinesi ve Sun Chemical’ın yeni solventsiz laminasyon çözümü 
SunLam ile üretilen sürdürülebilir esnek ambalajı piyasaya sürmek için HP ile iş birliği yaptı.

etkisini azaltırken kalıpları ve silindirleri 
ortadan kaldırabilen dijital baskıya 
yönlendiriyor.

HP Indigo müşterilerine uçtan uca 
çözümler sunmak için birlikte çalışarak, 
ambalaj üreticilerinin ve markaların 
dijital baskı yeteneklerini geliştirmeleri-
ne yardımcı oluyoruz.” 

Fujifilm, Manuel Schrutt’u  
EMEA Ambalaj işinin başına getirdi
Schrutt, Landa ve HP’deki birçok rolü takiben Fujifilm’e kapsamlı ambalaj deneyimi getiriyor

Fujifilm, Manuel Schrutt’un Fujifilm Graphic 
Systems EMEA için Ambalaj Başkanı rolüne 
atandığını duyurdu. Schrutt, HP ve Landa’daki 
satış, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük görev-
lerinin ardından on beş yılı aşkın tecrübesini yeni 
pozisyonuna getiriyor. Schrutt, Fujifilm’de Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika’da hem gelişmekte olan 
dijital inkjet hem de mevcut flekso ürün hatlarını 
kapsayan etiket ve ambalaj işinden sorumlu olacak. 
Yeni pozisyonu hakkında yorum yapan Schrutt 
“Mürekkep püskürtme teknolojisi konusunda 

tutkulu olduğum için Fujifilm’in gelişmelerini her 
zaman yakından takip ettim ve bu yeni yolculuğa 
çıkmak, ambalajlama ve etiketleme için baskı 
teknolojilerinin tanıtımını yapmak ve satışlarını 
artırmaktan dolayı çok heyecanlıyım” diyor.

FUJIFILM Europe GmbH Grafik Sistemleri 
Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Taku Ueno da 
“2022, Fujifilm’in tüm bölümleri için büyük bir yıl 
olacağa benziyor ve Manuel’in işin ambalaj alanını 
yeni zirvelere taşıma olasılığının tadını çıkarıyoruz”  
diyor. 

Heidelberg Türkiye Online Alışveriş 

Heidelberg Türkiye Online Alışveriş 

shop.heidelberg.com/tr

shop.heidelberg.com/tr

eShop ile işleri kolaylaştırın

MATBAACILIK 
SEKTÖRÜNÜN EN İYİ
ALIŞVERİŞ VE 
SATINALMA DENEYİMİ

eShop

eShop

eShop

BASKI 
ÖNCESİ

BASKI 
SONRASI

BASKI

Tıklayın. Sipariş edin. Gelsin

E-Shop sayfamıza telefonunuzdan 
kolayca ulaşmak için QR kodu 
telefonunuzun kamerasına okutun.
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Ofset ve dijital baskıda saygın bir uzmanlığı, 
köklü bir geleneği ve sürdürülebilir baskı 
çözümleriyle tanınan Fujifilm, iki yeni makine 
ile tonerli baskı pazarına giriyor. Fujifilm 
Türkiye POD Satış Müdürü (İnkjet Dijital Baskı 
Ürünleri) Cevdet Kır, bu yeni segment ve ilk baskı 
makineleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

1962 yılında ortak bir girişim 
olarak kurulan Fuji Xerox, Revoria 
Serilerini geliştirdi

Fuji Xerox’tan toner baskı pazarında 
deneyimi olduğunu bildiğimiz Fujifilm 
geçen Eylül ayında iki yeni makine (Revoria 
Press PC1120, Revoria E1) ile tonerli baskı 
pazarına girdi. Türkiye’de bu pazarın mevcut 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?

1962 yılında ortak bir girişim olarak kurulan 
Fuji Xerox, şirketin mevcut işlerine odaklanma, 
bulut, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yeni 
iş alanlarına genişleme planlarının bir parçası 
olarak 1 Nisan 2021 tarihinde Fujifilm Business 
Innovation olarak yeniden markalandı. Fujifilm 
ve eskiden Fuji Xerox adıyla bilinen grup şirketi 
FUJIFILM Business Innovation’un inovasyon 
çalışmaları neticesinde yeni Revoria Press 
PC1120 ve Revoria Press E1 Serisini geliştirdi.

Dijital baskı pazarındaki hedefimiz, dijital 
baskının kullanıcılarla temas ettiği her noktada 

Fujifilm Türkiye POD Satış Müdürü Cevdet Kır:

“İlk Fujifilm Revoria Press 
PC1120 kurulumları  
Mayıs ve Haziran’da”
“Dijital baskı pazarındaki hedefimiz, dijital baskının kullanıcılarla temas ettiği her noktada 
katma değerli çözümler geliştirmek ve ortak projelerle iş birliği kurmak”

katma değerli çözümler geliştirmek ve ortak 
projelerle iş birliği kurmak. Bu anlayışla önümüz-
deki dönemde 2 yeni ürünümüzü müşterilerimiz 
ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Bu 
ürünlerimizden ilki REVORIA PRESS PC1120. 
Dakikada 120 sayfa A4 hızında kâğıt besleyici 
özelliğine sahip ürünümüz, 52 g/m² ila 400 g/m² 
arasındaki kâğıt ağırlıklarını destekleyerek tek 
geçişte 6 renk aynı anda baskı yapabiliyor. 

Bir diğer yeni ürünümüz REVORIA PRESS E1 
Serisi ise dakikada 136/125/110/100 hızlara sahip 
dört farklı konfigürasyon ile pazara sunuluyor. 
Hızlı ve sürekli baskı için vakum besleyici 
kasetleri çok çeşitli baskıları destekleme yeteneği-

Modüler ve 
ölçeklenebilir Revoria 
Serilerinin standart 
sonlandırmasının 
yanında değişik 
seçenekler sunuluyor.

Fujifilm Türkiye POD Satış 
Müdürü Cevdet Kır

Baskıyı kolaylaştırıp,
kazancı artıran kimyasal çözümlerimiz...

Yüksek Baskı Kalitesi
Düşük Maliyet

PRESSMAX baskı kimyasallarının
üretiminizde yaratacağı farkı keşfedin.

Fujifilm olarak sizlere baskıda fark yaratan, kalitesi ile maliyetinizi düşüren ve birbirleri ile
uyumlu çözümler sunuyoruz. Dünya çapında 83 yıllık tecrübemizle bu çözümleri
makinalarınızda uyguluyor, ayrıca ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda oluyoruz.

Hazne suları - Solventler - Püskürtme tozları - Silikonlar - Tutkallar - Yardımcı malzemeler

Bilgi için 
www.fujifilm.eu/tr 
Tel: 0 (212) 709 92 00
info@fujifilm.com.tr 
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ne sahip. Ultra ince damlacıklara sahip EA-Eco 
LGK toner ile 2.400 dpi’ye kadar yüksek kaliteli, 
yüksek çözünürlüklü baskılar sunan cihazımız, 
dakikada 136 sayfalık yüksek bir hızda baskı 
yapabiliyor.  Kâğıt besleyicisi 52 g/m² ila 350 g/m² 
arasındaki kâğıt ağırlıklarını alabiliyor ve kâğıt 
tepsisi çeşitli kağıt boyutlarını destekliyor. 100 x 
148 mm kadar küçükten 330,2 x 660.4 mm kâğıt 
uzunluğuna kadar geniş ve uzun kâğıtlara baskı 
imkânı sağlayan ürünümüz, basit görüntü kalitesi 
ayarı (SIQA) ile baskı kalitesini optimize eden bir 
kalibrasyon tablosunu tarayarak baskı kalitesini 
otomatik olarak ayarlayabiliyor. 

Bu makineler hangi hedef gruplarına yönelik 
pazarlanıyor?

Makinelerimiz değişken veri içeren yüksek 
hacimli veya az tirajlı baskılarla rahatlıkla üretim 
yapılmasını desteklediğinden matbaa, copy 
center, yayın evleri ve fotoğraf sektörü gibi farklı 
sektörlere hizmet edebiliyor. Dolayısıyla tüm bu 
sektörler hedef müşterilerimiz arasında yer alıyor.  
Revoria Press PC1120 cihazımız dakika 120 sayfa 
A4 hızında çıktı almaya olanak tanırken Revoria 
Press E1 cihazımız dakika 136/125/110/100 sayfa 
A4 hızında 4 farklı modelde çıktı almaya olanak 
tanıyor.

PC1120’nin donanımı ve baskı kalitesiyle 
ilgili neler söyleyebilirsiniz? Baskıya değer 
katan hangi ek uygulamalar yapılabiliyor?

Revoria Press PC 1120 cihazımız altın, gümüş, 
beyaz, pembe ve şeffaf gibi özel renklerle sınırsız 
baskı fırsatlarına yeni kapılar açan cihaz, özel 
bir renk (pembe) kullanarak, baskıyı CMYK + 
pembe ile 5 renge bölüyor ve bu da doğal olarak 

daha parlak bir görüntü sağlıyor. Bu, baskıda 
insan cildinin daha pürüzsüz ve güzel görünme-
sine yardımcı oluyor. Baskı şirketlerinin işlerini 
büyütmelerinde desteklemek ve yeni uygulama-
larla üretkenliği artırmak için sistemde özel renk 
simülasyonu ve diğer otomasyon teknolojileri 
için yapay zekâ gibi yerleşik araçlar bulunuyor.  
1200 x 1200 dpi x 10 bit derinlik ile baskı yapıla-
biliyor. Basılan dokümanlarda renk geçişleri ve 
tonlamalar oldukça detaylı bir şekilde görüle-
biliyor. Cihaz, renk değişimi/istasyon değişik-
liklerinin operatör tarafından dakikalar içinde 
yapılabileceği kullanım kolaylığı sağlayabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Pratik renk değişimi (özel 
renkler arasında) beş dakikanın altında olup, 
sektörde eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. 
Baskıyı “ripleme” işleminde Revoria PC Flow 
kullanıyoruz. Bu işlem de yüksek hızlarda dosya 
oluşturma, hazırlama, kopyalama, eş zamanlı 
kullanım, yükleme, birleştirme, dönüştürme, 
tasarım arayüzleri sağlıyor.

Dijital baskı makinelerinde standart 
ve opsiyonel sonlandırma çözümleriniz 
nelerdir? Yatırımlarda finansal çözümler de 
sunuyor musunuz?

Temel bir standart konfigürasyon mevcuttur. 
Bununla birlikte, makine modüler ve ölçekle-
nebilirdir. Revoria Press PC 1120 ürünümüzde 
müşteriye çeşitli sonlandırma seçenekleri ile 
farklı besleme ve sonlandırma türlerine olanak 
tanıyan farklı konfigürasyonlarda mevcuttur. 
Ayrıca sonlandırma seçenekleri arasında köşe 
zımbalama, delik delme, kitapçık zımbama 
opsiyonel sonlandırma seçenekleri mevcuttur. 
120 ppm hızında çalışan standart yapılandırma, 
baskı motorunda ofset yakalama tepsili 2 kağıt 
besleyici ile birlikte geliyor. Etkili baskı sonuçla-
rını verimli bir şekilde sunmaya yardımcı olacak 
özelliklerle dolu yüksek performanslı bir baskı 
makinesidir.

Potansiyel pazarda matbaalar ve bağımsız 
dijital baskı merkezleri var; Türkiye’de 
kurulacak ilk makine için tarih verebiliyor 
musunuz? Hangi segmentte görüşmeleriniz 
daha pozitif seyrediyor?

Revoria serisi ürünlerimiz yeni piyasaya 
sürülmüş olmasına rağmen daha demo makine-
lerimiz gelmeden Revoria Press PC1120 model 
için prensip anlaşması yaptığımız bir ofset bir 
de kopyalama merkezi satışımız var. İlk kuru-
lumlarımız Mayıs ve Haziran aylarında olacak. 
Lansmanımız ve demo merkezi açılışımızdan 
sonra bu sayının hızlıca artmasını bekliyoruz. İlk 
yıl için şimdilik 20 adet makine satışı hedefimiz 
var. Sektör ve müşteri ayrımı yapmadan dijital 
baskının temas ettiği ve yeni yatırımlar düşünen 
herkes ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkın-
da bilgi paylaşımında bulunuyoruz. 

Sektör yeni bir 
tonerli sistemle 

tanışıyor!
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Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden 
Japonya merkezli Toyo Ink Group’a bağlı olan 
Toyo Matbaa Mürekkepleri tarafından EuPIA 
GMP (Good Manufacturing Practices - İyi 
Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun 
şekilde üretilen, kâğıt ve karton gıda ambalaj 
malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, 
düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip LP-
9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/ LM 
yeni sheet-fed ofset mürekkep serisi deinking testi 
sonucu tam puan ile INGEDE (International 
Association of the Deinking Industry) Sertifikası 
almaya hak kazandı. 

“For A Vibrant World (Yaşayan Canlı Bir Dünya 
İçin)” mottosunu benimseyerek yaşamın her 
alanında inovatif teknolojileri ile öne çıkmayı 
hedefleyen Toyo Matbaa Mürekkepleri, geçtiği-
miz yıl gıda güvenliği, insan ve çevre sağlığının 
korunmasına katkı sağlamak amacıyla gıda ve 
ilaç, kâğıt veya karton ambalajlarında kullanıla-
bilir, LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD 
LO/ LM yeni mürekkep serisini Manisa’da 
bulunan Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdi ve pazara 
sundu. 

Aynı zamanda İsviçre Yönetmeliği ile EuPIA 
İlkeleri kapsamında tüm regülasyonları karşıla-
yan ve ISEGA Sertifikasına sahip olan LP-9000 
TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/LM 
Mürekkep Serisi, yüzde yüz başarı (skor ERPC, 
INGEDE Method 11: 100/100) ile deinkable 

(mürekkebin kâğıttan arındırılabilmesi) testlerini 
de geçerek INGEDE Sertifikasını geçtiğimiz 
günlerde aldı. 

Mükemmel mürekkep giderme özelliğine sahip, 
kurutucu içermeyen, bitkisel bazlı ve yenilebilir 
kaynaklardan elde edilen ham madeler ile 
CMYK, Pantone ve 12 özel spot renk olarak 
tasarlanan LP-9000 Mürekkep Serisi almış 
olduğu INGEDE Sertifikası ile hem çevreye 
ve sürdürülebilir kaynak verimliliğine hem de 
döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. 

Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Mürekkepler 
Ar-Ge Ekip Lideri Melis Türkyener Çelebi, 
“Mürekkebin kâğıttan arındırılması (deinking) 
işlemi, geri dönüştürülmüş kâğıt üretiminde 
anahtar adımdır. Aynı zamanda döngüsel 
ekonomi ve çevresel etkilerin azaltılması 
çalışmalarında kâğıt, baskı ve ambalaj endüstrisi 
için geri dönüştürülmüş lifler, endüstrinin kaynak 
verimliliğini destekleyen önemli ham maddele-
rinden biridir. Bu amaçla geri dönüştürülmüş lif 
elde edilebilmesi için baskılı kâğıtlarda kullanılan 
mürekkep seçimi de oldukça kritiktir. Pazarın 
ihtiyaçlarını baz alarak tasarlamış olduğumuz  
LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/
LM Mürekkep Serisinin INDEGE tarafından 
gerçekleştirilen deinking testi sonucunda 
mükemmel mürekkep giderme özelliği göstermiş 
olmasından ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak-
tan oldukça mutluyuz.” 

Toyo Matbaa Mürekkepleri’nden 
döngüsel ekonomiye katkı
GMP standartlarına uygun üretilen LP-9000 Mürekkep Serisi INGEDE Sertifikasını almaya hak kazandı
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Sektörün satış ve pazarlama konusunda dene-
yimli, uzman isimlerinden Orkun Kayal, Matset 
A.Ş.’de Analog Baskı Sistemleri Satış Müdürü 
olarak yeni görevine başladı. Kayal, kariyeri 
ve yeni işinde satış sorumluluğunu üstlendiği 
ürünlerle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle yeni işinizin ve pozisyonunuzun 
size ve sektöre hayırlı olmasını diliyoruz. 
Bize kariyerinizi kısaca özetler misiniz?

Sektöre ilk girişim 2002 yılında tekstil baskı ve 
dokuma etiketleri üzerinden oldu. Sonrasında 
yapışkanlı etiket, sticker ve karton etiketler 
üzerine satış temsilciliği görevinde bulunduktan 
sonra, 2008 yılından günümüze kadar geçen 
zamanda Rulo Etiket ve Ambalaj üretiminde 
kullanılan analog baskı, sonlandırma ve kalite 
kontrol makinelerinde global anlamda marka 
değerine sahip birçok farklı markanın satışında 
sayısız projede aktif olarak başarıyla görev aldım.

Etiket sektörü için çözümlerde 
deneyimlisiniz; yeni göreviniz sizin için ne 
anlam ifade ediyor, kullanıcılar daha çok 
neler istiyorlar?

Kişisel ve mesleki hayatımda gerek yaptığım işin 
ve çalıştığım firmaların özel bir yeri var.  Gerek 
çalışma ortamı gerekse çözüm ortağı olduğumuz 

firmalarla kurulan güçlü ilişkiler esasen açıklık, 
saydamlık ve birbirine güven ve saygı üzerine 
kuruluyor; sonrasında beklentiler karşılıklı olarak 
kolayca şekillendirilip sonuca bağlanabiliyor.

Matset A.Ş.’de hangi ürün gruplarından 
sorumlu olacaksınız, çözüm olarak neler 
sunacaksınız? 

Matset A.Ş’de  Analog Baskı Sistemleri Satış 
Müdürü pozisyonunda göreve başladım. Bu 
grupta Lombardi, Orthotec, ABG gibi global 
markaların baskı, sonlandırma ve kalite kontrol 
makineleri yer alıyor. Özelllikle Analog Baskı, 
Sonlandırma ve Kalite Kontrol sistemleri üzerine 
bu kadar geniş bir yelpazede dünyaca bilinen ve 
tanınan markaların temsilcisi olmamız, mevcut 
projelerinde müşterilerimize hem ürün gamında 
çeşitlilik sunmamıza hem de finansal çözümlerle 
projelerini hayata geçirmemize imkân sağlıyor.

Pandemi sonrasında fuarlar da devreye 
giriyor. Bu yıl yatırımcılar için hangi 
fırsatlar ve handikaplar var? Bunların 
dengeli yönetimi konusunda sektör 
mensuplarına neler önerirsiniz? 

Hızla 2019 öncesine dönüyoruz. Pandemi sürecin-
de satış ve pazarlama faaliyetlerini diğer dijital 
imkanlar ile birlikte iyi kullananmanın yanı sıra, 

Matset A.Ş.’de Analog Baskı Sistemleri Satış 
Müdürü olarak göreve başlayan Orkun Kayal; 

“Hızla 2019 
öncesine 
dönüyoruz”
“Özelllikle Analog Baskı, Sonlandırma ve Kalite Kontrol 
sistemleri üzerine bu kadar geniş bir yelpazede dünyaca bilinen 
ve tanınan markaların temsilcisi olmamız, mevcut projelerinde 
müşterilerimize hem ürün gamında çeşitlilik sunmamıza hem 
de finansal çözümlerle projelerini hayata geçirmemize imkân 
sağlıyor”
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iki yıla yakın süredir yapılamayan uluslararası 
sektörel fuarların tekrar başlıyor olması bize hem 
tedarikçilerimiz hem de müşterilerimiz ile aynı 
ortamlarda yeniden bir araya gelme imkânı ve 
avantajlarını bir arada sağlayacaktır.    

Lombardi 2 yıldır Matset tarafından temsil 
ediliyor. Bu süreçte kurulumlar yapıldı. 
Kullanıcı tepkileri nasıl? Pazardan ne ölçüde 
pay alacağınızı düşünüyorsunuz?

Gerçekleştirilen başarılı kurulumlar ve sonrasın-
da müşterilerden gelen övgü dolu yorum ve mem-
nuniyet ifadelerinin arka planında; Lombardi’nin 
estetik ve modüler yapısı, yüksek hız, düşük fire 
ve kullanım kolaylığı ile flekso baskı teknoloji-
sinde en üst seviyede kaliteli sonuçlar üreten ve 
endüstriyel baskı makinelerinden beklenileni tam 
anlamıyla sağlayarak pazarın taleplerini karşıla-
mada firmaların işini büyütmesinde önemli rol 
oynamasındaki katkısıdır.

Pazardaki payımızı; çözüm ortağı olabileceğimiz 
firmalar ile görüşmeler yaparak, projemize 
konu olan makinemizin getireceği avantajları, 

faydaları ve rekabette sağlayacağı üstünlükleri de 
doğru anlatarak ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru 
değerlendirip terzi işi dediğimiz işin mahiyeti ve 
firmanın finansal yapısı ile en doğru ve uygun 
çözümü Lombardi kalite ve standartları ile daha 
da arttırma hedefindeyiz.  Bunu da en optimum 
maliyetlerle ve çözümlerle yapmakta kararlıyız.

Lombardi’nin hangi ebat makineleri Türkiye 
pazarı için daha öne çıkıyor? Matset’in 
sonlandırma için temsilcilikleri de var. Bu 
alanda talep nasıl, önümüzdeki süreçte nasıl 
olacağını öngörüyorsunuz?

Türkiye pazarında konumlandığımız yer açından 
baktığımızda, Lombardi flekso baskı sistemleri; 
en güncel flekso baskı teknolojileriyle donatılmış 
çok yönlü baskı makinesi portföyü ile dar ve 
orta formatlı etiket ve ambalaj baskısında son 
teknoloji ile, iş akışı karmaşıklıklarını azaltarak 
kullanıcılarına hızlı iş değiştirme, kullanım 
kolaylığı ve baskıda fire maliyetlerini düşürmeye 
imkân tanıyor. Bu da günümüzde kullanıcıların 
üretim maliyetlerinde karşılaştıkları sorunların 
büyük bir ölçüde çözümüne katkıda bulunuyor. 

Matset’in 
temsilciliğini yaptığı 

Lombardi flekso 
baskı sistemleri; 

dar ve orta formatlı 
etiket ve ambalaj 
baskısında son 

teknoloji ile, iş akışı 
karmaşıklıklarını 

azaltarak 
kullanıcılarına 

hızlı iş değiştirme, 
kullanım kolaylığı 

getiriyor.

Sağlam ve ağ bağlantılı POLAR üç ağız kesim makinesi, yumuşak 
kapak ciltli veya sırttan dikilmiş ürünlerin otomatik olarak kesilmesi 
için kullanılan bir makine. BC 330, bir kitap veya derginin üç tarafını da 
kesmek için yalnızca bir bıçak gerektiriyor. Ürün, bir makas tarafından 
ilgili kesim konumuna getiriliyor. POLAR makinesinin önemli bir avantajı, 
cömert bir pencere önü sayesinde iş yerinin iyi bir şekilde görülebilmesi. 
Kesim hidrolik olarak yapılıyor ve bıçağın alt ölü noktada kalma süresinin 
malzemeye göre ayarlanmasını sağlıyor. Sağlam kesim ünitesi, malzemeye 
zarar vermeyen hassas bir kesimi garanti ediyor. Presleme basıncı, geniş 
bir ayar aralığında herhangi bir kesim malzemesine göre kademesiz olarak 
ayarlanabiliyor. Üst üste yığılmış birkaç ürün, performansı artırmak için 
aynı anda kesilebiliyor.

“Tedarik sıkıntısı ve pandemi ile ilgili kısıtlamaların olduğu bu süreçte ma-
kinelerimizi sevk etmeye devam edebildiğimiz için mutluyuz” diyen Polar 
Mohr Satış Müdürü Hendrik Kneusels, ekliyor: “Kanıtlanmış bir klasik 
olarak üç ağız kesim makinesinin mevcudiyeti, bu bağlamda iyileştirilmiş 
bir pazar durumu için uygun stoklamaya olumlu bir başlangıçtır.” 

POLAR üç ağız kesim stokta mevcut
Polar, yüksek format değişkenliği, görünür çalışma alanı ve kullanıcı dostu menü navigasyonuyla  
POLAR BC 330’un hemen teslime hazır olduğunu bildiriyor

POLAR BC 330 - Tek bıçakla 3 ağız kesim
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Ticari ve ambalaj baskısında renk doğruluğu, 
hız ve uygun maliyetli üretim, karar vermede 
belirleyicidir. hubergroup Print Solutions, 
müşterilere %100 renk doğruluğu ile daha da 
verimli bir üretim sağlamak için şimdi GMG 
ColorCard teknolojisine dayalı dijital renk 
yönetimini piyasaya sürüyor. hubergroup renk 
yönetim sistemi HDCC (hubergroup Digital 
Color Communication)’ye tam entegrasyonu 
sayesinde, tam otomasyonlu dijital renk 
yönetimi iletişim sistemini sunuyor. Aynı 
zamanda, matbaa mürekkebi uzmanı olarak, 
güvenilir kalite ve doğrulama süreci ile birlikte 
ayrıntılı bilgileri ile standardize edebilen dijital 
renk yönetimi düzeni gibi kanıtlanmış ölçütlere 
sadık kalıyor.

Verimli renk yönetimi
Halihazırda kurulmuş olan sistem HDCC 
(hubergroup Digital Color Communication), 
hubergroup’un dijital renk yönetimi temelini 

hubergroup, Renk Yönetim 
Sistemi HDCC’yi dijital renk 
yönetimi ile genişletiyor
hubergroup renk yönetim sistemi HDCC (hubergroup Digital Color Communication)’ye tam entegrasyonu 
sayesinde, tam otomasyonlu dijital renk yönetimi iletişim sistemini sunuyor

oluşturuyor. Patentli sistem sadece renk ve reçete 
verilerini saklamakla kalmıyor, aynı zamanda 
mevcut verileri de dikkate alarak kopyalamaların 
önüne geçiyor. Bu, aynı rengin birden fazla kez 
detaylandırılmasını önlüyor. Buna ek olarak, 
HDCC dijital olarak depolanan ana renk 
verilerinin yanı sıra yüksek seviyede kararlı 
standart kâğıt kullanan bir kalite kontrol sürecine 
sahip. hubergroup Avrupa Renk Hizmeti Başkanı 
Patrick Hübel bunu şöyle açıklıyor: “HDCC, tüm 
dünyada müşterilerimizin tam olarak istedikleri 
rengi elde etmelerini sağladığımız bir standardi-
zasyon programıdır. Bu, tüm lokasyonlarda aynı, 
doğrulanmış bilgilere erişimin olması sayesinde 
mümkündür.”

Güvenilir, hızlı, detaylı
HDCC’nin bir uzantısı olarak hubergroup artık 
daha hızlı, konumdan bağımsız ve dolayısıyla 
uygun maliyetli süreçlere izin veren dijital renk 
yönetim sistemini entegre ediyor. hubergroup’ta 
Baskı Öncesi ve Proses Standardizasyonundan 
sorumlu Heinz Aumüller, “Testlerimiz, dijital 
renk yönetimi sistemimizin renk doğruluğu, 
yeniden üretilebilirlik ve ışık haslığı açısından çok 
ikna edici olduğunu gösterdi ve bunları önceki 
analog uygulamalardan daha verimli bir şekilde 
işleyebiliyoruz” diyor ve ekliyor. “Bu, müşte-
rilerimiz için daha hızlı üretim ve daha fazla 
esneklik sağlıyor. Dijital renk yönetim sistemimiz, 
kurum içi geliştirilen renk yönetim sistemimiz 
olan HDCC’ye tamamen entegre edilmiştir. Bu 
nedenle, nihai fiziksel eşleşmeye göre doğrulanır 
ve müşterilerimizin bizden beklediği yüksek 
kalite kriterlerini garanti etmek için analog renk 
yönetim sistemi ile  aynı doğrulama kurallarına 
uyar.” 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
Yıllık abonelik bedeli 360 TL yerine 300 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Nasıl daha hızlı baskı yapabiliriz? Bu soru baskı 
odalarında önemli bir rol oynar. Ambalaj ve 
ticari baskıda saatte 20 bin tabakaya kadar baskı 
hızları artık mümkün, ancak bu durum kritik 
bir mürekkep-su dengesine neden olabilir. Aynı 
zamanda, iş hacimlerinin de giderek azalması 
nedeniyle stabil üretim ile birlikte hızlı kontrol 
yanıtı önem kazanıyor. Bu değişken pazar 
gereksinimlerini karşılamak için hubergroup 
Print Solutions şimdi hem konvansiyonel hem de 
UV ofset baskı için uygun bir hazne suyu katkı 
maddesi olan PERFECT-DRY-FIX’i piyasaya 
sürüyor. PERFECT-DRY-FIX, yüksek baskı 
hızlarında bile sorunsuz çalışma ve yüksek kalite 
sağlıyor. Bununla birlikte, yeni hazne suyu katkı 
maddesi, hubergroup’un hızlı baskı için özel 
olarak geliştirdiği ve hali hazırda kullanılan ECO-
PERFECT-DRY mürekkep serisine en uygun 
şekilde uyarlanmış.

Yüksek hızda yüksek kaliteli 
baskılar
hubergroup Hazne Suyu Ürün Geliştirme Başkanı 
Frédéric Kocher, bunu şöyle açıklıyor: “Yüksek 
kaliteli bir baskı görüntüsü için ofset baskıda, haz-
ne suyu ve mürekkebin simbiyozu önemli bir rol 
oynar. Hazne suyu katkı maddeleri, mürekkep-su 
dengesini düzenliyor ve dengeliyor. Ancak yüksek 
baskı hızlarında konvansiyonel hazne suyu katkı 
maddeleri bu dengeyi korumayı başaramıyor.”

hubergroup daha hızlı  
ofset baskı için bir sistem 
çözümü sunuyor
hubergroup, PERFECT-DRY-FIX ile özellikle yüksek baskı hızlarını destekleyen bir hazne 
suyu katkı maddesi geliştirdi

Bu durumu göz önünde bulunduran hubergroup, 
PERFECT-DRY-FIX’i geliştirdi. Yeni hazne suyu 
katkısı, hızlı ve süratli baskılar için özel olarak 
tasarlanmış. Bu nedenle, yüksek baskı hızlarında 
bile, hızlı kontrol davranışı, görüntü olmayan 
alanın (iş olmayan yerler) iyi nemlenmesini, 
kalıbın hızlı ayarlanmasını ve çok istikrarlı bir 
üretim baskı davranışını temin ediyor. Ayrıca 
PERFECT-DRY-FIX, hızlı kurumayı sağladığı için 
ambalaj, dergi veya ticari işlerin hızlı bir biçimde 
bitirilmesini destekliyor. hubergroup, matbaacı-
ların iş yükünü azaltmak için ayrıca hazne suyu 
katkı maddesinin, temiz bir hazne suyu oluşumu 
sağlamasını ve matbaalar için gereken bakım 
miktarını azaltmasını garantiye almış.

Pürüzsüz baskı için sistem 
çözümü
Matbaacılar aynı zamanda hubergroup’un hem 
hazne suyu katkı maddeleri hem de matbaa 
mürekkepleri üretmesinden faydalanıyorlar. 
Bu, hubergroup’un her iki ürün kategorisinde 
de kapsamlı bilgiye sahip olduğu ve sorunsuz 
bir baskı süreci sağlamak için ürünleri koordine 
edebileceği anlamına geliyor. Frédéric Kocher, 
bunu açıklarken, “PERFECT-DRY-FIX’i 
geliştirirken, hazne suyu katkı maddesinin ECO-
PERFECT-DRY mürekkep serimizi en uygun 
şekilde tamamlaması bizim için önemliydi” diyor 
ve ekliyor. “Her iki ürün de hızlı bir baskı sürecini 
destekliyor ve sürdürülebilir bir formülasyon ile 
karakterize ediliyor, dolayısıyla bu iki ürün  ideal 
bir eşleşmedir. Birlikte kullanıldığında, özellikle 
yüksek kaliteli bir baskı görüntüsünü ve az çabayla 
uyumlu üretimi garanti ederler.” 



Hayallerinizi 
  katlıyoruz

Hayalinizdeki ambalaj için, üretim ihtiyaçlarınızı tam 
olarak karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanan en 
geniş katlama yapıştırma makinası çeşitliliğini sunuyoruz.

