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u Aplicaţii
Elemente de semnalistică 
Ambalaje imprimate 
Interioare auto 
Expoziţii şi montaje 
Articole de îmbrăcăminte 
Materiale compozite

u Instrumente

Large Format  
Cutting System

Masa de tăiat TK4S 
de la IECHO 

   Distribuitor: 
S.C. NOVMAR CONSULT SERVICES S.R.L. 

0760447464   office@novmar.ro  

u Caracteristici 
Două motoare pe axa X 
Sistem dual de tăiere de mare format  
cu două traverse 
Lăţimea maximă de tăiere:  4900 mm 
Grosimea maximă de tăiere,   
realizată cu instrumentul  
de tăiere universal: 5 mm 
Grosimea maximă de frezare: 20 mm 
Arie de lucru flexibilă 
Sistem automat de schimbare a 
instrumentelor 
Sistem de control al mişcării 
CUTTERSERVER
Precizie deosebită datorită structurii tip 
fagure (din aluminiu folosit în aviaţie) 
pentru masă şi suportul şinelor de 
deplasare

Cap universal de tăiere
IECHO UCT

Cap oscilant pneumatic
IECHO POT

Cap de frezare 
IECHO RZ

Cap oscilant electric
IECHO EOT

Cap de tăiere semiadâncă
IECHO KCT

Cap de tăiere în V
IECHO V-CUT

Cap de biguire
IECHO CTT
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SEMNALISTICĂ 
Noua imprimantă Mimaki JFX600-2513 oferă viteză 
sporită în aplicaţiile de format mare pentru semnalistică

IMPRIMAREA INKJET
Noile imprimante modulare din seria Colorado M de la 
Canon, ideale pentru numeroase aplicaţii

PENTRU AMBALJE DE CALITATE
Mark Andy vine cu soluţii pentru reducerea transferului 
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Lansare oficială la FESPA 2023

A Durst Group Company

DIGITAL PRINTING SYSTEMS

Durst P5 500
Lățime de print 5 metri
Până la 359 mp/h, 1200 dpi
White, Varnish, Haptprint
Single, dual sau triple roll
Sistem de tăiere pe axele XY

FROM PIXEL 
TO OUTPUT

Durst P5 350 HS D4

Primer, White, Varnish, Haptprint
Lățime de print 3.5 metri

Mul-track, dual-roll, mul-roll
Corrugated prinng

Alimentare manuală sau automată

708 mp/h în 2 Pass, 1200 dpi

Hybrid like never before

Vizitați-ne la FESPA 2023 
(Munich, 23 - 26 mai)

Hall A2, Booth A10 

Distribuitor exclusiv Durst și Vanguard în România:
Total Media Print srl 

office@totalmedia.ro, www.totalmedia.ro

R

The pinnacle level in wide format prinng

Vizitați-ne la FESPA 2023 
(Munich, 23 - 26 mai)

Hall A2, Booth A30
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Noua imprimantă Mimaki JFX600-
2513 oferă viteză sporită în aplicaţiile 
de format mare pentru semnalistică

Dan Cristea

Având obiectivul de a aborda 
provocările de pe piaţa UV 
flatbed de calitate premium, 
noul model înglobează nu mai 
puţin de 16 capete de imprimare, 
ceea ce rezultă într-o creştere 
semnificativă a vitezei faţă de 
modelele care se află în prezent în 
gama Mimaki. Marea varietate a 
seturilor de cerneală utilizate de 
imprimantă facilitează obţinerea 
de culori vibrante, intense, perfecte 
pentru producerea de elemente de 
semnalistică şi grafică publicitară 
remarcabile atât pentru interior, 
cât şi pentru exterior, iar 
adăugarea opţiunilor de strat alb, 
transparent şi primer lărgeşte şi 
mai mult capacităţile creative ale 

