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ALL PACK 2012 - un eveniment
complex,  dedicat specialiætilor din
domeniu printului æi ambalajelor

În perioada 31 octombrie - 04 noiembrie
2012, Centrul Expoziåional ROMEXPO, Pavi -
lionul A, va gãzdui cea mai importantã expoziåie
internaåionalã din România adresatã furnizorilor
de materiale, ambalaje, maæini æi echipamente
specifice - ALL PACK 2012.

Interviu cu Doamna ANCA VÃRZARU,
Specialist Marketing
MACH FTD, participant la
ALL PACK 2012

MACH FTD este una
dintre cele mai importante
companii integratoare de
echipamente industriale din
Romania.

Alãturi de firme de renume cu profil de
activitate similar, reprezentanåii MACH FTD au
ales sã participe în acest an la târgul ALL PACK,
eveniment pentru care se vor pregãti cu
seriozitate æi profesionalism, dupã cum însãæi
Doamna ANCA VÃRZARU, Specialist
Marketing MACH FTD, povesteæte în urmãtorul
interviu acordat organizatorilor târgului ALL
PACK:

1. Ce fel de produse comercializeazã
compania MACH æi cine sunt clienåii ideali pentru
echipamentele importate de firma Dumneavoastrã?

Compania MACH FTD acåioneazã pe
piaåa din România ca æi integrator de
echipamente industriale. Printre furnizorii noætri
de soluåii æi echipamente se numãrã: Domino
Printing  din Marea Britanie pentru echipamente
de inscripåionare cu jet de cernealã, lasere,
echipamente de marcare prin termotransfer,
echipamente de etichetare. Tot din Marea
Britanie colaborãm cu Pryor care ne oferã
echipamente de marcare prin micropercuåie æi
lasere industriale æi Conveyor Units care ne oferã
sisteme de conveioare.

Dintre partenerii noætri din Italia amintim:
Aetna Group pentru sisteme de împachetare,
înfoliere, formare æi sigilare cutii æi Altech cu
sisteme de printare æi aplicare etichete. Din
Suedia compania ABB ne oferã roboåi industriali
iar Flexlink, sistemele de conveioare.
Echipamentele semiautomate de legat cu bandã
paleåi sau alte produse voluminoase (strapping)
le primim din Germania de la ErgoPack. Geppert
din Germania ne oferã sisteme de conveioare cu
bandã. Furnizorul Smi Handling Systeme ne
oferã sisteme de manipulare bazate pe tehnologia
vacuum.

Cu Olanda colaborãm prin Ambaflex cu
sisteme speciale de conveioare. Ishida din
Japonia ne oferã echipamente de cântãrire
dinamicã si multihead. Cu Econocorp din SUA
colaborãm pentru echipamente de ambalare iar
Soco System din Danemarca ne oferã conveioare
æi linii automate de împachetare. Mach FTD
dezvoltã în permanenåã un sistem bazat pe
diversificarea produselor æi serviciilor oferite.
Datoritã acestui fapt, foarte mulåi clienåi sunt
interesaåi de soluåii complete de automatizãri ale
liniilor de producåie. Noi gãsim rezolvarea pentru
proiectarea æi implementarea aplicaåiilor
complexe. Clienåii noætri sunt în zona de
producåie industrialã, alimentarã, zona food, zona
de distribuåie (depozite, logisticã), zona de
producåie farmaceuticã (fabrici de medicamente),
industria bãuturilor si cea a lemnului (producåia
de mobilier), industria construcåiilor (producåia
de adezivi, cãrãmizi) etc. 

2. Ce caracteristici ale echipamentelor
MACH le fac diferite æi interesante pentru clienåii
din industria de ambalaje, etichetare æi marcare?

Compania noastrã este unic partener
pentru firma Domino din Marea Britanie, lider
mondial în producåia de imprimante cu jet de
cernealã æi lasere industriale pentru marcare æi
codificare. Domino Printing æi-a construit o
reputaåie la nivel mondial, fiind cunoscutã pentru
dezvoltarea continuã æi fabricarea tehnologiilor
de inscripåionare adaptate nevoilor
producãtorilor, stabilind noi standarde în
industrie în termeni de calitate æi fiabilitate.

În ceea ce priveæte ceilalåi parteneri,
oricare ar fi varianta aleasã, clientul poate avea
garanåia cã întotdeauna se va gãsi soluåia optimã
pentru aplicaåia sa. Indiferent de partenerul ales,
oferim clienåilor noætri sisteme de înaltã
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performanåã în industrii diferite: industria
alimentarã, cea chimicã, industria farmaceuticã,
metalurgie, industria auto, tipograficã, lemn æi
mobilã, industria electronicã æi electrocasnicã æi
IT iar lista continuã. Compania noastrã
garanteazã calitatea, siguranåa în exploatare æi
trasabilitate, costuri funcåionale reduse, prin
materialele consumabile economice pe care le
folosim pentru echipamentele noastre.