Koenig & Bauer Duran 
Karton Ambalaj Teknolojileri San. A.Ş.
Akcaburgaz Mah. 3122.Sk No:6 Esenyurt
34522 Istanbul / Turkey
info@duranmachinery.com

duranmachinery.com
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HP Inc. 7 Mart’ta, 100. HP Indigo 100K Dijital 
Baskı Makinesinin teslim edildiğini duyurdu. 
Ödüllü baskı hizmeti sağlayıcısı Solopress, 5 
adet HP Page Wide ve Indigo ürününden oluşan 
filosuna bu ay da HP Indigo 100K Dijital Baskı 
Makinesi’nin kurulumuyla dijital dönüşümüne 
devam ediyor.

Solopress’ten MD Simon Cooper, şöyle diyor: 
“Piyasanın bir köşeyi döndüğünü ve siparişlerin 
çok zorlu bir dönemden sonra artmaya başladığını 
görmekten gerçekten memnunuz. Son birkaç yılda 
bir işletme olarak müşterilerimize daha fazla değer 
katan değişiklikler yapmak için zaman harcadık. 
Ve bu hedefi desteklemek için yakın zamanda 
filomuza HP Siteflow’un tanıtımının yanı sıra 
mevcut otomasyon yeteneklerimizi tamamlayan 
HP Indigo 100K’yı ekledik.”

1999 yılında kurulan Solopress, dijital baskıda 20 
yılı aşkın deneyime sahip ve on binlerce işletmeyi 
ve satıcıyı destekliyor. COVID kısıtlamalarının 
kaldırılmasının ardından talepteki artış, ek kapasi-
te ihtiyacını artırdı. HP Indigo 100K’da üretkenlik 
ve güvenilirlikten bahseden Cooper, “Bir işletme 
olarak üretkenliği her zaman en üst düzeye 
çıkarmaya çalışıyoruz ve 100K bize müşterilerimiz 
için aradığımız ek kapasite, güvenilirlik ve kaliteyi 
sağlıyor” diyor. 

HP Indigo Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Haim Levit, “İş için böylesine önemli bir 
dönüm noktasına ulaştığımız için inanılmaz 

gurur duyuyorum. Bu, gerçek dijital dönüşümü 
destekleyen bir portföyü başlatma, iyileştirme ve 
oluşturma yolculuğunda bize katılmaları için ekibe 
ve ayrıca müşterilerimize bir teşekkür niteliğinde-
dir. 2020 yılında sunduğumuz drupa portföyü tüm 
segmentlerde başarıyla benimsendi. HP Indigo 
100K sadece müşterilerimiz için çeviklik sunmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bunun üstünde ve öte-
sinde bir performans gösteriyor; özellikle 100K’yı 
keşfeden ofset matbaalarda, onların ihtiyaçlarına 
uygun iyi bir çözüm olduğunu görüyoruz. Kalite 
ve üretkenlik arasındaki bu eşsiz kombinasyonun, 
birçok müşterimizin pandemi sırasında öne çık-
masını sağladığına şüphe yok. Solopress ile uzun 
süredir devam eden iş birliğimizin önümüzdeki bu 
heyecan verici yıllarda devam ettiğini ve geliştiğini 
görmekten memnuniyet duyuyorum.”

Ayrıca 7 Mart’ta, HP Indigo B2 portföyünün 
tanıtımının 10. yıl dönümü kutlandı. HP Indigo 
10000’in drupa 2012’de ilk kez tanıtıldığından 
beri bu pazarda gerçek bir devrim görüldü. Son 
on yılda, dijital dönüşümdeki genişleme küresel 
olarak devam ederken, bazı müşteriler sipariş-
lerdeki ve müşteri ihtiyaçlarındaki artışa ayak 
uydurmaya devam etmek için yeni filolara uzun 
vadeli yatırımlar yapmayı tercih ediyorlar.

Piyasadaki en üretken dijital B2 baskı makinesi 
olarak sunulan HP Indigo 100K Dijital Baskı 
Makinesi, saatte 6000 tabakaya kadar baskı 
yaparak, ticari matbaaların günümüzün ihtiyaç-
larını karşılamak için ofsetten dijitale daha fazla 

drupa portföyünün benimsenmesi hız kazanırken

HP’den yüzüncü 100K sevkiyatı
Müşteriler, pandemiye karşın büyümenin devam ettiğini gördükçe sıkıntılı süreçte inovasyonu sürdürüyorlar

• HP Indigo 15K Dijital Baskı Makinesi dünya çapında piyasada

• HP Indigo 100K Dijital Baskı Makinesi - Otomatik Palet Değiştirme ve 5. Renk İstasyonu için yeni özellikler 
de 7 Mart’ta duyuruldu

HP, dünya çapında 
kurulu dünyanın en 

üretken B2 baskı 
çözümünün 800’den 

fazla birimi olan  
10 yıllık B2 

Çözümlerini gözden 
geçiriyor
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hacim aktarmasına olanak vererek; mükemmel 
baskı kalitesi, yüksek üretkenlik, ayda 60 milyon 
B2 tabakaya kadar bir dizi ticari uygulama üretiyor 
ve yavaşlama belirtisi göstermiyor.

HP ayrıca B2 HP Indigo 15K Dijital Baskı 
Makinesi’nin dünya çapında satışa sunulduğunu 
da duyurdu. Pazardaki en geniş B2 uygulama baskı 
yelpazesini sunmaya devam eden, dünyanın en çok 
satan B2 dijital platformu, şu anda dünya çapında 
70 ülkede 1200 faal baskı makinesine sahip. B2 
HP Indigo 15K, en geniş çeşitlilikteki müşteri 
taleplerini son derece üretken bir şekilde karşı-
lamak üzere tasarlanmış ve 15 elektromürekkep 
ve sınırsız spot renk dahil olmak üzere daha fazla 
medya desteği sunuyor.

Platformu sürekli olarak geliştiren HP, HP Indigo 
100K Dijital Baskı Makinesi için Otomatik Palet 
Değiştirme (Auto Pallet Replacement) ve 5. renk 
istasyonunu da tanıttı. Baskı sürecinin durakla-
mamasını sağlamak için kullanıcılar, her partiyi 
ve işi kullanıcının ihtiyaç duyduğu şekilde devreye 
sokan yeni bir bekleme paleti kullanabilecekler. 
Basılı istifi çıkış biriminin dışına iterek operatörün 

gerektiği gibi çok veya az baskı yapmasına, 
istiflemesine ve boşaltmasına olanak tanıyan bu 
sistem 2022 yılında kullanıma sunulacak.

Güçlü üç aylık sonuçların ve Microsoft Hololens 2 
ve Print OS Site Flow tarafından desteklenen HP 
xRServices dahil olmak üzere teknolojilerin tanıtıl-
masının ardından 2021’i artan bir ivmeyle kapatan 
HP Indigo, büyümeyi destekleyen, dijital benim-
semeyi ve entegrasyonu destekleyen hizmetler ve 
çözümlerle müşteri talebini karşılamaya devam 
ediyor. 2022’de sürekli değişen bir endüstriyi des-
teklediklerini belirten Haim Levit, ekliyor: “Son 
iki yılda gördüğümüz şey, sadece sektörün salgın 
sırasında işlerini sürdürme kararlılığı değil, aynı 
zamanda uygulamalarını genişletmek ve tamamen 
dijital bir kuruluma devam ederek çalışmalarının 
gelecekteki değişikliklerden etkilenmemesini de 
sağlama çabası. 2021’in başından bu yana iş akışı 
ve otomasyon araçlarımızı kullananlarda %162’lik 
bir oranla büyük bir artış ve HP xRServices 
Microsoft Hololens haberimize büyük ilgi gördük, 
çünkü dünya yeni bir normale dönüyor ve daha 
otomatik bir geleceğe bakıyor. Sonuçta baskıda 
çalışmak için büyüleyici bir zaman!” 

HP Indigo 100K 
Dijital Baskı 

Makinesi, saatte 
6000 tabakaya 

kadar baskı 
yaparak, ticari 

matbaaların 
günümüzün 
ihtiyaçlarını 

karşılıyor.

Sun Chemical ambalaj sanayisinde 
sürdürülebilirlik hakkındaki en prestijli 
ödüllerden biri olan Flexographic Teknik 
Derneğinin (FTA) 2022 Sürdürülebilirlik 
Mükemmellik Ödülleri kapsamında 
Sürdürülebilirlikte Yenilik alanında Şeref 
Ödülü aldı.

Sun Chemical, Sürdürülebilirlik Global 
Teknik Direktörü Nikola Juhasz, “Sun 
Chemical, sürdürülebilir ambalajlama 
sağlamak için sürdürülebilir mürekkep, 
lak ve tutkal teknolojileri sunarak liderlik 
rolünü ve sorumluluğunu yerine getirme 
konusunda derinden kararlıdır” diyor 
ve şöyle devam ediyor:”Bu FTA ödülü 
işletmemizin bütün yönlerinde sürdürü-
lebilirliği geliştirmek için sergilediğimiz 
çabaların ispatı. Bu takdiri mutlulukla 
karşılıyor ve önümüzdeki yenilikleri 
geliştirmeye daha da büyük şevkle 
odaklanıyoruz.”

Sun Chemical’ın ‘Plastik Ambalaj İçin 
Geri Dönüşüm Dostu Yıkanabilir 
Mürekkepler’ konulu adaylığı SunSpectro 
SolvaWash FL ürün serisinin tanıtımı da 
dahil olmak üzere sürdürülebilir çözüm-
leri destekleyen çalışmalarını vurguluyor. 

SolvaWash FL mürekkepleri daha fazla 
geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir 
plastik ambalajlar sağlamak için esnek 
baskı süreçlerinde kullanılıyor. 

Mürekkepler geri dönüştürülebilirliği 
arttırmak için plastik tabanlardan 
çıkarılabilir ve ayrılabilir olmak ve marka 
sahipleri için özellikle önem taşıyan 
geri dönüşüm amaçlı tasarım sanayi 
onaylarını alabilmek üzere tasarlanmış. 
Plastik ambalajlar için genişletilmiş 
üretici sorumluluğu (EPR) sistemlerinde 
ek vergiler ve ücretler uygulandığından, 
ödül komitesi SolvaWash mürekkep-
lerinin dünya genelinde atık miktarını 
azaltmak ve dünya çapındaki plastik geri 
dönüşümünü iyileştirmek yoluyla plastik 
ambalaj üreticilerinin işletme maliyetle-
rini azaltma yönündeki başarısını takdir 
etti.

FTA Sürdürülebilirlik Danışmanı 
Doktora Doreen M. Monteleone “Hiç 
şüphe yok ki giderek daha da sürdürü-
lebilir olma yönündeki ihtiyaç sürekli 
büyüyor ve bu da FTA Sürdürülebilirlik 
Mükemmellik Ödülü programını her 
yıl daha da rekabetçi kılıyor” diyor ve 

Sun Chemical mürekkeplerine ödül
Sun Chemical Solvawash FL mürekkeplerine, 2022 FTA Sürdürülebilirlikte  
Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında Şeref Ödülü verildi

ekliyor: “Sun Chemical’ın adaylığı baskı 
sanayisi için yeni ürünler geliştirilmesin-
de sürdürülebilirliğin ne kadar öncelikli 
husus olduğuna dair mükemmel bir 
örnekti.” 

SolvaWash FL daha fazla geri dönüştürülebilir 
ve sürdürülebilir plastik ambalajların esnek 
baskısında kullanılıyor.
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Bekir Baran (Öz Baran Ofset Matbaacılık): 

“2022 sezonu için hazırız”
Gelecek ders yılının kitaplarının zamanında basılması 
için kâğıt temini önemli. Grevlerin yanı sıra savaş 
da tüm diğer piyasalar gibi sektörü etkiliyor. Bazı 
yayıncılar, krizi önceden öngörerek kâğıt stoklarını 
önceden takviye etti.

Bir süre önce endüstriyel dijital kitap baskısı için bir yatırım 
yapan Öz Baran Ofset Matbaacılık’tan Bekir Baran’dan da bu 
konu hakkında bir değerlendirme 
aldık. Baran, ekipman ve stokla-
rıyla yeni sezona hazır olduklarını 
belirtiyor:

Yeni bir yayın sezonuna 
girilirken, piyasada kitap 
talebinde geçmiş yıllara göre bir 
değişim var mı? Halihazırda ne 
tür kitaplar basıyorsunuz?

Evet, piyasada negatif yönde 
değişimler söz konusu. Yükselen 
maliyetler, alım gücünün azalması 
nedeniyle baskı adetlerinde gözle 
görülür bir azalma yaşanmaktadır. 
Biz ders kitapları, yardımcı kitaplar, 
sınavlara hazırlık ve test kitapları 
basmaktayız.

Sektörde COVID’e bağlı tedarik zorluklarına ek olarak yurt 
dışında bazı kâğıt fabrikalarındaki grevlerin devam etmesi 
kâğıt temininde zorluklara yol açıyor. Bu arada UPM ile 
Finlandiya Kâğıt İşçileri Sendikası arasındaki müzakereler 
devam ediyor. Sendika Finlandiya’daki birkaç UPM fabrikasın-
daki grevin uzatıldığını duyurdu. 

Son haberde, uzlaştırıcı Leo Suomaa’nın, UPM Pulp ile Kağıt 
İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakere-
lerinde bir çözüm önerisi sunduğu bildiriliyor. Uzlaştırıcı, 
taraflardan 14 Nisan 2022 saat 10:00 EET’ye kadar teklife 
ilişkin konumlarını belirtmelerini istedi.

Kâğıt İşçileri Sendikası’nın Finlandiya’daki UPM Pulp, UPM 
Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers 
ve UPM Raflatac birimlerindeki grevi 1 Ocak 2022’de başladı. 

Şu anda yaklaşık 200 sendika üyesi fabrikalarda, enerji 

santralleri ve su arıtma tesisleri gibi toplum için kritik 
görevlerde çalışıyor. UPM İşçi Piyasaları Başkan Yardımcısı 
Jyrki Hollmén, şöyle diyor: “Son haftalarda taraflar öncelikle 
bire bir müzakerelerde görüştüler. Yoğun görüşmelere rağmen 
anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle, UPM Pulp’un müzakereleri 
artık resmi uzlaşma sürecinde devam ediyor.”

UPM Pulp’un Finlandiya Operasyonlarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı, UPM Pulp’un baş müzakerecisi Juha Kääriäinen 
UPM Pulp grevindeki uzlaşma umudunu şöyle dile getiriyor: 
“Müzakerelerin, uzlaştırıcının bir çözüm önerisi sunmanın 
mümkün olduğunu gördüğü bir noktaya gelmesinden memnu-
num. Anlaşmaya varılacağını umuyorum ve umarım en kısa 
sürede üretime başlayacağız.” 

UPM, müşterilerine mümkün olduğu ölçüde Finlandiya 
dışındaki fabrikalarından hizmet vereceğini de açıklamıştı. 

Kağıt grevinde 
uzlaşma umudu

Kağıt, mürekkep ve sarf malzemelerinde gerek tedarik, 
gerek kur artışlarıyla izah edilemeyecek fiyat anlamında, 
sıkıntı var mı? Koronavirüse bağlı ekonomik zorluklara 
kuzey komşularımızın savaşı da eklendi; etkilenen 
bölgelere ihracatınız var mıydı, bu durum sizi de 
etkileyecek mi?

Kur artışının yanında tüm malzemelere gelen (+) zamlar 
karşısında şaşkınlık ve belirsizlik içinde kaldık. 50 yılı aşan 

tecrübemizde ilk defa bu kadar 
dalgalanma yaşadık. Sektörümüzde 
ihracat hedefimizi bu yıl planlamış-
tık, ancak hem ekonomik hemde 
komşularımız arasındaki savaş 
nedeni ile erteledik.

Yeni sezona nasıl hazırlandınız; 
beklentileriniz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Devletten 
talepleriniz var mı?

Sezon için yatırım yaparak yeni 
baskı makinaları ve ekipmanları 
alma niyetindeyiz. Mevcut tüm 
makinalarımızın bakım ve onarım-
ları da yapıldı. Kâğıt, mürekkep ve 
sarf malzemelerimizini yeniledik. 
2022 sezonu için hazırız. 

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ:

ASTEKS KAUÇUK PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı , No:2, 34524, 

Beylikdüzü, Istanbul

T: +90 212 875 11 00/6 F: +90 212 875 11 06
merdane@asteks.com / Web site:www.asteks.com
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Yüksek hızda kanal açma ve rektefiye 
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ITR Lazer ile 
gravüre edilmiş 
baskı silindir ve 
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Dünyada bir ilk

Üçü bir arada BOBST 
MASTERCUT piyasaya sunuldu
Düz yataklı kalıplı kesim makinesi, üretkenlik ve kaliteden ödün vermeden oluklu mukavva,  
karton ve lito-lamine levhayı işleyebiliyor

BOBST, amiral gemisi flatbed kalıp kesici 
MASTERCUT 1.65’in şu anda dünyanın dört bir 
yanındaki karton ve oluklu kutu üreticileri için 
ticari olarak piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

BOBST’a göre, teknolojisi ve inovasyonunda en 
iyileri bir araya getiren MASTERCUT 1.65, lito-
lamine dönüştürme için özel olarak tasarlanmış ve 
güçlü oluklu mukavva ve kartonu eşit derecede iyi 
işleyebilen piyasadaki tek makine olduğu için ta-
mamen benzersiz. Bu da onu tüm işler için tek bir 
makine haline getiriyor. Daha da önemlisi, takım 
uyumluluğu ve olağanüstü otomasyon seviyesi, bir 
malzemeden diğerine geçerken minimum arıza 
süresini garanti ediyor. 

Birden fazla baskı altı materyali 
işleyebilen benzersiz bir makine 
özellikleri
BOBST’ta kalıplı kesim makineleri, sıcak yaldız 
baskı makineleri, flekso baskı makineleri ve 
lito-laminasyondan sorumlu Ürün Hattı Direktörü 
Marco Lideo şunları söylüyor: “Bu makinenin 
geliştirilmesi, ambalaj dünyasındaki en deneyimli 
profesyonellerden bazılarıyla büyük bir etkileşimin 
sonucu. Düz yataklı bir kalıplı kesim makinesinde 
ne aradıklarını sorduğumuzda, aldığımız geri 
bildirim, yüksek düzeyde üretkenlik ve rakipsiz 

üretim kalitesi sunarken, birden fazla baskı altı 
materyali işleyebilen benzersiz bir makine içindi.

MASTERCUT 1.65 tüm bu cephelerde iş görüyor. 
300 g masif levhadan 7 mm BC çift cidarlı lito-
laminasyona kadar saatte 7.000 tabakaya varan 
hızlarda hem sağlam hem de hassas malzemeleri 
işleyebiliyor ve yüksek kesim kuvveti, karmaşık 
kutu tasarımları için bile son derece hassas ve 
olağanüstü kalıplı kesim kalitesi sağlıyor.

BOBST MASTERCUT 1.65 ile ambalaj endüstri-
sinin geleceğine yönelik vizyonumuzu otomasyon, 
bağlantı ve sürdürülebilirlik açısından yansıtan ve 
destekleyen araç ve teknolojilerin bir kombinas-
yonunu bir araya getirdik. Dönüştürücüler için 
uzun vadeli bir varlık olarak hizmet etmek üzere 
yapılandırıldı.”

BOBST MASTERCUT 1.65, oluklu mukavva ve 
katlanır karton makinelerin en iyisini birleştiriyor. 
Endüstri 4.0 için çok yönlü, sağlam ve donanımlı 
olacak şekilde tasarlanmış ve tam bir üretim hattı 
oluşturmak için bir dizi çıkış yönlü çevre birimiyle 
birleştirilebiliyor. Üstün hassasiyet ve ergonomik 
kalite kontrol özellikleri minimum fireyi garanti 
ediyor, kaynak tasarrufu sağlıyor ve maliyeti 
düşürüyor.

Yeniden tasarlanmış bir üst besleme sistemi olan 
SMART FEEDER 3, operasyonlara sorunsuz bir 

BOBST MASTERCUT 
1.65, oluklu mukavva 

ve katlanır karton 
makinelerin en iyisini 

birleştiriyor. 
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başlangıç sağlıyor. Dahili emme üniteleri, tüm 
yüzeyler için sürtünmesiz besleme sağlıyor. Bu 
arada, çarpık malzemelerin dikkatli bir şekilde 
işlenmesi için özel presleme cihazına sahip bir 
besleme masası uyarlanmış. Hassas ve düzgün 
besleme ile üretim durmaları minimuma indirili-
yor ve iş kalitesi sağlanıyor.

Optik kayıt, baskı işaretlerini üst / alt ve yan / 
ön kenardan okuyabiliyor, bu da yerleşimlerde 
ve baskı altı tabaka seçiminde esneklik sağlıyor. 
Mükemmel şekilde kaydedilmiş tabakalar, tam 
kalıplı kesim için kilitli makas barlarına geçiyor.

Kalıplı kesim makinesi aynı zamanda VII 
ebadındaki katlama yapıştırmaya hazır oluklu ve 
lito-lamine kutular için piyasadaki tek çözüm ve 
katı yüzeylerin mükemmel şekilde kesilmesi için 
5.5 mn’ye kadar kesme kuvveti sunarken, tabaka 
üzerindeki düşük basınç hassas malzemelerin 
hasarsız kalmasını sağlıyor. Benzersiz ayıklama 
sistemi, dinamik bir atık çıkarma özelliği içeriyor 
ve otomatik kesim kuvveti ayarı, takım ömrünü 
uzatıyor. Tek kesim, çift kesim veya tam tabaka 
çıkış: Tüm seçenekler bu makinede mevcut.

Kısa iş değişikliklerini etkinleştirmek için sezgisel 
BOBST HMI SPHERE, hızlı gezinmeyi ve 
5.000’e kadar iş kartının depolanmasını sağlıyor. 

Bu, çok sayıda otomatik ayarı destekleyen 
BOBST MATIC sistemi tarafından destekleniyor. 
Bu iki özellik, hızlı ve kolay kullanım için 
olağanüstü ergonomi, erişilebilirlik ve maksimum 
otomasyon düzeyini bir araya getirerek optimum 
üretkenliği garanti ediyor. HMI SPHERE ile 
makine ayrıca BOBST Connect platformuna 
katılmaya hazır ve gelecekte tüm dönüştürme 
işlemini birbirine bağlama ve optimize etme 
imkânı sunuyor.

Marco Lideo, “Bağlantılı bir ambalaj tedarik 
zinciri vizyonumuzu daha da desteklemek için 
MASTERCUT 1.65 TooLink ile kullanılabilir” 
diyor ve ekliyor: “TooLink, tüm dönüştürme 
işlemini bir araya getirmek ve iş verilerini sani-
yeler içinde almak için kalıplı kesim makinesini 
takımla birleştiren bir platform. Sonuçta, reçete 
yönetimini otomatikleştirerek, zamandan tasarruf 
ederek ve insan hatası riskini ortadan kaldırarak 
iş değişimini kolaylaştırıyor. Operatörler daha 
yüksek düzeyde üretim verilerine ve içgörüye 
erişebilir ve artan kontrol, otomasyon ve verimli-
likten yararlanabilirler!

Bu makineyi pazara sunabilmekten ve 
dönüştürücülerin sadece bugün değil, gelecekte 
de operasyonlarına getirebilecekleri değeri bizzat 
görmelerini sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” 

MASTERCUT 1.65 
Düz yataklı kalıplı 

kesim makinesi, 
üretkenlik ve 

kaliteden ödün 
vermeden oluklu 

mukavva,  
karton ve lito-
lamine levhayı 

işleyebiliyor

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra tüm 
etiket sektörünün heyecanla beklediği bir olay:
26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Brüksel’de 
gerçekleşmesi planlanan Labelexpo Europe, 
Eylül 2023’e ertelendi. Birçok katılımcı gibi, 
Hofheim’dan kesim sistemleri üreticisi POLAR 
da yeni bir ürünü, DCC-12’yi tanıtmak istiyor. 
Makine, sıkıştırılabilir plastik malzemelerden 
yapılmış toplu kalıplı kesilecek etiketlerin yüksek 
düzeyde otomatik hat içi üretimi için geliştirilmiş 
ve piyasadaki en hızlı sistem olarak sunuluyor. 
Fuar olmasa da yeni sistem tanıtılacak ve bu 
nedenle POLAR Mohr’dan DCC-12, 25 Nisan’da 
Wiesloch’ta Heidelberger Druckmaschinen’de 
izlenebilecek. Hem canlı hem de uzaktan demo 
randevuları ayarlanabiliyor.

POLAR LabelSystem DCC-12
POLAR LabelSystem, diğer şeylerin yanı sıra 

uzaktan bakım ve teşhise olanak veren yeni bir 
endüstriyel kontrol sistemi sunuyor. Üretkenlikte 
%25’lik bir artış sayesinde, yeni DCC-12 dakikada 
10 devirlik bir çıktı elde ediyor; bu minimum 
personel gereksinimi ile dikkate değer bir 
performans. Bu, sistemi ikili kullanıma uygun hale 
getiriyor; Polar’a göre diğer kalıplı kesiciler, kâğıt 
etiket baskısı için yeterince verimli değil.

Optimize edilmiş HMI yazılımı ve kapasitif 
4c renkli ekran ile kullanım daha da kolay-
laştırılmış. POLAR LabelSystem DCC-12, 
sürdürülebilirlik açısından da puan alıyor: 
Kalıplı kesim makinesi, karton olmadan etiket 
paketlerini işleyebiliyor ve atıkları en iyi şekilde 
geri dönüştürülebilen saf mono malzeme haline 
getiriyor. Delme demirlerinin havalandırılması 
nedeniyle, atık doğrudan emilebiliyor, böylece 
90° altındaki akut açılı şekiller bile sorunsuz bir 
şekilde pançlanabiliyor. 

Labelexpo’nun iptalinden sonra

POLAR, ‘Etiket Günü’nde yeni  
DCC-12’yi sunuyor
Labelexpo Europe iptal edildiğinden, POLAR yeni DCC-12 kalıplı kesim makinesini Nisan sonunda Wiesloch’taki 
Etiket Günü’nde tanıtacak. Piyasadaki en hızlı sistem için demo randevuları daha önce ayarlanabiliyor.

  Yıkama Sıvıları

  UV ve IML Baskıya Özel Çözümler

  Blanket ve Merdane Bakım Ürünleri

  Baskı ve Kalıp Kimyasalları Üretim Teknolojisi

  Magnezyum Bazlı Su Sertlik Düzenleyicisi

  Aniloks Merdane Temizleme Ürünleri

  Kalıp Kimyasalları   Hazne Suları

w w w . g a m a t u r k . c o m  /  g a m a t u r k @ g a m a t u r k . c o m

GAMA VARSA

YENİLİK VAR!
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Electronics For Imaging, Inc., -İstanbul merkezli 
Modern Ambalaj’ın bir EFI™ Nozomi C18000 
Plus tek geçişli inkjet oluklu ambalaj baskı 
makinesi kurduğunu bildirdi. 

1997 yılında kurulan Modern Ambalaj, yılda 
yaklaşık 600 bin ton oluklu ambalaj üreten altı 
fabrikasıyla Türkiye’nin en büyük oluklu ambalaj 
üreticisi. Modern Ambalaj, Manisa fabrikasına 
Nozomi kurulumuyla 2022 yılında toplam üretim 
kapasitesinin 800 bin tona çıkarılmasını bekliyor. 

Sakarya ilindeki Modern Ambalaj fabrikasına 
yapılacak ek yatırımlar, şirketin toplam yıllık 
üretim kapasitesini 2023 yılında 900 bin tona 
çıkaracak.

Türkiye’de ilk

EFI Nozomi C18000 Plus baskı 
makinesi Modern Ambalaj’ı 
dijital üretime yönlendiriyor
Türkiye’nin önde gelen oluklu ambalaj üreticisi Modern Ambalaj, makine parkına tek geçişli dijital baskı 
yetenekleri eklemenin değerini görüyor

Kanıtlanmış yüksek kalitesi ve yüksek hacimli 
çıktısı ile EFI Nozomi tek geçişli sistem, dün-
yanın önde gelen tek geçişli inkjet oluklu baskı 
yeteneklerini sunuyor. Birden çok ödüllü dijital 
doğrudan safihaya Nozomi üretim platformunun 
C18000 Plus modeli, Modern Ambalaj’ın arzını 
daha da genişleten bir dizi geliştirme içeriyor.

Yeni kurulan baskı makinesi, Modern 
Ambalaj’ın, müşterilerinin daha başarılı olma-
larına yardımcı olmak için trendlerin önünde 
kalmaya odaklanmasını yansıtıyor. Modern 
Ambalaj Genel Müdürü Kubilay Alkan, yeni 
tek geçişli inkjet oluklu üretim baskı makinesi 
hakkında, “Türk oluklu ambalaj endüstrisinin 
yeni pazar taleplerini benimsemek için hızlı ve 
yüksek kaliteli dijital çözümlere ihtiyacı var” 
diyor.

Nozomi C18000 Plus’ın önemli bir geliştirmesi, 
daha yüksek hızlarda ve daha az kesintiyle tutarlı 
çıktı sağlayan bir aktarmanın yanı sıra, bükülme-
yi ortadan kaldıran ve baskı makinesini daha da 
üretken ve kârlı hale getiren patentli bir vakum 
tablası sistemi. 

1,8 metre genişliğindeki baskı makinesi, kullanı-
cıların kaliteyi izlemelerine ve inkjet püskürtme 
ucu sorunlarını veya diğer kusurları hızla 
belirlemelerine yardımcı olmak için gelişmiş bir 
kontrol sistemine de sahip. 

Modern Ambalaj gibi yoğun işletmeler, baskı 

Modern Ambalaj Genel 
Müdürü Kubilay Alkan:

“Türk oluklu ambalaj 
endüstrisinin yeni pazar 

taleplerini benimsemek için 
hızlı ve yüksek kaliteli dijital 

çözümlere ihtiyacı var”

Nozomi C18000 Plus

makinesinde başka bir iş çalışılırken 90 saniye içinde bir 
prova oluşturup çıktı alabilen Nozomi C18000 Plus baskı 
makinesinin acil prova (rush proof) özelliğini de takdir 
ediyor.

Dakikada 75 metreye varan hızlarda çalışan ve saatte 10 
bine kadar 890x890 mm’ye kadar safihaya baskı yapan 
baskı makinesi, aynı zamanda, daha iyi performans 
için hızlı değiştirilebilen aniloks lak dahil olmak üzere 
gelişmiş lak seçeneklerine sahip. Modern Ambalaj’ın 
baskı makinesinde, standart CMYK mürekkep setine ek 
olarak, PANTONE® renklerinin %97’sine ulaşabilen bir 
görüntüleme gamı için turuncu, mor ve beyaz mürekkep 
seçenekleri var. 

Modern Ambalaj’ın yeni baskı makinesi ayrıca, olağanüstü 
renk yönetimi ve mürekkep maliyetlerinin daha hassas 
kontrolü için görüntü verilerini doğru bir şekilde analiz 
eden güçlü bir Akıllı Mürekkep Tahmincisi (Smart Ink 
Estimator) özelliği dahil olmak üzere önemli üretim 
avantajları sunan gelişmiş bir dijital konsol baskı sunucusu 
olan EFI Fiery® NZ 1000’in en son sürümünü de içeriyor.

EFI Ambalaj ve Yapı Malzemeleri Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürü Evandro Matteucci, “Oluklu mukavva 
endüstrisi dijital baskıyı benimseme yolunda ilerlemeye 
devam ediyor ve Modern Ambalaj’ın Türkiye’deki ilk EFI 
Nozomi baskı makinesini kurmasıyla bu pazar dönüşümünü 
sürdürmeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz” diyor 
ve ekliyor: “Bu seçkin ve saygın şirket tarafından EFI 
doğrudan panoya inkjet baskının benimsenmesi, oluklu 
üretim sürecine yüksek kaliteli dijital baskı eklemenin en 
iyi yönetilen ambalaj işletmelerine bile getirebileceği değeri 
gösteriyor.” 