imprimantei.
Datorită tehnologiei de 

imprimare UV din generaţia 7 
de la Mimaki, gama de suporturi 
media pe care poate printa acest 
nou model deschide uşa pentru 
o multitudine de aplicaţii, printre 
care elemente de semnalistică 
de format mare, decor interior şi 
grafică de afişare. Cu o suprafaţă 
de imprimare maximă de 2,5 
m x 1,3 m şi o grosime de 6 cm, 
imprimanta JFX600-2513 este 
compatibilă cu panouri publicitare 
de dimensiune standard, iar 
capabilitatea sa de a opera „direct 
pe substrat” permite şi imprimarea 
pe aproape orice material rigid, 
cum ar fi de pildă răşina, lemnul, 
sticla sau metalul. În plus, modelul 
este capabil să imprime „2,5D” în 

multiple straturi, creând efecte de 
textură în relief pentru aplicaţii 
tactile cu valoare adăugată.

JFX600-2513 este succesoarea 
directă a modelului JFX500-2131 
şi a fost concepută pentru a oferi 
viteză şi calitate, doi factori-cheie 
pentru furnizorii de servicii de 
imprimare pe formate mari. 
Echipamentul poate imprima în 
toate nuanţele din gama CMYK, 
la care se pot adăuga, pentru 
un plus de calitate, culorile alb, 
transparent, primer, Magenta pal 
şi Cyan pal. Banda de imprimare 
obţinută la capătul unei singure 
deplasări a blocului culisant ce 
conţine cartuşele de cerneală are 
lăţimea remarcabilă de 21 cm. 

La capitolul viteză, 
echipamentul poate atinge 

Mimaki, lider global în producția de imprimante inkjet pentru formate de mari 
dimensiuni și sisteme de tăiere, propune o soluție inovativă odată cu noul model 
JFX600-2513. Este vorba despre o imprimantă inkjet UV-LED flatbed de format mare 
care se bazează pe succesul modelelor anterioare produse de Mimaki din gama JFX, 
însă face dovada unui avans considerabil: în timp ce ocupă aceeași suprafață ca 
modelul JFX 200, este de trei ori mai rapidă decât predecesoarea imediată JFX500
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performanţa de a imprima cu 200 
mp/oră pentru o configuraţie în 
4 culori sau cu 120 mp/oră dacă 
se doreşte adăugarea de straturi 
speciale (alb, transparent, primer), 
ceea ce constituie un progres 
semnificativ faţă de modelul 
JFX500. Viteza a fost obţinută prin 
instalarea unui număr de nu mai 
puţin de 16 capete de imprimare 
piezoelectrice cu aliniere de tip 
staggered (intercalate) care permit 
imprimarea la rezoluţii de până la 
1200 dpi cu ajutorul cernelurilor 
UV LUS-120 şi LUS-150 pentru 
substraturi flexibile şi LH-100 
pentru substraturi rigide (+ primer 
UV: PR-200), comercializate în 
ambalaje de un litru. În ce priveşte 
sustenabilitatea, cernelurile sunt 
certificate „GREENGUARD Gold”, 
îndeplinind exigenţele celui mai 
strict standard din lume privind 
emisiile de compuşi organici 
volatili.

JFX600-2513 este cel mai 
avansat model flatbed UV existent 
pe piaţă, fiind dezvoltat special 
pentru accelerarea fluxului de 
lucru prin viteza şi performanţele 
fără egal, ceea ce îl face potrivit 
pentru un mediu de producţie 
intensiv. Echipamentul înglobează 
tehnologiile de control al calităţii 
marca Mimaki, care garantează 
printuri la cele mai înalte 
standarde. Funcţia „Waveform 
control” permite controlul avansat 
şi de înaltă precizie al picăturilor de 
cerneală, garantând reproducerea 
clară a textului, a liniilor regulate 
şi a marginilor. Tehnologia 
Mimaki Advanced Pass System 4 
(MAPS4) reduce automat defectele 
de imprimare de tip banding şi 
imprimarea neuniformă a culorilor. 

Echipamentul depune picături de 
cerneală de dimensiuni variabile (3 
dimensiuni diferite) care elimină 
aspectul granular al printurilor. 

