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A Vinyl Grafik Studio Roland /EFI/Tecco
nyomtatórendszere a világon az els� oldó-
szeres bázisú tintasugaras gyártórendszere,
amely megkapta a „FOGRA Validation
Print” certifikációt.

A „FograCert Validation Printing System” tanú-
sítvány meger�síti azt a tényt, ez a rendszer a szab-
ványos nyomdaipari folyamatokba illeszthet�,
magas min�ség� végterméket állít el�. A rend-
szer megfelel az ISO-12647 szabványban fog-
lalt min�ségi el�írásoknak. A színhelyességi és
megbízhatósági szempontok alapján összeállí-
tott mérések eredményeit a független FOGRA
szervezet ellen�rizte.

Az igen szigorú követelmények teljesítését
jobbára eddig a nyomdagépek, proof-nyomtatók,
digitális nyomdagépek teljesítették, melyek tech-
nológiája eltér az oldószeres nyomtatókétól.

Az els� FOGRA certifikált tintasugaras rendsze-
rek a hiteles proofot el�állító, dedikált proof rend-
szerek voltak (pl. DuPont-EPSON, Creo-Iris stb). 

A certifikáció által támasztott követelmények
teljesítése általában meghaladja az oldószeres
nyomtatók képességeit, mivel a mér�ábrák eltéré-
sei az oldószeres festékekkel készült nyomatokon
nagyobbak, mint a szabványban megengedett.

Ezen mér�ábrákkal többek között vizsgálha-
tó a színhelyesség, az egyenletesség (ez fontos
pl. a nagy egyszín� felületeknél: „flekk”-nyom-
tatás), részletesség, felbontás, szabványos adat-
kezelés (azaz, tényleg az van-e a nyomaton, ami
a digitális állományban) stb.A nyomatokat a szab-
ványban meghatározott id� elteltével meg kell
ismételni. 

A széles formátumú rendszerek eddig nem
voltak elég pontosak a FOGRA kritériumainak
teljesítésére. Egyrészt az oldószeres festékek el-
tér� gamutja (színterjedelme) miatt. Például a sár-
ga nem elég sárga, hanem zöldes vagy pirosas
árnyalatba hajló a szabványhoz képest, vagy
a magenta túl kékes színezet�, esetleg pirosba
hajló. Ezért aztán a végeredmény más lesz a nyom-

datermékhez vagy a hiteles proof-hoz képest.
Másrészt a fejmozgás vagy anyagtovábbítás tech-
nikája miatt nehézséget jelenthet az egyenletes
nyomtatás vagy példányszámnyomtatás. Ez mé-
résekkel kimutatható.

A Vinyl Grafik Studiónak az EPS-Team segít-
ségével sikerült a világon els�ként olyan össze-
hangolt rendszert összeállítania az oldószeres
Roland nyomtatóra alapozva, amely beilleszt-
het� a szabványos ipari folyamatokba úgy, hogy
közben teljesíti a nyomdai szabványban el�írt
követelményeket. Ezzel megel�zve a sokkal na-
gyobb, akár nemzetközi cégeket, gyártókat, akik
szintén dolgoznak azon, hogy oldószeres rend-
szereik megszerezzék a FOGRA certifikációt.

A Roland VersaCAMM VS sorozatú nyomtató
a megfelel� TECCO gyártmányú  média alkal-
mazásával és az EFI Fiery XF Rip szoftver vezérlé-
sével olyan rendszert alkot, amely képes az ISO
12647 szabvány vonatkozó el�írásainak teljesí-
tésére. Ezzel megnyílt az út a nyomdaipari fel-
használók részére. Nyomdai munkafolyamataik-
ba illesztve lehet�ségük van új piaci potenciál
kiaknázására, mert a rendszerrel el�állított vég-
termék is megfelel a nyomdaipari el�írásoknak.  

Fogra tanúsítványt kapott 
a Roland VS VersaCAMM
A VILÁG ELS� OLDÓSZERES ALAPÚ FOGRA CERTIFIKÁLT RENDSZERE