Flint Group, XSYS’nin 
Lone Star iştirakine 
satışını tamamladı
Flint Group, XSYS biriminin küresel bir özel sermaye 
şirketi olan Lone Star Funds’ın (Lone Star) bir yan 
kuruluşuna satışını başarıyla tamamladığını onayladı.

İşlemin şartları açıklanmadı.

Flint Group CEO’su Steve Dryden şunları söylüyor: 
“XSYS bölümümüzün satışını tamamladığımız için 
mutluyuz. Yapısal olarak büyüyen Kağıt ve Mukavva, 
Esnek Ambalaj ve Dar Web etiketleri segmentleri 
için geleneksel ve dijital baskı sarf malzemeleri ve 
ekipmanlarında lider konumumuzu güçlendirdiğimiz 
için, bu işlem Flint Group için hem finansal hem de 
stratejik açıdan çekici. 

XSYS’deki meslektaşlarımıza tüm sıkı çalışmaları için 
teşekkür ediyor ve Lone Star ile geleceklerinde başarılar 
diliyorum.”
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Ricoh Pro VC70000, prestijli Fogra Validation 
Printing System (VPS) (Baskı Sistemleri 
Validasyonu) sertifikasına sahip olan, piyasadaki 
tek sürekli beslemeli inkjet baskı makinesi. Bu 
sertifika, endüstrinin en yüksek standartlarına 
uygunluğunu teyit ediyor ve tutarlı bir şekilde 
mükemmel bir baskı üretme kabiliyeti konusunda 
müşteriye güven veriyor.  

Fogra, baskı endüstrisinin önde gelen araştırma 
merkezi. Zorlu Fogra VPS testi, doğrudan dijital 
verilerden, basılı kopya doğrulama baskısı üreten 
sistemlerin ISO 12647-8 standardına uygun olup 
olmadığını değerlendiriyor. Onay sürecinde prova 
baskı, baskı altı tabaka rengi ve parlaklığı, renk 
doğruluğu, ışık haslığı ve PDF/X standardına 
uygunluk gibi çok çeşitli kriterleri göz önünde 
bulunduruluyor.

Fogra: Ricoh Pro™ VC70000  
en yüksek endüstri 
standartlarına uygun
 Sürekli beslemeli inkjet sisteminin ISO 12647-8 standardına uygunluğu Fogra onayından geçti

Fogra, Ricoh Pro VC70000’in iki farklı baskı 
ortamında ISO 12647-8 standardına uygunluğunu 
onayladı: 

• Fogra59 (Geniş renk gamlı baskı makineleri 
için güncellenmiş renk uzayı değiştirimi)

• Fogra51 (Birinci sınıf kuşe kâğıda ISO 12647-
2:2013 baskı)

Ricoh Pro VC70000’in onaylanması, Ricoh Pro™ 
C9200, Ricoh Pro™ C7200 ve Ricoh Pro™ C5300 
renkli tabaka beslemeli baskı makinelerinin aldığı 
Fogra sertifikalarını takip ediyor.

Ricoh’un Telford İngiltere’deki Müşteri Deneyimi 
Merkezi, Ricoh Pro VC70000 ile Fogra Cert 
Process Standard Digital (PSD) Print Check 
Digital sertifikalarını aldı. On iki aylık sertifika, 
Ricoh’un renk doğruluğu kapasitesini ve Fogra 
PSD spesifikasyonlarına (ISO/TS 15311-2) göre 
baskı çalıştırma tutarlılığını onaylamakta.  

Sattler firması, Premium Print İnovasyon ve 
Çözümler Müdürü Christian Haneke şunları 
söylüyor: “Pro VC70000 ürünümüzün artık Fogra 
sertifikalı olmasından çok memnunuz. Ticari baskı 
pazarındaki genişlememize devam etmemize ve 
daha önce yalnızca toner veya ofset ile mümkün 
olan işleri inkjette üretmemize olanak tanıyor.”

Ricoh Avrupa Grafik İletişim Grubu Sürekli 
Besleme ve Üst Düzey Yazılım Direktörü Clive 
Stringer şunları ekliyor: “Fogra sertifikası, 
Ricoh Pro VC70000 tarafından sağlanan yüksek 
kaliteli sonuçları doğruluyor. Müşterilerimize 
sürekli mükemmel baskı üretme becerisiyle 
işlerini ileriye taşıyabilmelerini sağlayacak güveni 
veriyor. Sistemin aldığı Americas (PIA) InterTech 
Technology (Amerika Kıtası Baskı Endüstrileri 
(PIA) InterTech Teknoloji) Ödülü ve EDP 
Ödülü’nün ardından sınıfında lider performans 
yeteneklerinin sektör tarafından onaylandığı bu 
son ödülle gurur duyuyoruz.” 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
Yıllık abonelik bedeli 360 TL yerine 300 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Ricoh Avrupa, Durst Group AG ile sürdürdüğü başarılı iş 
birliğini genişletmek üzere, 50 milyon avroluk önemli bir baskı 
kafası teknolojisi anlaşması imzaladı.

Gelişmiş dijital baskı ve üretim teknolojilerinin lider üreticisi 
Durst Group, halihazırda Alpha Tekstil Baskı Sistemleri’nde, 
Ricoh Gen 5 mürekkep püskürtmeli baskı kafalarını ve geniş 
format baskı için piyasadaki en başarılı, üretken ve çok yönlü 
yazıcı serisi olarak kabul edilen Durst P5 serisini kullanıyor. 
İmzalanan yeni anlaşmanın bir parçası olarak Ricoh baskı 
kafaları, gelecekte çeşitli uygulama alanları için oluşturulacak 
Durst baskı sistemleri için daha da geliştirilecek.

Durst ve Ricoh, uzun ömürlü performans sağlama tahaddünü 
paylaşıyor. İki şirket, son yıllarda ortaklıklarını yoğunlaştırmış 
ve Durst Alpha serisi ile özellikle dijital tekstil baskısında, 
en istikrarlı ve esnek baskı sistemini yaratmıştı. Çıkan sonuç 
basit görünse de, bu derece güvenilir ve risksiz çözümlerle 
maksimum baskı kalitesi ve üretkenlik elde etmek, yoğun bir 
geliştirme süreci ve mürekkep formülasyonu çalışmasının yanı 
sıra, binlerce baskı kafasının ve tonlarca mürekkebin zorlu 
testlerden geçmesi sonucu gerçekleşmişti. Bu deneyim, daha 
sonra geniş format baskıya uygulandı.

Ricoh’un Endüstriyel Baskı İşleri Küresel Genel Müdürü 
Dr. Christian Compera şunları söylüyor: “Ortaklık, baskı 
kafalarımızı gerçek dünya gereksinimlerine göre daha odaklı 
bir şekilde geliştirmemizi sağlayacak. Çoğu zaman baskı kafası 

fikri mülkiyeti, malzemeleri ve baskı kafası üretim teknolojileri 
ile mürekkep formülasyonlarını çevreleyen yüksek düzeyde bir 
koruma olabilir. Ricoh ve Durst olarak geliştirme ekiplerini bir 
araya getirerek, nihai bir şekilde müşterilere fayda sağlayacak 
olan tüm baskı sistemini sürekli iyileştirme hedefini paylaşıyo-
ruz.”

Durst Group’un CEO’su ve ortağı Christoph Gamper şunları 
ekliyor: “Bu anlaşma Ricoh ile iş birliğine dayalı bir yaklaşımı 
teyit ediyor ve sürdürüyor. Ricoh ile ortaklığımızı genişletmek, 
bir yandan baskı kafaları mürekkepleri ve alt tabakaların 
mükemmel etkileşimi üzerinde birlikte çalışırken, öte yandan 
yeni baskı sistemlerini pazara daha hızlı sunmamızı sağlıyor. 
Bu, yalnızca maksimum baskı kalitesi ve performansı elde 
etmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun yazıcı 
ömrü için güvenilirliği garanti eder. Müşterilerimize yazıcı 
kafası kaynaklı risk faktörü olmaksızın yatırım kararları 
verebilmeleri için net bir temel sağlıyor.”

Ricoh ve Durst’un teknik uzmanlığı ve ekipleri, yazıcıların 
yanı sıra yazıcı kafaları geliştirmek için yeni çözümler üzerinde 
iş birliği yapacak ve ortaya çıkmakta olan uygulamaların 
ihtiyaçlarına cevap verme konusunda inkjet teknolojisine 
potansiyel yaratacak. Gelişmiş sürdürülebilirlik için inkjet 
teknolojilerini ve malzemelerini kullanmanın daha düşük 
kurutma enerjisi tüketimi gibi yeni yolları şimdiden araştırılı-
yor. Önümüzdeki aylarda iş birlikçi girişimler hakkında daha 
fazla açıklama yapılacak. 

50 milyon ¤’luk baskı kafası teknolojisi anlaşmasıyla, 

Ricoh ve Durst  
ortaklıklarını genişletti
Ricoh’un baskı kafası teknolojisinin kullanıldığı önemli iş birliği

Ricoh ve Durst 
uzun süredir devam 

eden ortaklıklarını 
genişletti
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2021’de, Avrupa kendinden yapışkanlı etiketlik 
talebi, 2020’de % 4,3’lük bir artışın ardından 
%7 artarak yaklaşık 8,5 milyar metre kareye 
yükseldi. Bu büyüme rakamlarının altında 
tamamen zıt temeller yatıyordu. 2020 yılında 
gıda, kişisel bakım, medikal ve farmasötik ürünler 
gibi önemli sektörlerdeki etiket ihtiyacından 
kaynaklanan kendinden yapışkanlı etiketlere 
olan aşırı talep, 2021 yılının ikinci ve üçüncü 
çeyreğinde Avrupa genelinde beklenmeyen güçlü 
ekonomik toparlanma nedeniyle yeniden zirveye 
ulaşmıştı. Bununla birlikte, geçen yazdan bu yana 
ortaya çıkan genel tedarik zinciri kesintilerinden 
sonra, etiket sektörünün kaderi, Finlandiya’daki 
özel bir kâğıt fabrikasında ve son zamanlarda 
İspanya’daki başka bir tedarikçide uzun süren 
sendika grevleriyle 2022’in başından bu yana 
çarpıcı bir şekilde değişti.

Grevdeki kâğıt fabrikaları, Avrupa’da kendinden 
yapışkanlı etiketleri basmak, süslemek ve kesmek 
için kullanılan malzemelerin üretiminde kulla-
nılan kağıt kalitelerinin %25’inden fazlasından 
sorumlu. Etiketler için ham madde tedarik 
zinciri, 2022’nin başlarında etiket üreticilerinin 
kendileri tarafından nispeten başarılı bir şekilde 
desteklenmesine rağmen (bu büyük ölçüde 
önceki güçlü ticaret dönemi ve mevcut etiket 
malzemesi rezervleri tarafından finanse edil-
mektedir), bu eğilimin 2022’nin ikinci çeyreğine 
kadar devam etmesi olası görülmüyor. Kalıcı 
kendinden yapışkanlı malzeme kıtlığı daha sonra 
Avrupa’daki gıda, ilaç, sağlık ve lojistik sektörle-
rinde fonksiyonel ve düzenleyici etiket ve ambalaj 
tedarikini ciddi şekilde bozabilir.

Etiketlerin etkisi
Etiket başına ortalama 10 cm² ’brüt’ boyut 
varsayıldığında, Avrupa’da yılda tüketilen 8,5 
milyar metre kare, her hafta tüketilen yaklaşık 
16,5 milyar etiketin astronomik miktarına 
karşılık geliyor. Bu kişi başına (haftada) yaklaşık 
50 etiket demek. Etiketler, paketlenmiş et ve 
kümes hayvanları, içecekler, hazır yemekler, 
eczanedeki kişisel bakım ürünleri, reçeteli ilaçlar, 
süpermarket fiyat tartma etiketleme, depolama, 
ev teslimatları, yolcu valizleri etiketleme vb. gibi 
günlük ürün ve hizmetler vb. için kullanılıyor. 
Toplam ürün değerinin bir parçası olarak, 
tek bir etiketin maliyeti düşük olabilir, ancak 
etikete erişilememesinin mal üreticilerine, lojistik 

şirketlerine, tüketicilere ve nihayetinde Avrupa 
ekonomilerine ve toplumlarına zararı oldukça 
fazladır.

Ocak ayı sonundan bu yana, FINAT, ulusal etiket 
dernekleri ve bireysel etiket matbaaları, anlaş-
mazlığın müşterilerine, etiketlik üreticileri, etiket 
üreticileri, marka sahipleri, perakendeciler ve son 
olarak dükkanlardaki veya çevrim içi tüketicilere 
daha geniş etkisini dikkate almak için grevde ilgili 
taraflara başvurdu:. Şu ana kadar bu itirazlar 
müzakere sürecinin hızlanmasına yansımadı.

Vazgeçilmez etiketler
FINAT Başkanı Philippe Voet şöyle diyor: “Salgın 
sırasında gördüğümüz gibi, etiketler değiştirilmesi 
zor olan temel altyapının vazgeçilmez bileşenleri-
dir. Üyelerimiz, müşterileri için yeni ve alternatif 
çözümler bulma konusunda her zaman çevik ve 
yenilikçi olmuştur. Bugün bile, hem kritik etiket 
tedariklerini güvence altına almak hem de çalışan-
larımızı çalışır durumda tutmak için etiket değer 
zinciri ve topluluğu içinde sınırsız yaratıcılık vardır. 
Her ikisi de kalbimize çok yakın ve onlarla olan 
ilişkimizin devam eden bu anlaşmazlıkla ipotekli 
olduğunu görmekten hoşlanmıyoruz. Yeterli bir 
ham madde hattı olmadan, etiket dönüştürücüler 
teslim sürelerini uzatmaya, müşterilere öncelik 
vermeye, kapasitenin bir kısmını beklemeye 
almaya ve işçileri izne göndermeye zorlanacak 
çünkü etiketlere dönüştürülecek yeterli malzeme 
yok. Anlaşmazlığa karışan ortaklara, daha fazla 
gecikmeden üretime devam etmek için mümkün 
olan her şeyi yapmaları için bir kez daha çağrıda 
bulunuyoruz.” 

FINAT Etiketlik İstatistikleri Avrupa Etiket Sektörü Araştırması: 

2021’deki rekor büyüme ham 
madde kıtlığı ile tam tersine döndü

FINAT Başkanı 
Phippe Voet: 
“Geçen yazdan 
bu yana zaten 
sıkı olan tedarik 
zinciri koşullarına 
ve şimdi komşu 
bir ülke tarafından 
Ukrayna’nın iğrenç 
işgaline karşı, 
grevin mevcut 2 
Nisan tarihinin 
ötesinde bile daha 
da uzatılması sosyal 
ve ekonomik açıdan 
sürdürülemez 
olacaktır.”
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Matbaada üretim sürecinin en önemli konula-
rından biri makinaları verimli ve düzgün çalışır 
durumda tutmak. Bu da doğru makina seçiminin 
yanı sıra servis ve yedek parça hizmetlerinin de 
kusursuz, eksiksiz olmasını gerektiriyor. Servis ve 
yedek parça konusundaki röportaj dizimiz Aras 
Grup Teknik Müdürü Cenk Tolga Cengiz ile 
devam ediyor.

Cenk Bey kendinizi tanıtır mısınız? 
Kaç yıldır basım sektöründe ve servis 
alanındasınız? Nasıl başladınız, kariyeriniz 
nasıl gelişti?

1978 İstanbul doğumluyum. Üniversite 
eğitimimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
Makina Mühendisliği bölümünde tamamladım. 
Mezuniyet sonrası ilk olarak doğal gaz sektö-
ründe proje mühendisi olarak, sonrasında da 
ders kitapları baskısında yoğunluklu üretim 
yapan bir matbaada teknik müdür olarak görev 

yaptım. Matbaa çalışmam sırasında baskı öncesi, 
tabaka-web ofset baskı ve baskı sonrası makina-
ları konusunda hem üretim hem de diğer teknik 
konularda uzun süren bir deneyimim oldu. 2012 
yılında Aras Makina’ya katıldım. Firmamızın 
temsilciliğini yaptığı basım sektörünün farklı 
alanlarında hizmet veren baskı ve baskı sonrası 
teknolojilerine yönelik servis hizmetlerinin 
organizasyonu alanında Teknik Müdür olarak 
görev yapmaktayım.

Servis organizasyonunuz nasıl? Bölge 
yapılanmanız var mı, kaç kişi ile hizmet 
veriyorsunuz, koordinasyon nasıl sağlanıyor? 
Şu anda ülke çapında kaç makinaya hizmet 
veriyorsunuz? 

Aras Makina olarak İstanbul merkez ofisimiz 
üzerinden tüm Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan 
ve bazı projeler için Orta Doğu ülkeleri ve 
Bosna Hersek’e kadar geniş bir alanda servis 

Cenk Tolga Cengiz (Aras Makina Teknik Müdürü):

“Güçlü kadromuzla geniş bir 
coğrafyada 7/24 hizmet verme 
kabiliyetimiz var”
“Servis anlaşması olan firmalarımıza 24 saat/365 gün tatil günleri dahil olmak üzere  
kesintisiz servis hizmeti vermekteyiz”

hizmetlerini yürütmekteyiz. 25 kişilik, alanında 
çok deneyimli ve güçlü bir kadromuz var. Yine 
büyük bir yedek parça merkezimizle binlerce 
olarak ifade edebileceğimiz geniş bir makina 
parkına hizmet vermekteyiz. Sektörel olarak 
yoğunluğumuz İstanbul ve yakın bölgeler olmakla 
birlikte bahsettiğimiz üzere zaman zaman geniş 
bir coğrafyada hizmet verme kabiliyetimiz var. 
Üretici firmaların bizim alanımız olmayan 
bölgelerindeki bazı projeleri için Kazakistan, 
Mısır, İran, Sırbistan gibi ülkelerde servis desteği 
sağlamaktayız. KOMORI baskı makinaları için 
Gürcistan ve Azerbaycan pazarları 30 yılı aşkın 
bir süredir bizim sorumluluğumuzda. Bu sebeple 
bu ülkeler için yine Türkiye içinde olduğu gibi 
yoğun servis çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. 
Örneğin Nisan ayı içinde Gürcistan’ın en büyük 
matbaasında yeni bir KOMORI 6 renkli ve laklı 
etiket ve ambalaj üretimine yönelik bir baskı 
makinası kurulumu yapacağız. 

“Tüm hassas yedek parçaları 
bünyesinde barındıran bir 
yedek parça stoğu ile servis 
hizmetlerini yönetmekteyiz”

Aras Makina’nın temsilciliğini yürüttüğü çok 
sayıda marka ve makina var. Bu kadar geniş 
bir yelpazede servis vermenin zorlukları var 
mı, nasıl organize oluyorsunuz?

Temsilciliğini yaptığımız tüm teknolojiler için 
uzman kadromuz öncelikli olarak makinaların 
üretiminin yapıldığı merkezlerde eğitim almak-
talar. Yine özel projeler için üretici firmaların 
mühendisleri ile kurulum ve eğitim çalışmalarını 
birlikte gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla uzun 
yıllara dayalı deneyimimizi yeni teknoloji 
eğitimleri ile sürekli geliştirerek temsilciliğini 
yaptığımız tüm teknolojilerin kurulum, bakım ve 
tamirat işlemlerini dışardan bir desteğe ihtiyaç 
olmadan kendi teknik uzman kadrolarımızla 
gerçekleştirmekteyiz. Servis ekibimiz mekanik 
ve elektrik olarak kendi alanlarındaki tüm teknik 
eğitim ve sertifikasyonlara sahiptir. Çok geniş bir 
makina teknolojisi ve parkına hizmet verebilmek 
için servis danışmanlarımız da ayrıca eğitim 
almaktadır. Servis anlaşması olan firmalarımıza 
24 saat/365 gün tatil günleri dahil olmak üzere 
kesintisiz servis hizmeti vermekteyiz. Mesai 
saatleri içinde servis danışmanlarımıza, mesai 
saatleri dışında da nöbetçi mekanik ve elektrik 
servis uzmanlarımıza 24 saat ulaşılabilmektedir.

Matbaacıların yatırım yaparken tercihlerini 
belirleyenler arasında yedek parça ve 
servis hizmeti de var. Satın almanın 
ardından alınan servis hizmet sonraki 
yatırımları da belirliyor olmalı. Bu 
anlamda müşterilerinizle ilişkilerinizi nasıl 
değerlendirirsiniz?

Açıkçası temsilciliğini yaptığımız tüm makina 
üreticileri kendi alanlarında dünya teknoloji 
liderleri. Yani hep en iyi teknolojilerle hem 
yüksek verimlilik hem de yüksek kalite hedefli 
üretim gerçekleştirilebilen basım teknolojileri 
bünyemizde. Yine neredeyse hassas tüm yedek 
parçaları bünyesinde barındıran bir yedek parça 
stoğu ile servis hizmetlerini yönetmekteyiz. Hem 
servis uzman deneyimi hem de geniş yedek parça 
stoğumuz servis kalitemizi arttıran en önemli 
etkenler. Bu sebeple satış ekibimizin de yakinen 
takip ve destek verdiği servis-yedek parça hizmeti 
kalitesinin arttırılmasının yeni proje yatırım-
larında tercih edilmemizin en önemli unsuru 
olduğunun bilincindeyiz. Bu konu matbaacıları-
mız tarafından da yakinen takip ediliyor. Yeni 
proje tercihlerinde öncelikli konuların başında 
servis kabiliyetinin, hızlı yedek parça desteği ile, 
tamamlanması geliyor.

Teknolojik gelişmelerle sektör de dünya da 
değişiyor, servis tarafında bu değişimin 
getirdiği kolaylıklar var mı, neler? Servis 
ne oranda matbaada ne oranda masa 
başında çözülüyor? Servis hizmetlerinizde 
yazılım ne tür avantajlar sağlıyor? Uzaktan 
müdahaleyi ne ölçüde uyguluyorsunuz ve bu 
matbaalar tarafında ne ölçüde kabullenilip 
kullanılıyor? 

Teknolojik gelişmeler hem üretimde kalite 
ve verimlilik artışına katkı sağlıyor hem de 
çıkabilecek arızaların tespiti ve çözümüne yönelik 
kolaylıklar getiriyor. Artık yeni teknolojiye sahip 
tüm makinalarına uzaktan bağlanmak mümkün. 
Bu sayede makina başında olmaksızın problem 
tespitini bazen de çözümünü uzaktan sağlamak 
mümkün olabiliyor. Özellikle yazılımsal problem-
leri bu yöntemle büyük ölçüde giderebiliyoruz. 
Yine yeni geliştirilen yazılımları uzaktan bağlantı 
yöntemleriyle makinalara yükleyebiliyoruz. 
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Yazılım yükleme, cihaz kontrolü 
ve ihtiyaç varsa parça tespitini 
uzaktan yapabiliyoruz
Üretici firma mühendisleri de fabrikadan direkt 
bağlanarak cihaz kontrollerini, ihtiyaç varsa parça 
tespitlerini, yine bu şekilde uzaktan yapılmakta. 
Bu gelişmeler hem arızaların tespiti hem de 
parça tedarik sürecini hızlandırmakta, bu da 
üretim verimliliği ve stok maliyetlerine ayrıca 
katkı sağlamaktadır. Artık tüm firmalarımızda 
uzaktan bağlantı için mobil imkânlar var fakat 
bazı yerlerde bağlantı kalitelerinin arttırılması 
için ilave yatırımlar da gerekmekte. Bu durumlar-
da matbaacılarımızla görüşerek bu avantajlardan 
faydalanabilmek için alt yapı bağlantılarının 
kalitesinin arttırılmasını teşvik ediyoruz. Bu 

şekilde arıza bildirimlerindeki iletişim sorunları-
nı da gidermek daha kolay gerçekleştiriliyor.

Aras Makina’nın Komori tarafında web 
ofset baskı makinaları da var. Makina 
kurulumlarında ne ölçüde yurt dışından 
destek alıyorsunuz?  

Web ofset baskı makinaları kurulumlarını 
tamamen kendi uzmanlarımızca yapabilmekteyiz. 
Güncel teknolojik değişiklikler ya da eş zamanlı 
çoklu kurulumlarda KOMORI mühendislerinden 
ayrıca destek alabilmekteyiz. Örneğin pande-
minin ilk yılında 3 adet Komori web ofset baskı 
makinası aynı anlı kurulmak durumundaydı. 
Bu sebeple hem bizim mühendislerimiz hem 
de Komori mühendisleri beraber çalışarak web 
kurulumlarını aynı anlı ve daha kısa süre içinde 
gerçekleştirdik.

Temsilciliğini yürüttüğünüz marka ve 
makinaların Türkiye dışına satışlarını 
da yapıyorsunuz. Bunlara da ekipleriniz 
mi servis veriyor, Nerelere kadar 
uzanıyorsunuz? 

Bahsettiğimiz üzere Azerbaycan ve Gürcistan 
pazarları Komori baskı makinaları için bizim 
sorumluluğumuzda. Dolayısıyla bu ülkelerde 
de yoğun servis faaliyetleri yürütmekteyiz. Yine 
daha önce bahsettiğimiz üzere proje bazlı birçok 
farklı ülkeye servis hizmeti sağlayabilmekteyiz. 
Daha önce Komori firmasının talebi üzerine, 
Suudi Arabistan, Mısır, İran, İsrail, Slovenya 
gibi ülkelere servis desteğinde bulunduk. Yine 
kendi projemiz olarak Bosna Hersek dahil yakın 
coğrafya da farklı makina kurulumu ve servis 
hizmeti verebilmekteyiz. 

Açıklamada, enflasyonist maliyet hareketlerinin 
eşi görülmemiş hızı, mürekkep endüstrisi için tüm 
ham madde ve ambalaj bileşenlerini etkilemeye 
devam ederken, görünürde bir istikrar belirtisi gö-
rülmezken, endüstrinin, elektrik de dahil olmak 
üzere üretim maliyetlerini ve nakliye maliyetlerini 
büyük ölçüde etkileyen her türlü enerji, gaz, yakıt, 
dizel maliyetlerinde ani artışlardan etkilendiğine 
dikkat çekiliiyor. Avrupa’daki mevcut durumun, 
daha fazla belirsizlikle birlikte maliyetleri daha 
da artırdığı vurgulanıyor.

“Sun Chemical’ın önceliği, müşterilerimize 
tedarik etmeye devam ederek, tesislerini çalışır 
durumda tutmalarına izin vermeye devam 
ediyor” diyen, Küresel Ambalaj ve Gelişmiş 

Malzemeler Başkanı Mehran Yazdani, şöyle 
devam ediyor: “Üretim ve hizmet verimliliğimizi 
güvence altına almak için küresel ağımızı güçlen-
dirmeye devam ediyoruz. Ancak, enerjiyle ilgili 
son enflasyonun büyüklüğü absorbe edilemez 
ve müşterilerimize ek ücretler uygulamamızı 
gerektiriyor. Durumun olduğu gibi ayarlanması 
gerekecek ve müşterilerimize, durumun izin 
verdiği ölçüde ek ücretlerin aşamalı olarak 
kaldırılacağını garanti edebiliriz.”

Sun Chemical, daha önce duyurulan fiyat 
artışlarına ek olarak belirli ek ücretleri doğrudan 
müşterileriyle paylaşacak. Soruları olan müşte-
rilerin yerel Sun Chemical satış temsilcilerine 
ulaşabilecekleri ifade ediliyor. 

Sun Chemical’dan enerji ek ücretleri 
Sun Chemical, 28 Şubat’ta Londra’da yaptığı açıklamada 1 Mart 2022’den itibaren Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’da ambalaj, ticari tabaka beslemeli ve serigraf mürekkepleri, laklar, sarf malzemeleri ve yapıştırıcılardan 
oluşan portföyünün tamamına enerji ek ücretleri uygulayacağını duyurdu.

Avery Dennison, ilaç endüstrisinin 
genellikle karmaşık olan etiket 
malzemesi testi dünyasında gezinme 
şeklini değiştirecek yeni bir laboratuvar 
ve test tesisi hizmeti olan AD 
Procerta™’nın piyasaya sürüldüğünü 
duyurdu.

Neden gerekli?
İlaçlar gibi farmasötik ürünler için hasta 
güvenliğinin kusursuz bir şekilde yürütülmesi 
ve uygulanması gereken etiketler oluşturulurken 
birçok değişken söz konusu. Etiketlerin son 
kullanıcının taleplerini karşılayacak kadar 
sağlam olmasını sağlamak için çok sayıda yasal 
ve düzenleyici gereksinimi ve etiketlerin belirli 
ortamlarda nasıl performans göstereceğini 
anlamak. Göz önünde bulundurulması gereken 
sayısız faktör var ve marka sahipleri ile birlikte 
farmasötik ambalaj mühendisleri artık bu süreci 
basitleştirebilecek ve düzene sokabilecek bir 
hizmete erişebiliyor.

Avrupa yeni büyüme platformları üst düzey 
yöneticisi Avery Dennison Benoît Jourde, 
“Bir pazar ihtiyacı belirledik” diyor. “Şu anda 
gerçekten karşılanmayan bir pazar ihtiyacı. 
Dışarıda bazı mükemmel üçüncü taraf laboratu-
varları olmasına rağmen, ya özellikle kendinden 
yapışkanlı etiketlerdeki uzmanlığı kaçırıyorlar 
ya da son derece uzun teslim süreleri var.”

Avery Dennison’a göre, firmanın malzeme 

Avery Dennison yeni bir 
etiket test hizmeti başlattı
AD Procerta™ ile farmasötik etiket malzemeleri için test sürecini düzene sokularak endüstri 
statükosu yeniden tanımlanıyor

bilimindeki uzun soluklu geçmişi, AD 
Procerta’nın yeni, bağımsız ve güvenilir 
yaklaşımıyla birleştiğinde bu noktada değerli 
olabilir. Süreci hızlandırır, gerçeklere dayalı 
bilgiler sağlar ve belirli test yöntemlerini 
barındırabilen olanaklar sunar.

Laboratuvar ve uzmanlar

Hollanda’daki Leiden Bio Science Park, AD 
Procerta’nın çok çeşitli test yeteneklerine 
erişim sağlayan son teknoloji laboratuvarına 
ev sahipliği yapıyor. Avery Dennison’ın küresel 
ilaç yenilikleri baş bilimcisi Jos van Noort, “Bir 
etiket malzemesinin belirli bir uygulama için 
uygun olup olmadığını belirlemek için uzman 
bir ekibin rehberliğinde tesiste etikete özgü 
çeşitli testler gerçekleştirilebilir” diyor.

Benoît, “Laboratuvarlarımızda gerçek dünya 
koşullarını simüle ediyor ve malzemeleri 
test etme seçeneklerini daraltıyoruz” diyor. 
Müşterilere, gerçek hayat senaryolarında 
kapsamlı bir şekilde test edilmiş bir dizi 
seçenek sunarak, seçenekleri adil bir şekilde 
karşılaştırmalarına olanak tanıyor.

Birkaç büyük ilaç şirketi, hizmeti bu yıl 
başlatmak amacıyla son iki yılda hizmete pilot 
uygulama yaptı. Benoit, ekliyor: “Bu pilot 
müşterilerden öğrendiklerimizle, şimdi 5’ten 
fazla büyük ilaç şirketi ve birkaç küçük ilaç 
şirketi ile çalışıyoruz.” 

Avery Dennison yeni bir 
etiket test hizmeti başlattı 
(Fotoğraflar: Avery 
Dennison, PR466) 
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Ofset baskı, yayın, broşür, katalog, kitap, dergi vb. 
ticari baskılar için günümüzde halen geçerliliğini 
koruyan ve yüksek kalite sunan bir geleneksel 
baskı üretimi yöntemidir. Bunun yanında nihai 
ürünün beklenen kalitesi değişkenlik gösterir ve 
kullanılan baskı altı ve baskı malzemesine bağlı 
olarak farklılık gösterir.