Totodată fost îmbunătăţită 
stabilitatea procesului de 
imprimare prin optimizarea 
sistemului de verificare a duzelor 
– Nozzle Check Unit (NCU) – 
care detectează automat duzele 
înfundate, asigurând curăţarea lor 
automată. Dacă simpla curăţare nu 
rezolvă problema, Nozzle Recovery 
System (NRS) va înlocui automat 
duzele defecte – fără oprirea 
procesului de imprimare – ceea ce 
garantează o calitate constantă 
a imaginii şi o productivitate 
continuă, reducându-se astfel 
timpii de inactivitate. 

Echipamentul beneficiază 
de Tehnologia de Circulaţie 
Mimaki (MCT), care la rândul 
său diminuează timpul de 
nefuncţionare al imprimantei 
împiedicând decantarea 
pigmenţilor din cerneala albă, 
contribuind la stabilitatea 
procesului de imprimare şi 
reducând risipa de cerneală. MCT 
sprijină astfel aplicaţiile ecologice 
şi necostisitoare. 

Imprimanta utilizează 
software-ul RIP RasterLink7, care 
permite prin funcţia „2,5D Texture 
Maker” imprimarea texturată, în 
relief, prin aplicarea mai multor 
straturi de cerneală UV. În acest 
mod, printerii pot crea materiale 
grafice realiste şi sofisticate, cu 
valoare adăugată. 

JFX600-2513 este compatibil 
cu tehnologia Mimaki Device 
Language (MDL) care permite 
interconectivitatea cu diferite alte 
dispozitive periferice şi sisteme 

de producţie externe, cum ar 
fi un braţ robotic sau o bandă 
transportoare, îmbunătăţind 
astfel productivitatea şi reducând 
necesitatea intervenţiilor manuale. 

O caracteristică absolut 
inedită a modelului în cadrul 
gamei JFX este tehnologia 
Mimaki Printer Controller 
(MPC) – un nou software utilizat 
pentru exploatarea imprimantei 
printr-un monitor cu ecran 
tactil conectat la imprimantă. 
Sistemul organizează vizual toate 
operaţiunile de producţie printre 
care configurarea condiţiilor 
de imprimare, verificarea 
statusului lucrării / imprimantei 
şi a istoricului de lucru, precum 
şi verificarea instrucţiunilor de 
mentenanţă.

În final, având în vedere 
dimensiunile mari ale blocului 
culisant de cartuşe de cerneală 
şi viteza considerabilă a mişcării 
acestuia pe şina de ghidaj, 
imprimanta este prevăzută cu o 
barieră de protecţie pentru impact, 
dar şi cu un sistem de securitate 
activ, care constă dintr-un fascicul 
de lumină ce informează sistemul 
dacă cineva s-a apropiat prea mult 
şi declanşează oprirea automată a 
echipamentului pentru a preveni 
orice accidentare.

Portofoliul de echipamente 
Mimaki este disponibil în ţara 
noastră prin intermediul Geko – 
Master Dealer Mimaki în România, 
Bulgaria şi Moldova. Geko vă invită 
să luaţi legătura cu specialiştii săi 
pentru a afla mai multe informaţii 
despre cele mai noi oportunităţi 
creative facilitate de echipamentul 
de imprimare UV-LED flatbed de 
format mare Mimaki JFX600-2513.

www.geko.ro



Irina Deleanu 

Canon a lansat recent noua 
serie Colorado M: prima platfor-
mă modulară de imprimante în 
format mare, cu alimentare din 
rolă, care oferă mai multe variante 
de viteză şi de gestionare a supor-
turilor de imprimare. Este cea mai 
rapidă şi productivă soluţie pentru 
acest segment de piaţă, oferind 
efecte speciale şi posibilitate 
de imprimare cu cerneală albă. 
Această imprimantă de 1,6 m cu 
alimentare din rolă oferă calitatea 
specifică produselor Canon din se-
ria Colorado, poate fi configurată 
în funcţie de nevoile utilizatorilor 
şi poate fi îmbunătăţită la nevoie 
cu ajutorul actualizărilor.