3. Care este percepåia Dumneavoastrã faåã
de piaåa de profil din România?

Referitor la zona de echipamente
industriale æi zona de ambalaje æi consumabile
pentru procesul de producåie, cerinåele impuse o
datã cu integrarea în Uniunea Europeanã necesitã
dezvoltarea æi implementarea permanentã a celor
mai noi tehnologii, indiferent de profilul de
producåie ales.

Mach FTD åine pasul cu toate aceste
dezvoltãri æi încearcã sã aducã pe piaåa din
România tehnologia necesarã împreunã cu cele
mai bune materiale æi ambalaje pentru producåie
(folii, benzi de legat, cerneluri, etc). Trebuie sã
åinem cont de faptul cã toate aceste tehnologii
trebuie sã îndeplineascã normele Uniunii
Europene cu privire la protecåia mediului
înconjurãtor. Prin urmare, se folosesc din ce în ce
mai des materiale reciclabile, biodegradabile,
prietenoase cu mediul înconjurãtor.

4. Ce noutãåi veåi prezenta anul acesta
vizitatorilor târgului ALL PACK? Vor fi oferite
cu discount-uri speciale?

Anul acesta la All Pack noi suntem cei care
creazã piaåa, aducând cele mai noi tehnologii în
domeniile marcãrii æi inscripåionãrii industriale în
zona de laser Domino, echipamente de printare
cu jet de cernealã, sisteme de marcare prin
termotransfer æi sisteme de printare æi aplicare
etichete.

La aceastã expoziåie, noi suntem primii din
Romania care aduc sistemul ErgoPack. S-au
descoperit cele mai bune metode de ambalare æi
noi dispunem de ele printr-o colaborare cu
ErgoPack, compania din Germania condusã de
inventatorul sistemului de ambalare cu bandã
strap pentru paleåi, dl. Andreas Kimmerle.
Sistemul este o maæinã semiautomatã de legat cu
bandã paleåi sau alte produse voluminoase
(strapping). Atâta vreme cât mii de ambalaje
trebuie împachetate în fiecare zi, noul echipament

ne pune mult în faåa competitorilor pe noi, cât æi
pe clienåii care-l achiziåioneazã, pentru cã noi am
ales calea ergonomicã si economicã de ambalare.

ErgoPack reprezintã modul elegant de a
folosi banda de ambalare pentru paleåi, un mod
rapid, sigur æi eficient. Clienåii care ambaleazã
manual vor aprecia imediat beneficiile ErgoPack
dintre care amintim: ergonomia - durerile de
spate cauzate aplecãrilor repetate nu vor mai
exista datoritã modului inteligent de acåiune a
echipamentului - sistemul Chainlance – un braå
cu lanå care conduce banda sub palet avansând
cãtre operator. Acesta trebuie doar sã ia banda æi
s-o potriveascã sistemului de sigilare. În
momentul urmãtor banda este întinsã automat æi
prinsã de paletul încãrcat, acesta fiind tot
procesul de ambalare. Alt beneficiu de care
dispunem folosind echipamentul ErgoPack este
rapiditatea - sistemul ambaleazã produsul într-un
timp mult mai rapid faåã de ambalarea manualã.
Totodatã, le oferim clienåilor o perioadã de
instruire, tot ceea ce trebuie sã cunoascã referitor
la echipament este explicat, demonstrat æi
exploatat în perioada de training.

Anul acesta ne prezentãm æi cu Telerobot:
partener nou, lider pe piaåa europeanã în
proiectarea æi construcåia de maæini æi sisteme de
automatizare pentru procesele de producåie.
Telerobot æi-a câætigat, de-a lungul anilor de
experienåã, competenåe în ceea ce priveæte
maæinile avansate, roboticã, automatizare,
cercetare æi dezvoltare în toate domeniile
interdisciplinare care presupun integrarea
mecanicã, electronicã æi informaticã. Acest
partener ne oferã o gamã largã de mecanisme de
ghidare, automatizare a diferitelor operaåii,
senzori, proiecte speciale etc.

5. Cum vã veåi pregãti anul acesta pentru
participarea la târgul ALL PACK?

Anul acesta vom oferi o demonstraåie cu
produsul ErgoPack folosind un palet de mici
dimensiuni pe care vom aæeza echipamentul.
Instalaåia respectivã va fi centrul privirilor la
expoziåie, de aceea va fi în funcåiune tot timpul. 