Tüm üretim tek operatörle
Dijital baskı üretimi de üretimin yöntemine 
bağlı olarak farklı özellikler içerir. Distribütörü 
olduğumuz ve matbaacıların geçmişte baskı öncesi 
ürünleriyle tanıdığı SCREEN markalı üretim ma-
kinelerinde, bobin malzemeye yüksek hızda inkjet 
yöntemi ile baskı üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Dijital baskıda yüksek tirajlı siparişlerin üretim 
maliyetleri, ofset baskı yöntemine göre elbette 
daha yüksek olmaktadır. Ancak bu durum, dijital 
ile sadece kısa tiraj üretim yapma amacına hizmet 
etmez. Dijitaldeki üretim proseslerine ve insan 
kaynağı miktarına olan gereksinimin çok daha 
az ve nihai çıktı süresinin çok daha kısa olması 
sebebiyle, dijital baskı üretim maliyetini toplamda 
düşürmektedir. Kurduğumuz sistemlerde; bobin 
kağıdın SCREEN baskı makinesine yüklenme-
sinden, Hunkeler sonlandırıcıyla kesim ve istifi 
yapılarak sonlandırılmasına (sonrasında direkt 
kapak takma ya da tel-dikişe verilir) kadar yapılan 
üretim sadece 1 operatörle gerçekleşir. 

Azalan siparişler için çözüm
Bu duruma ek olarak günümüzde, ham madde 
ve enerji maliyetlerinin çok yükselmiş olması, 
geleneksel baskı proseslerine göre çok daha az fire 

veren ve çok daha düşük enerji tüketimine sahip 
SCREEN bobin inkjet dijital sistemlerini ön plana 
çıkarmaktadır. Toplamda ise tabaka ofsete göre 
SCREEN inkjetlerin dijital üretim kapasitesinin 
çok yüksek hacimde olması ile SCREEN sistem-
den elde edilen birim çıktı maliyetinin çok daha az 
olmasını sağlamaktadır. Son olarak; maliyetlerin, 
ülkemizde kur farkından kaynaklı artmasının 
dışında, döviz bazında dahi artması sebebiyle 
sipariş miktarlarının azalması söz konusudur. 
Buna olası stok, iade ve elde kalma maliyeti 
riskleri eklenmektedir. Tüm bu nedenlerle, üretim 
siparişini veren müşteriler artık ihtiyaçları kadar 
sipariş vermektedir.

Müşteriler, ister mono isterse renkli baskı üretimi 
siparişlerinden bekledikleri kaliteyi SCREEN 
bobin inkjet sistemleri ile elde etmektedirler. 
Renk yönetimi konusunda uzman SCREEN 
sistemleri, hem anlık işlerde hem de dönemsel 
RPT işlerde sürekli yüksek kaliteyi standart bir 
şekilde sağlamaktadır. 

Kalite kontrol ve değişken veri
SCREEN makinenin, mekanik ve elektronik baskı 
sistemine dahil ve sadece SCREEN marka sistem-
lerde sunulan EQUIOS yazılımı bulunmaktadır. 
Renkli modelde entegre bir spektrofotometre ile 
müşteri referansı spot renkler veya katalog spot 
renklerin yanında uygun densiteler de gerçekleş-
tirilmektedir. Geleneksel baskı yöntemlerinin ka-
lıptan ve blanketten malzemeye teması ile yaşanan 
etek makas farklılıkları, malzemeye temassız baskı 
yapan inkjet sistemlerimiz ile yaşanmamaktadır. 
Bu sayede, bir işin başlangıçta doğruluğu kesinleş-

tirilmiş baskı üretimi, geleneksel yöntemden farklı 
olarak aynı iş baskısının ortasında ve sonunda da 
kalitede istikrar sağlamaktadır. Hatta SCREEN, 
baskı çıktılarının sorunsuzluğunu sağladığını; 
yüksek kapasiteli opsiyonel bir tarayıcı (scanner) 
ile, noktayı dahi 150 metre/dakika üretim hızı 
esnasında takip edebilmekte ve bir rapor sunarak 
ispatlayabilmektedir. Bu sayede, geleneksel 
üretimde, nokta dahi kabul edilmeyen kalıp uçma-
larının zorlaştırdığı spesifik bazı baskı ürünlerinin 
üretimleri, çok kolay bir hale gelmektedir. Sadece 
dijital baskıda sağlanıp geleneksel yöntemde 
yapılamayan değişken veri baskıları da yine aynı 
yöntemle güven altına alınıp yapılmaktadır.

Muazzam kapasite
Şu anda sunduğumuz SCREEN bobinden inkjet 
baskı sistemleri içinde, hacim sebebiyle maalesef 
küçük matbaalara yönelik bir çözüm bulunma-
maktadır. SCREEN bobin inkjet baskı sistemleri, 
ister mono ister renkli üretimde aylık 60 milyon 
tekyüz A4 imaj (30 milyon yaprak ön-arka A4 veya 
3.750.000 forma) baskı üretimi gerçekleştirebil-
mektedir. Dolayısıyla tabaka ofsetler ile karşılaş-
tırıldığında muazzam bir kapasite farkı bulunur. 
Bu hacmin küçük bir matbaa ile yakalanması 
pek mümkün değildir. Küçük matbaalar ancak 
makinenin kurulu olduğu bir noktadan bir üretim 
hizmeti alabilir, ya da küçük matbaalar bir araya 
gelerek bu yatırımı yapabilir.

Screen dijital baskı çözümleri  
ile verimli üretim
Renk yönetimi konusunda uzman SCREEN sistemleri, hem anlık işlerde hem de dönemsel  
RPT işlerde sürekli yüksek kaliteyi standart bir şekilde sağlamaktadır

Turgut KARCI / Elektroser Şirketler Grubu Üretim Makineleri İş Geliştirme Müdürü

Esnek ambalaj, etiket ve laminasyon uygulamalarının yanı sıra 
sentetik kâğıt için özel filmlerin önde gelen üreticisi Cosmo 
Films Ltd., yüksek Sürtünme Katsayılı (COF) beyaz bir Cast 
(Dökme) Polipropilen (CPP) Filmi piyasaya sürdü.

Katmanların birbiri üzerinde kayması sorununu çözmek 
için özel olarak yenilenen bir film, 950°C’lik bir sızdırmazlık 
başlatma sıcaklığı ile 1.800 gf/inç’in üzerinde bir sızdırmazlık 
kuvvetine sahip. Katmanlar arası kayma sorununun önlenme-
sine yardımcı olduğu için nihai poşetlerin tek tip sızdırmazlık 
alanına ulaşmalarına yardımcı oluyor. Filmden filme sürtünme 
katsayısı aralığı 0,4’ten fazla, filmden metale sürtünme katsayısı 
aralığı ise 0,3 ila 0,4 arasında.

25 ila 40 mikron kalınlığındaki film, beyaz mürekkep ihtiyacını 
ortadan kaldırıyor ve erişte, bisküvi, atıştırmalık ve diğer unlu 
mamullerin laminasyonunda esnek ambalajlar için uygun. 
Filmin yapısı üç katmandan oluşuyor, yani, a) Korona ile işlen-
miş katman; b) Beyaz PP çekirdek tabakası ve c) Mühürlenebilir 
işlem görmemiş tabaka.

Ürün lansmanı hakkında konuşan Cosmo Films Ltd. CEO’su 
Pankaj Poddar, “Ambalaj kayması, FMCG sektörünün en 
önemli sorunlarından biri. Bu sorunu çözmek ve gıda malze-

Cosmo Films Ltd. beyaz Cast Polipropilen 
(CPP) filmi piyasaya sürdü

mesi israfını önlemek için bu filmi tasarladık. Katmanların 
birbiri üzerine kayması sorunu, nihai poşetin tek tip olmayan 
sızdırmazlık alanı ile sonuçlanan daha düşük sürtünme katsayısı 
değeri nedeniyle ortaya çıkıyor. Yeni CPP filmimiz, nihai poşet 
için tek tip bir sızdırmazlık alanı elde etmeye yardımcı olan 
daha yüksek bir sürtünme katsayısı ile tasarlanmıştır.” 

Sonuç olarak, siyasi ve ekonomik güç savaşlarının 
olduğu; ham madde ve navlun fiyatlarının artışı 
ile sonuçlanan ham madde tedariğinin zorlaştığı, 
hatta bazı ülkelerde merkezi sınavların ertelenmek 
zorunda kaldığı bir dünyada, kitle tipi üretim 
(mass production) yöntemlerine yatırım ile gele-
cek değil, günümüzde bile ilerlemek zorlaşmıştır. 
Matbaa odalarının ve üretici matbaaların hacmin 
evrilerek azaldığı yönündeki görüşleri malumdur. 
Bunun yerine üretimin pazarın talebine cevap 
verebilmesi, nihai tüketiciye birebirde hitap ederek 
kalıcılığı sağlaması gerekmektedir. Bunu üretimde 
sağlamanın yolu da, ancak günümüzün yüksek 
üretkenlikteki teknolojileriyle olabilmektedir.

Bu kadar değişkenliğin yaşandığı bir dünyada, 
sürekli değişime ve gelişime inanıyoruz.

Değişim için değişin!® 
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Ofset matbaalar için baskı ve baskı sonrası 
konvansiyonel ekipmanı ve iş süreçlerini 
tekrar baskılar ve iş çeşitliliği, düşük tirajlar, 
özelleştirme, kişiselleştirme vb. dijital 
avantajları yönünden tamamlayacak ve 
matbaaların iş akışlarına uygun, hangi pratik 
dijital çözümleri öneriyorsunuz?

Ricoh Group, profesyonel baskı pazarının değişen 
ihtiyaçlarına odaklanarak, üretim baskı alanından 
gelen yoğun talep üzerine pazar gereksinimlerini 
karşılamak için ürün ve hizmetlerini genişletmeye 
devam etmektedir. Bu doğrultuda müşterilerimizin 
iş süreçlerinin yönetimi ve dijital platformlara 
entegrasyonu ile ilgili olarak bir dizi çözüm 
sunmaktayız.

Ricoh’un sunduğu çözümler, kullanıcıların 
işleri merkezi bir iş akışına göndermesini, isteğe 
bağlı baskı isteklerini yönetmesini ve birden çok 
kaynaktan gelen verileri entegre ederek baskı 
noktasındaki iletişimleri uyarlamasını kolaylaş-
tırmaktadır. Bu çözümlerden FusionPro VDP; 
kişiselleştirilmiş iletişimlerin tasarımı ve üretimi 
için güçlü, aynı zamanda kullanımı kolay yardımcı 
bir program sağlar. 

Ricoh dijital baskı çözümleriyle 
matbaalarda verimlilik
Ricoh’un profesyonel baskı pazarına sunduğu tüm makine modelleri hem dijital baskı merkezlerinde hem de 
geleneksel matbaalarda kullanılan renk yönetim sistemleri ile entegre çalışabilmektedir

Burak ÖZGÜNEŞ / Ricoh Turkey Profesyonel Baskı Grubu

FusionPro VDP Creator ile şablon tasarımı ile 
değişken veri yayınlama (VDP) çözümlerinde 
lider konumdadır. Mevcut creative uygulamalar-
dan kişiselleştirilmiş basılı materyaller üretmek 
için veri dosyası tanımı, iş mantığı ve baskı 
akışı oluşturma gibi farklı platformların tek bir 
programda biraraya gelmiş şeklidir.

Ofset pazarın taleplerini 
karşılamanın yanı sıra uygulama 
çeşitliliği sunma

Uygulama çeşitliliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Bu çözümler hangi 
uygulamalarda daha etkili hız, kalite ve 
ekonomi sunuyor?

Günümüz dünyasının artan ihtiyaçları ve 
değişmekte olan talepleri, üreticileri de her 
alanda olduğu gibi dijital baskı alanında farklı 
uygulamalar geliştirmeye, aynı zamanda ofset 
ve dijital pazar dinamiklerini karşılamaya uygun 
hale getirmeye itmiştir.

Bu doğrultuda Ricoh, özellikle ofset pazarın 
taleplerinden kaliteli, düşük tirajlı ancak yüksek 
maliyetli baskı isteklerine çözüm olabilecek, 
(ProC9200) veya daha önce sadece ofsette 
basılabilen materyallere baskı yapabilecek, (Pro 
C9200) ya da matbaaların varak baskı olarak 
adlandırdığı altın ve gümüş renk tonerler ile 
baskı yapabilecek, (ProC7200SX) dijital baskı 
makinelerini müşterilerine konumlandırarak, 
yukarıda saydığımız matbaa isteklerini (yüksek 
hız, düşük maliyet, yüksek kalite) karşılar hale 
gelmiştir. 

Bunların yanında son dönemde popüler olan 
özellikle değişken temalı duvar kâğıtları üretimi 
için hazırlanmış geniş ebatlı mürekkepli baskı 
makinesi, (ProL5160e) mürekkepli t-shirt baskı 
makinesi, (Ri2000) endüstriyel UV mürekkepler 
ile farklı özellikteki zeminlere baskı yapabilen 
UV Flatbed makine (Pro TF6250) gibi farklı 
uygulamalara hizmet verebilecek ürünleri ile 
pazarda yer almaktadır.

Dijital baskı çözümlerinizin ofsetle 
birlikte kullanımında renk eşlemesi, renk 
kalibrasyonu, standardizasyon anlamında 
avantajları, kolaylıkları var mı?

Kalibrasyon ve renk yönetimi 
araçları 
Ricoh’un profesyonel baskı pazarına sunduğu 
tüm makine modelleri hem dijital baskı 
merkezlerinde hem de geleneksel matbaalarda 
kullanılan renk yönetim sistemleri ile entegre 
çalışabilmektedir. Bu durum Ricoh’un, hem 
kendi bünyesine kattığı hem de partner olarak 
iş birliği içerisinde çalışmakta olduğu pazara 
liderlik eden firmaların geliştirdiği renk çözüm-
leri ile sağlanmaktadır.

Ricoh olarak yukarıda bahsettiğimiz profes-
yonel ürün portföyümüzdeki renk yönetim 
çözümlerimizden Colorgate ile müşterilerimizin 
beklentilerini karşılamaktayız.

ColorGATE Production server, Ricoh’un Pro 
L5100 ve farklı vendorların yazıcıları da dahil 
olmak üzere geniş formatlı baskı cihazları için 
modüler ve ölçeklenebilir bir iş akışı çözümüdür. 
Çok çeşitli uygulamalara ve üretkenlik gereksi-
nimlerine uyacak ve birden çok geniş ebat cihazı 
çalıştıracak şekilde genişletilebilen tek bir çözüm 
sunar.

Color GATE ayrıca, müşterilerin geniş formatlı 
uygulamalarında yaygın olan birbirinden farklı 
baskı malzemelerini karakterize etmelerine 
yardımcı olmak için entegre ICC renk yöne-
timi ve kalibrasyon araçları sunar. Bu araçlar, 
müşterilerin kurum içi veya endüstri renk 
standartlarını karşılamalarına veya belirli bir 
baskı makinesi, mürekkep ve baskı materyali 
kombinasyonundan mümkün olan maksimum 
renk gamutunu kullanarak mümkün olan en iyi 
sonuçları yeniden üretmelerine olanak tanır.

Dijital baskı çözümlerinizin verimli ve 
etkin kullanımı için yazılımlar, standartlar, 
medya, kağıt vb. unsurlar dahil donanım vb. 
önerileriniz var mı?

Dijital profesyonel baskıda kullanılan dijital 
makinelerin; markalarından, teknik özellik-
lerinden bağımsız olarak üretilmekte olan, 
üründen başarılı sonuç alınabilmesi için en 
önemli kriterler arasında baskı yapılan materyal 
(kağıt, folyo, tekstil), baskının yapıldığı ortam ile 
beraber en önemlisi baskı yapılacak makinenin 
kondisyonudur.

Makineden en iyi kalitenin alınabilmesi için 

makinenin bakımları eksiksiz yapılmış olmalı 
aynı zamanda makine kalibrasyonu tamamlanmış 
olmalıdır. Bununla beraber her kağıt ve yazıcı 
kombinasyonu, farklı kağıtların doğal renk ve 
ton özelliklerini hesaba katmak için özel bir ICC 
profiline ihtiyaç duyar. Profilin amacı, yazıcıya 
renkleri nasıl yorumlayacağını ve en doğru 
baskıyı nasıl yapacağını öğretmektir. Bu tip 
tekniklerin kullanılabilmesi için müşterilerimize 
renkli makinelerimizle beraber kalibrasyon 
cihazlarını da konfigürasyonlarına eklemelerini 
öneriyoruz.

Bununla beraber, baskı hizmeti sağlayıcılarından 
gelen PDF dosyalarını endüstri ve dahili üretim 
standartlarına göre kontrol etmelerine olanak 
tanıyan ve sorunlu dosyaların baskıdan önce tespit 
edilip işaretlenmelerini sağlayan temel bir kalite 
kontrol kapısı görevi gören, PDF ön kontrol ve 
düzeltme çözümü Enfocus PitStop önerdiğimiz 
çözümlerden birisidir.

Ayrıca Ricoh‘un 5 renkli dijital baskı 
makinesinde (ProC7200SX) beyaz renkli 
istasyonunu önermekte olduğumuz Col or-Logic 
yazılımı ile müşterilerimize görsel açıdan ilham 
verici uygulamaları ortaya çıkarabilmeleri için 
metalik veya yarı metalik bir efekt üretmek üzere 
metalik ortamla birlikte kullanılabilme imkanı 
veriyoruz.

Ricoh, profesyonel tabaka baskı grubunun en 
üst modeli olan ProC9200 için, renkli baskıda 
makineye entegre ACD (Auto Color Diagnosis) 
ünitesi ile her basılan sayfanın kontrol edilmesini 
ve baskı süresince tüm renklerde son derece 
tutarlı sonuçlar alınmasını sağlayan bir opsiyon 
ünite geliştirmiştir. Satış ekiplerimiz Ricoh 
ProC9200 tercihinde bulunan müşterilerimize, 
ACD opsiyonunu da önermeye devam etmekte-
dirler. 

Ricoh ProC9200 -Ricoh, 
profesyonel tabaka baskı 
grubunun  
en üst modeli

Ayrıca Ricoh‘un 5 renkli 
dijital baskı makinesinde 
(ProC7200SX) beyaz renkli 
istasyonunu önermekte 
olduğumuz Col or-Logic 
yazılımı ile müşterilerimize 
görsel açıdan ilham verici 
uygulamaları ortaya 
çıkarabilmeleri için metalik 
veya yarı metalik bir efekt 
üretmek üzere metalik 
ortamla birlikte kullanılabilme 
imkanı veriyoruz.
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Düşük tirajlı baskılarda, geleneksel baskı 
süreçlerinde maliyet etkin olmayan ve renk 
ayarlamaları vb. kullanılarak kaliteden ödün 
vermeden aynı görsel kalitede siparişlerin 
teslim edilmesi adına ofset matbaa için 
çözümleriniz bulunmakta mı?

Evet çözümlerimiz bulunmakta. Müşterilerimizin 
kârlılığını arttırmaya yardımcı olmak, baş-
lıca amaçlarımızdan biridir. Ofset üzerinde 
çalıştırılması maliyetli olan işleri daha uygun 
maliyetli çözümlere taşımak, herhangi bir baskı 
hizmeti sağlayıcısının devam eden başarısının 
anahtarıdır. Müşterilerin beklentileri yıllar içinde 
değişmiştir ve çoğu müşteri, çalışma uzunluğu 
veya geri dönüş süresi ne olursa olsun aynı 
düzeyde hizmet ve kalite beklemektedir. 

Xerox, sektördeki en geniş baskı çözümleri 
yelpazesine sahiptir, bu nedenle müşterilerin 
ihtiyaçları ne olursa olsun onları karşılayabiliriz. 
Bu Xerox’a, müşteri ihtiyaçlarıyla başlamak ve 
onların ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmak 

Xerox çözümleriyle matbaalarda 
ofset ve dijitalin verimli 
kullanımı
İster ayda 2.000 baskıya, ister 2 milyon baskıya ihtiyacınız olsun, Xerox doğru bir çözüme sahiptir

Gabriel PANTELIMON / Xerox Türkiye Genel Müdürü

Tedarikçinin, baskı hizmeti sağlayıcısının hedef-
lerine ve gelecekteki iş planlarına ortak olması 
önemlidir. Bu nedenle Xerox, her büyüklükteki 
şirketin bilinen bir çözüm platformu ile ihtiyaç 
duyduğunda büyümesini sağlayan bir çözüm 
portföyü geliştirmiştir. Bu nedenle, hem besleme 
hem de son işlem çözümlerimizi standart hale 
getirdik. Böylelikle, XEROX® VERSANT® 
280’deki ortam işleme, XEROX ® IRIDESSE 
® Üretim Baskı Makinesi üzerindeki ortam 
işleme ile aynıdır. Bu, baskı hizmeti sağlayıcısının 
işlerini ihtiyaç duydukları gibi ölçeklendirmesini 
ve üretebilecekleri uygulama yelpazesinden ödün 
vermemesini sağlar. Ayrıca, Fiery® tarafından 
geliştirilen EFI Baskı Sunucusunu da standart 
hale getirdik ve müşterinin sahip olduğu 
yazdırma motorundan bağımsız olarak aynı iş 
akışına sahip olmasını sağladık. Ölçeklenebilir 
platformlarımız, aynı zamanda müşterinin 
yatırım korumasını da sağlar.

Dijital baskı çözümleriniz ofset ile 
kullanıldığında renk eşleştirme, renk 
kalibrasyonu ve standardizasyon açısından 
avantaj ve kolaylıklara sahip mi?

Dijital baskının ilk zamanlarında, baskı hizmeti 
sağlayıcılarının kalite için kolaylıktan ödün 
vermesi gerekiyordu. En son nesil dijital baskı 
makinelerinde durum böyle değil. 2400 dpi ile 
standart ofset yarı tonlaması kullanarak, ofseti 
eşleştirebiliriz. Baskı hizmeti sağlayıcımızın 
müşterilerinden gelen geri bildirimler, çoğu 
durumda son müşterinin size dijital mi yoksa 
ofset mi basıldığını söyleyemeyeceği yönündedir. 
Çoğu durumda, bu artık bir tartışma konusu bile 
değildir. 

Evet, dijitalin renk eşleştirme, renk kalibras-
yonu ve standardizasyon için avantajları vardır. 
Bunların hepsi, Fiery® tarafından desteklenen 
EFI Print Server’da yönetilir. Bu, baskı motoru 
ve ön uç arasında çift yönlü bir iletişim kurma-
mızı sağlar. Renk ve görüntü kalitesi yönetimi, 
süreçteki minimum operatör bilgisi ve adımlarla 
optimum performans sağlamak için düzenlenir 
ve ayarlanır. Ayrıca her sayfaya bir kontrol şeridi 
basma olanağı sunuyoruz, böylece son müşteri, 
uyduğu standartların kontrol edilebileceğinden 
emin olabilir. Bu otomasyon seviyesi, bir 
operatörün dijital yazıcının kalibre edilmesini ve 
her sayfaya tam olarak gerekli kalite ve endüstri 
standartlarına göre basılmasını sağlamak için 
bir vardiyadan en fazla 15 dakika harcamasını 
bekleyeceğimiz anlamına gelir. 

Dijital baskı çözümlerinizin etkin ve verimli 
kullanımı için yazılım, standartlar, medya, 
kâğıt vb. donanım ve donanımlar için 
önerileriniz var mı?

Müşterilerin yazılım, iş akışları ve donanıma 
zaten yatırım yaptığı aşikâr. Bu nedenle, Xerox 

mümkün olduğunca esnek kalmayı sever. Tek bir 
paketin her duruma uymadığının farkındayız. 
Bu nedenle, baskı hizmeti sağlayıcılarının 
mevcut durumunu analiz etmeyi ve nelerin iyi 
çalıştığını, neleri geliştirmek istediklerini ve 5 yıl 
içinde işi nerede gördüklerini onlara danışmayı 
tercih ediyoruz. Bir resim oluşturduktan sonra, 
ısmarlama bir çözüm geliştirmek için müşteriyle 
birlikte çalışıyoruz.

Bunu sağlamak için esnek modüler bir yaklaşım 
benimsedik. Bu durum Xerox® FreeFlow® 
Core iş akışı çözümümüz ile portföy ve yazılım 
genelinde besleme ve son işlemin aynı olduğu 
donanımla ilgilidir. Freeflow Core, basit iş 
akışlarından karmaşık iş akışlarına, filo yöneti-
minden değişken veri baskısına kadar müşterinin 
ihtiyaçlarına bağlı olarak bir dizi farklı modüle 
sahiptir. Freeflow Core’u kurulduğu yerde bile 
esnek hale getirdik. Bazı müşteriler, çözümlerin 
kendi BT ekipleri tarafından yönetilmesini ve 
yerel olarak kurulmasını ister. Sektördeki eğilim, 
mümkün olduğunca dış kaynak sağlamaktır. Bu 
nedenle, bu yöntemi de etkinleştirmek için bir 
bulut çözümü sunuyoruz. 

Tüm dijital yazıcılar standartları sever. Bir yazıcı 
ofset baskıyı bilinen standartlara göre yönetmi-
yorsa, standartla eşleştirmek, hareketli bir hedefi 
denemeye ve vurmaya çalışmaktan çok daha 
kolaydır. Biz herhangi bir standardı diğerlerine 
tercih etmiyoruz. 

Tüm bölgesel standart ajanslarla çalışıyoruz 
ve baskı hizmeti sağlayıcısına, hangisini tercih 
edeceğini seçme hakkı veriyoruz. Biz de buna 
uyacağız elbette.

Medya için müşterilerimize tavsiye ettiğimiz 
saklama ve kullanımdır. Dijital baskı işleminde, 
kâğıda görüntü aktarmak için ısı ve elektrik 
kullanılır. Bu işlem suyu sevmez. Bu nedenle, en 
iyi görüntü kalitesini sağlamak için su içeriğini 
en aza indirmek önemlidir. Bu yüzden kâğıdın 
saygın bir kâğıt fabrikasından, tedarik edilen 
kalitede kesilmiş, hasarsız, tozsuz ve paketlenmiş 
miktarlarda olmasını tavsiye ediyoruz. Kâğıt 
fabrikalarıyla yakın çalışıyoruz ve birçok test 
yapıyoruz. Test ettiğimiz ve onayladığımız 
medyayı tavsiye ederek müşterilerimize yardımcı 
oluyoruz. Müşterinin benzersiz bir gereksinimi 
varsa, medyayı test ettirmek ve belirli bir stok 
için baskı makinesini premium performansa 
ayarlamalarına yardımcı olmak üzere onlarla 
birlikte çalışabiliyoruz. Bu amaçla kâğıt bilgileri 
içeren baskı üzerine bir medya kütüphanesi 
geliştirdik. Bu durum baskı motorunun, belirli 
bir stok için yapabileceğimiz en iyi performansta 
baskı yapmamızı sağlamak üzere, motor ayar-
larını sayfa sayfa ayarlamasına izin verir. Aynı 
zamanda kullanıcı tarafından düzenlenebilir ve 
yeni ortamlar ekleyebilirler, ancak iyi kurulmuş 
ortamlarla aynı performansı bekleyebilirler. 

için benzersiz bir fırsat sağlar. Küçük bir ürün 
portföyüyle, tedarikçi genellikle ürün hakkında 
konuşmaya başlamalı ve müşterinin ihtiyaçlarına 
uygun olmasını ümit etmelidir. İster ayda 2.000 
baskıya, ister 2 milyon baskıya ihtiyacınız olsun, 
Xerox doğru bir çözüme sahiptir. 

Xerox dijital baskı çözümlerinin 
tümü, geleneksel ofset 
CMYK’dan daha büyük bir CMYK 
renk gamına sahiptir. 
Xerox dijital baskı çözümlerinin tümü, 
geleneksel ofset CMYK’dan daha büyük 
bir CMYK renk gamına sahiptir. Bu, dijital 
baskılarımızda herhangi bir ofset CMYK işini 
eşleştirebileceğimiz anlamına gelir. Geçmişte 
bunun söylenmesi, yapılmasından daha kolaydı. 
Tutarlılık sağlamak için dijital baskı profilinin 
çıkarılmasını ve kalibre edilmesini sağlama-
lısınız. Ofset baskının bilinen bir standartta 
(Diğer bir ifadeyle, Fogra veya GRACol) veya en 
azından tutarlı bir standartta baskı yaptığından 
emin olmanız gerekir. Ardından, ofset baskı ile 
dijital baskının eşleşebildiğinden emin olmanız 
gerekir. Bu durum önceleri zorluk yaratıyordu. 
Bugün baskı hizmeti sağlayıcısına, dijital baskıyı 
ofset baskı ile eşleştirmesi için gereken tüm 
araçları temin ediyoruz. Hatta birçok durumda 
süreci kolaylaştırmış bulunuyoruz. 3 program 
ve 10 adımda kullanılan bazı görevleri, farenin 
1 tuşu ile tamamlayıp kendinize bir fincan çay 
alın ve döndüğünüzde tamamlansın.  Bu yüksek 
otomasyon seviyesi, ofset IQ ile eşleşen veya bu 
değeri aşan ve baskı üretkenliğini en üst seviyeye 
çıkaran tutarlı, tekrarlanabilir renklere olanak 
sağlar.  

Tek bir dijital baskı makinesiyle farklı 
kalitelerde ve ağırlıklarda malzemeler 
kullanarak çeşitli siparişleri teslim etmek 
isteyen küçük ölçekli matbaalar için, 
cihazlarınızdan hangisi en geniş uygulama 
yelpazesine izin verir?

Xerox için tedarikçiniz ile uzun vadeli bir ilişki 
kurmanın çok önemli olduğunun farkındayız. 

Xerox dijital baskı 
çözümlerinin tümü, 
geleneksel ofset 
CMYK’dan daha 
büyük bir CMYK 
renk gamına 
sahiptir. Bu, dijital 
baskılarımızda 
herhangi bir 
ofset CMYK işini 
eşleştirebileceğimiz 
anlamına gelir. 
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2008 yılında kurulan ve Şanghay, Qingpu 
Bölgesi’nde bulunan Yingcai, Ar-Ge, üretim, 
satış ve teknik hizmetleri entegre eden kapsamlı 
bir PS etiket üreticisi. Şirket, kozmetik endüst-
risinde üst düzey etiket ürünlerine odaklanarak 
ağırlıklı olarak dünyanın ‘En İyi 500’ kozmetik 
markasına ve Cosmax ve diğerleri gibi ilgili OEM 
üreticilerine hizmet veriyor.

Önce kalite
Çin’in etiket baskı endüstrisinin yükselişi ve 
gelişimi, birlikte en son endüstriyel teknolojilerin 
sürekli gelişimini destekleyen geniş bir tüketici 
pazarı ve bol bir iş gücü arzı olan ‘demografik 
yapı’dan yararlandı.

Öte yandan, küçük ve orta ölçekli etiket basım 
işletmelerinin sürekli genişlemesi, etiket en-
düstrisindeki rekabeti giderek daha şiddetli hale 
getirdi. Ek olarak, artan ham madde maliyetleri 
ve çevre korumanın sıkılaştırıcı baskıları, etiket 
baskı endüstrisinin gelişimini olumsuz yönde 
etkiliyor.

Yingcai Printing’in Genel Müdürü Fan Fengzai, 
şöyle diyor: “Mevcut iş hacmine göre Yingcai 
Printing, yalnızca küçük bir etiket basım şirketi 
olarak kabul edilebilir. Öyleyse soru, giderek 

daha rekabetçi hale gelen bu pazar ortamında 
nasıl hayatta kalınacağı ve hatta uzun vadeli 
ilerleme kaydedileceğidir.

Önemli nokta, kendi avantajlarımızı tam olarak 
anlamak, şirketin genel konumunu bulmak, 
şirketin üretim ve hizmet düzeyini sürekli olarak 
optimize etmek, pazarın ihtiyaçlarını derinleme-
sine araştırmak ve müşteriler için en iyi kalitede 
etiket ürünleri sunmaktır.”

Fan Fengzai şirketini kurarken, etiketler için 
farklı son kullanıcı pazarlarını kapsamlı bir 
şekilde araştırdı ve elektronik ve kozmetik 
endüstrileri için etiketlerin önemini ve gelecekte-
ki gelişme potansiyelini keşfetti.

Elektronik endüstrisindeki etiketler için çok özel 
gereksinimleri değerlendirdikten sonra, daha 
sonra Yingcai Printing’in ana iş alanı haline 
gelen kozmetik sektörü için etiket ürünlerine 
odaklanmaya karar verdi.