Noua serie modulară oferă mai 
multe opţiuni de viteză, Colorado 
M3 sau M5 (viteză normală de 
funcţionare de 29 m²/h şi respec-
tiv de 40 m²/h, precum şi o viteză 
maximă de imprimare de 111 m²/h, 
respectiv şi 159 m²/h), cu posibilita-
tea de trecere de la o viteză la alta, 
fie temporar, pentru perioadele de 
producţie aglomerate, fie perma-
nent, în cazul creşterii volumului. 
De asemenea, ambelor impriman-
te li se poate adăuga opţiunea de 
cerneală albă, ceea ce le va trans-
forma în variantele M3W şi M5W, 
dar şi tehnologia performantă 
FLXfinish+ mată/lucioasă pentru 
imprimări CMYK.

Noua opţiune cu cerneală albă 
Canon UVgel extinde considerabil 
gama de aplicaţii pentru utilizatori 
permiţându-le să imprime la cali-
tate premium o gamă mai variată 
de imagini grafice şi aplicaţii de 
decor interior, precum elemente 
grafice pentru vitrine, etichete şi 
tapet. Astfel, utilizatorii echipa-
mentelor din Seria Colorado M îşi 
vor putea extinde oferta şi vor pu-
tea imprima pe materiale cu struc-
tură densă, transparente, colorate, 

reflectorizante sau magnetice.
Formula unică a cernelurilor 

Canon UVgel ajută la formarea 
rapidă a imaginilor dense şi opace, 
iar datorită cernelii albe, impri-
marea are nevoie de un număr 
mai mic de treceri în comparaţie 
cu tehnologiile convenţionale, iar 
materialele obţinute îşi păstrează 
în timp nuanţa de alb originală.

De asemenea, proprietăţile spe-
ciale ale cernelurilor UVgel elimină 
numeroase probleme de producţie, 
de curăţare a duzelor şi de între-
ţinere, cauzate de obicei de cer-
neala albă, asigurând o imprimare 
neîntreruptă, fără erori, reducând 
consumul de cerneală şi pierderile 
şi îmbunătăţind astfel productivi-
tatea. Furnizorii de servicii de im-
primare pot alege şi opţiunea unică 
FLXfinish+ pentru echipamentele 
din seria Colorado M, care le per-
mite să folosească finisare mată, 
lucioasă sau combinată pe aceeaşi 
imprimare CMYK, fără adăugarea 
unui lac suplimentar.

Clienţii cu volume de imprima-
re mari pot automatiza procesul 
de imprimare şi finisare cu aju-
torul configuraţiilor UVgel Print 
Factory sau UVgel Wallpaper Fac-
tory, care integrează rapid echipa-
mentele din seria Colorado M cu 
dispozitive de tăiere, rewinding, 
lipire sau stivuire pentru a gestio-
na volume de cel puţin 50.000 m² 
pe an cu intervenţii minime ale 
operatorilor.

Cerneala Canon UVgel asigură 
imagini de calitate excepţională 

şi culori consecvente, proprietă-
ţile de uscare instantanee permit 
tăierea şi finisarea imediată, iar 
materialele astfel imprimate oferă 
rezistenţă mecanică şi chimică 
excepţională şi nu mai au nevoie 
de laminare.

Echipamentele din noua serie 
Colorado M sunt compatibile cu 
PRISMAguide XL, un software 
uşor de utilizat şi puternic ce 
asigură producţie neîntreruptă la 
calitate deosebită. În comparaţie 
cu alte tehnologii cu cerneală, 
precum cele cu latex sau cu ecosol-
venţi, tehnologia UVgel foloseşte 
cu până la 40% mai puţină cernea-
lă pentru a oferi aceeaşi calitate a 
imaginii şi intensitate a culorilor.

Sistemul de uscare a cernelii 
cu LED, la temperatură scăzută şi 
operarea instantanee contribuie 
la utilizarea unei cantităţi reduse 
de energie în comparaţie cu alte 
tehnologii şi permite imprimarea 
pe materiale de calitate deosebită, 
sensibile la căldură, importante în 
anumite domenii, precum tapetul. 
În plus, cu ajutorul tehnologiei cu 
˝˝ clienţii pot imprima pe materia-
le ecologice precum suporturi fără 
PVC, pe bază de hârtie, chiar şi pe 
suporturi necretate.

