News

Ny Xerox partner
Printech kan nu tilbyde hele Xerox’s produktlinie til kunder i Danmark og
Sverige. Xerox har et fantastisk produktprogram lige fra den lille kontor
printer til de helt store digitale trykmaskiner, der kan klare printvolumen i million størrelsen.
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På IPEX messen tidligere i år oplevede
vi med selvsyn den store opmærksom
hed og begejstring fra kunderne, da
de så Xerox 1000 med dry ink, og
hvad den kan præstere. Markedet
for digitale print er et voksende
marked. 80% af alle trykopgaver
har under 5000 i oplag, og hurtig
levering bliver mere og mere vigtigt
for slutkunderne. Dette gør digitaltryk
til en trykmetode, man som trykkeri
bør overveje. Digitalt tryk åbner op
for nye opgaver, såsom: fotobøger,
personlige kalendere, one-to-one
marketing, web-to-print for bare at
nævne nogle af mulighederne.
Printkvaliteten på Xerox maskinerne
ligger helt i top, og med ORIS
PressMatcher software er det let at
få maskinerne til at køre efter Fogra

Kontor:

Tommy Ormstrup, Carsten Hansen,
Jan Rasmussen og Henriette Møller er
klar med seriøs og kompetent rådgivning
i valg af Xerox maskiner

Validation Print standarden, så du
opnår en ensartet høj kvalitet hver
gang. Hos Printech ved vi, hvad
trykkerierne forventer af en grafisk
leverandør, og vi er parate til at yde
den service og vejledning, der skal
til, hvad enten det er det første skridt
ind i den digitale verden eller en
udvidelse af maskinparken.

Til kontor brug er det den fuldstændig
unikke Xerox ColorCube, som har taget
kunderne med storm. ColorCube
bryder prisbarrieren for farveprint
samtidig med, at maskinen er yderst
miljøvenlig. Ring til Jan eller Tommy
og hør mere om ColorCube. Tommy
og Jan er nye ansigter hos Printech,
men har mange års erfaring i salg
og rådgivning i indkøb og produkt
sammensætning indenfor kopi og
print. Vi er glade for at have 2 så
kompetente medarbejdere hos
Printech, og håber vore kunder vil
gøre brug af deres ekspertise.

Baldwin
Fogra godkendt afvaskning

ORIS Certified produkter

Baldwin har udvidet deres sortiment med de nye tekno
logier, så sortimentet nu spænder over:

Farvefakta i stedet for gæt-værk

•
•
•
•

PrePac ® imprægnerede afvaskningsruller
DryPac slidstærk, fnugfri afvaskningsruller
JumboPac, som DryPac bare i 500 meters ruller
CleanPac til hænder eller trykmaskine i smart emballage

Anvend Fogra standarden på skærm,
prøvetryk, print og tryk
ORIS software sikrer dig ensartede farver i hele
produktionen, dette gøres enkelt og effektivt med
måle-baseret kvalitets sikkerhed. Printech tilbyder
gratis opmåling af din skærm, prøvetryk eller
digitaltryk, så får du ren besked.

Alle Baldwin produkter er Fogra certificerede og kan
købes hos Printech til attraktive priser.
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Verdens bedste inkjet papir

ORIS PearlPROOF prøvetrykspapir med den unikke
ultra-fine nanoporous coatning, giver en meget høj blæk
densitet, en mere ensartet blæk absorption, bedre
skygge detaljer, større farveområde og hurtigere tørring.
Ring og rekvirer en prøve.

Presstek – kemifri pladeproduktion
Her har vi en 100% kemifri
plade, som kun ved ”fremkaldning” i vand, er klar til tryk.
Presstek ægte kemifri Aurora Pro termoplader har fuld
kontrast, nedsætter ikke hastigheden på din CTP maskine,
giver hurtigere indretningstid i trykmaskinen og kan hånd
teres i fuldt dagslys både før, under og efter eksponering.
Ring til os og hør hvordan Presstek plader
kan gøre din forretning mere miljørigtig,
rentabel og konkurrencedygtig.
Hvis du ikke har en thermo CTP maskine, eller den du har
trænger til udskiftning, er Printech også leveringsdygtige i
thermo CTP maskiner i formater fra GTO til 70x100.

Basysprint – verdens mest solgte UV-CTP maskine
UV-CTP har efterhånden bevidst sit værd. Maskinerne er solgt i tusind-vis verden over og mange
kunder har draget fordel af den analoge plade både prismæssigt og kvalitetsmæssigt.

Let integration

Basysprint kan let integreres i ethvert workflow.
Maskinerne er alle udstyret med en 1-bit controller
som kan modtage rippede data fra alle moderne rip
& workflow systemer.