Soru şu: Giderek daha rekabetçi  
hale gelen bu pazar ortamında nasıl 

hayatta kalınacak ve hatta uzun vadeli 
ilerleme sağlanacak?”

Bugün Yingcai Printing’in 20 çalışanı ve gele-
neksel baskı, dijital baskı, baskı sonrası işlemler, 
depolama ve teslimat bölümlerine ayrılmış 1.800 
m²’lik bir atölyesi bulunuyor. Şirket, Hontec 12+1 
ve 6+1 letterpress makineleri, Reborn yüksek 
hızlı kesim sistemi, Rhyguan kesim makinesi, 
Zhongheng kalite kontrol sistemi gibi geleneksel 
baskı ekipmanlarının yanı sıra DURST Tau 330 
RSC dijital baskı ve Polly DGi-330 dijital kalıplı 
kesim sistemi içeren ekipmanla donatılmış.

Kozmetik endüstrisi, etiket ürünleri için 
çok yüksek kalite ve süreç gereksinimlerine 
gerektirir. Etiketin kalitesi, kozmetik ürünlerinin 
raf çekiciliğini doğrudan etkilemekle kalmıyor, 
aynı zamanda markanın gücünü de vurguluyor. 
“Bu yüzden her zaman ürün kalitesini ilk sıraya 
koyuyoruz. Müşterilerimizle bir kazan-kazan 
sonucu elde etmek için ürün ambalajları için 
katma değer yaratmaya çalışıyoruz” diyor, Fan 
Fengzai.

Yingcai Printing, baskı laboratuvarında standart 
ışık kaynağına sahip bir ışık kutusu, yapışkan 
bant soyulma mukavemeti test cihazı, sabit 
sıcaklık ve nem test odası, QD-3055 ilk yapışma 
bandı test cihazı ve QD-3056 bant tutma dahil 
olmak üzere geniş bir kalite kontrol ekipmanı 
yelpazesine sahip.

Uzun yıllar boyunca kaliteye verilen bu önem, 
şirketin artan bir oranda ve sadık küresel marka 
müşterisini portföyüne katmasına olanak verdi.

Dijital
Dijital baskı sistemine yapılan yatırım, Yingcai 
Printing’in tarihinde bir kilometre taşı.

Yingcai Printing’in mevcut üretim ölçeğini göz 
önünde bulundurulduğunda, Durst Tau 330 RSC 
dijital baskı makinesinin inanılmaz bir yatırım 
seviyesi olduğunu söylemeliyiz. Fengzai, şunları 
söylüyor: “Sektördeki birçok meslektaş, yatırım 
planımıza şüpheyle baktı: Bu kadar küçük bir 

etiket basım şirketi neden bu kadar ileri teknoloji 
dijital baskı ekipmanına yatırım yapsın? Böyle 
cesur bir yatırımı ne destekledi?”

Bu, Shandong’da bulnan ‘Golden Realm’ 
firmasına yapılan ilk kurulumdan sadece iki ay 
sonra Çin’de kurulan üçüncü Durst Tau 330 RSC 
dijital baskı makinesi oluyor.

Fan Fengzai, “Dürüst olmak gerekirse, 
tedarikçiyle iletişime geçmek ve bu Durst baskı 
makinesini satın almak için inisiyatif kullanan 
bendim ve bu kararı vermem çok kısa bir zaman 
aldı” diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu cihazı 
kurulumdan önce hiç görmedim ve üretiminin 
herhangi bir örneğini bile görmedim. Ancak 
güzellik ve kozmetik etiket pazarındaki yılların 
tecrübesiyle, ne tür etiket ürünleri üretmemiz 
gerektiği ve buna bağlı olarak ne tür dijital baskı 
ekipmanlarını kullanmamız gerektiği konusunda 
çok nettim.”

Fan Fengzai  bu yatırım için net olarak iki nokta-
ya odaklanıyor: birincisi, dijital dönüşüm Yingcai 
Printing’in gelecekteki gelişiminin kaçınılmaz 
yönü; ikincisi, şirketin ana ürünü kozmetik ve 
güzellik endüstrisi için etiket.

Fan Fengzai bunu şöyle açıklıyor: “Şu anda 
Durst’un Çin’de fazla bir kurulum sayısı yok, 
ancak kozmetik ve güzellik endüstrisinin iyi 
gelişmiş olduğu Güney Kore’de 20’den fazla 
sistem kurduklarını biliyorum.” İşte bu gerçek 
Yingcai Printing’in Durst baskı makinesine 
yaptığı yatırıma katkıda bulunan kilit faktör.

“Endüstrideki birçok meslektaşımız 
yatırımımızı duyduklarında şüpheye 
düştüler: Bu kadar küçük bir etiketçi 

neden bu kadar ileri teknoloji dijital baskı 
sistemine yatırım yapsın?”

Küçük işletme, büyük vizyon  

‘Yingcai’, DURST RSC yatırımı 
ile değişiyor
Genel Müdürü Fan Fengzai, Çinli etiket üreticisi Yingcai Printing’in dijital teknolojiye geçiş kararının  
“şirketin gelecekteki dönüşümünü ve gelişimini destekleyeceğini” söylüyor

Yolanda Wang / Labels & Labeling - Çeviri: Nadir Kargı (Lino Sistem A.Ş.)
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Tau RSC Dijital baskı ve baskı sonrası 
sistemi, Yingcai Printing’deki mevcut 

geleneksel üretim platformuna bir 
tamamlayıcı olarak değerlendirilmeli. Rolü, 
şirketin genel üretim kapasitesini ve hizmet 

seviyesini etkin bir şekilde geliştirmek 
ve yenilikçi etiket ürünleri için teknik 

yetenekler ve destek sağlamak.

Z Kuşağı ve ? Kuşağı gibi gelecekteki jenerasyon-
lar ana tüketici gücü haline geldikçe, kozmetik 
endüstrisindeki referans marka sahipleri, etiket 
ürünlerinin üretim süreci, teslimat süresi ve teknik 
yenilikleri için daha yüksek gereksinimler ortaya 
koyuyor. Dijital baskıya yatırım yapmak yalnızca 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, 
aynı zamanda onlara daha kişiselleştirilmiş ve 
değişken yaratıcı ürünler ve çözümler de sunar.

Yingcai Printing tarafından üretilen ‘Qingpingle’ 
serisi etiket ürünleri de Durst’un 2020 RSC Label 
Masters yarışmasında Altın ödül kazandı ve 
İtalya, Bressanone’deki Durst Müşteri Deneyimi 
Merkezi’nde sergilendi.

Geleceğe hazır
Yingcai Printing’in CCL, All4labels, Cymmetrik, 
Jiangtian ve Meikei gibi bazı önde gelen etiket 

dönüştürücülerle karşılaştırıldığında ekipman, 
personel, sermaye vb. açısından ölçek avantajları-
na sahip olmadığını açıkça bildiğini belirten Fan 
Fengzai, “Geliştirme ve üretim avantajlarımızı 
tam olarak ortaya koyamayacağımız büyük sipa-
rişler peşinde koşarsak (örneğin, sözleşme bedeli 
7,75 milyon USD’den fazla olanlar) bu yüksek 
tirajlı işlerin tamamlanmasında ve teslimatında 
problemler yaşayabiliriz” diyor.

Örneğin bir kozmetik markası sahibi, popüler 
ürünleri desteklemek için hem büyük hacimli 
etiket siparişlerine hem de kişiselleştirilmiş ve 
yenilikçi niş etiket ürünlerinden oluşan küçük 
siparişlere ihtiyaç duyar. Yingcai Printing’in hedef 
işi sadece bu küçük, ısmarlama etiket siparişleri.

Dijital baskı ve sonlandırma ekipmanına yapılan 
yatırım, Yingcai’nin geleceğe yönelik dijital ve 
akıllı dönüşümünün ilk adımı. 2021’de şirketin 
yeni ekipman yatırımı 4,5 milyon USD’nin üzerine 
çıkacak. Bugün şirket, dijital baskı ve taahhütlü 
projelere odaklanacak şekilde, Songjiang Bölgesi, 
Şanghay’da kendi tesisini inşa ediyor.

Fan Fengzai, ekliyor: “Ayrıca, bu yeni dijital baskı 
ve işleme teknolojisinin bu sektördeki bir grup 
genç çalışanı cezbedeceğini ve böylece geleceğin 
yeteneklerinden bir insan kaynağı geliştirebilece-
ğimizi ve şirketin gelecekteki gelişimini teminat 
altına alabileceğimizi umuyoruz.” 

Electronics For Imaging, Inc. (EFI), CCE Uluslararası Oluklu 
ve Karton Fuarı’nda oluklu mukavva pazarı için en yeni ultra 
yüksek hızlı mürekkep püskürtmeli çözümünü duyurdu: EFI™ 
Nozomi 14000 LED baskı makinesi. Bu gelişmiş doğrudan 
safihaya baskı yapan dijital baskı makinesi, endüstriyel 
paketleme segmentine gelişmiş üretkenlik, güvenilirlik, değer 
ve esneklik getiren iyileştirmelerle birinci sınıf Nozomi tek 
geçişli UV LED inkjet teknolojisinden yararlanıyor.

Bu yıl piyasaya sürülen 1,4 metre genişliğindeki baskı 
makinesi, yeni üretkenlik modlarıyla dakikada 100 metreye 
kadar yüksek hızlarda çalışıyor ve oluklu ambalaj üreticilerinin 
daha kompakt üretim hatları için ihtiyaçlarını karşılarken 
kayda değer bir verim sunuyor. Nozomi 14000 LED ayrıca ağır 
endüstriyel kullanım, yüksek güvenilirlik ve yüksek üretkenlik 
için sağlam bir tasarıma sahip. Ambalaj üreticilerine yüksek 
çalışma süresi ve neredeyse tüm oluklu dalga türlerini basmak 
için çok yönlülük ve baskı üretimini durdurmadan hasarlı 
kartonları otomatik olarak reddetmek için geliştirmeler 
sunuyor.

Ana ambalaj operasyonlarında başarı  
için dijital çözüm
EFI Ambalaj ve Yapı Malzemeleri Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Evandro Matteucci, “EFI’nin çığır açan Nozomi 
teknolojisindeki bu sonraki evrim, endüstriyel paketleme 
segmentinin mevcut taleplerini karşılamak için özel olarak 
hazırlanmış bir çözüm sunuyor” diyor ve şöyle devam ediyor: 
“Bu olağanüstü yeni baskı makinesi, bir üretim tesisinde başa-
rılı günlük oluklu ambalaj operasyonları için çok önemli olan 
birçok gereksinimi dengelemek için Nozomi platformumuzu 
tanımlayan endüstri lideri teknolojiyi temel alıyor. EFI Nozomi 
14000 LED, pazarın beklediği sağlam endüstriyel çözümdür.”

Kullanıcılar, tek veya çift tabanlı besleyici seçenekleri, değişen 
miktarlarda astar (primer) uygulayabilen bir silindir kaplama 
makinesi, çeşitli parlak veya saten yüzeylere olanak veren 
opsiyonel bir vernik istasyonu ve tam veya demet istifleyici 
seçenekleri arasından ihtiyaçlarına uygun yapılandırmayı 
seçebiliyorlar. Beyaz dahil altı renge kadar mevcut olan EFI 

Nozomi 14000 LED baskı makinesinin yüksek viskoziteli 
mürekkepleri, olağanüstü renk kaydı ve kapsamı sağlıyor ve 
yüksek hızlı, tıkanmayan, yüksek performanslı püskürtme 
baskı kafaları, rakipsiz doğruluk ve pürüzsüz renk gradyanları 
sunuyor.

Yeni baskı makinesi, güçlü görüntü yönetimi ve veri toplama 
yazılımının yanı sıra yeni, sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüze 
sahip. 

Dijital baskıda dijitalin sürdürülebilir 
potansiyelini ortaya çıkarmak
Yüksek hacimli EFI Nozomi yeteneklerini ambalaj endüst-
risinin daha da geniş bir alanına taşıyor. Bağımsız kutu 
fabrikalarından ve start-up’lardan entegre kâğıt şirketlerine 
kadar işletmeler, EFI Nozomi 14000 LED’i analog oluklu 
üretime dayanıklı, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli bir dijital 
alternatif olarak görecekler. Makine neredeyse sıfır uçucu 
organik bileşik (VOC) emisyonu ve flekso baskıya göre yüzde 
35’e kadar daha düşük enerji tüketimi ile enerji açısından 
verimli üretkenlik sunuyor. Baskı makinesi ayrıca flekso ve 
lito-laminasyona kıyasla mürekkep ve karton israfını önemli 
ölçüde azaltıyor. Ayrıca, analog baskı yöntemlerinden farklı 
olarak, temizlik için su gerektirmiyor, bu da ambalaj üreticile-
rinin maliyetlerini ve çevresel ayak izlerini azaltıyor.

Fogra Research Institute for Media Technologies tarafından 
ISO 20690 enerji standardına göre yapılan testlere göre EFI 
Nozomi, güç tüketimi verimliliği açısından endüstrinin en 
iyi tek geçişli inkjet oluklu teknolojisi. Ayrıca, EFI Nozomi, 
oluklu geri dönüşüm için önde gelen bir sertifikasyon kuruluşu 
olan Western Michigan Üniversitesi Geri Dönüşüm, Kağıt ve 
Kaplama Pilot Tesisi tarafından çıktısının OCC geri dönüştü-
rülebilirliği ve yeniden kâğıt hamuruna dönüştürülebilirliği için 
sertifikalandırılmış sektördeki tek ‘tek geçişli inkjet’ teklifi.

EFI’nin endüstriyel dijital baskı alanındaki uzmanlığı ve geniş 
kurulu tek geçişli ekipman tabanı, EFI’yi dijital oluklu ambalaj 
üretimine geçiş yapan ambalaj üreticileri için ideal danışman-
lık teknolojisi sağlayıcısı yapıyor. 

EFI, Nozomi tek geçişli 
inkjet baskı makineleri için 
geliştirilmiş platformu tanıttı
Geliştirilmiş yeni platform, ödüllü endüstriyel ambalaj portföyüne katkıda bulunuyor

Küresel baskı endüstrisi nasıl değişti? 
Pandemi, arz ve kaynak kıtlığı ile 
talepteki değişimlerin sektör üzerinde 
ne gibi etkileri oldu? 

Bu ve daha pek çok soru, 8. Küresel 
Eğilimler Raporu  (Global Trends 
Report) ile aydınlatılıyor. Bu amaçla, 
dünyanın önde gelen baskı teknolojileri 
ticaret fuarı, ünlü uluslararası drupa 
uzman panelini etkinleştiriyor ve aynı 
zamanda tüm değer zinciri boyunca 
diğer ilgili baskı hizmeti sağlayıcıla-
rını ve üreticileri bu dünya çapındaki 
endüstri paneline katılmaya davet 
ediyor. Sonuçların, drupa Global Trends 
Report’un 8. baskısı olarak sonbaharda 
yayınlanması bekleniyor. Anket, 
özellikle baskı hizmeti sağlayıcılarından 
ve makine/tedarikçi endüstrisinden 
yöneticilere ve uzmanlara yönelik.

www.drupa.com/global_trend_re-
port_22 adresinden 31 Mart’a kadar 
panelist olarak kayıt yaptırmak müm-
kün, anket Nisan ayında gerçekleşecek. 

Tüm katılımcılar, drupa 2024 öncesinde 
ve esnasında faydalabilecekleri gibi 
drupa Küresel Eğilimler Raporu’nun 
tam sürümünü indirebilecekler. 
Messe Düsseldorf Baskı Teknolojileri 
Direktörü Sabine Geldermann, “Baskı 
ve ambalaj endüstrisindeki sürekli 
değişim ve daha fazla gelişme göz önüne 
alınan raporda, küresel sektör katılım-
cılarının güncel, temsili pazar verileri 
ve değerlendirmeleri her zamankinden 
daha alakalı” diyor ve şöyle devam edi-
yor: “drupa Küresel Eğilimler Raporu, 
pazar dinamiklerini ve yatırım planları 
ve büyüme potansiyeli üzerindeki ilgili 
etkiyi vurgulamak için değerli bir araç. 
Bunu göz önünde bulundurarak, 

sektörün genel bir resmini sunmak 
için üreticileri ve baskı hizmeti sağla-
yıcılarını kayıt olmaya içtenlikle davet 
ediyoruz.” drupa, endüstriye ve küresel 
mega trendlere, pazar potansiyeline ve 
baskı endüstrisinin tüm önemli alan-
larındaki yeniliklere ışık tutmak için 
2013’ten beri uluslararası baskı hizmeti 
sağlayıcıları ve tedarikçileri araştırıyor. 
Messe Düsseldorf, eğilim anketlerini 
yürütmek için bağımsız pazar araştırma 
şirketleri Printfuture/UK ve Wissler & 
Partner/İsviçre’yi görevlendirdi. 

drupa Global Trends Report daha fazla bilgi 
ve önceki anket sonuçları için (Executive 
Summaries), linki tıklayabilirsiniz:

https://www.drupa.com/en/Press/Global_
Trends_Reports/

drupa Uzman Paneli kaydı için link: 

Global Trend Report 2022 -- drupa - May 28 to 
June 7, 2024 - Messe Düsseldorf  

drupa, uluslararası Küresel Eğilimler 
anketine katılmaya davet ediyor
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Koenig & Bauer’daki son toplantı salonuna 
bir bakış hiç şüphe bırakmıyor: Rapida tabaka 
beslemeli ofset baskı makineleri, özellikle 3b 
formatındakiler (maks. Kâğıt ebadı 740 x 1060 
mm), giderek artan sayıda baskı ve son işlem 
birimi ile yeniden yapılandırılıyor. Sadece birkaç 
yıl önce bu formda düşünülemez olan baskı, 
lak ve kurutma ünitelerinin kombinasyonları 
hayranlık uyandırıyor. Tüm bu baskı makineleri, 
ambalaj endüstrisinde giderek daha fazla ürün 
iyileştirme eğilimine hizmet ediyor. Aynı zamanda, 
tam olarak bu tür yüksek kaliteli ürünleri uygun 
maliyetli bir süreçte basabilen karmaşık baskı 
makine çözümleri sağlama baskısı artıyor. Birçok 
durumda diğer bir amaç, basılı ve bitmiş karton 
kutuları ekolojik birincil ambalaj olarak kullanmak 
ve ek plastik film malzemelerine olan ihtiyacı 
ortadan kaldırmak.

Bu eğilim, birkaç yıldır sigaralar için ambalaj 
üreten baskı şirketleri arasında zaten belirgin-
leşmiş durumda. Geçmişte, Koenig & Bauer, bu 
tür özel uygulamalar için 17, 18 hatta 19 baskı ve 
son işlem ünitesine ve 35 metreye kadar toplam 
uzunluklara sahip tabaka beslemeli ofset baskı 
makineleri tedarik etmişti. Ve şimdi diğer endüstri 
segmentleri de geniş bir yelpazedeki sıralı ürün 
son işlemlerini gerçekleştirebilen uzun, ayrı ayrı 
yapılandırılmış baskı makinelerinin ekonomik 
gerekliliğinin farkında.

İşte olasılıklara genel bir bakış:

1. Lak  öncesi ve lak sonrası 
soğuk yaldız uygulaması ile 
birlikte düz baskı makineleri
Bu teknoloji, örneğin farmasötikler, kozmetikler 

ve sigaralar için ambalaj üretmek için kullanılıyor. 
Bu baskı makinelerinin karakteristik özelliği, 
besleyiciden ve içeri beslemeden hemen sonra lak 
ve iki ara kurutma ünitesi. Bunları, ilki (iki) soğuk 
yaldız uygulamak için sıklıkla kullanılan önemli 
sayıda baskı ünitesi izliyor (Resim 1). Mevcut renk 
gamını genişletmek için birden fazla spot renk 
basma veya benzer şekilde altı veya yedi proses 
rengiyle basma seçeneğiyle, baskı birimlerinin 
sayısı sihirli on rakamını kolayca aşabiliyor. Baskı 
ünitelerini, üç kat uzatılmış çıkışın (3,8 metre) 
öncesinde ilave lak üniteleri ve buna karşılık gelen 
sayıda ara kurutma ünitesi takip ediyor.

17 ila 19 baskı ünitesi şu anda bu tür baskı 
makineleri için ‘standart’. Orta Avrupa’daki bir 
dizi sanayi ülkesinde kullanılıyorlar, aynı zamanda 
çok az insanın bu tür karmaşık baskıları bulmayı 
beklediği bölgelerde de kullanılıyorlar. Ve uzun 
zamandan beri tek seferlik kurulumlar olmaktan 
çıktılar. Onların sayısı giderek artıyor. Ne de 
olsa, bu Rapida baskı makineleri yalnızca baskıyı 
yüksek kaliteli ve son derece çok yönlü sıralı 
son işlemle (çoklu UV laklar dahil) birleştirme 
yetenekleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 
saatte 15 bin tabakaya ulaşabilen ortalamanın 
üzerinde üretim hızlarında da bunu yapıyorlar. 
Ekipman paketi genellikle lojistik çözümleri ve 
farklı lak kalınlıkları ve tipleri için bir dizi aniloks 
silindiri içeriyor. Rapida 106 X’in AniloxLoader’ı 
ile aniloks silindirleri anında tam otomatik 
olarak değiştiriliyor. Ayrıca DriveTronic SFC, lak 
kalıplarının baskı makinesi üzerindeki diğer hazır 
proseslere paralel olarak bir dakikadan daha kısa 
sürede değiştirilmesini sağlıyor.

2. Lak sonrası baskı üniteli düz 

Özel konfigürasyonlar ve ekipman opsiyonları ile öne çıkan çok uzun  
Rapida baskı makineleri

Ambalaj üretimindeki eğilimler
    • 19 adede kadar baskı ve son işlem ünitesine ve toplam 35 metre uzunluğa sahip baskı makineleri
    • Paralel prosesler sayesinde yüksek düzeyde otomasyon
    • En yüksek üretim hızları ve en hızlı iş değişimleri
    • Bireysel, uygulama odaklı yapılandırmalar
    • Kapsamlı proses bilgisi çok önemli

baskı makineleri
Bu baskı makineleri genellikle gıda endüstrisi 
için (ve özellikle unlu mamuller ve şekerlemeler 
için) ambalaj üreticileri tarafından seçiliyor, ancak 
genel ambalaj segmentinde, kozmetik ve bakım 
ürünleri, ev eşyaları ve evcil hayvan malzemeleri 
için de kullanılıyor. Yüksek kalitede sonlandırma 
uygulanmış karton kutular, kılıflar ve sargılar için 
ideal üretim araçları: bir yandan ürünü korumak, 
diğer yandan optimum sunum için.

Sekiz ila on baskı ünitesini bir lak ünitesi, ara 
kurutma, bir başka baskı ünitesi ve bazen ikinci 
bir lak ünitesi takip ediyor (Resim 2). Bu, örneğin 
birinci lak ünitesinde tamamen lak uygulamaya 
ve daha sonra ek baskı ünitesi vasıtasıyla mat 
spot lakın uygulanmasına olanak veriyor; ofset 
kalitesinde kayıt (register) ve uygun maliyetle, 
çünkü fotopolimer klişeye gerek yok. Bu tür bir 
lak uygulamanın bir başka avantajı, laklı alanların 
etrafındaki çirkin saçakların güvenilir bir şekilde 
önlenmesi. Özel damlama efektlerinin üretilmesi 
de benzer şekilde basit. Klasik bir çift lak işleminin 
gerekli olması durumunda (örneğin metalik veya 
dokunsal laklar için), baskı ünitesi bir düğmeye 
basılarak ve yerine kullanılan ikinci lak ile üretim 
sürecinden ayrılabiliyor.

Diğer bir olasılık ise, sonraki iş değişiminde 
hazırlanma süresini en aza indirmek için baskı 
makinesinin geri kalanında üretim hâlâ devam 
ederken bir sonraki iş için şu anda kullanılmayan 
bir lak ünitesini hazırlamaktır.

Ekipman seçeneklerine, ürün sonlandırma 
derecesine ve kullanılan baskı altı materyallere 
bağlı olarak, 13 ünite ile 30 metre uzunluğa ula-
şabilen bu baskı makineleri, üç kat uzatılmış çıkış, 
yükseltilmiş temeller ve ek galeri ile saatte 18 bin 
hatta 20 bin tabakaya kadar hızlarda çalışıyorlar. 
UV lak için genellikle eksiksiz bir aksesuar paketi 
içerdiklerini söylemeye gerek yok.

3. Perfektör ünitesinden önce ve 
sonra baskı ve lak üniteli baskı 
makineleri
Bu baskı makinesi konfigürasyonu aynı zamanda 
kozmetik ve şekerleme endüstrileri için ambalaj 
üreticilerine yönelik. Klasik perfektör baskı 
makinesi çevirme ünitesinden önce, ürünün 
tarifi veya kullanım talimatları gibi bir veya iki 
rengi daha sonra ambalajın içine gelecek şekilde 
basıyor. Bunu, tabakanın laklanması, kurutulması 
ve döndürülmesi takip ediyor. İlginç mat / parlak 
veya dokunsal efektler elde etmek ve böylece 
satış noktasında dikkat çekmek için kâğıdın arka 
yüzünün görüntüsü – daha sonra kartonun veya 
kutunun dışı – daha sonra yüksek renkte ve tek 
veya çoklu lak uygulamasıyla basılıyor (Resim 3). 
Ek paketler metalize levha ve plastik filmlerin 

işlenmesine hizmet ediyor. Soğuk folyo sistemle-
rinin çeşitli otomasyon seviyelerine dahil edilmesi 
de mümkün.

Bu perfektör baskı makineleri 13 ila 16 baskı 
ve son işlem ünitesinden oluşabiliyor ve ayrıca 
toplam 30 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Perfektör 
ünitesi genellikle beşinci veya altıncı üniteden 
sonra dahil ediliyor. Çeşitli kurutma teknolojileri 
mümkün, bunlar arasında iç kısımdaki dispersiyon 
lak üniteleri ve bitmiş kartonun dış tarafındaki UV 
laklar için sistemler bulunuyor. Baskı materyaline, 
basılacak görüntüye ve kullanılan işlem ortamına 
bağlı olarak saatte 18 bin tabakaya kadar çalışma 
hızları elde ediliyor. Hızlı iş değişimi için otomas-
yon özellikleri (eş zamanlı kalıp ve lak değiştirme, 
AniloxLoader, CleanTronic Synchro) daha fazlası, 
verimlilik artırıcı bileşenlere örnek. Tam otomatik 
istif teslimi için uygulamaya özel lojistik varyantları 
da var. Bütün bunlar, baskı makinesinin hem çok 
yüksek tirajar için hem de sık sık iş değişimlerinin 
gerekli olduğu yerlerde oldukça üretken olduğu 
anlamına geliyor.

4. Perfektör, kâğıdın bir yüzüne 
çoklu lak ile baskı, ardından arka 
yüzüne baskı ve lak
İki veya hatta üç lak ünitesi, ilgili kurutma dona-
nımları, bir perfektör ünitesi ve ardından gerekli 
sayıda baskı ünitesi ve onları takip eden bir veya 
iki lak ünitesi daha. Bu, tabaka beslemeli ofsette 
hat içi ürün sonlandırma için nihai konfigürasyon 
(Resim 4). Bu baskı makineleri açıkça gösteriyor 
ki baskı makineleri aynı zamanda lak makineleri-
dir. Sonuçta, bu tür uygulamaların amaçlarından 
biri, nem emilimini önleyen veya kartonu diğer 
maddelere (örneğin yağlara) karşı dirençli hale 
getiren, böylece şeklini ve sertliğini koruyan bir lak 
üretmektir. Aynı zamanda, lak tabakaları, karton 
veya mürekkep bileşenlerinin paketlenmiş yiyecek 
veya içeceğe sızmasını önlüyor.

Uygun karton ve kâğıt ürünleri veya lamine karton 

17 baskı ve sonlandırma 
üniteli Rapida 106 X: soğuk 

yaldız sonlandırmaya ek 
olarak baskı öncesi ve 

sonrası lak donanımları

Lak sonrası baskı üniteleri, 
hassas ve uygun maliyetli 
mat lak efektleri sağlıyor

Çevirme ünitesinden önce 
ve sonra baskı üniteleri ve 
lak üniteli perfektör baskı 

makineleri, satış noktasında 
karton kutuların çekiciliğini 

artıran sonlandırma 
uygulamaları ekliyor

Tabakanın ön yüzünde 
çoklu lak kaplama, sonra 

arka yüzünde baskı ve 
lak bulunan perfektör 

baskı makineleri: baskı ve 
sonlandırmaya ek olarak, 
bu makineler bir kartonun 
özelliklerini değiştirebilen 

laklar ekliyor

Koenig & Bauer’deki son 
montaj salonunda 17 baskı 
ve sonlandırma üniteli 
ultra uzun ambalaj baskı 
makinesi
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türleri ve gıdalarla doğrudan temasa tamamen 
uygun diğer malzemelerle birlikte bu baskı maki-
neleri, çok çeşitli farklı ürünlerin çok ekonomik 
bir şekilde üretilmesini sağlıyor: Dondurulmuş 
ürünler, kek kutuları, tepsiler ve bardaklar için 
ambalajlar, kaliteli tatlılar için ambalaj ve tepsiler, 
dış ve sunum ambalajı olarak kraft kâğıtları, 
fast food zincirleri gibi çerez kutuları, catering 
şirketleri için istiflenebilir kutular ve tepsiler veya 
pizza kutuları bunlardan sadece birkaçı.

Bu kategorideki baskı makineleri, baskı ünitele-
rinden daha fazla lak ve kurutma ünitesi içeriyor. 
Bu özel teknolojilerle çalışırken kapsamlı proses 
bilgisi ve uzun süreli deneyim de çok önemli.

Kârlı üretim için yüksek düzeyde 
uzmanlık
Dört eğilimin tümü, bu alanda kârlı ve ileriye dö-

nük üretimin temeli olarak, ambalaj endüstrisinde 
belirli bir ürün yelpazesinde uzmanlaşma olanak-
larına işaret ediyor. Diğer birçok ambalaj makinesi 
gibi, tabaka beslemeli ofset makineler de belirli bir 
son ürüne giderek daha fazla uyarlanıyor.

Tek veya çift lak uygulamalarına sahip altı, yedi ve 
sekiz renkli makineler, günümüz ambalaj pazarına 
hâlâ hakim durumda ve çağları öngörülebilir bir 
gelecek için devam edecek gibi görünse de, herkes 
son derece karmaşık, bireysel olarak özelleştirilmiş 
baskı makinelerine olan eğilimin ivme kazandığı-
nın farkında olmalı.

Koenig & Bauer, hem 3b segmentinde hem de 
büyük ebatta bu gelişme için iyi bir konumda. 
Üretim hızı, ultra hızlı hazırlık ve süreç otomas-
yonu açısından küresel standartları belirleyen 
ve ambalaj pazarına hakim olan en son Rapida 
teknolojileri ile. 

Rapida 106 X, üretim hızı 
ve baskıya hazırlık süreleri 

açısından uluslararası 
ölçütleri tanımlıyor: Lak 

sonrası başka baskı 
ünitelerinin dahil edilmesi 

de dahil olmak üzere en son 
süreç trendlerini test etmek 

için bu seriden uzun bir 
son işlem baskı makinesi 

Koenig & Bauer’deki Müşteri 
Deneyimi Merkezi CEC’de 

mevcut Creative Automation yazılım satıcısı

CHILI için ISO 
27001 sertifikası 
yayınlandı
Dünya çapındaki markalarda entegre, veriye dayalı 
grafik üretim süreçleri için en yüksek bilgi güvenliği 
seviyesi

CHILI, 3 Mart’ta ISO 27001:2017 sertifikalı olduğunu 
duyurdu. Bu sertifika, CHILI Publish’in devam eden güvenlik 
çabalarını temel alıyor ve şirketin yaratıcı otomasyon yazılımı 
çözümünün müşterilerine en yüksek düzeyde veri güvenilirliği 
ve güvenliği sağlıyor.