Seria Colorado M este disponi-
bilă în România prin intermediul 
GRUP TRANSILVAE, distribuitor 
acreditat Canon.

sales@transilvae.ro | 021 4569 9005
www.transilvae.ro

Noile imprimante modulare  
din seria Colorado M de la Canon, 
ideale pentru numeroase aplicaţii
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Distribuit de

Telefon/Fax: 00 40 21 208 9418       Mobil: +40 722 288 432
radu.croitoru@elettrograf.ro

Soluția tehnologică ideală pentru 
tipărirea flexografică: fontă, raster, 
policromie cu orice tip de cilindri

București
tel: 0722.659.049 

fax: 021-335.01.68
 www.dubluadezive.ro 

e-mail: o�ce@dubluadezive.ro

Flexo 
Print 
Design

Mașină format cutii Printer 3D

Mașină automată
 de cașerat

l Prese și mecanisme 

IML EXPORT INTERNAȚIONAL
Tel.: 021 -493 40 78; 031- 405 34 53 
mobil: 0730 031 235; 0722 266 233

info@imlromania.ro   
sales_imlromania@rdsmail.ro

Mașini pt producția de ambalaje
l Mecanisme IML și accesorii
l Materiale de acoperire

DA2002

DA 900 DA 905
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Mircea Aprofirei

În contextul industriei 
tipografice, migraţia scăzută este 
deosebit de importantă pentru 
materialele imprimate care vin 
în contact cu alimente, produse 
farmaceutice sau alte produse 
sensibile. În aceste cazuri, este 
esenţial să fie utilizate cerneluri, 
lacuri sau acoperiri cu formule 
speciale pentru a minimiza riscul 
de contaminare. Ele trebuie să 
aibă niveluri scăzute de compuşi 
organici volatili (COV), să fie cât 
mai lipsite de mirosuri neplăcute 
şi să aibă un potenţial scăzut de 
absorbţie în produs.

Cernelurile tipografice cu 
migraţie scăzută sunt proiectate cu 
materii prime atent selectate, care 
au un potenţial scăzut de migraţie 
şi sunt fabricate sub măsuri stricte 
de control al calităţii pentru a le 
asigura puritatea şi stabilitatea. 
O atenţie deosebită 
este acordată selecţiei 
solvenţilor şi aditivilor 
pentru a avea garanţia 
că nu conţin nicio 
substanţă nocivă care 
ar putea migra pe alte 
materiale. În ansamblu, 
imprimarea cu 
migraţie scăzută este 
un factor important în 
sectorul de imprimare 
care oferă certitudinea 
că materialele tipărite 
sunt sigure pentru 
utilizarea în diferite 
aplicaţii, în special cele 

care implică un contact direct cu 
alimente, medicamente sau alte 
produse sensibile.

Ținând cont de importanţa 
tot mai mare a migraţiei scăzute 
(Low-Migation /LM) în sectorul 
imprimării de etichete şi ambalaje, 
compania americană Mark Andy 
va organiza un workshop LM pe 
parcursul a două zile la Centrul 
său de Cercetare şi Dezvoltare din 
Varşovia, Polonia, mai precis în 
perioada 23-24 mai anul curent.

Lena Chmielewska-Bontron, 
Director de Marketing pentru 
Europa de la Mark Andy explică: 
„Nevoile clienţilor noştri au fost 
mereu o prioritate pentru Mark 
Andy şi suntem conştienţi că 
migraţia scăzută şi provocările 
sale au atras recent foarte multă 
atenţie în sectoarele de etichete 
şi packaging. Şi asta în special 
datorită schimbărilor legislative 
în anumite industrii cum ar fi 

cea alimentară, de băuturi, de 
cosmetice, de produse chimice 
şi farmaceutice care îi afectează 
direct pe cumpărătorii materialelor 
imprimate de la clienţii noştri. 
Echipamentele Mark Andy 
nu au un impact direct asupra 
migraţiei scăzute a cernelurilor 
şi lacurilor, însă dorinţa noastră 
este de a veni în sprijinul pieţei în 
toate provocările legate de acest 
fenomen.”