Pe lângã inovatorul ErgoPack, vom mai
prezenta æi alte echipamente marca Domino:
maæini de inscripåionat ink-jet care permit
realizarea de coduri de calitate excelentã pe orice
suprafaåã, la viteze mari de marcare, cu un cost
redus al inscripåionãrii pe unitate de produs, seria
G tot de la Domino Printing care reprezintã cea
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mai bunã soluåie de imprimare cu cernealã
termicã (Thermal Inkjet), echipamente din seria
V care asigurã imprimare de calitate pe materiale
flexibile ca: folie netedã æi hârtie lucioasã,
aluminiu flexibil, etichete, hârtie, polipropilenã,
polietilenã. Mai prezentãm seria M de la acelaæi
Domino, serie ce prezintã echipamente de
printare æi aplicare de etichete pe produs. Prin
aceastã tehnicã se pot aplica etichete pe produse
aflate în miæcare. Vom mai prezenta diferite
proiecåii æi filme despre sistemele noastre de
ambalare, proiecte complexe realizate de cãtre
compania noastrã.

6. Aveåi un mesaj pentru viitorii
participanåi la târgul ALL PACK?

Participarea la un târg de specialitate este
foarte importantã pentru lansarea de noi
echipamente æi pentru prezentarea tendinåelor din
tehnologie. Interesul pentru echipamentele
industriale este în continuã creætere, participarea
la un astfel de eveniment fiind una dintre cele mai
eficiente modalitãåi de promovare. La expoziåie
se pot stabili contacte directe cu vizitatori de
specialitate, potenåiali parteneri æi se pot
consolida relaåiile de afaceri existente. În acelaæi
timp, existã posibilitatea organizãrii unor
demonstraåii practice în faåa vizitatorilor cu
proiecte clare de investiåie.

Pentru mai multe detalii, vizitaåi 
www.all-pack.ro

Luna aceasta are loc cel mai aæteptat
moment din industria tiparului digital din
România!

Între 19 æi 22 septembrie, Romexpo va
gãzdui cele mai noi echipamente,
consumabile, materiale pentru imprimare,
software, cele mai performante servicii
pentru graficã, tipar digital æi semnalisticã. 

Evenimentul este atracåia anului pentru
toåi producãtorii publicitari, dar æi pentru
reprezentanåi ai agenåiilor de publicitate,
directori de marketing æi specialiæti în design
interior, interesaåi de cele mai recente
realizãri cu un impact maxim pe piaåã. 

Întrucât participarea la un târg
specializat reprezintã o modalitate eficientã
de promovare, companiile expozante nu vor
rata æansa de a se întrece în oferte æi în
demonstraåii live. 

Imprimantele fac legea în artã !
Între orele 12:00 - 13:00, specialiætii în

tipar digital vor fi invitaåi sã-æi arate “super-
puterile”! Vor printa cu echipamentele
expuse o imagine furnizatã de organizatori.
Toate lucrãrile vor fi aæezate în Galeria de

artã digitalã, un loc ce le va permite
vizitatorilor sã afle mai multe despre
calitãåile tehnologice ale imprimantelor
dintr-o singurã privire. Fiecare print va purta
semnãtura firmei æi a echipamentului
utilizat, iar vizitatorii vor fi invitaåi sã se
fotografieze în faåa Galeriei de artã digitalã. 

Fotografiezi? Câætigi cât ai face CLICK! 
Espson va organiza un concurs pentru

toåi mânuitorii de aparate foto. Tema este
“Fotografia de reportaj”, iar task-ul
participanåilor este acela de a surprinde
instantanee cât mai reuæite în interiorul
târgului. Specialiætii Epson le vor tipãri pe
cele mai bune æi le vor expune în mijlocul
vizitatorilor. În ultima zi a târgului, va avea
loc jurizarea si premierea celor mai bune
douã fotografii realizate la Digital Print &
Sign!

Organizat o datã la doi ani, Digital
Print & Sign s-a dezvoltat ca o secåiune
distinctã a celui mai mare târg dedicat
industriei de tipar (digital, offset si flexo) æi
semnalisticii – Print & Sign.

DIGITAL PRINT & SIGN, un “must-attend” pentru
specialiætii producåiei publicitare
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Controlul culorii este una din cele
mai discutate probleme în industria
serigraficã. Cererea de cerneluri, de o
anumitã culoare, cât mai specificã æi cât
mai precisã, a devenit tot mai mare.
Astfel, serigrafiætii au început sã
investeascã foarte mult în echipamente
pentru controlul culorii.

