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A látogatók a svájci Luzernben, február 
25. és 28. között csodálhatták meg a digi-
tális tekercses és íves nyomtatás mintái-
nak tucatjait, melyek az ofszetet is felül-
múló eredményre képesek. Mindez remek 
példája annak, hogy a kereskedelmi 
nyomtatás hogyan válthat magabiztosan 
analóg gyártásról digitálisra.

Az ofszethez hasonló magas minőség mellett a 
bemutatásra kerülő Ricoh Pro™ VC70000 inkjet, 
tekercses nyomógép élőbemutatón gyártotta a 
következőket:

 � A Lucerne útikalauz élőben történő nyomta-
tása 150 g/m2-tömegű Stora Enso LumiSilk pa-
pírra, 100 m/perces sebességgel és offline egy 
Hohner irkatűzővel. 
 �Wild about Twickenham kávézóasztali könyv 
nyomtatása, Stora Enso LumiArt fényezett 150 
g/m2-tömegű papírra, majd offline a Meccano-
tecnica által összefűzve. 
 � Egy négyoldalas A4-es, személyre szabható utal-
vány nyomtatása, kiemelve a költséghatékony 
kreativitást. Mindezt egy Stora Enso LumiSilk 
150 g/m2-tömegű tekerccsel, Hunkeler leteker-
cselőn, vágón, hajtogató gépen, majd kombi-
nálva egy Horizon hajtogató géppel.
 � A helyszíni szórólapok Arctic G-Print matt 
100 g/m2-tömegű mázolt papírra 150 m/per-
ces sebességgel készültek a Pro VC70000 rend-
szeren. 
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„A Pro VC70000 szabadalmaztatás alatt álló szá-
rítója egy jelentős akadályt győz le, amely eddig 
nem tette lehetővé, hogy a kereskedelmi vállal-
kozások teljesen kiélvezhessék a gyors és költ-
séghatékony tekercsnyomtatást” – mondta Eef 
De Ridder, a Ricoh Europe Kereskedelmi és Ipari 
Nyomtatási üzletág alelnöke. „Ezen folyamat ki-
hagyása nagyobb gyártási rugalmasságot tesz le-
hetővé, miközben a magas gamutértéket adó tin-
táink a legkiválóbb minőséget biztosítják. Ez a 
nyerő kombináció, amit a versenyképes kereske-
delmi nyomtatványok megrendelői nem hagy-
hatnak figyelmen kívül.” 

Végül, de nem utolsósorban, kreatív szóróla-
pok kerültek nyomtatásba többfajta médián is, a 
Ricoh Pro™ C9200 íves színes, digitális nyomta-
tó segítségével.

A Müller Martini végezte a kötészetet a Ricoh 
Pro™ VC40000 tekercsnyomtatóból CVG Matt 
90 g/m2-tömegű papíron, amely bemutatta a va-
lódi igény szerinti nyomtatást nyolc különböző 
színes könyv példáján keresztül, változtatható 
méretekkel.

Most először állt össze a Ricoh ennyi finiser- 
specialistával az eseményen. A számos piaci szeg-
mens is bizonyítja a Ricoh Pro VC70000 inkjet 
technológiával dolgozó digitális nyomógép sok-
féle alkalmazhatóságát a napi munka során.
További információk: www.ricoh.hu 
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