Pentru a se asigura că 
workshop-urile vor fi în măsură să 
ofere cele mai noi informaţii din 
domeniu, Mark Andy i-a invitat cei 
mai buni şi mai informaţi parteneri, 
printre care J.S. Hamilton, un 
centru certificat de inovaţie şi 
tehnologie care combină o gamă 
largă şi cuprinzătoare de analiză 
internă a datelor cu cercetări de 
piaţă şi servicii suplimentare 
de monitorizare şi control, 
producătorul de sisteme de 

polimerizare UV 
& LED - GEW UK 
şi producătorul de 
vopseluri Siegwerk. 
„Suntem convinşi 
că iniţiativa 
noastră comună 
le va permite 
participanţilor 
să-şi extindă şi să-şi 
îmbunătăţească 
cunoştinţele cu 
privire la această 
problemă delicată”, a 
adăugat dumneaei.

Workshop-urile 
LM sunt concepute 

Mark Andy vine cu soluţii  
pentru reducerea transferului 
cernelurilor de pe suprafaţa tipărită

În sectorul de imprimare, migrația scăzută se referă la tendința minimă a cernelurilor 
tipografice, lacurilor, acoperirilor și a altor materiale de a migra sau a se transfera de 
pe suprafața tipărită pe alte materiale. Fenomenul de migrație poate apărea atunci 
când substanțele din compoziția cernelii se transferă pe alte suprafețe, cum ar fi 
ambalajele alimentare sau alte produse și le-ar putea contamina, putând cauza chiar 
probleme de sănătate pentru consumatori
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pentru a atrage companiile 
de imprimare şi convertorii 
din întreaga lume. Directorii 
executivi, operatorii de utilaje de 
tipar, specialiştii în imprimare 
şi directorii de tehnologie se vor 
afla în centrul atenţiei; dar sunt 
bineveniţi şi clienţii existenţi ca 
şi cei potenţiali, precum şi alţi 
furnizori de servicii de imprimare 
interesaţi de problemele LM.

Centrul European de 
Tehnologie Mark Andy va prezenta 
cu aceasta ocazie câteva dintre 
soluţiile alternative din largul său 
portofoliu. Unul dintre cele mai 
remarcabile echipamente flexo 
prezente va fi modelul Evolution 
Series E5, acesta fiind dotat cu 
sisteme de uscare adaptate pentru 
diferite formule de cerneală, 
printre care UV, LED şi pe bază 
de apă. Două soluţii hibride, 
Digital Series HD şi Digital Pro 3, 
se vor afla la rândul lor în centrul 
atenţiei. Lukasz Chruslinski, 
Director de Vânzări pentru Europa, 
precum şi Lukasz Kaczynski, 
Coordonatorul Centrului de 
Prezentare Mark Andy Varşovia, 
vor face demonstraţii live ale 
componentelor esenţiale ale 
tehnicilor flexo şi hibride bazate 

atât pe inkjet de vopsea, cât şi pe 
toner şi vor arăta modul în care 
este configurat fiecare echipament 
de imprimare.

Adam Fotek de la J.S. Hamilton 
va discuta problemele legate de 
migraţia cernelii şi îi va invita pe 
cei prezenţi să facă un „tur virtual” 
al Laboratorului de Testare al 
companiei. Totodată, dumnealui 
va explica principiile şi exigenţele 
legate de măsurarea procesului 
de migraţie a cernelii pe etichetele 
destinate produselor alimentare, 
cosmetice, chimice şi băuturilor. 
Tot migraţia cernelii va fi subiectul 
principal al unei alte prezentări 
făcute de liderul global german 
Siegwerk, precum şi al uneia 
despre sistemele de uscare de la 
un alt lider global, firma britanică 
GEW.

„După prezentări, participanţii 
vor fi invitaţi să participe la o 
sesiune de întrebări şi răspunsuri”, 
adaugă Lukasz Kaczynski. 
„Din experienţa anterioară, ne 
aşteptăm ca vizitatorii noştri să 
discute probleme şi provocări 
foarte specifice în căutarea unor 
posibile soluţii. Toate evenimentele 
dedicate clienţilor organizate 
de noi în trecut au oferit o 

oportunitate excelentă pentru 
schimburi de păreri şi discuţii 
individuale.”