Aspectul imprimãrii este influenåat
de o serie de factori, dar dacã se
cunoaæte modul în care aceætia
actioneazã, nuanåa de cernealã se va
putea prepara cât mai aproape de
cerinåele imprimãrii.

Pentru a înåelege mai bine rolul
fiecãrui factor care influenåeazã
controlul culorii, articolul este structurat
în douã pãråi:

1. Caracteristicile cernelurilor
serigrafice æi reacåia lor la luminã.

2. Factori care influenåeazã
perceperea culorii.

1. Caracteristicile cernelurilor
serigrafice æi reacåia lor la luminã

Înainte de a discuta despre
caracteristicile cernelurilor serigrafice,
trebuie amintit ce se întâmplã atunci
când o razã de luminã întâlneæte în
drumul sãu un obiect.

Atunci când întâlneæte un obstacol
în calea sa, raza de luminã poate fi
reflectatã æi / sau refractatã.

În cazul reflexiei, raza de luminã la
suprafaåa de separaåie dintre douã medii
se va întoarce în mediul din care a
plecat. În cazul reflexiei, se pot întâlni
douã situaåii: a) existã o singurã razã
incidentã æi o singurã razã reflectatã sau

b) existã o singurã razã incidentã æi mai
multe raze reflectate. 

În cazul refracåiei, raza de luminã
la suprafaåa de separaåie între douã
medii, nu se mai întoarce în mediul din
care a venit, ci trece în cel de-al doilea
mediu. În cazul refracåiei, se pot întâlni
douã situaåii: a) existã o singurã razã
incidentã æi o singurã razã refractatã sau
b) existã o singurã razã incidentã æi mai
multe raze refractate.

În cazul unui obiect imprimat cu
cernealã semiopacã, se vor studia cele
douã fenomene de reflexie æi de
refracåie, åinând cont de cele douã
suprafeåe care au rol de obstacol pentru
raza de luminã æi anume suprafaåa
stratului de cernealã æi suprafaåa
materialului imprimat. Dacã suprafaåa
imprimatã este lucioasã, se va observa
un fenomen de reflexie, cu o singurã
razã reflectatã pentru fiecare razã
incidentã. De asemenea, se va observa
un al doilea fenomen de reflexie, cu mai
multe raze reflectate la o singurã razã
incidenåã, care se datoreazã ciocnirii
razei de luminã cu suprafaåa pigmen -
åilor. Æi, în plus, se va observa încã un
fenomen de reflexie a luminii, cu mai
multe raze reflectate pentru o singurã
razã incidentã, la ciocnirea razei de
luminã cu suprafaåa substratului pe care
s-a realizat imprimarea. Cele douã
fenomene de reflexie, datorate pigmen -
tului æi substratului opac pe care s-a
realizat imprimarea se vor combina,
având ca efect perceperea culorii de
cãtre ochiul uman. Ceea ce permite

CONTROLUL CULORII
MOSTRA DVS. DE CERNEALÃ TRECE TESTUL ?
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existenåa æi combinarea celor douã
fenomene de reflexie, este fenomenul de
refracåie cu mai multe raze refractate la
o singurã razã incidentã, datorat bazei în
care a fost amestecat pigmentul pentru
formularea cernelii. Toate aceste
fenomene sunt valabile numai pentru
cernelurile semiopace. 

Cernelurile transparente reacåio -
neazã diferit la luminã. De exemplu,
pentru o aplicaåie policromã, care este
realizatã cu cerneluri transparente
aplicate pe un substrat opac, culoarea
imprimãrii va putea fi perceputã de
ochiul uman datoritã combinãrii
fenomenului de refracåie a luminii prin
stratul de cernealã cu fenomenul de
reflexie atunci când raza de luminã
ajunge la suprafaåa substratului pe care
s-a realizat imprimarea.

Dupã cum se vede, substratul are
un rol important în obåinerea culorilor
dorite, mai ales în cazul cernelurilor
transparente.

2. Factori care afecteazã
perceperea culorii:

2.1 Opacitatea
Cerneala semiopacã permite

trecerea luminii, astfel încât raza de
luminã poate fi reflectatã de substrat.
Pentru ca imprimarea sã fie opacã,
trebuie sã se aplice un strat mai gros de
cernealã astfel încât fenomenul de
reflexie a luminii de cãtre substrat sã nu
mai afecteze perceperea culorii sau
cantitatea de pigment din cernealã sã fie
atât de mare încât acesta sã obtureze
toate cãile prin care lumina ar putea
ajunge la substrat.