CHILI Publish’in Operasyon Direktörü ve kurucu ortağı Bram 
Verniest, “ISO 27001 sertifikasını elde etmek, müşterilerimize 
verilerinin nasıl yönetildiği konusunda en yüksek düzeyde 
güven veriyor. Tüm CHILI Publish kuruluşunun bu yıl 
sertifika almak için birlikte hareket etmesinden ve kontrollü 
bir iş sürecini taahhüt etmeye devam etmesinden daha fazla 
gurur duyamazdık” diyor.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından tesis 
edilen 27001, bir dizi en iyi uygulama ve kontrolü belirten 
kapsamlı bir güvenlik yönetimi standardı. ISO 27001 sertifikalı 
şirketler, finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan detayları veya 
üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen bilgiler gibi varlıkları 
güvenli bir şekilde yönetebileceklerini göstermiş oluyorlar.

CHILI Publish tarafından sunulan yaratıcı otomasyon 
platformu, tüketici markalarına ve onlara hizmet veren 
ajanslara, dijital ve basılı içeriği geniş ölçekte özelleştirme 
fırsatı vererek, onların hızlı hareket eden envanter deği-
şikliklerini ve çok kanallı ve çok formatlı kişiselleştirmeyi 
daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve daha kolay bir şekilde 
otomatikleştirmelerini sağlıyor. Şirket, perakende ve CPG 
(Ambalajlı Tüketim Ürünleri) başta olmak üzere, FMCG 
(Hızlı Tüketilen Ürünler) ve F&B’deki Fortune 100 mar-
kaları da dahil olmak üzere çeşitli pazarlara hizmet veriyor 
ve otomotiv, emlak ve franchise tabanlı endüstriler için yeni 
kullanım alanları keşfetmeye devam ediyor. ISO 27001 
sertifikasını elde etmek, bu müşterilerden gelen taleplerle 
uyumlu ve onlara CHILI Publish tarafından sunulan çevik, 
üretken, ölçeklenebilir platformda en üst düzeyde güvenlik 
sağlıyor. 

Enfocus yeni  
marka ve şirket 
stratejisini duyurdu
Grafik sanatlar endüstrisi için PDF kalite kontrol, 
gelişmiş PDF düzenleme ve iş akışı otomasyonunda 
önde gelen şirketlerden Enfocus, yeni marka kimliğini 
ve stratejik yönünü ortaya koydu. Değişiklikler, lider 
bir teknoloji şirketi olarak konumunu güçlendirmek ve 
ilerletmek için tasarlandı.

Enfocus’un Genel Müdürü Tomas Van Rossom şunları 
söylüyor: “2022, Enfocus ekibi için heyecan verici bir yıl ve 
gerçekten büyük bir başarıya imza attık. Dinamik, taze, cesur 
ve ileri görüşlü işimizi ve kültürümüzü yansıtmak için, görsel 
kimliğimizin son on yılda olgunlaştığı teknoloji öncüsü rolünü 
temsil etmesini sağlamak için yeniden markalaştık.

Enfocus’ta hepimiz çeviklikle ilgileniyoruz. Müşterilerimizin 
özel ihtiyaçlarını karşılamak için yazılım çözümlerini uyar-
lıyoruz. Bu, teknolojimizi ve inovasyonumuzu işletmelerde 
tekrarları, hataları ve israfı ortadan kaldırmak için her zaman 
en çok yönlü otomasyon yazılımını oluşturduğumuzdan emin 
olmakla ilgili. Bu nedenle, yeni markamız kim olduğumuzu 
ve nereye gittiğimizi yansıtıyor ve ‘sizin yolunuza’ iş yapma 
temasına odaklanıyor; bu iş felsefemizin özü olan bir duygu.”

Revize edilmiş Enfocus vizyon beyanı, şirketin yeni hedefini 
ortaya koyuyor: ‘İnsanların aynı görevi iki kez yapmasını 
engelleyen tercih edilen yazılım platformu olmak’. Şirket, 
dünya çapında bir uzmanlar ve çözüm ortakları topluluğu 
aracılığıyla sunulan, baskı ve ötesinde dosya işleme için en çok 
yönlü otomasyon yazılımıyla güçlü pazar konumunu oluştur-
muştu. Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi desteklemenin yanı sıra, 
yeni marka görselleri ve stratejisi kısmen işletmeyi konfor 
alanından çıkarmak ve daha fazlasını başarmaya zorlamak için 
oluşturuldu.

“Gelişen tek şey imajımız değil; bizim işimiz de öyle! 
Vizyonumuzu, misyonumuzu ve baskının ötesindeki yeni 
pazarlarda büyüme de dahil olmak üzere sonraki stratejik 
adımlarımızı yeniden tanımlayan yeni bir şirket stratejimiz 
var” diyor, Van Rossom ve ekliyor:

“Enfocus markasının ve stratejisinin bu evrimini tamamlamak 
için müşterilerimiz için daha fazla çözüm paketi geliştirmemizi 
sağlayan entegre bir ürün paketi oluşturuyoruz. Ek olarak, 
yeni ve eski müşterilerimizi daha iyi desteklemek için ekibimizi 
büyütüyoruz ve bunlar da yenilikçi fikirleri işimize getiriyor. 
Bu gerçekten de yeni nesil bir Enfocus; bildiğimiz tüm 
nitelikler bir sonraki seviyeye taşınıyor.”

Pitstop Pro, Pitstop Server, Connect, Switch ve BoardingPass 
gibi tanınmış yazılım markaları paketi ile Enfocus, dünya ça-
pında baskı hizmeti ve çözüm sağlayıcıları için PDF ön kontrol 
ve otomasyon yazılımı teknolojisinde lider bir oyuncu. Yeni bir 
web sitesi de dahil olmak üzere yeni marka bilinci oluşturma 
programı 1 Mart 2022’den itibaren kullanıma sunuldu.

Highcon Systems Ltd., Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’na 
özel bir kapalı hisse arzı yoluyla 18,5 milyon dolarlık fon 
toplandığını bildiren bir rapor sundu. İsrail’in en büyük sigorta 
şirketlerinden ikisi, yatırım turunu yönetti ve şirketin Kasım 
2020’de Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’ndaki halka arz 
oranı üzerinde şirketteki paylarını daha da artırdı. Bu son 
yatırım, şirketin zaten sağlıklı olan bilançosunu daha da 
güçlendiriyor.

Karton ambalaj ve teşhire dönük dijital üretim dönüşümünü hızlandırmak için 

Highcon, sermayesini 18 milyon doların 
üzerinde arttırdı

Highcon CEO’su Shlomo Nimrodi, şunları söylüyor: “Highcon 
şu anda büyük bir ivmeye sahip ve bugün artırdığımız sermaye, 
agresif iş planımızı hızlandırmaya ve uygulamaya devam 
etmemize olanak verecek” diyor ve ekliyor: “2022’de uzun 
vadeli büyümenin temellerini attık ve 2022’de gelirlerimizi 
kabaca ikiye katlamak istiyoruz. Yatırımcılara katılımları ve 
Highcon’a verdikleri güven için teşekkür etmek istiyorum. 
Ambalaj pazarında bizi bekleyen büyük fırsatın kilidini açmak 
için mümkün olan her şeyi yapacağız.”

Bu yılın başlarında şirket, 2021 gelirleri için yıldan yıla 
yaklaşık %70 ila 14,3 milyon dolar arasında bir büyüme 
gösteren denetlenmemiş bir tahmin yayınladı. Aynı zamanda, 
2022 gelirlerinin 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin 
ediliyor. Şirket, sarf malzemeleri ve servisten elde ettiği 
yinelenen gelirlerinin de yıldan yıla %70 oranında artmasını 
bekliyordu. Highcon, 2021 yıl sonu nakit bakiyesi tahmininin 
23,7 milyon dolar olduğunu bildirdi. 



64 • MATBAAHABER • SAYI 224 / NİSAN 2022  MATBAAHABER • SAYI 224 / NİSAN 2022 • 65 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Eskiden normal yaşam olarak düşündüğümüzün 
iki faktör tarafından geri dönüşü olmayan bir 
şekilde değiştirilen birçok yönü var: pandemi 
ve iklim krizi. Ve ambalaj endüstrisi bu değişen 
dinamiklere karşı bağışık değil.

Bununla birlikte, ham madde tedarikçilerinden 
üreticilere, markalara ve tüketicilere kadar tüm 
tedarik zinciri boyunca, endüstri ambalaj hakkında 
düşünme biçimimizi değiştiriyor. 2018 yılında AB, 
2025 yılı sonuna kadar tüm ambalaj atıklarının 
toplam %65’inin geri dönüştürülmesi gerektiğini 
belirten ambalaj atıklarına ilişkin 2018/852 Sayılı 
Direktifi (AB) kabul etmişti. Tüketiciler, daha 
sürdürülebilir ancak yine de ürünleri yeterince 
koruyabilecek daha az ürün ambalajı talep etmeye 
başlıyorlar. Markalar bu taleplere – ve kendi 
sürdürülebilirlik hedeflerine – daha yeşil ambalaj 
seçenekleri için ambalaj dönüştürücülerine 
yönelerek yanıt veriyorlar. Dönüştürücüler ise 
ürün geliştirme, üretim ve dağıtım süreçlerine 
daha sürdürülebilir malzeme ve uygulamaları 
dahil etmenin yollarını arıyorlar. Nihai hedef, 
tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliği sağlamak. 
Ancak bu hedefe ulaşmak, mutlaka kurumsal 
maliyet tasarrufu hedefleriyle uyumlu değil. 
Sürdürülebilirliği artırmak için yatırımlar yapılma-
lı. Tüketicilerin daha sürdürülebilir ürün ambala-
jının değeri konusunda eğitilmeleri ve bunun için 
prim ödemeye istekli olmaları gerekiyor.

Sürdürülebilirlik: Takip etmeye 
değer bir hedef
Gerek tüketici talebi gerekse iklim krizi baskıları 
nedeniyle sürdürülebilir çabaların markalar için 
giderek önem kazandığını görüyoruz. Düşük 
karbon etkisi elde etmek için markalar, ürünleri-
nin her biri için karbon ayak izinin yaşam döngüsü 
değerlendirmesi için tüm tedarik zincirini devreye 
sokmalı. Tedarik zincirindeki diğer paydaşların 
karbon ayak izlerini PAS 2050’ye göre ölçtükleri 

2022 ve sonrasında ambalaja 
sürdürülebilir bir bakış
Dieter Niederstadt / Asahi Photoproducts Teknik Pazarlama Müdürü

ölçüde, markalar bu CO2 emisyon hesaplamalarını 
kendi ayak izlerine uygulayabilirler. Bu nedenle, 
markalar karbon ölçülü bir strateji izleyen veya 
ürünleri / malzemeleri önceden ölçülmüş tedarik-
çiler arıyor olmalıdırlar.

Asahi Photoproducts, karbon nötrlüğünü 
inceleme yolunda ilerliyor. Mevcut durumumuzu 
ölçmek için PAS 2050 standartlarını karşıladıktan 
sonra, yeni nesil AWP ™ -DEW CleanPrint suda 
yıkanabilir fleksografik plakalarımız için ürün 
karbon etkimizi azaltma olasılığını değerlendirme-
ye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliğin mirası
Pazara daha sürdürülebilir ürünler getirme 
hamlemiz pandemi sırasında başlamadı. Aksine, 
sürdürülebilirliğin çeşitli yönleriyle ilgili termino-
loji o yıllarda birçok kez değişmiş olsa da, yarım 
asırdır bu hedefe doğru çalışıyoruz. Asahi Kasei 
aslında 1971 yılında suda yıkanabilir sıvı fotopo-
limer plaka reçinesinin (APRTM) ilk üreticisi 
olmuştu.

Uzun yıllar boyunca ana şirketimiz Asahi Kasei, 
iklim değişikliğinin hem doğal çevreyi hem de top-
lumu bir bütün olarak etkileyen ciddi bir küresel 
sorun olduğunu kabul etmiştir. Grup misyonu, 
dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaşama 
ve yaşama katkıda bulunmak olmuştur ve olmaya 
devam etmektedir. COVID-19 pandemisi nedeniy-
le dünyanın ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin 
büyük bir kısmı askıya alınsa bile, sera gazı (SG) 
emisyonları büyük ölçüde azalmadı ve ekonomik 
ve sosyal faaliyetler yeniden başladığında emisyon-
lar yeniden artmaya başladı. Bu, iklim değişikliği 
sorununu çözmenin zorluğunun ve ilgili çabaları 
hızlandırma ihtiyacının bir göstergesidir. Asahi 
Kasei’nin 2050 yılına kadar tüm faaliyetlerinde 
karbon nötr statüsüne ulaşma yönündeki artan 
çabasında kilit bir itici güçtür.

Asahi Fotoproducts için, ürünleri çevre ile uyumlu 
bir şekilde sunmaya yönelik çabamızın erken ve 
kilit bir yönü, hidrokarbon bazlı solventle yıkanan 
klişe yapım sürecinden suyla yıkanan gibi VOC 
bazlı olmayan bir alternatife geçmeyi içeriyor. 
Ancak, elbette, karbon nötr statüsüne yolculuğu-
muza devam ederken orada durmuyoruz. Bunun 
gelecekteki kalkınma çabalarımıza nasıl uyabi-
leceğini belirlemek için ham madde ve üretim 
süreçlerimizi de incelemeye devam edeceğiz.

Asahi’nin CleanPrint suyla yıkanan klişe ailesi gibi 
yeniliklerle fleksografik baskı teknolojisinin yıllar 
içinde elde ettiği gelişmiş kalite ve üretkenlikle 
flekso’nun hem ofset hem de rotogravür baskı ile 
rekabet edebilecek konumda olduğunu belirtmek 
de önemli. Rotogravürün dünya çapında ambalaj 
baskısının yaklaşık %20’sini oluşturduğuna, ancak 
önemli bir dezavantaja sahip olduğuna dikkat 
edilmeli: Rotogravür, silindirlerinin üretimi için 
oldukça toksik bir kimyasal olan Krom Trioksit’in 
kullanılmasını gerektirir. Avrupa Birliği bu kimya-
salın kullanımına ilişkin onayını Eylül 2024’e kadar 
uzatmış olsa da bu, rotogravürün karbon ayak 
izi üzerindeki etkisini azaltmaz. Bu, rotogravür 
prosesinin, onu özellikle solventsiz klişe üretimini 
kullanan fleksografiden önemli ölçüde daha az 
sürdürülebilir kılan bileşenlerinden sadece biri.

Paketlenmişe karşı taze
Bahsedilmesi gereken başka bir eğilim daha var 
ve bu, paketlenmemiş gıda maddeleri satan “Sıfır 
Atık Dükkanları” olarak bilinen şeyin büyümesi. 
Ambalaj atıklarının yerel düzeyde azaltılmasında 
bu yaklaşım takdire şayan olsa da, gıda atıkları 
sorununu daha büyük ölçekte çözemeyebilir. 
Gıda atıkları dünya çapında önemli bir sorun ve 
dünyanın birçok alanında gıda güvenliği giderek 
artan bir sorundur. Öte yandan, paketlenmiş 
gıda, özellikle ambalaj malzemesi döngüsel bir 
ekonomide yeni bir ham madde olarak yeniden 
kullanılabiliyorsa, aslında daha sürdürülebilir 
olabilir. Nem, oksijen ve kirleticilerin gıda ile 
temasını önlemek için ambalajda hafif fonksiyonel 
bariyer filmlerin kullanılması, gıda raf ömrünü 
önemli ölçüde artırabilir ve gıda atıklarını 
azaltabilir. Sonuçta, büyük ölçekte paketlenmemiş 
yiyecekler muhtemelen yiyeceklerin daha acıma 
ve bozulmalarıyla sonuçlanır ve aslında bu değerli 
kaynak boşa harcanmış olur. Ancak perakende 
gıda için atıkları en aza indirebilecek ve sürdürü-
lebilirliği en üst düzeye çıkarabilecek akıllı hibrit 
modelde bir değer vardır.

Son bir not
Fleksografik operasyonlar için, dikkatli tedarik 
zinciri yönetimine, karbon tarafsızlığına yönelik 
çabalara ve diğer sürdürülebilirlik girişimlerine ek 
olarak, bu operasyonların yalnızca daha sürdürüle-
bilir değil, aynı zamanda 2022 ve sonrasında daha 

kârlı olmasına yardımcı olabilecek üç büyüyen 
eğilim görüyoruz. Bunlar şu unsurları barındırıyor:

• Değer zincirinde zaman, maliyet ve karbon ayak 
izini azaltan daha otomatik klişe yapımı. Bir 
örnek, Asahi ile ESKO ve Kongsberg tarafın-
dan ortaklaşa geliştirilen tam otomatik bir klişe 
üretim hattı olan CrystalCleanConnect’tir. İlk 
iki ünite Asya’da kuruldu ve müthiş sonuçlar 
veriyor. Bu tam otomatik klişe yapım sistemi, 
flekso klişe yapımının sürdürülebilirliği üzerinde 
doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip ve dönüştü-
rücüleri rotogravürden fleksoya geçiş yapmaya 
teşvik ediyor.

• Dönüştürücü yerinde kurum içi klişe yapımı. 
Klişe yapım sürecine daha fazla otomasyon 
getirildiğinde, klişe yapımının kurum içinde 
yapılması daha kolay, daha verimli ve daha 
sürdürülebilir hale geliyor. Bir yan fayda, klişe 
üretim sürelerinin günlerden saatlere düşürüle-
bilmesi.

• Hidrokarbon bazlı solventle yıkama yapılan 
klişe yapım sürecinden suyla yıkanan gibi VOC 
bazlı olmayan alternatiflere geçiş.

Eğer salgın bize bir şey öğrettiyse, bu hayatın 
düşündüğümüz kadar öngörülebilir olmadığıdır. 
Ve koronavirüsün yarattığı tehditlerin ötesinde 
bile dünyanın gerçekten değiştiği kesinlikle açık. 
Bu zorlukları anlamlı bir şekilde ele almak için bir 
araya gelmeliyiz ve Asahi Photoproducts, özellikle 
sürdürülebilirlikle ilgili olduğu için bu çabalarda 
lider olmaya kararlı. Son bir ila iki yılda, sera gazı, 
plastik atık, gıda atıkları ve insan toplumunun 
gelişimi ile küresel çevre arasındaki uyumun 
sağlanmasına ilişkin diğer konulardaki sorunlara 
ilişkin farkındalıkta belirgin bir artış olmuştur.

Hiçbir birey, şirket veya hükümet iklim krizini tek 
başına tedavi edemez. Dünyayı iklim bozulmasının 
hafifletildiği bir noktaya getirmek için evrensel, 
küresel iş birliği ve yardımlaşma gerekiyor. Asahi 
Photoproducts, dünya çapındaki bu çabaya 
katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. 
Karbon nötrlüğü hakkında daha fazla bilgi için, ücretsiz teknik 
incelememizi indirebilirsiniz: 

Sustainability: A Goal Worth Pursuing  (Sürdürülebilirlik: Takip 
Etmeye Değer Bir Hedef)

Link: https://asahi-photoproducts.com/en/resource/58
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Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
Yıllık abonelik bedeli 360 TL yerine 300 TL. 

Tel: (312) 495 10 80

Sürdürülebilirlik, özellikle ambalaj 
dünyası için yeni bir kavram olmasa 
da, yeni bir yılın şafağı, devam eden bu 
durumda bir vites değişimi ve anlamlı 
değişimi etkilemek için artan bir aciliyet 
uyandırmış gibi görünüyor. 

Dünya çapındaki işletmeler 2025 için yaklaşan 
çevre hedeflerine doğru ilerlerken, yakın 
zamanda düzenlenen ‘COP26’ BM İklim 
Değişikliği Konferansı’ndan yeni enerji alan 
bir nüfus ve değişim çağrısı yapan bir tüketici 
tabanıyla, daha çevre dostu ambalaj oluştur-
manın artık ürün geliştirme için sektörün 
temel itici gücü olması şaşırtıcı değil. Giderek 
daha sıkı hale gelen çevre düzenlemelerinin 
ek baskısıyla,  işletmeler artık baskı altı 
materyallerin ötesine bakmak ve yeşile dönmek 
için mikroskop altına ambalaj mürekkeplerini 
koymak zorunda kalıyorlar.

Kâğıt ve karton dünyasının bir süredir su 
bazlı mürekkeplerin sayısız avantajından 
yararlanabildiği yerlerde, UV ve solvent bazlı 
mürekkepler tarihsel olarak film ve plastik 
baskısında başı çekiyor. Bununla birlikte, yeni 

Yeni mürekkep, yeni düşünce: 

İş birliği, su bazlı mürekkepleri 
ve sürdürülebilirliği artırmanın 
anahtarı mı?

gelişmeler, endüstrinin nihayet ek bir çevresel 
fayda ile karşılaştırılabilir bir performans 
profili sunan su bazlı mürekkepleri gördüğü 
anlamına geliyor ve bu da su bazlı mürekkep-
lerin görünümünü özellikle esnek ambalaj 
alanı için umut verici hale getiriyor. Gerçekten 
de, analistler hem substrat uyumluluğunda 
hem de su bazlı mürekkeplerin genel alımında 
önemli bir büyüme bekliyor, dünyanın önde 
gelen kimya şirketlerinden biri olan BASF gibi 
endüstri devleri de su bazlı ürünlere destek 
veriyorlar.

2020, mevcut zorlukların üstesinden gelmeyi 
ve esnek ambalajda daha çevre dostu çözümler 
üretmek için su bazlı mürekkeplerin rolünü 
savunmayı amaçlayan baskı ve ambalaj değer 
zincirindeki öncülerden oluşan bir ittifakın, 
BASF’nin girişimi PRETHINK INK ağının 
başlangıcı oldu. İşinin temel direği olarak 
sürdürülebilirliği ve diğer baskı segmentlerinde 
zaten gelişen güçlü bir su bazlı portföyü ile 
ACTEGA, bu hareketi ilk benimseyenler 
arasındaydı.

ACTEGA, Proje Geliştirme, Dijital 
Teknolojiler’den André Salié bunu şöyle açık-
lıyor: “Bugün sürdürülebilirlik bir kelimeden 
daha fazlası; pazardaki büyümenin kilit itici 

gücü ve bizim için bir işletmenin temel dayana-
ğıdır. Tüketici ve düzenleyici talepleri dinliyor 
ve bir süredir su bazlı mürekkeplerin kâğıt ve 
kartondaki çevresel faydalarını en üst düzeye 
çıkarıyorduk, ancak birçok uygulama doğası 
gereği hâlâ esnek ambalaj gerektirdiğinden 
daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Her iki 
alandaki uzmanlığımızla, film üzerine dijital 
inkjet baskı için su bazlı mürekkep yelpazemizi 
genişletmek için ideal bir konumdaydık – ve 
şimdi PRETHINK INK ağı aracılığıyla, diğer 
sektör paydaşlarıyla etkileşimde bulunmak ve 
bu faydaları dünyanın her yerinde paylaşmak 
için ideal bir topluluğa sahibiz.”

Ağ, değer zinciri boyunca işletmelerle ortaklık 
kurarak, mürekkep üreticilerini, matbaacıları, 
ambalaj üreticilerini ve marka sahiplerini, 
düzenleyici yönlere ilişkin avantajlardan, VOC 
ve karbon emisyonlarındaki azalmaya kadar 
su bazlı mürekkeplerin doğasında bulunan 
fırsatları keşfetmeye teşvik ediyor. André Salié, 
“Bugün sektörde karşılaştığımız zorlukların ve 
engellerin çoğu, iş birliğini benimseyerek en iyi 
şekilde aşılabilir” diyor ve şöyle devam ediyor: 
“Benzer düşünen ve henüz farklı uzmanlık 
alanlarına sahip işletmeleri bir araya getirerek, 
müşterilerimiz ve daha geniş endüstri için en iyi 
çözümleri sunmamızı sağlayan paha biçilmez 
bir beceri, bilgi ve içgörü kaynaşmasını 
kolaylaştırabiliriz. Bunun anlamlı bir değişimi 
teşvik etmenin ve endüstriyi birlikte daha 
sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerletmenin 
en iyi yolu olduğuna gerçekten inanıyoruz.”

Geleneksel olarak matbaacıların ve 
ambalajcıların su bazlı mürekkepleri tam 
olarak benimsemekte tereddüt etmiş olabile-
ceği durumlarda, ACTEGA’nın özel laklar, 
yapıştırıcılar ve mürekkepler sağlayıcısı olarak 
benzersiz anlayışı, tüm ambalaj üretim hattı 
boyunca bilgi, destek ve uzmanlık sağlamanın 
yanı sıra düzenleyici gerekliliklere uyumu 
sağlayabilmeleri anlamına geliyor. Bu şekilde, 
yalnızca en iyi sonuçları sağlamakla kalmıyor, 
aynı zamanda dijital inkjet alana gelen 
ambalajcıların girişindeki bir başka engeli 
yıkarak su bazlı teknolojiye yumuşak bir geçişi 
kolaylaştırabiliyorlar.

Dijital fark
Dijital’in basılı etiket ve ambalaj pazarındaki 
payının 2026 yılına kadar neredeyse iki 

katına çıkması ve inkjet’in bu büyümeye 
öncülük etmesiyle, su bazlı dijital mürekkep 
püskürtmeli teknoloji potansiyeli önemli. Su 
bazlı teknoloji sürdürülebilirlik için ilerlemeler 
kaydederken, dijital baskı da özelleştirme ve 
üretim zaman çizelgeleri için aynısını yapıyor 
ve esnek ambalaj pazarına ve ötesine hızlı, 
talep üzerine baskı ve kitlesel özelleştirme 
getiriyor. Dijital baskı, su bazlı mürekkeplerin 
çevresel profili ile birleştiğinde değişime ikna 
edici bir ivme kazandıran, rekabet gücü yüksek 
bir pazarda farklılaşmayı mümkün kılacak bir 
araç cephaneliği ile markaları etkin bir şekilde 
donatıyor.

André Salié, “Tüketici talebi ve düzenleyici 
baskılar elbette değişim için önemli ve meşru 
itici güç olsa da, değer zinciri boyunca emsaller 
ve iş ortaklarıyla iş birliği yaparak hem dijital 
hem de su bazlı teknolojilerin gerçek değerini 
birlikte elde edebilirsiniz” diyor ve ekliyor: 
“PRETHINK INK ağıyla etkileşime girerek 
ve sektördeki önemli seslerle ortaklık kurarak, 
sadece bu çığır açan çözümlerden yararlanıp 
daha büyük ölçekte paylaşmakla kalmıyoruz, 
aynı zamanda uzmanlığımızı paylaşabilir, su 
bazlı mürekkeplerin benimsenmesini sağlayabi-
lir ve tüketiciler, markalar ve ambalajcılar için 
tam potansiyellerini gerçekleştirmeye yardımcı 
olabiliriz. Bu, sürdürülebilirlik için ileriye 
doğru kritik adımlar atılmasıyla sonuçlanır.” 

“PRETHINK INK 
ağıyla etkileşime 

girerek; sektördeki 
önemli seslerle 

ortaklık kurabilir, su 
bazlı mürekkeplerin 

benimsenmesini 
sağlayabilir ve 

tüketiciler, markalar 
ve ambalajcılar için 
tam potansiyellerini 
gerçekleştirmeye 

yardımcı olabiliriz.”

BASF’nin girişimi ile 
başlayan PRETHINK INK 
ağının ilk benimseyeni su 
bazlı portföyü ile Actega 
oldu
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Sürdürülebilirlik Öncelikleri ve  Takip Göstergeleri

ORMAN,  
KAĞIT ÜRÜNLERİ,  MOBİLYA VE  

BASIM SANAYİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Sürdürülebilirlik 
vizyonu kapsamında yedincisini açıkladığı 
Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve Basım 
Sanayi raporunda sektörün, inovatif ürün, 
dijital altyapılara yatırım, iş birlikleri, artan geri 
dönüşüm, yeniden kullanım ve sürdürülebilir 
orman biyo-ekonomisinin teşvik edilmesi gibi 
yöntemlerle net sıfır karbon çözümlerinin en 
rekabetçi ve sürdürülebilir sağlayıcısı haline 
gelebileceğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, karbon yutaklarını artırarak 
emisyon azaltımını destekleyen ve biyolojik 
çeşitliliği koruyan ormanların sürdürülebilir 
kalkınma amaçları doğrultusunda yönetilerek 
ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik dengeyi 
sağlayacak şekilde korunmasının oldukça önemli 
olduğu vurgulandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim 
değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi 
sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası 
ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde 
bulundurarak belirlediği Sürdürülebilirlik 
Vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı 
yol haritalarını açıklamaya devam ediyor. İSO, 
bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 
10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma 
değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini 
artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden 
yedincisini, Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve 
Basım Sanayi sektörü için açıkladı. İSO Orman, 
Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi sektörü 
raporu, söz konusu sanayi grubunun Meslek 
Komiteleri olan Orman Ürünleri Sanayi, Büro 
ve Mağaza Mobilyaları Sanayi, Ev Mobilyaları 
Sanayi, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi ve Basım, 
Yayın Sanayinin gelecek dönem sürdürülebilirlik 
çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri ve 

takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı.

Sektörün katkısı, AYM 
kapsamında öne çıkan 
konulardan biri
İSO Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve 
Basım Sanayi sektörü raporunda, “Orman, 
Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi”nin 
karbonsuzlaşması ve iklim nötrlüğü hedefine 
yapabileceği katkının Avrupa Yeşil Mutabakatı 
(AYM) kapsamında öne çıkan konulardan birisi 
olduğu belirtildi.

Raporda, Avrupa Birliği’nin yeni AB Orman 
Stratejisi (2030) ile 2030 yılı için AB Biyoçeşitlilik 
Stratejisi’ni temel alarak biyoçeşitliliğe, iklim 
hedeflerine ve güvenli geçim kaynaklarına 
katkıda bulunan ve döngüsel bir biyo-ekonomiyi 
destekleyen sağlıklı ve dirençli ormanların 
artırılmasını amaçladığı, Avrupa ormanlarının 
korunması, onarımı ve sürdürülebilir yönetiminin 
yanı sıra henüz ele alınmamış dünya ormanlarına 
da odaklanıldığı hatırlatıldı. Yine AYM ile 
sürdürülebilir bir malzeme olan ahşap ve kâğıt 
ürünlerine geçiş teşvik edilerek; sektöre özel yeni 
fırsatların da yaratıldığının altı çizildi. Ayrıca 
gıda maddelerinde üçte biri bulan israfa karşı bir 
önlem olarak, daha fazla ve daha uygun ambalaj 
kullanımının teşvik edilmesinin de sektörün 
lehine gelişmeler yaratacağı vurgulandı.

Raporda, Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve 
Basım Sanayi’nin malzeme ikamesi, yenilenebilir 
enerji kullanımı ve geri dönüşüm yoluyla iklim 
nötrlüğü hedefine katkıda bulunabileceği, 
araştırma, inovasyon, yeni teknolojiler, artan geri 
dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla sektörün 
net sıfır karbon çözümlerinin en rekabetçi ve 

İSO Orman, Kâğıt 
Ürünleri, Mobilya 
ve Basım Sanayi 
Sürdürülebilirlik Yol 
Haritası yayımlandı
Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi raporuna 
göre sektör, malzeme ikamesi, yenilenebilir enerji kullanımı 
ve geri dönüşüm yoluyla iklim nötrlüğü hedefine katkıda 
bulunabilecek

sürdürülebilir sağlayıcısı haline gelebileceğine 
dikkat çekildi.

Ormanlar, karbon yutakları ile 
emisyon azaltımını destekliyor
Raporun Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve 
Basım Sanayi Sürdürülebilirlik Öncelikleri 
Çevre Üzerindeki Etkimizi Azaltmak bölü-
münde, söz konusu sanayi sektörünün AB’nin 
imalat Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sının yüzde 
7’sini oluşturduğu ve 3,5 milyon kişilik istihdam 
yarattığı kaydedildi. Ormanların, karbondioksiti 
atmosferden absorbe ederek depolayan karbon 
yutaklarını artırdığı, böylece emisyon azaltımını 
desteklediği ve ayrıca biyolojik çeşitliliğin 
korunması gibi birçok faydalı etki sunduğu 
belirtildi. Bu sebeple ormanların sürdürülebilir 
kalkınma amaçları doğrultusunda yönetilerek 
ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik dengeyi 
sağlayacak şekilde korunmasının oldukça 
önemli olduğu vurgulandı. 