Prima zi a workshop-urilor va fi 
urmată de o cină, ocazie excelentă 
pentru discuţii într-o atmosferă 
mai puţin oficială. „Suntem 
convinşi că evenimentul le va oferi 
clienţilor noştri actuali şi potenţiali 
un bagaj temeinic de cunoştinţe 
şi îi va ajuta să răspundă la 
întrebarea: Cum pot ajunge la cel 
mai scăzut nivel posibil de migraţie 
a cernelii, a lacurilor şi acoperirilor 
în producţia de etichete şi 
ambalaje?”

Odată cu legislaţia LM 
tot mai strictă şi aflată în 
continuă schimbare, convertorii, 
proprietarii de branduri, precum 
şi producătorii de bunuri de 
larg consum sunt supuşi unor 
presiuni din ce în ce mai mari 
de a se conforma. De aceea, 
pentru a veni în sprijinul tuturor 
celor interesaţi în soluţiile LM, 
Mark Andy a creat o pagină cu 
informaţii detaliate pe site-ul său 
unde se pot face înscrieri: https://
go.markandy.com/e/990852/low-
migration-/7ghp2/78777433?h=1_
uy2s4IL-0yuPBy -n9bCHl-FAm7-
hXMMkJZIpnH6qg
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Petruț Florea

Echipamentele din această 
serie adoptă un sistem integrat 
automat de încărcare şi descărcare 
realizând într-o singură etapă 
alimentarea cu materialele 
imprimate, incluzând tăierea 
propriu-zisă şi recepţionarea 
produsului finit. Astfel se 
economisesc substanţial 
cheltuielile de manoperă şi se 
îmbunătăţesc productivitatea 
muncii şi viteza livrării produselor. 
Noile maşini de tăiat sunt dotate 
cu o varietate de instrumente ce 
realizează decuparea cu precizie 
crescută a materialelor. Valoarea 
dispozitivelor e dată de faptul 
că elimină necesitatea fabricării 
matriţelor pentru lame, ceea ce 
economiseşte timpul şi costul 
aferent realizării acestora.

Enumerăm câteva dintre 
dotările noilor echipamente 
de tăiat. În primul rând lama 
Graphtec, ce realizează tăierea 
rapidă a materialului, fiind 
preferata clienţilor cu exigenţe 
mari de rafinament. Este ideală 
pentru decuparea materialelor 
precum vinilul, etichetele 
autoadezive, autocolantele auto, 
foliile reflectorizante, cartonul 
etc. Urmează tamburul de biguire 
dezvoltat conform industriei de 
profil care suportă o presiune de 
până la 4 kg şi realizează marcaje 
precise. Este indicat pentru 
procesarea materialelor cum ar 

fi diverse tipuri de carton, carton 
ondulat, PVC etc. În plus are 
instrumentul universal de tăiat, 
ce realizează mai rapid şi mai fin 
tăieri ale materialelor de diverse 
grosimi, recomandat pentru 
decuparea materialelor precum 
cartonul gri, etichete etc. Nu în 
ultimul rând pune la dispoziţie 
instrumentul de oscilaţie ce 
realizează tăierea materialului 
prin vibraţii de înaltă frecvenţă 
a motorului cu ajutorul a diferite 
lame cu unghiuri variabile de 
tăiere, fiind ideal pentru decuparea 
oricărui tip de carton ondulat, a 
cartonului simplu, a cartonului tip 
fagure etc.

Astfel procesul de producţie 
este compus din elaborarea 
designului în aplicaţia AutoCAD, 
imprimarea pe materialul ales, 
decuparea cu ajutorul maşinii 
automate din seria MKC, după 
care se obţine produsul finit fără a 
mai necesita fabricarea matriţelor 
pentru decupare. Avantajul 
constă în tăierea care se realizează 
cu rapiditate şi precizie, în plus 
evitându-se procesul greoi specific 
echipamentelor clasice de tăiere. Cu 
ajutorul dispozitivelor din această 
serie se pot realiza configuraţii de 
produs rezistente şi mature din 
diverse tipuri de carton ondulat, 
plăci din plastic, carton galben, 
carton roşu, carton gri, folii PVC, 
carton spumat, plăci EVA (etilen-
vinil-acetat), carton ondulat KT (cu 
miez de spumă), garnituri etc. 