2.2 Substratul pe care se face
imprimarea

Din prezentarea realizatã în prima
secåiune a articolului se poate stabili cã
substratul pe care se realizeazã
imprimarea are un rol important în
perceperea culorii de cãtre ochiul uman.
Se poate spune cã substratul este prima
culoare aplicatã sau una din
componentele reåetei utilizate la
obåinerea unei matriåe. Aceasta se
întâmplã mai ales atunci când se aplicã
cerneluri transparente pe substrat opac.

Atunci când imprimarea se va
realiza pe un substrat colorat, la
prepararea mostrei de cernealã, testele
se vor face pe acelaæi substrat, astfel
încât rolul culorii acestuia sã fie luat în
consideraåie încã de la început.

Bineînåeles cã æi substratele albe
produc variaåii de culoare, în urma
imprimãrii. De asemenea, existã o
mulåime de nuanåe de alb pentru
substratele utilizate în serigrafie. Pentru
substratele colorate existã o mulåime de
nuanåe æi de strãluciri care de asemenea
vor afecta perceperea culorii.

Variaåii de nuanåe la imprimare se
pot observa æi între prima imprimare æi
urmãtoarele imprimãri.

2.3 Luciul cernelii serigrafice
Un factor important în perceperea

culorii de cãtre ochiul uman este luciul
cernelii cu care se va realiza
imprimarea. Spre exemplu, dacã se
realizeazã un studiu pe douã imprimari,
una lucioasã æi una matã, cu acelaæi tip
de pigment æi cu aceeaæi grosime a
stratului de cernealã, aplicând o razã de
luminã albã sub un unghi de 45º faåã de
perpendiculara în punctul de incidenåã 
(punctul în care lumina întâlneæte stratul
de cernealã) care poate fi consideratã la
0º æi privind cele douã imprimãri pe
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aceastã direcåie perpendicularã, perce -
perea culorilor va fi diferitã de la o
imprimare la cealaltã.

Diferenåele care apar se datoreazã
celor douã tipuri de reflexie. Dupã cum
se observã, în cazul imprimãrii cu
cernealã lucioasã razei incidente îi
corespunde o singurã razã reflectatã la
un unghi de 45º faåã de perpendiculara
în punctul de incidenåã. Æi astfel, pe
aceeaæi direcåie cu ochiul nu existã nicio
altã razã de luminã æi se va percepe o
anumitã nuanåã a culorii imprimate. În
cazul imprimãrii cu cerneluri mate, razei
de luminã incidente îi corespund mai
multe raze reflectate æi astfel pe direcåia
ochiului se va gãsi æi o razã de luminã
reflectatã ceea ce va face ca nuanåa de
culoare perceputã sã fie alta decât în
cazul imprimãrii cu cernealã lucioasã,
datoritã combinãrii culorii cernelii cu
lumina reflectatã.

Astfel se explicã de ce unele
imprimãri par mai lucioase æi altele mai
întunecate.

2.4 Textura suprafeåei imprimate
Textura imprimãrii reprezintã un

factor important în aparenåa culorii,
chiar dacã deseori este ignorat în
prepararea acesteia. Acest lucru se poate
observa studiind comparativ
imprimarea cu cernealã lucioasã æi cu
suprafaåa netedã æi imprimarea cu
cernealã lucioasã æi cu suprafaåa striatã
sau rugoasã.

Un privitor pe direcåia consideratã
la 0º va percepe o nuanåã obåinutã prin
combinarea culorii cernelii cu culoarea
substratului æi cu razele de luminã albã
reflectate.

2.5 Modificarea cernelii
Prin scãderea vâscozitãåii cernelii,

prin adãugare de diluant sau întârzietor,
opacitatea acesteia scade æi atunci
perceperea culorii va fi o combinaåie
între culoarea cernelii, culoarea
substratului æi lumina reflectatã æi cea
refractatã. De aceea, în controlul culorii
se recomandã sã se ia în consideraåie
adausul de diluant sau întârzietor.

Controlul culorii nu se va putea
realiza dacã nu se åine cont de toåi aceæti
factori.

Una din cele mai utilizate metode
pentru controlul culorii este construirea
unei mese de serigrafiat mici, chiar
manualã, utilizatã pentru testarea
mostrelor de cernealã.

Din aceste considerente, controlul
culorii a devenit un parametru important
în imprimarea serigraficã de calitate.
Înåelegerea corectã a factorilor care
determinã perceperea culorii îl ajutã pe
serigrafist sã ia decizii rapide æi corecte
în ceea ce priveæte imprimarea
serigraficã de calitate, sã salveze bani æi
timp prin prepararea nuanåei dorite

Prezentare Cristina CALAFETEANU
EDCG Bucureæti 

pe baza articolului lui D.M. Hohl