Aynı bölümde ayrıca Avrupa Kâğıt Endüstrisi 
Konfederasyonu tarafından hazırlanan bir 
rapora göre, Avrupa ormanlarının ve ormana 
dayalı sektörün genel iklim katkısının, AB’deki 
tüm fosil emisyonlarının yaklaşık yüzde 20’sine 
tekabül eden, yıllık 806 milyon ton karbon-
dioksit azaltımına denk geldiğine ve bu iklim 
faydalarının, fosil enerji kaynakları ve malzeme-

leri yerine; odun bazlı alternatifler kullanılarak 
genişletilebileceği bilgisine de yer verildi.

Orman, Kâğıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi 
özelinde Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda öne çıkan 
konular 

• Karbonsuzlaşmayı sağlayacak inovatif ürün 
çalışmalarına odaklanılması

• Üretimde yenilenebilir enerji kullanımının 
artırılması

• Tedarikte bağımlılığı azaltacak dijital altyapıla-
ra yatırımın hızlandırılması

• Hedeflere ulaşmada kolaylaştırıcı rol oynaya-
cak iş birliklerinin oluşturulması

• Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı (Circular 
Economy Action Plan-CEAP) kapsamında sek-
törün geri dönüşüm kapasitesinin artırılması

• Dijitalleşme ve üretim süreçlerindeki verimlili-
ğin artırılması

• Üretimde tehlikeli kimyasalların kullanımının 
önlenmesi

• AB Orman Stratejisi doğrultusunda ham mad-
de tarafında sürdürülebilir tedarik zincirinin, 
sorumlu satın alma uygulamalarının ve uzun 
ömürlü ahşap ürünler için sürdürülebilir orman 
biyo-ekonomisinin teşvik edilmesi

• AB Orman Stratejisi ile birlikte; biyoenerji için 
odun bazlı kaynakların sürdürülebilir kullanı-
mının sağlanması 

Labelexpo fuarlarının organizatörü Tarsus Group, 1 Mart’ta 
yaptığı açıklamada Labelexpo Europe 2022’nin yeniden plan-
lanarak 11-14 Eylül 2023’e alındığını duyurdu. Organizasyon 
ekibinin bu kararı, halihazırda Ukrayna’daki savaşın iki katına 
çıkardığı, Avrupa etiket endüstrisi üzerindeki önemli tedarik 
zinciri baskıları üzerine aldığı belirtiliyor.

Karar, pek çoğu bileşen ve malzeme eksikliğinden doğrudan 
etkilenen katılımcılar, dernekler ve daha geniş sektörle yakın 
istişare sonucunda alınmış. Açıklamada, pandemi tarafından 
tetiklenen bu tedarik zorluklarının, son aylarda tırmanışta 
olduğu ve uzun tedarik sürelerinin artık Avrupa’daki tedarik 
zincirini bozduğu kaydediliyor. “İki aydan kısa bir süre 
içinde gerçekleşecek olan fuarla, ileriye dönük görünürlüğün 
olmaması, fuar ekibinin etiket topluluğunun çıkarları için 
yeniden planlanma yapmasına neden oldu” deniyor.

Labelexpo Genel Müdürü Lisa Milburn, sektörden destek 
aldıklarını belirterek “Bu bizim için çok zor bir karar oldu, 
özellikle son iki yılın zorlukları ışığında tedarik zinciri 
sorunlarını aşmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu şovu üretmek 

için yorulmadan çalışıyoruz. Ne yazık ki bu sorunların bu 
aşamada aşılmaz olduğu kanıtlanmıştır” diyor.   

FINAT Genel Müdürü Jules Lejeune de kararı şöyle yorumlu-
yor: “FINAT, alınan kararı tam olarak anlıyor ve destekliyor. 
Mevcut çip ve bileşen kıtlığı, etiket üretmek için mevcut kâğıt 
ve diğer sarf malzemeleri kıtlığı ve şimdi Ukrayna’daki duru-
mun neden olduğu büyük jeopolitik belirsizlikler göz önüne 
alındığında, üstesinden gelinmesi gereken çok fazla engel var. 
FINAT, etiket ve ambalaj baskı endüstrisi için dünyanın önde 
gelen ticaret fuarının gururlu bir destekçisi olmaya devam 
ediyor.”

Labelexpo Europe fuarının yeniden planlanması göz önüne 
alındığında, ambalaj baskı endüstrisi için bir sonraki büyük 
küresel etkinlik 13-15 Eylül 2022’de Chicago’daki Donald E. 
Stephens Convention Center’da gerçekleşecek olan Labelexpo 
Americas olacak. Bu yıl yaklaşan diğer Labelexpo fuarları 
arasında Labelexpo Asia (28 Haziran-1 Temmuz), Labelexpo 
India (10-13 Kasım) ve Labelexpo South China (7-9 Aralık) yer 
alıyor. 

Labelexpo Europe  
yeni tarihleri duyurdu
Fuar takvimi 11-14 Eylül 2023’e alındı
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Bölgedeki ambalaj ve baskı sektörleri için lider bir 
platform olan Tayland, sektörler için öngörülen 
iyimser büyüme ile fuar için tercih edilen yer 
olmaya devam ediyor. Kapsamını ve uygulama 
sektörlerini genişleten 2022 fuarıyla, Pack Print 
International oluklu ambalaj üzerine yeni tesis 
edilen bir fuar olan CorruTec ASİA ile birlikte 
gerçekleştirilecek. İki fuarın sunduğu sinerji 
açısından zengin ürün ve teknoloji karışımı, yüz 
yüze toplantılar için canlı bir platform sunarak 
Tayland’ın ambalaj, baskı ve oluklu mukavva 
ambalaj endüstrilerini yeniden bir araya getirecek, 
iş fırsatlarını ve yatırım beklentilerini, ayrıca 
uluslararası iş birliği ve inovasyonu teşvik edecek. 

Her iki fuarın ortak organizatörü Messe 
Düsseldorf Asia, Pack Print International ve 
CorruTec Asia’nın neler sunabileceğini yeniden 
düşünme ve yeni ve benzersiz bakış açıları açma 
ve böylece katılımcılar, ticaret ziyaretçileri ve bir 
bütün olarak endüstriler için güçlü iş potansiyeli 
yaratma fırsatını yakaladı. Messe Düsseldorf Asya 
Genel Müdürü Gernot Ringling, “Ekim ayında 
sektörlerden karar vericileri bir araya getirerek 
yeni iş üretmek ve yeni temaslar kurmak için 
dinamik bir gösteri sahnesine çıkmayı dört gözle 
bekliyoruz” diyor ve ekliyor: “Akıllı iş eşleştirme 
fırsatlarına ek olarak, Pack Print International 
2022’deki altı odak alanı yapay zekâ, sürdürü-
lebilirlik, dijital ekonomi, 3D baskı, güvenlik ve 
emniyet ve birinci sınıf tasarım, benzeri olmayan 
bir fuara sahne olacak”

Genellikle endüstri için endüstri tarafından sergi 
olarak adlandırılan Pack Print International, 

Pack Print International ve  
CorruTec Asia 2022 
Pandeminin neden olduğu belirsizlikler nedeniyle iki yılı aşkın bir aradan sonra Pack Print International,  
8. kez 19-22 Ekim 2022 tarihlerinde Bangkok’ta kapılarını açacak

Tayland Ambalaj Birliği, Tayland Baskı Birliği ve 
Messe Düsseldorf Asya (MDA) tarafından üçlü 
bir iş birliğinin ürünü, CorruTec Asya ise MDA 
ve Tayland Oluklu Ambalaj Birliği tarafından 
ortaklaşa düzenleniyor.

‘Asya’da Ambalaj ve Baskının 
Tanımlanması’
2007’de başladığı günden bu yana ivme kazanmaya 
devam eden başarılı bir sicile dayanan Pack Print 
International, fuarın merkezinde teknoloji ve 
inovasyona odaklanan 2022 fuarı için ‘Asya’da 
ambalaj ve baskıyı tanımlama’ temasını kutluyor. 
Bu en son trendleri makine ve ürün çözümleriyle 
sergileyen BOBST, Heidelberg, Konica Minolta, 
Tsukatani, Zund gibi Almanya, Japonya, 
İsviçre’den gelen markaların endüstri ağır topları-
nın yanı sıra önde gelen yerli markalar - Comprint, 
Cyber SM, Nationwide, Sansin Printing Machine 
Material ve daha fazlası fuarda olacak.

Pack Print International ve CorruTec Asia, 
yaklaşık yüzde 30’u Tayland dışından gelenler de 
dahil olmak üzere 12.500’den fazla ticari ziya-
retçiyi ağırlamayı dört gözle beklerken, katılımcı 
cephesinde yaklaşık 250 uluslararası şirket bekle-
niyor. Fuarlara katılanlar ağırlıklı olarak baskı ve 
ambalaj sektörlerinin yanı sıra tüketici ürünleri, 
kozmetik, lüks ürünler, tıp, bankacılık ve güvenlik 
teknolojisi gibi dikey pazarlardan gelecek. Pack 
Print International, Almanya’da Messe Düsseldorf 
tarafından düzenlenen sektörlerin önde gelen 
fuarları drupa ve interpack’i model alıyor. 
 www.pack-print.de ve www.corrutec-asia.com

Mart ortasındaki ICE Europe fuarının ziyaretçi-
leri, Esko AVT %100 baskı denetimi çözümünü 
tam akış halinde görme fırsatına sahip oldular.

Esko, 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında, 
Almanya’daki Münih Ticaret Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen esnek web tabanlı malzemelerin 
dönüştürülmesine yönelik dünyanın önde gelen 
fuarında, tamamen proses kontrol ve iş akışı 
otomasyonu özellikleriyle dolu olan Esko AVT 
Apollo Turbo HD sistemini sergiledi.

Esko Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Guy 
Yogev, “Bu yıl ICE Europe’da olmaktan ve 
çözümlerimizin gücünü ve doğruluğunu katılması 
beklenen binlerce ziyaretçiye gösterebildiğimiz 
için heyecanlıyız” diyor. Esko, otomatik baskı 
denetimi ile elde edilebilecek hız, tutarlılık ve 
doğruluğu net bir şekilde göstermek için canlı 
demoların merkezinde Apollo Turbo HD ile 
eksiksiz baskı muayene çözümünü sundu.

Yogev’e göre demolar, güvenilir ve sağlam 
sistemin nasıl otomatik %100 kalite güvencesi 
sağladığını vurguluyor. Apollo Turbo HD, bir 
dizi basılı materyali görsel olarak inceliyor ve 
kusurları gerçek zamanlı olarak otomatik ve 

verimli bir şekilde tespit ediyor. Ambalaj ve etiket 
endüstrisinde kullanılan şeffaf, esnek veya yansı-
tıcı baskı altı materyalleri denetliyor ve çevrim içi 
kalite güvencesi ve süreç kontrolü sağlamak için 
herhangi bir baskı makinesine kolayca kurulabi-
liyor. Ayrıca bir sarıcıya veya diğer sonlandırma 
ekipmanına da entegre edilebiliyor.

Guy Yogev, Apollo Turbo HD sisteminin üretim 
süresini önemli ölçüde azalttığını, manuel 
süreçleri otomatikleştirdiğini ve değerli atık 
tasarrufu sağladığını belirterek, şöyle devam 
ediyor: “Yüzde 100 vernik denetimi, denetim oto-
masyonu ve çıkış yönünde atık giderme iş akışları 
dahil olmak üzere sistemin tüm yeteneklerini ve 
özelliklerini ICE Europe’da gösteriyoruz. Dahası, 
ziyaretçilere yenilikçi PrintFlow Manager’ın 
birden fazla sistemden ilgili verileri nasıl topla-
dığını ve yöneticilerin ve kilit personelin üretim 
kalitesini kolayca izlemesini, analiz etmesini ve 
kontrol etmesini sağladığını da gösteriyoruz.”

Ambalaj ve etiket pazarı için entegre yazılım ve 
donanım çözümlerinin küresel sağlayıcısı Esko, 
bu yılki ICE Europe’da X-Rite Pantone ile bir 
standı paylaştı.  

Esko, ICE Europe’da %100 baskı 
muayene çözümlerini sergiledi
Münih fuarındaki canlı demolar, hat içi denetimin kolaylığını ve doğruluğunu vurguluyor
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Durst Group, AB Graphics, Actega, Avery 
Dennison, Fedrigoni, OMET, UPM Raflatac 
ve diğer endüstri lideri şirketlerle birlikte, 
konuklarını 26-29 Nisan tarihleri arasında 
Durst genel merkezinde uluslararası bir kurum 
içi etkinliğe davet ediyor. Dönüştürücüler, 
basın temsilcileri ve yüksek kaliteli etiket 
üretimiyle ilgilenenler, katılımcı şirketlerden 
ve kanıtlanmış Tau RSC yazıcı portföyünden 
en son yenilikleri deneyimleme fırsatına sahip 
olacaklar.

Durst Etiket ve Esnek Ambalaj Ürün Müdürü 
Martin Leitner, şunları söylüyor: “Labelexpo 
Europe 2022’nin iptal edilmesinden sonra, 
mevcut ve gelecekteki müşterilerimize, bu süre 
zarfında, dünya çapında köklü etiket baskı çö-
zümlerimizin tamamını ve tüm yenilikleri canlı 
olarak deneyimleme fırsatı sunmaya hemen 
karar verdik. Bu nedenle bu etkinliği Durst’un 
Brixen, İtalya’daki merkezinde, etiket endüstrisi 
lideri birçok şirketle birlikte düzenliyoruz.

Üç buçuk gün boyunca etkinlik, Tau RSC canlı 
gösterileri, panel tartışmaları, ilham verici 
açılış konuşmaları ve katılımcı şirketler ve 
müşterilerin sunumlarından oluşan zengin bir 
program içerecek. Durst Lounge’daki İtalyan 
kahve barı da rahat bir ortamda yoğun fikir 
alışverişi için bir ortam sağlayacak.

En iyi fikirler ve projeler genellikle kural dışı 

Maliyetleri ve tüketimi azaltmak için kâğıt 
ağırlığı azaltımlarının getirilmesi, dönüştürücü-
lerin üretimi dijital ambalaja doğru kaydırmaya 
devam etmeleri için, özellikle son birkaç ay içinde 
şirketlere isabet eden çift haneli fiyat artışlarıyla, 
güçlü argümanlar.

Dijital üretim için olgunlaşmış 
oluklu pazarları
Avrupa’nın dört bir yanından gelen dönüştürücü-
ler, St. Ruprecht’teki Rondo Ganahl Operasyon 
Müdürü Robert Posch tarafından ‘gerçek bir 
göz açıcı’ olarak tanımlanan ve %25-30 arasında 
dijital hacimlerde yıllık büyüme yaşayan bir 
etkinlik için Avusturya’nın Lienz kentindeki 
Durst İnovasyon Merkezi’nde karşılandı. Rondo, 
Koenig & Bauer Durst’tan Delta SPC 130 tek 
geçişli baskı makinesinin ilk sahiplerinden biri 
olduğundan beri hiç geriye bakmadı.

“Tirajlar gittikçe küçülüyor. Dünya dijital üretime 
geçiyor; bu konuda hiç şüphe yok” diyen Robert 
Posch, şöyle devam ediyor: “En başından beri, 
ofset ve fleksodan dijital baskıya daha düşük 
tirajlı mevcut işleri taşımaya başladık. Öncelikle, 
kuşesiz kâğıda baskı kolay ve dakikada 80 ila 120 
metre çiziksiz çalıştırmak da mümkün. Delta SPC 
130’umuzda yürütülen üretim işlerinde kalite 
sorunu veya kusur yoktur. Kaplanmamış ortamın 
bizim için dijital ortamda fleksodan daha iyi 
çalıştığını görüyoruz ve astara ihtiyacımız yok.”

Dijital baskı kararının hıza, daha doğrusu 

Koenig & Bauer Durst SPC 
Open House etkinliği
    • Kâğıt fiyatları ve kıtlığı ile birlikte sürdürülebilirlik gereklilikleri değişim için güçlü argümanlar
    • Ambalajın gelecekteki yönünü şekillendirmeye yardımcı olan marka sahibi bilgileri

Kâğıt fiyatları ve 
kıtlığı, vernikleme 

ve markaların oluklu 
pazarlarda dijital 

üretimi nasıl ileriye 
götürdüğü, Koenig 
& Bauer Durst’un 
üçüncü SPC  Open 

House etkinliğindeki 
ana konular 
arasındaydı.

fabrikadaki işten işe geçiş süresine dayandığını, 
çünkü markaların geleneksel üretimle 7-14 gün 
beklemenin aksine ürünleri pazarlara daha hızlı 
ulaştırmaları gerektiğini belirten Posch, ekliyor: 
“Hedefimiz her zaman bir hafta içinde işi teslim 
etmek. Çoğu zaman sadece birkaç gün içinde 
bile olur. Dijital oluklu mukavva üretiminden ya-
rarlanan müşterilerin bir örneği, Avusturya’daki 
mevsimsel olarak değişen teşhir baskıları için 
Lindt Sprüngli ile uzun süredir devam eden özel 
ortaklığımızdır.”

Koenig & Bauer Durst Genel Müdürü Robert 
Stabler şunları söylüyor: “Dönüştürücülerle 
kâğıt kıtlığı, fiyat artışları ve potansiyel azaltma 
stratejileri ile karşılaştıkları zorlukları ilk 
elden tartışabilmek bir ayrıcalıktı. Kâğıt fiyat 
artışlarının seviyesi iki yıl önce hayal edilemezdi, 
bir dönüştürücü geçen yılın Aralık ayından bu 
yana% 15 ila% 20 fiyat artışı yaşadı.”

Stabler; “Dijital baskı, özünde yalnızca ihtiyacınız 
olduğunda istediğinizi basmak, her zaman güçlü 
sürdürülebilirlik kimlik bilgilerine ve kağıt 
tüketimini azaltma fırsatına sahip bir teknoloji 
olmuştur” diyor ve ekliyor: “Artık, maliyeti ve 
tüketimi daha da düşürmek için kâğıt ağırlığını 
azaltmak çok önemli.”

Koenig & Bauer Durst’un 12 Mayıs 2022’de 
Lienz’deki bir sonraki SPC Open House etkin-
liğinde ayrıca müşteri deneyimleri ve bir forum 
tartışması yer alacak. 

SPC Open House etkinliğinin 
mekânı, Lienz’deki Durst 
İnovasyon Merkezi Doğu

Panelistler - Rondo Ganahl’ın Robert Posch’u (solda), Robert Stabler ve Wolfgang Knotz, 
Geliştirme Departmanı Başkanı Durst Lienz

Durst Group’tan kurum içi 
etkinlik: Durst Expo 2022
Durst Group, konuklarını - 26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Durst genel merkezinde, Brixen, 
İtalya’da uluslararası bir kurum içi, ‘Durst Expo 2022: Label’ etkinliğine davet ediyor

ortaya çıktığı için, çevredeki dağlara rehberli 
e-bisiklet turları ve Brixen’in tarihi şehir merke-
zinde rehberli turlar ile bölgesel ürünlerin tadımı 
programı tamamlıyor.

Etiket ve Esnek Ambalaj Global Satış Direktörü 
Thomas Macina, “Etkinlik, dünyanın her yerin-
den tüm etiket dönüştürücülere açık” diyor ve 
ekliyor: “Güzel Brixen şehrinde sizinle tanışmayı 
dört gözle bekliyoruz.”

Kayıt: www.durst-group.com/durstexpo 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
Yıllık abonelik bedeli 360 TL yerine 300 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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DuPont, DuPont™ Artistri® Brite P5500 dijital mürekkep portföyünde 
yer alan yeni pigment mürekkebi serisini 31 Mayıs - 3 Haziran 2022 
tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan FESPA 
Global Print Expo fuarında tanıtacak.

Artistri® P5500 mürekkep, dijital baskıya geçmek isteyen ancak yüksek 
kalite ve tekrarlanabilirlik sağlayan daha hızlı ve güvenilir bir sürece 
ihtiyaç duyan DTG (Doğrudan Giysiye/ Direct to Garment) dekoratörleri 
ve ambalaj şirketleri için özel olarak tasarlanmış. Yeni Artistri® P5500 
mürekkep rengi seti, hem baskı hem de fırında kürlemede yıkamaya 
karşı daha iyi dayanıklılık ve daha kısa kürleme süreleri sağlıyor. 
Artistri® P5590 beyaz mürekkep, müşterilerin daha uzun raf ömrü 
sağladığı için önem verdiği opasite ve esnekliği sunuyor.

Yüksek gam hacmine sahip su bazlı mürekkep seti, düşük viskoziteli 
piezoelektrikli baskı kafaları olan baskı makinelerinde kullanılmak üzere 
tasarlanmış ve DTF (Doğrudan Filme, Direct to Film) baskı dahil olmak 
üzere tüm doğrudan giysiye uygulamaları için uygun. 

DuPont™ Artistri® P5500 mürekkep seti sayesinde matbaalar, mü-
rekkep kullanımlarını renk, dayanıklılık ve tekrarlanabilirlikten taviz 
vermeden uygulamaya uyarlayabilecek. DuPont™ Artistri® Digital Inks 
Ticari Mürekkepler Küresel Satış Müdürü Bernd Daiber şöyle diyor: 
“Müşterilerimizin başarısına katkı sağlayan tüm alanlarda lider baskı 
performansı sağlamaya yardımcı olan eksiksiz bir çözüm sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz: daha az mürekkeple parlak ve dayanıklı renklere ek 
olarak fırın ve baskıda daha kısa kürleme süreleri sunarken, bir yandan 
da daha düşük operasyon ve bakım maliyetleri için baskı tutarlılığı ve 
güvenilirliği sağlıyoruz.”

DTG (Doğrudan Filme, Direct to Film) basımevlerinin yararlandığı 
önemli özellikler:

• Parlak renkler: gam hacmi > 175.000

• Beyaz kapsamı: L*>92

• İyileştirilmiş yeniden dağılabilirlik ile daha uzun raf ömrü

• Baskı ve fırında kürleme için koyu renk kumaşlarda yıkamaya karşı 
dayanıklılık (45 C’de 5 yıkamadan sonra) > 4 (0-5 skalasında)

Marka sahibi olan ve matbaa/dönüştürme alanında faaliyet gösteren 
müşteriler, bir yandan yüksek baskı kalitesi ve üretkenlik seviyesini 
sürdürürken bir yandan da ambalaj çözümlerinin sürdürülebilirliğini iyi-
leştirmeye odaklıdır. DuPont™ Artistri® dijital baskı mürekkepleri, inkjet 
mürekkep alanında 30 yılı aşkın inovasyon geçmişiyle, kuşe ve kaplamasız 
kâğıt, oluklu ve karton üzerine baskı dahil olmak üzere, ev, ofis, tekstil, 
ticari ve ambalaj uygulamalarında yüksek performans sunuyor. Cyrel® 
çözümleri aracılığıyla edindiği 45 yılı aşkın ambalaj deneyimiyle DuPont, 
gıda uyumlu mürekkep ürünlerinden oluşan eksiksiz ürün yelpazesi 
dahil olmak üzere, ambalaj alanında sürdürülebilir büyümeye yardımcı 
olacak dijital mürekkep çözümleri geliştirmeyi ve etiket ve esnek ambalaj 
baskısına yönelik mürekkep çözümleri geliştirmek adına küresel müşteri 
ortaklıklarından yararlanmayı taahhüt ediyor. 

Bu yıl Labelexpo Europe iptal edilince teması 
sürdürmek, en son yeniliklerini sergilemek ve 
müşterilerini bilgilendirmek için Xeikon ve çeşitli 
endüstri iş ortakları, her zaman popüler olan 
ürününün özel bir sürümünü duyurdu. Xeikon 
Café, Nisan ayı sonunda (26-28 Nisan 2022) 
Belçika’nın Antwerp kentindeki şirket merkezin-
de gerçekleşecek. Giriş ücretsiz ve ziyaretçiler 
çeşitli uygulamalar ve baskı sektörleri için yeni 
dijital baskı çözümlerini keşfedecekler.

Xeikon Pazarlamadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Filip Weymans etkinlik hakkında 
şunları söylüyor: “Bu belirsiz zamanlarda ve 
matbaacılar eşi benzeri görülmemiş zorluklarla 
karşı karşıya iken, yeniden bağlantı kurmak ve 
zorlukların üstesinden gelme potansiyeli olan 
yenilikleri sergilemek istiyoruz. Xeikon Café 
etkinliklerimiz öğrenmek, keşfetmek ve yeniden 
bağlantı kurmak için tasarlanmıştır. Her etkinlik, 
ziyaretçiye baskı üretiminin dijitalleştirilme-
sindeki en son eğilimler hakkında bilgi vermek, 
yeni baskı uygulamalarını keşfetmek, farklı 
dijital üretim kurulumlarının canlı tanıtımlarını 
izlemek ve diğer yazıcılar ve dönüştürücülerle 
yeniden bağlantı kurmak için yapılandırılmıştır. 
Nisan ayında yapılacak olan etkinlikte ziyaretçi-
ler, büyük ilgi göreceğine emin olduğumuz en son 
teknolojik gelişmeleri uygulamalı olarak görme 
fırsatına sahip olacaklar.”

Xeikon Café Europe: Bağlantı 
kurmaya ve yenilikleri 
keşfetmeye bir davet
Belçika’daki Xeikon genel merkezinde dijital etiket üretimine ilişkin konferans programı  
ve canlı demolar sunulacak

Xeikon, sektörde en ilgili konuları tartışan 
sektör uzmanlarıyla bir konferans programı 
hazırladı. Çeşitli uygulamalar hakkında 
derinlemesine sunumlar ve ayrıca etkileşim ve 
sorular için birçok fırsat olacak.

Xeikon Café’yi ziyaret etmek için 5 neden:

• Yeni pazar eğilimlerinden haberdar olmak

• Yeni baskı uygulamalarını ve en son dijital 
baskı üretim yeniliklerini keşfetmek

• Diğer matbaacılar ve etiket – ambalaj üretici-
leriyle yeniden bağlantı kurmak

• Farklı dijital prodüksiyon kurulumlarının 
canlı tanıtımlarını izlemek

• Dijital dönüşüm yolunda ilerlemek için yar-
dımcı bir kılavuz ve çerçeveyi ilk elden almak

Weymans ekliyor: “Günümüzün matbaacı-
larının ve dönüştürücülerinin ihtiyaçlarının 
çeşitliliğine uygun farklı dijital fırsatları 
vurgulamayı dört gözle bekliyoruz. Dijital 
yenilikler, pazarda devam eden eğilimlere bir 
yanıt. Tüm Xeikon baskı makineleri artık her 
adımda bağlanmak ve entegre olmak için bulut 
bağlantısı ve yeni nesil arayüzlerle tasarlandı. 
Dijital teknolojilerdeki 30 yılı aşkın deneyimiyle 
Xeikon, şirketlere iş büyümesine yol açabilecek 
dijital seçimlerinde tavsiye ve destek sağlayabi-
liyor.” 

DuPont FESPA 
2022’ye katılıyor
Firma, doğrudan giysiye (DTG), ticari baskı ve ambalaj baskısına 
yönelik en son Artistri® inkjet mürekkeplerini tanıtacak.

ICE Europe,  
CCE International ve InPrint...

Münih fuar 
üçlüsü Münih’te 
gerçekleştirildi
Konverting, oluklu mukavva ve endüstriyel 
baskı endüstrilerininfuar üçlüsü özveri, 
kalite ve doğru zamanlama ile puan aldı

Almanya’nın Münih kentindeki Münih Fuar 
Merkezi'nde 15 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında 
ICE Europe, CCE International ve InPrint 
Münih, birlikte sektörlere çok ihtiyaç duyulan bir 
canlı etkinlik sağladı. Üç özel fuar, rakipsiz iş ve 
bağlantı oluşturma fırsatlarının uzun zamandır 
beklenen geri dönüşünü işaret etti. 65 Ülkeden 
toplam 10.618 ziyaretçi makine, sistem, malzeme 
ve aksesuarları keşfetmek için Bavyera'nın 
başkentine geldi. 23 Ülkeden toplam 474 katılım-
cı, en son teknolojilerini yaklaşık 12.500 metre 
karelik net sergi alanında sundu.

Organizasyonun açıklamasına göre ziyaretçilerin 
çoğunluğu Almanya, İtalya, İngiltere, ispanya, 
Avusturya ve Fransa'dan geldi. En önemli katı-
lımcı ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere 
ve İsviçre'ydi. 2022'nin başlarında gerçekleşen 
sergiler, pandeminin patlak vermesinden bu yana 
tüm dönüşüm, oluklu mukavva ve endüstriyel 
baskı endüstrisi için bir dönüm noktası oluşturdu.

Mack-Brooks Fuarlarının Genel Müdürü 
Nicola Hamann, “Bu yıl işimizi yapmak her 
zamankinden daha önemliydi. Ve itiraf etmeliyim 
ki, katılımcıların gülümsemelerindeki takdiri gör-
mek ve tüm katılımcılardan çoğunlukla olumlu 
geri bildirimler almak iyi hissettirdi” diyor.

Ziyaretçi analizinin sonuçları, ziyaretçilerin 
ağırlıklı olarak aşağıdaki sektörlerden geldiğini 
de gösterdi:

    • Ambalaj, baskı, plastik, mühendislik, kâğıt, 
kimya, otomotiv, tekstil ve dokunmamış kumaşla-
rın yanı sıra elektronik (ICE Europe)

    • Oluklu mukavva tesisleri ve levha tesisleri, 
ambalaj, baskı, katlanır karton dönüştürücüler, 
ambalaj tasarımcıları ve belirleyicileri, oluklu 
mukavva besleyiciler (CCE International) 

    • Matbaa endüstrisi, ambalaj endüstrisi, imalat 
sanayi, tasarımcı / reklam ajansı (InPrint Munich)

Bir sonraki basımlar 21 – 23 Mart 2023 tarihleri 
arasında Almanya'daki Münih Fuar Merkezi'nde 
gerçekleşecek. 
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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), 
esnek, organik ve basılı elektronikler için önde 
gelen uluslararası ticaret fuarı LOPEC’te 
otomotiv endüstrisi için yenilikçi uygulamalar 
sundu.

Heidelberg’in InnovationLab birimi ile birlikte 
şirket, Mart ayının sonunda pil izleme ve 
RECARO araba koltukları için basılı sensörler 
sundu. Heidelberg, bu büyüyen pazar için basılı 
elektroniklerin endüstriyel gelişimi, üretimi ve 
satışı için zaten kendi iş birimini kurmuştu ve 
ayrıca Wiesloch-Walldorf fabrikasında üretim 
tesisi var. Gelecekte, özellikle sağlık ve lojistik 
sektörlerinin yanı sıra perakende veya otomotiv 
endüstrisinden dijital uygulamalar için elektronik 
bileşenler ve sensörler, en son baskı teknolojisi 
kullanılarak burada üretilecek.

Heidelberg CEO’su Rainer Hundsdörfer, şöyle 
diyor: “Basılı elektronikler, özellikle sensörler 
pazarı, Heidelberg için gelecekteki bir alan. 
Otomotiv endüstrisi için sunulan çözümlerle, 
bu segmentteki işimizi daha da genişletmek için 
iyi fırsatlara sahibiz. İki ila üç haneli milyon 
avro aralığında yüksek teknolojili sensörlerin 
üretiminde bir operatör olarak bizim için büyüme 
fırsatları görüyoruz.”

Ziyaretçiler, RECARO Automotive GmbH ile 
geliştirilen bir araba koltuğu kullanarak, basınç 
sensörü folyolarının yolcuları nasıl algıladığını 

Tarsus Turkey Fuarcılık, Promosyon ve Matbaa Sanayici 
İş adamları Derneği’nin (PROMASİAD) iş birliğinde 
Promogift İstanbul isimli yeni bir fuar projesini hayata 
geçiriyor. İlk olarak 2019 yılında SIGN İstanbul içinde 
“Promosyon Sokağı” olarak başlayan, gördüğü yoğun 
ilgi üzerine sonraki fuarlarda da tekrarlanan projenin, 
bir adım daha ileri taşınarak 2023 senesinde ayrı bir fuar 
haline gelmesi kararlaştırıldı. Bu yıl 8-11 Eylül tarihle-
rindeki Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul içinde özel bir alan olarak 
projelendirilecek olan Promogift İstanbul, 2023’te ayrı bir 
organizasyon olarak fuar takvimindeki yerini alacak. 