Ultimativ belysnings kvalitet
Traditionelle plader og mindre kemi

BasysPrint CTP maskinen belyser traditionelle offsetplader
med UV i stedet for de meget dyre CTP plader til thermisk
eller violetbaserede systemer. Alene differencen på
pladeprisen kan finansiere en stor del af investeringen i
maskinen. Desuden er der en meget stor besparelse på
fremkalderkemi, da pladerne kun kræver 40 ml. pr. m2
og ikke kræver preheatning i fremkaldemaskinen.
Med BasysPrint UV-Setter, får du alle fordelene ved CTP,
kombineret med trykplader du kender og er fortrolig med
de mest stabile og tolerante plader der findes.

Presstek – digital offset
Udover fremstilling af kemi frie plader er Presstek også
udvikleren af DI (Direct Imaging) og har blandt andet en
340 x 460 mm digital offset maskine, der trykker op til
7.000 ark i timen.
Disse digitale trykmaskiner er perfekte til tryk oplag mellem
500-20.000 ark og kan levere en sidepris på mindre end
18 øre/side for et 4-farve job med 1.500 i oplag.
Mange virksomheder har allerede stor succes med at
kombinere en Presstek digital offset maskine med f.eks.
Xerox maskiner og deres store trykmaskiner.
Presstek DI maskiner bygger bro mellem små oplag på digital
toner maskiner til større oplag på 70x100 offset maskiner.
• Øger konkurrenceevnen og profitten på små oplag.
• Minimerer leveringstiden på små oplag.
• Minimum makulatur.
• Maximum produktivitet.
Vi kommer gerne ud til dig og fortæller nogle af de succes
historier andre virksomheder har oplevet med deres Presstek DI.

Fogra – Graphic Technology Research Association – har
testet forskellige CTP systemer og sammenlignet kvaliteten
af de belyste plader. Basysprint fik topkarakter for den
ultimative belysnings kvalitet, da Basysprint belyser helt
ned til 10 micron spotstørrelse.

Flexibel

Der findes en Basysprint til enhvert pladeformat: fra
små plader i format 200 mm x 200 mm til meget store
formater op til 1.580 mm x 3.270 mm. Ligesom det er
muligt at få præcis det punch system, der passer til din
trykmaskine og produktion.

Ryobi: Den mest solgte trykmaskine
i Norge – og den 3. mest solgte i Sverige!
Det er selvfølgelig ikke uden grund at Ryobi er med i toppen
i Europa. Alle maskinerne er opbygget med en dobbelt stor
modtrykscylinder og dobbeltstor overføringscylinder, som
giver en jævn og ridsefri transport af op til en millimeter
tykke ark. Ryobis produktsortiment spænder vidt – fra det
populære 52 format over de mange modeller i ”halvarks
formatet” til det nye flagskib i fuldformat. Tag med Printech
og oplev Ryobis flotte Europæiske demolokale i Hamborg.
I Hamborg kan man blandt andet se den unikke 920-serie
– som kan trykke 8 sider A4 eller A1 plakater til 4 siders pris!
Den eneste offsetmaskine i verden i format 920 x 640 mm
kommer fra Ryobi. Ryobi 920-serien fylder ikke mere end
en halv-arks maskine og er også prissat som en sådan. På
trods af dette, kan maskinen trykke i fuld A1 format.

Carsten Hansen i Ryobi’s flotte demolokale

For de miljø bevidste er det også interessant at opleve
Ryobi med den innovative UV LED teknologi.
UV LED anvender 4W dioder i stedet for lamper, hvilket
giver nogle ”indlysende” fordele:
•	80% mindre energiforbrug
•	Ingen ozon
•	Ingen varme – kan trykke på alle materialer også tynd
folie
•	Dioder har en 10-15 gange længere levetid end
lamper.
•	Dioder kan tænde og slukke og behøver ingen
opvarmning/nedkølingstid.
Denne teknologi blev vist på en Ryobi 920-serie, og
mange store Tyske emballagetrykkerier, viste stor interesse
for de miljømæssige og produktionsmæssige fordele.

Ryobi 920 med UV-LED

Professionel service til din trykmaskine:
Trænger din trykmaskine til et kærligt eftersyn eller en større
Reparation, kan Printech sørge for dette. Niels Bruun har
mange års erfaring i servicering af trykmaskiner – store som
små, og Torben Høy er en erfaren trykinstruktør, der også
gerne justerer valser og sørger for at trykkvaliteten er i top!
Niels Bruun
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Torben Høy
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