Service – det er også os!
I sidste nummer af nyhedsbrevet skrev vi om vores forskellige serviceaftaler, i dette nummer synes vi at vi vil
præsentere de personer som udfører service på Presstek og Basysprint:

Henrik Schrøder

Henrik Schrøder er
et kendt ansigt
i den grafiske
branche. Han er
oprindeligt uddannet reprofotograf,
men havde et
naturligt flair for
teknik og har arbej
det som tekniker på reprokameraer,
fotosættere, Mac’er, fremkaldere og
CTP anlæg i mange år.

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen
har altid interesseret sig for teknik
og er uddannet
styrings- og
reguleringstekniker.
Thomas har
erfaring med PLC
programmering
og fejlfinding på avanceret proces
anlæg. Thomas har tidligere været
ansat hos Glunz & Jensen.

Poul-Martin Andersen
Poul-Martin
Andersen har
ligesom sine 2
kollegaer befundet
sig godt i den
grafiske branche
i mange år. Han
er uddannet svagstrømstekniker, og
har tidligere arbejdet som tekniker og
instruktør hos Purup både i Danmark
og udlandet.

Ring til os – vi glæder os til at udføre service på Basysprint og Presstek maskiner.

Nyhedsbrev09-2008
Ny Ryobi forhandler i Danmark
Printech er pr. 1. september ny forhandler af Ryobi trykmaskiner. Vi har gennemgået Ryobi’s
produkter og kan kun sige at det er utroligt at der ikke står flere nye maskiner her i landet.
Det er et helt fantastisk produktprogram Ryobi har opbygget.
Ryobis produktsortiment spænder vidt –
fra DI-maskinen Ryobi 3404X-DI i
A3-format til det nye flagskib i B1format, Ryobi 1050 (billedet).
Sidstnævnte, der fik sin debut på Drupa
i år, kan leveres med fire, fem eller seks
trykværker og trykker i 71 x 105 centimeter
(model S) eller i 77 x 105 centimeter (model XL).

Efterårstilbud

www.ryobi.de
Trykværket er opbygget omkring en dobbeltstor
modtrykscylinder og dobbeltstor overføringscylinder, som giver en jævn og ridsefri transport af op
til en millimeter tykke ark. Som option fås blandt
andet et in-line kvalitetssikringssystem, der måler
farvedensiteten under produktion, og et nyt trykkontrolsystem giver løfte om hurtigere indkøring af
nye jobs hurtigere.

Termoplader
Printech kan tilbyde MasterPlate termoplader til super-attraktive priser!
Så hvis du har en Screen, Fuji eller Kodak termo CTP, så ring til os og få et
godt tilbud!

Rensevæske til afvaskning
Besma Auto 2000, mal kode: 1-1
Besma International Chem a/s er en dansk kemifabrik fra 1976 med mange års
erfaring indenfor den grafiske branche har udviklet Auto 2000 rensevæske til
afvask og rengøring af trykmaskiner både automatisk eller manuel afvask.
På trods af den lave mal kode er Besma Auto 2000 yderst effektivt, og flere
kunder har oplevet et væsentlig lavere forbrug, efter overgangen til Besma.

Ryobi har naturligvis også maskiner i det populære ”halvarks-format” 52x74 i både 4,5,6,8,og 10
farvet, med vende og lak muligheder.

Emulgerbar opløsningsmiddelbaseret rensevæske til afvaskning af trykfarve på valser
og gummiduge. Afhjælper og hindrer korrosionsudfældning. God afvaskningsevne.
Hurtig fordampning. Lavt aromatindhold. Kan efterskylles med vand.
Findes i 10, 20 og 210 liters dunk/tromler.
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Olaf Petersen (Ryobi), Preben Røikjær (Printech),
Henriette Møller (Printech), Carsten Thorbøll
Hansen (Printech), Horst Steppat (Ryobi)

Printech ApS · Baldershøj 11 D · DK-2635 Ishøj ·
Tel +45 7240 6242 · Fax +45 4441 6242 · info@printech.dk · www.printech.dk

Lad os sammen sætte Ryobi på landkortet igen.
Ring til os på telefon 72 40 62 42, vi kan
selvfølgelig også levere service til eksisterende
Ryobi.

Ring til os så regner vi rabatten ud!
Jo mere du køber jo mere kan du spare! Det er filosofien bag Printechs brede forbrugsvare sortiment, som
udelukkende består af kvalitetsprodukter.

Udover den prismæssige gevinst opnår du også at:
•	Dine indkøb bliver nemmere, du skal kun ringe til ét telefon nummer for at få alle dine daglige
forbrugsvarer.
•	Personlig betjening, Printech er altid klar ved telefonen til en branche-snak
•	Hurtig levering
•	Én faktura – nemmere for bogholderiet

Printech er leveringsdygtige i følgende forbrugsvarer:
Agfa fotosats film
Agfa offset plader
Presstek kemifrie offset plader
StarPlate offsetplader til analog pos/neg.
MasterPlate offsetplader til termo og violet CTP
Tetenal kemi
Imaf kemi
Vulcan gummiduge
Underlagsark
Farvekassefolier
Afvaskningsklæde
Horstman Steinberg trykfarver
Prisco fugtevandstilsætning – også alkoholfri
KLS sprøjtepulver
Besma rensevæsker
Canon inkjet papir og blæk

– få bedre bundlinje med UV-CTP!
Vi er glade for den opmærksomhed UV-CTP efterhånden har fået, og vi
er specielt glade for de positive meldinger vi får fra tilfredse Basysprint
kunder. Kunder som i kortere eller længere tid har draget fordel af
den analoge plade både prismæssigt og kvalitetsmæssigt.
Og nu kan trykkerier med pladeformater op til 680 x 830 mm også få
en Basysprint der passer deres produktion.
UV-Setter 400 findes enten med lamper eller dioder
for øget produktivitet, og kan købes i en manuel udgave og senere opgraderes med single kassette
eller multikassette.

Regne eksempel:
 TP plader, termo el. violet kr.
C
Analog plade
kr.
Besparelse pr. stk.
kr.

33,18,15,-

Ved et årlig pladeforbrug på 4000 m2:
svarer det til en årlig
besparelse på
kr. 120.000,-

Ring og lad os regne din besparelse ud med Basysprint UV-CTP!

Belys pladen,
skyl med vand,
Brug kun vand.

tryk
Kemifrie CTP løsninger fra Presstek.

1 Belys pladen 2 Skyl med vand
Presstek CTP løsninger gør vejen til tryk enklere ved at
fjerne kemi fra pladefremstillingen. Du sparer tid, plads
og penge, og er med til en positiv miljø påvirkning.
Presstek Anthem Pro, med den nye Pro Graning teknologi,
sammen med Presstek Dimension CTP systemet, giver dig
den dynamiske kombination af produktivitet og profit.
Lyder det godt?

3 Tryk

Ægte kemi-frit sytem som giver besparelser
nu og senere.
• Ingen fremkalder
• Ingen gummi

• Ingen bortskaffelsesproblematikker
• Ingen negative miljø påvirkninger

Voks med din produktivitet
og din forretning.
• Fantastisk stabilitet
• Hurtigere vej til færdigt arbejde
• Mindre makulatur
• Kompakt design
• Færre kostbare fejlmuligheder.

Presstek Dimension Excel Chemistry-Free CTP Solutions.

Ny Anthem Pro med Pro Graining.
Fantastisk høj punktkvalitet.
• Udviklet til Presstek Dimension termo CTP
• Optimeret vand/farve balance
• Forbedret farve stabilitet og tryk egenskaber
• Mindre makulatur
• Miljø rigtig