Dünyanın en büyük iki asansör fuarından biri olan Asansör 
İstanbul, yine dünyanın üç büyüğünden Zuchex, sektörünün 
bahar fırsatları fuarı Host Istanbul, alanında bölgesinin 
lider uluslararası buluşması SIGN İstanbul, süs bitkileri ve 
peyzaj sektörünün uluslararası fuarı The Flower and Plant 
Show ve Türkiye’nin eğitim alanındaki en büyük ticaret fuarı 
GESS Türkiye’yi organize eden Tarsus Turkey, portföyüne 
Promogift İstanbul’u eklemeye hazırlanıyor. Fuarın Türkiye 
Promosyon Sektörünün yeni buluşma adresi olması hedefle-
niyor. 

Aytemur; “Promogift İstanbul, sektörün 
büyüme isteğinden doğdu”
Yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus 
Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur; şunları söylüyor:

“PROMASİAD ile 3 yıl önce SIGN İstanbul fuarının içinde 
Promosyon Sokağı’nı kurarak başlayan iş birliğimiz, bugün 
artık hem derneğin hem de sektörün büyüme isteği ile 
uluslararası nitelikte yeni bir fuar projesini ortaya çıkardı. 

Promosyon sektörü PROMOGIFT 
İSTANBUL’da buluşuyor
Uluslararası SIGN İstanbul 2022 Fuarı içinde promosyon firmalarına ayrı bir salon açıldı

Heidelberg, LOPEC fuarında otomotiv 
endüstrisi için baskılı elektronik 
ürünler sundu
• Pil izleme  ve RECARO araba koltukları için baskılı sensörler

• Yenilikçi uygulamalar elektrikli araçların güvenliğini, konforunu ve menzilini artırırSensörler, sektör 
genelinde dijitalleşmenin itici güçleri

• Gelecek için yüksek pazar potansiyeli

ve onları diğer nesnelerden nasıl ayırt ettiğini 
görebildiler. Elde edilen bilgiler, bir çocuk 
koltuğu algılandığında emniyet kemerlerinin 
takılması ve hava yastığının devre dışı bırakılması 
için hatırlatıcılar gibi sürücü yardım ve güvenlik 
sistemlerinde kullanılabilir. Sunulan sensör 
matrisi, yolcuların hangi koltuk pozisyonunda 
olduğunu belirlemeyi de mümkün kılıyor. Sürücü 
pozisyonu çok daha değişken hale geleceğinden, 
güvenlik sistemlerini tetiklemek için (kısmen) 
otonom sürüşte bu özellikle önemli olacak.

Yenilikçi bir pil izleme çözümü de sunuldu. 
Basılı, ultra ince basınç ve sıcaklık sensörleri, 
pil ömrünü %40’a kadar uzatabilen ayrı pil 
hücrelerinden uzamsal olarak çözümlenmiş 
verileri yakalayabiliyor. Basılı sensör filmleri, 
ayrı pil hücreleri arasına sığacak ve ayrıntılı 
basınç ve sıcaklık verilerini yakalayacak kadar 
ince. Bu hücre düzeyindeki bilgiler, pil sağlığı ve 
performansı hakkında değerli bilgiler sağlayarak 
araştırma ve geliştirme ekiplerinin, elektrikli 
araçların sürüş menzilini genişletme dahil olmak 
üzere pil tasarımlarını iyileştirmelerine yardımcı 
oluyor.

“Sensörle donatılmış fonksiyonel filmlerin 
endüstriyel üretimiyle Heidelberg, dijital iş 
modelleri için yeni bir oyun alanı açıyor” diyen, 
Heidelberg Printed Electronics GmbH Genel 
Müdürü Dr. Michael Kröger, şöyle devam ediyor: 

Pil hücresi düzeyinde veri 
toplama ve menzil için 

basılan sensörler elektrikli 
araçların uzantısı.

“Filmin her metre karesi, basınç, sıcaklık veya 
nemdeki en küçük değişiklikleri kaydeden bir 
milyona kadar sensörle donatıldı. Bu şekilde elde 
edilen veriler daha sonra yapay zekâ (artificial 
intelligence - AI) algoritmaları kullanılarak 
işlenir ve ayrık ölçülen değişkenlerin ötesine 
geçen bilgi kalitesi sunar. Bu süreçte, tüm iletken 
yollar, sensörler ve dijital uç cihazlara arayüz 
dahil olmak üzere tüm sensör teknolojisi tek bir 
geçişte basılır.”

LOPEC ticaret fuarı 22-24 Mart 2022 tarihleri 
??arasında Münih’te gerçekleştirildi. Heidelberg, 
ürün ve hizmet yelpazesini InnovationLab ile 
birlikte B0.510 standında sergiledi. Ayrıca CEO 
Rainer Hundsdörfer, eş zamanlı gerçekleşen 
kongrede bir açılış konuşması yaptı. 

RECARO Automotive GmbH 
ile geliştirilen bir araba 
koltuğu kullanan ziyaretçiler, 
basınç sensörü folyolarının 
yolcuları nasıl algıladığını 
ve onları diğer nesnelerden 
nasıl ayırt ettiğini gördüler

Wiesloch-Walldorf fabrikasında Heidelberg 
baskılı elektronik üretimi

PROMASİAD ile birlikte düzenleyeceğimiz Promogift 
İstanbul’un çalışmalarına başladık. Organizasyon, bu yıl 
SIGN İstanbul fuarının içinde ayrı bir salonda özel alan 
olarak hayata geçirilecek. 2023 ile birlikte ayrı bir fuar 
olarak sektördeki yerini alacak.”

Karatemiz; “İş birliğimizi, uluslararası 
fuar boyutuna taşımaya hazırlanıyoruz”
PROMASİAD Kurucu Genel Başkanı Ömer Karatemiz 
ise açıklamasında şöyle diyor: “Genç bir dernek olan 
PROMASİAD ile SIGN İstanbul fuarının iş birliği, sektörün 
de ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz planlı 
çalışmalar neticesinde uluslararası boyutta bir organizasyon 
haline geliyor. Bu yıl SIGN İstanbul içerisinde ayrılan özel 
bir salonda sektörün paydaşlarına ev sahipliği yapacak olan 
Promogift İstanbul, 2023 senesinde ayrı bir fuar kimliğine 
kavuşacak.” 
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Gallus’u özellikle basitlik, hız ve güvenlik açısın-
dan tercih eden Faubel, Gallus Labelmaster’da 
ağırlıklı olarak ilaç sektörü için çok katmanlı 
etiketler üretecek.

Yeni Gallus Labelmaster, Ocak ayının sonunda 
kuruldu ve ilk test çalışmasında şimdiden çok iyi 
sonuçlar verdi. Faubel, eski bir Gallus müşterisi 
olarak uzun yıllardır başarılı bir şekilde Gallus 
EM 430 S ve Gallus TCS 250 dahil olmak üzere 
çeşitli baskı makinelerini kullanıyor. İlk Gallus 
Labelmaster bu yılın başında Melsungen’de 
kuruldu.

Çok katmanlı etiketlerin üretimi 
çok önemli
Faubel Group’un Genel Müdürü Frank 
Ludwig, yatırımın nedenlerini şöyle açıklıyor: 
“Etiketlerimiz ve markalamalarımız, diğer 
süreçlerin yanı sıra flekso baskı işlemi kullanıla-
rak üretiliyor. Geçen yıl, rulo üretim bölümünde 
eski bir makineyi değiştirmeye karar verdik. yeni 
makinenin birden fazla katmanda da üretebilmesi 
bizim için önemliydi.”

Frank Ludwig şöyle devam ediyor: “Bir Gallus 
Labelmaster 440’a karar verdik. Gallus ile uzun 
yıllardır çalışıyoruz ve iyi hizmeti takdir ediyoruz. 
Öte yandan, selefi Gallus 430 EM S’den zaten çok 
memnunuz.”

Kurulan Labelmaster, flekso ve serigrafi baskıda 
üretim yapıyor ve web, çok katmanlı etiketlerin 
üretimi için kaydırılabiliyor. Ek olarak, soğuk 
yaldız kabartma için bir ünite entegre edilmiş. 
Faubel’e göre Labelmaster, her şeyden önce 
yüksek baskı hızı, mükemmel birinci sınıf baskı 
kalitesi ve kısa kurulum süreleri ile ikna ediyor. 
Ayrıca son derece hızlı iş değişiklikleri, mükem-
mel kayıt (register) ve kısa eğitim süresinden 
bahsetmeye değer. Özellikle günümüz dünyasın-
da, mürekkep ve baskı altı materyallerin düşük 
malzeme tüketimi de büyük bir ekonomik avantaj. 
Operatörler ayrıca baskı silindirlerinin basit bir 
şekilde değiştirilmesinin yanı sıra sezgisel ve kolay 
çalıştırmayı da takdir ediyorlar.

Başarılı kurulum ve hızlı devreye 
alma

Faubel Group’un Genel Müdürü Frank Ludwig’in 
vardığı sonuç sürekli olarak olumlu: “Birkaç hafta 
önce Labelmaster 440 kuruldu ve ayarlandı. Çok 
katmanlı etiket üretebilmek için flekso baskı 
makinesi 3 katlı bir web transfer cihazına sahip. 
Gallus EM S ile olan deneyimimiz sayesinde, çalı-
şanlarımız operasyona hızlı bir şekilde aşinaydı ve 
bu yüzden tüm değişim neredeyse sorunsuz geçti. 
Bugün, Labelmaster tamamen etiket üretimi için 
kullanılıyor.” 

Beşinci Gallus Labelmaster 440 
Advanced 2 serigrafi istasyonlu 
ve 10 renkli flekso baskı makinesi 
Gallus Ferd. Rüesch AG, İskandinav yapışkanlı 
etiket uzmanı Nordvalls’ın iki serigrafi istasyonlu 
10 renkli flekso baskı makinesi, beşinci Gallus 
Labelmaster 440 Advanced’i sipariş ettiğini 
duyurdu. Yükseltme ve baskı tutarlılığını artırma 
hedefiyle beş yıllık bir planın parçası olarak 
Nordvall, müşterilerden gelen artan talebi 
karşılamak için dördüncü ve en son kurulan 
Labelmaster’ın kurulumu için daha erken bir 
tarih belirledi. Şimdi beş yıl içinde beşincisi, 
yolda.

Nordvalls’a göre, bu hedeflere ulaşmak için 
Gallus’u seçmesi, 1965’te başlayan ve bugüne 
kadar 24 baskı makinesi kurulumuyla devam 
eden tedarikçi ilişkisine ve Gallus’un işlerini ve 
vizyonlarını anlama becerisine olan güveninden 
kaynaklanıyordu. Gallus Labelmaster’ı seçme 
kararı, üç temel rekabet avantajına dayanıyordu: 
Baskı esnekliği, yüksek baskı kalitesi ve artan 
verimlilik tasarrufu, tümü en aza indirilmiş duruş 
süresini mümkün kılıyor.

Nordvalls Genel Müdürü Patrik Jenemark 
şunları söylüyor: “Baskı verimliliği açısından, 
mevcut Gallus Labelmaster’larımızla yaklaşık %7 
tasarruf sağlamayı bekliyorduk, ancak aslında 
%10’a yakın bir tasarruf elde ediyoruz. Diğer 
faydalarla birlikte bu kazanç, üretkenlik, müşteri 
memnuniyeti, kârlılık ve daha da önemlisi israfta 
azalma konusunda çarpıcı gelişmelere katkıda 
bulunmuştur.

Patrik Jenemark, “Gallus ile olan hikayemiz, 
kalıcı ve son derece değerli bir müşteri/tedarikçi 
ilişkisidir” diye devam ediyor. “2016 yılında 
vizyon ve iş hedeflerimizi belirlemek üzere Ferdi 
Rüesch ve ekibiyle bir araya geldik ve beklenen 
büyümemizi yönetmek için gerekli baskı maki-
nesi kurulumlarının birlikte kısa ve uzun vadeli 
planlarını yaptık. Bu sürecin anahtarı, Gallus’un 
teknoloji hedeflerimizi küçülttüğünü, ihtiyaçla-
rımıza daha iyi uyan basın seçimleri önerdiğini 
ve paradan tasarruf etmemizi sağladığını gören 
ortaklık yaklaşımıdır.”

Faubel Group için Gallus 
Labelmaster
Almanya, Melsungen merkezli Faubel & Co. Nachf. GmbH, makine parkını bir Gallus 
Labelmaster ile genişletiyor

Frank Ludwig, 2012’den beri 
Faubel Group’un yönetim 

ekibinin bir üyesi ve teknik 
departmanlardan sorumlu 

(Resim Kaynağı: Faubel)

Melsungen’deki 
Faubel’de kurulan Gallus 

Labelmaster, esas olarak 
çok katmanlı etiketlerin 
üretimi için kullanılıyor 

(Kaynak: Faubel) 

İskandinav baskı devi Nordvalls, 
işini büyütmek için beşinci Gallus 
Labelmaster’ı sipariş etti
Nordvalls, 57 yıllık tedarikçi ilişkisinde 24 Gallus baskı makinesi satın aldı; şirket Gallus Labelmaster baskı 
makineleri ile %10 verimlilik tasarrufu elde ediyor

Nordvalls için işlerin %50’sini oluşturan yiyecek 
ve içecek işleri ile yeni Gallus Labelmaster, 
Nisan 2022’de Sjöbo merkezli tesisine kurulacak. 
Mevcut müşterilerin yanı sıra kardeş şirketle-
rindeki işlerin büyümesini desteklemek için 
kullanılacak.

Yıllık 65 milyon € cirosu ve 160 çalışanı ile 
Nordvalls, İsveç, Danimarka ve Norveç’teki 
işletmeleri yüksek kaliteli, uzun vadeli, basılı 
yapışkanlı etiketlerle destekliyor. Şirket, başarı-
sını deneyimli ve kararlı çalışanlarına ve güçlü 
müşteri ilişkilerine bağlıyor. Ayrıca müşteriler, 
şirket değerlerinin yanı sıra yüksek ürün kalitesi 
ve hizmet ile paranın karşılığını alıyorlar.

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) 
Anchor Hissedarı ve Gallus Global Kilit 
Müşteriler Kıdemli Başkan Yardımcısı Ferdinand 
Rüesch, satıştan memnuniyetini dile getirirken, 
“Bizim için bu, bir işletmenin yalnızca acil 
ihtiyaçlarını değil, vizyonlarını da anlayan bir 
tedarikçiyle uyum içinde çalışması durumunda 
neler başarılabileceğinin mükemmel bir örneği” 
diyor. 
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Spot vernik kaplamalar, rafta öne çıkan ve 
satışları artırmaya yardımcı olan göz alıcı kitap 
şömizi tasarımlarını tamamlamak için kritik 
öneme sahip. Güney Londra’daki Croydon 
merkezli İngiltere’nin önde gelen kitap matba-
ası CPI Books, daha önce bu işlem için termal 
fleksografik klişeler kullanıyordu, ancak baskı 
kalitesi ve solvent ve fitil bezlerinin kullanımı 
da dahil olmak üzere aşırı atıkla ilgili endişeler 
onları alternatif olarak Fujifilm’in Flenex suyla 
yıkanabilir flekso klişelerini araştırmaya yöneltti.

Bir Jet Press müşterisi olarak, CPI Books’un 
Fujifilm ile süregelen bir ilişkisi vardı ve bir süre 

Fujifilm’in Flenex 
kalıpları, çarpıcı 
kitap kapağı 
tasarımlarına son 
rötuşları ekliyor
CPI Books, 2019’da Fujifilm’in Flenex suyla yıkanabilir flekso 
klişelerini benimsemesinden bu yana kitap şömizi üretiminin 
birçok avantajını yansıtıyor

istişare ve Brüksel’deki Baskı Teknolojisi Merkezi 
Fujifilm Advanced’i ziyaret ettikten sonra bu 
ortaklığı Flenex FW plakalarının tedarikini de 
içerecek şekilde daha da genişletmeye karar 
verdiler.

Keskin kenarlar, yüksek 
parlaklıkta vernik ve az fire
CPI geçiş yapmanın faydalarını hemen görmeye 
başladı. CPI Books Fabrika Müdürü Graham 
Faulkner şunları söylüyor: “2019’un başlarında, 
spot vernik kaplama uygulamalarımız için 
Fujifilm’in Flenex suyla yıkanabilir flekso 
klişelerine geçme kararı aldık. Geçişten bu yana, 
kullandığımız önceki termal plakanın üzerinde 
sayısız fayda gördüğümüzü söylemeliyim.

Son baskıda daha yüksek parlaklık sağlayan ge-
lişmiş vernik aktarımıyla baskı kalitesinde kesin 
bir gelişme gördük. Ayrıca, basılan görüntüde çok 
daha keskin kenarlar görüyoruz.

Zaman içinde, daha önce mücadele ettiğimiz 
gelişmiş baskı stabilitesi ve mükemmel partiden 
partiye klişe tutarlılığına sahip kayıt sorunla-
rından dolayı daha az fireye maruz kaldığımızı 
gördük. Flenex klişeyi kullanmaya başladığımız-
dan beri, yeniden klişe yapımlarını neredeyse 
tamamen ortadan kaldırdık, zaman ve ilişkili 
polimer klişe atıklarının azaltılmasıyla tasarruf 
sağladık.”

Fujifilm, CPI’nin kesin baskı gereksinimlerine 
uyacak şekilde, boyuta kesilmiş ısmarlama Flenex 
FW plakaları sağlıyor ve İngiltere’deki büyük bir 
yerel stok, tutarlı ve hızlı tedarik sağlıyor.

Bu tür uygulama hakkında biz de 
çok şey öğrendik
Fujifilm Graphic Systems İngiltere Bölüm 
Müdürü Andy Kent şunları ekliyor: “Geçtiğimiz 
birkaç yılda bu projede Graham ve ekibiyle 
CPI Books’ta çalışmak bir zevkti. CPI Books 
dünyanın en çok satan yazarlarından ve yayıncılık 
markalarından bazıları için baskı yapıyor, JK 
Rowling’in Harry Potter kitaplarının basımı dahil 
ve bu ortaklık her iki tarafa da fayda sağladı. 
Sağladığımız ürün ve hizmetin kalitesinden çok 
gurur duyuyoruz, ancak aynı zamanda, çok zorlu, 
yüksek baskı altındaki bir üretim ortamında bu 
tür bir uygulama hakkında biz de çok fazla şey 
öğrendik.” 

2021 mali yılında Henkel, 2020’ye kıyasla yüzde 7,8 oranında 
organik satış büyümesi kaydederek, yaklaşık 20,1 milyar 
avro değerinde organik satışa ulaştı. Endüstriyel işlere ve 
Profesyonel iş birimine yönelik talepteki kayda değer iyileşme, 
büyüme üzerinde oldukça pozitif bir etki sağladı. Düzeltilmiş 
faaliyet kârı yüzde 4,2 oranında artarak 2,7 milyar avro 
değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,4 
ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinde gözlenirken, 
imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık ise 4,56 avro’ya yükseldi. 
Bu ise, serbest kur ile yüzde 9,2 oranında kayda değer bir 
ilerlemeye karşılık geliyor.

CEO Carsten Knobel düşüncelerini şöyle ifade ediyor: 
“Stratejik gündemimizi istikrarlı bir şekilde ileri taşıyoruz 
ve birçok önemli alanda oldukça iyi bir gelişme sağlamış 
bulunuyoruz. Öte yandan bazı alanlarda daha etkili bir şekilde 
harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sebeple, ‘Amaca Yönelik 
Büyüme’ gündemimizi bir üst seviyeye taşıyoruz: Ocak ayı so-
nunda, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerimizi, 
“Henkel Tüketici Markaları” altında yeni bir iş birimi olarak 
birleştireceğimizi duyurduk. Bu şekilde, yaklaşık 10 milyar 
avro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform 
oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr 
marjı profili hedefi doğrultusunda, portföyümüzü istikrarlı 
bir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sağlıyor. 
Bu durum kendini orta ve uzun vadeli mali hedeflerimizde de 
gösteriyor. Buna ek olarak, 150 milyon avro değerinde hacme 
sahip yeni Girişim Fonu II ve ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi 

Henkel, portföyünü satın 
alımlarla güçlendirdi, 
inovasyona yatırım devam etti
Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alan Henkel, inovasyon alanında 
da 2021 yılında ilerlemeler kaydetti. Henkel ayrıca, 130 milyon avro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek, 
Düsseldorf’ta Yapıştırıcı Teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

Çerçevesi’ de inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli 
bir teşvik sağlıyor. Kurumsal bir marka olarak yeni şeffaf ve 
dinamik görüntümüz ise amaçlarımıza giden yolda bize güç 
katıyor.”

2021 mali yılında Grup satış ve kâr 
performansı
Henkel’in 2021 mali yılında Grup düzeyindeki satışları 20,066 
milyar avroya ulaştı. Bu; yüzde 4,2 oranında bir nominal 
büyümeye ve yüzde 7,8 oranında kayda değer organik satış 
büyümesine karşılık geliyor. Satın alma ve elden çıkarmaların 
satışlar üzerinde gösterdiği etki yüzde -0,1 ile hafif oranda 
negatif oldu. Kur etkileri ise satışları yüzde -3,5 oranında 
negatif yönde etkiledi.

Henkel, Shiseido markasının profesyonel 
iş birimini satın aldı
Henkel, Profesyonel iş birimi portföyünü, 2022 Şubat ayı 
başında Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyo-
nel iş birimini satın alarak daha da güçlendirdi. Bu satın alma 
Shiseido’nun, 2021 mali yılında 100 milyon avrodan fazla satışı 
gerçekleşen profesyonel iş birimine ait seçkin ürünlerini de 
içeriyor. 

Henkel’den Düsseldorf’ta Yeni Global 
İnovasyon Merkezi
Henkel başarılı inovasyonlar alanında 2021 mali yılında 
daha fazla ilerleme kaydetti. Bu alanda, geçen yıl Beauty 
Care ve Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimleri içinde kurulmuş 
olan fikir üretim fabrikaları ve iş geliştirme ekipleri de katkı 
sağladı. Yapıştırıcı Teknolojileri’nde ise, yeni global inovasyon 
merkezi yaklaşık 130 milyon avro değerinde bir yatırım ile 
Düsseldorf’ta açıldı. Yapıştırıcı Teknolojileri bünyesinde 
Şanghay’da açılacak olan bir diğer son teknoloji inovasyon 
merkezinin ise yapımına başlandı. 

Henkel 2021 mali yılında da birçok inovasyonu başarıyla 
piyasaya sundu ve yatırımlarıyla güçlü bir şekilde destekledi. 
Örneğin, Yapıştırıcı Teknolojileri’nde Henkel, otomotiv sek-
törü için sürdürülebilir yapıştırıcı teknolojileri yoluyla termal 
yayılım alanında destek sağlayan çözümleri geliştirerek hayata 
geçirdi. Aynı zamanda, yenilikçi yapıştırıcılar da sürdürülebilir 
ambalajlama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
Yıllık abonelik bedeli 360 TL yerine 300 TL. 

Tel: (312) 495 10 80



82 • MATBAAHABER • SAYI 224 / NİSAN 2022

DÜNYADAN. . . 

Kitapların basımı ve ciltlenmesi 
konusunda uzmanlaşmış lider İspanyol 
dijital baskı şirketi Producciones 
Digitales Pulmen, iki yıl içinde ikinci bir 
SCREEN Truepress 520HD+ kurdu. 
Ayrıca, çeşitli baskı cihazları için baskı 
yönetimi iş akışı oluşturmak üzere 
SCREEN’in EQUIOS PT-R yazılımını 
satın aldı.

Pulmen, Haziran 2019’da ilk Truepress 
520HD+ ürününü satın alarak yedi küçük 
toner baskı makinesinin üretiminin yerine 
kurdu. İşi, kurucu ortaklar CFO María Ángeles 
García ve İK Başkanı María Ángeles Soria 
García ile birlikte yürüten Pulmen CEO’su 
Fernando García Rodriguez, şunları söylüyor: 
“2019’da ilk Truepress’imizi devreye aldığımız-
da, hemen harika sonuçlara ulaştık ve bu da bizi 
çabucak başka bir tane satın almayı düşünmeye 
sevk etti. İki Truepress baskı makinesinin 
eklenmesiyle ciromuzu sadece %60’tan fazla 
artırmakla kalmadık, aynı zamanda müşte-
rilerimize yoğun sezonda bile en iyi hizmeti 
vermek için daha fazla kapasite ile niteliksel bir 
büyüme elde ettik.”

Her iki Truepress 520HD+ baskı makinesiyle 
Pulmen artık yılda 2.5 milyondan fazla kitap 
üretebiliyor. Her iki makine de şu anda 2.500 
kopya baskıya kadar rekabet edebiliyor. 
Rodriguez, şöyle diyor: “Piyasa daha düşük 
kitap tirajlarına doğru ilerliyor. 2.000 kopyaya 

Pulmen’de ikinci SCREEN Truepress Jet 
520HD+ dijital baskı makinesi devrede
Büyüyen Avrupa hedeflerini desteklemek için yatırım yapan İspanyol matbaanın geliri, iki Truepress baskı 
makinesinin kurulumundan sonra yüzde 60’tan fazla arttı

kadar küçük ve orta tirajlar norm haline geli-
yor. Bu, daha geniş bir olasılık yelpazesi sunan 
inkjet teknolojisinin devreye girdiği yerdir.

Bize geleneksel baskı kalitesini dijital 
teknolojinin hızı ve esnekliğiyle sunduğu 
için Truepress’i tekrar tercih ettik. Truepress 
520HD+, maksimum 1.200 dpi çözünürlük ve 
2 pikolitrelik bir damla boyutu sunuyor. Üstelik 
dijital baskı ile yüksek ve düşük baskı tirajı 
arasında kalite farkı yok ve kaliteyi kontrol 
etmek için manuel müdahaleye gerek yok.

Screen SC mürekkeplerinin teknolojisi ve 
ekibimizin profesyonelliği sayesinde, herhangi 
bir işlem yapmadan her tür kâğıda baskı 
yapabildik. Makine, geleneksel bir matbaaya 
benzer baskı kalitesi sağlıyor ve hem enerjiden 
hem de kimyasallardan tasarruf sağlayarak 
karbon ayak izimizi azaltıyor.”

520HD+ baskı hatları, dakikada 150 metreye 
kadar üretime izin vererek Pulmen’in teslimat 
süresini daha da azaltıyor. Rodriguez, bunu 
şöyle açıklıyor: “Bu, satın alma siparişinin 
girişinden ürünün teslimatına kadar sürecin 
geri kalanının otomasyonu ile el ele gidiyor, bu 
da bize çok yönlülük sağlıyor ve müşterilerimi-
ze hızlı ve kişiselleştirilmiş bir yanıt sunmamızı 
sağlıyor. Truepress 520 HD+’nın hızıyla sanal 
stoğu hayata geçirebilir ve gereksiz baskı riskini 
azaltabiliriz.”

Pulmen, tüm baskı makinelerini aynı 
yazılımla kontrol edebilmek için 2020 yılında 
SCREEN’in EQUIOS PT-R yazılımına 
geçiş yaptı. “EQUIOS PT-R, baskı öncesi 
çalışanlarımızın günde iki kat daha fazla baskı 
işi hazırlamasını sağladı” diyen Rodriguez, 
ekliyor: “İstemci tarafından gönderilen 
dosyaların yalnızca tek bir kopyasını ger-
çekleştirmeleri gerekir. Bu, özellikle önceki 
işlerin yeniden baskıları için büyük bir zaman 
tasarrufu sağlıyor.”

İspanya dijital yayıncılık pazarında ileriye 
doğru büyük bir adım atan Pulmen, şimdi 
diğer Avrupa ülkelerindeki fırsatlar için 
sınırın ötesine bakıyor, Fernando Garcia 
Rodriguez iki Screen ve diğer yeni yatırımlarla 
ciroyu ikiye katlayacaklarına inanıyor. Matbaa 
edebiyat kitaplarında ve ambalaj pazarında 
büyürken, ders kitaplarında uzman olmaya 
devam edecek. 

Fernando Garcia, Maria 
Angeles Soria ve Maria 

Angeles Garcia

AMBALAJ 
E T İ K E T

PACKAGING 
L A B E L

&

R E K L A M  TA N I T I M  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.matbaahaber.com
www.dijitalbaskive3d.com
www.ambalajveetiket.com

www.mozaiktanitim.net

Ofset Baskı İçin
CtP Çözümleri

 

Trendsetter Q800 SCU Trendsetter Q1600 / Q2400 / Q3600

Kodak’tan Ambalaj İç�n Tamamlayıcı Yazılım Çözümler�

Baskı Önces� Portal Çözümü

Prepress Portal System
InS�te

Kutu Montaj Yazılımı

Step-and-Repeat Software
Pandora

Renk Yönet�m Yazılımı

Software
ColorFlow

Forma Montaj Yazılımı

Imposition Software
Preps

İş Akış Yazılımı

Pr�nergy

TEKNİK ÖZELLİKLER

En büyük kalıp ebadı: 838 x 1118 mm
Hız: 66 kalıp / saat ( 70 x 100 cm )
Kaset: 120 kalıp kapasiteli
Opsiyonel Punch özelliği
Pozlandırma teknolojisi: Kodak® SquareSpot®
Opsiyonel yüksek çözünürlük özelliği:
4.800 / 5.080 dpi
Yüksek tram sıklığı: 450 lpi
Dinamik Autofocus özelliği
Otomatik ısı kontrol sistemi
Daha çevreci: %40 enerji tasarrufu
Kolay kullanım
Daha az yer ihtiyacı

TEKNİK ÖZELLİKLER

En büyük kalıp ebadı: 1600 x 2083 mm
Hız: 17 kalıp / saat ( 1140 x 1410 mm )
Pozlandırma teknolojisi: Kodak® SquareSpot®
Yüksek tram sıklığı: 450 lpi
Dinamik Autofocus özelliği
Otomatik ısı kontrol sistemi
Daha çevreci: %40 enerji tasarrufu
Kolay kullanım
Daha az yer ihtiyacı
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•	 Kodmark	Etiket,	Durst	Tau	RSC-E	yatırımı	yaptı
•	 İlk	Fujifilm	Revoria	Press	PC1120	kurulumları		
Mayıs	ve	Haziran’da

•	 Üçü	bir	arada	BOBST	MASTERCUT	piyasaya	sunuldu

•	 HP’den	yüzüncü	100K	sevkiyatı
•	 RÖPORTAJ:	Cenk	Tolga	Cengiz	/Aras	Makina	
Teknik	Müdürü

•	 DOSYA:	Ofset	ve	dijitali	bir	arada	verimli	kullanma
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@matsetofficial

35K

8K YÜKSEK HIZ
Etiket üretimi için yüksek kapasiteli dar enli 
dijital baskı makinesi 6K

25K
DİJİTAL ETİKET VE AMBALAJ ÜRETİMİNİN LOKOMOTİFİ  
Esnek ambalaj ve etiket üretimi için dijital çözüm

GELECEK KARTON AMBALAJDA  
B2 boyutunda dijital karton ambalaj makinesi

TÜM İŞLERİNİZ İÇİN SÜREKLİ ÜRETKENLİK 
Etiket üretimi için dar enli dijital baskı makinesi

HP INDIGO  
ETİKET VE 
AMBALAJ
DİJİTAL BASKI MAKİNELERİ

SCAN ME

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Gelecek dijitalde. 25 yıllık tecrübesi ile dijital pazarı geliştiren HP Indigo sizi başarının ötesine geçmeye davet ediyor. 
HP Indigo dijital baskı makinelerine yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olamaz!

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. 
İstanbul: +90 212 270 0595, Ankara: +90 312 395 6740  

İzmir: +90 232 449 3222,  www.matset.com.tr