Maşinile de tăiat din seria MKC 
prezintă câteva caracteristici care 
le fac remarcabile în clasa acestui 
tip de echipamente. În primul rând, 
sunt dotate cu o cameră CCD de 
înaltă definiţie ce poziţionează 
automat şi cu o mare precizie 
materiale variate de tăiat, ceea 
ce reduce posibilitatea apariţiei 
erorilor. În al doilea rând, designul 
sistemelor este integrat, acestea 
fiind concepute ca o structură 
monobloc, ceea ce conduce la o mai 
mare stabilitate în funcţionare. În 
plus şina de ghidaj din construcţia 
lor este importată din Taiwan, 
fiind produsă de compania HIWIN, 
un lider global în producţia de 
sisteme de control al mişcării, ceea 
ce conferă echipamentelor un plus 
de acurateţe la tăiere. Mai mult, 
echipamentele din seria MKC sunt 
dotate cu instrumente multiple, 
ceea ce înseamnă că oricând 
capetele de tăiere pot fi schimbate 
în funcţie de specificul lucrării, 
putând astfel fi tăiate simultan 
materiale multiple. Nu în ultimul 
rând, exploatarea software-ului 
este simplă, fiind necesar doar 
un singur declic, fără setări 
complicate.

În continuare menţionăm 
parametrii tehnici ai modelelor 
de echipamente din această serie. 
Puterea electrică a pompei de 
tăiere hidraulice este de 2,2 Kw 
pentru modelele MKC-064, MKC-
0806, MKC-1209, respectiv de 4 
Kw pentru modelele MKC-0604L, 

Decupaje elegante şi complexe 
în sectorul publicitar şi de 
packaging cu noile dispozitive 
de tăiere de la RUK 

Recent, sub motto-ul publicitar „Tăierea inteligentă este dată de simplitate”, compania 
chineză NINGBO RUKING ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD (prescurtat RUK), 
lider mondial în producerea de echipamente industriale automatizate, a lansat seria 
MKC de dispozitive de tăiere, cu alimentare automată, a materialelor imprimate
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MKC-0806L şi MKC-1209L. Puterea 
electrică instalată este aceeaşi 
pentru toate modelele şi anume de 
4 Kw. Suprafaţa de tăiere utilă este 
de 800 x 600 mm respectiv 1200 x 
900 mm pentru orice model din 
gama respectivă. Dimensiunile de 
gabarit sunt de 2200 x 1100 x 1200 
mm pentru modelele MKC-064, 
MKC-0806, MKC-1209, respectiv 
de 2600 x 1400 x 1200 mm pentru 
modelele MKC-0604L, MKC-0806L 
şi MKC-1209L. 

Toate modelele funcţionează 
cu orice software de proiectare 
asistată de calculator (CAD), 
sincronizându-se cu computerul 
pentru transmiterea rapidă 
a datelor şi fiind prevăzute 
cu dispozitive de alimentare 
automată cu materialele pentru 
debitare. Viteza de tăiere este 
cuprinsă în intervalul 300-
1200 mm/s pentru orice model. 
Grosimea materialului pentru 
tăiere este ≤ 2mm (în funcţie de 
material) pentru modelele MKC-
064, MKC-0806, MKC-1209 şi ≤ 10 
mm (în funcţie de material) pentru 
modelele MKC-0604L, MKC-0806L 
şi MKC-1209L. Printre materialele 

pentru debitat pentru modelele 
MKC-064, MKC-0806, MKC-1209 se 
regăsesc etichetele autoadezive, 
cartonul, hârtia PP etc., iar în cazul 
modelelor MKC-0604L, MKC-
0806L şi MKC-1209L, etichetele 
autoadezive, cartonul, hârtia PP, 
diversele tipuri de carton ondulat, 
carton roşu sau carton fagure. 

Instrumentele standard cu care 
sunt prevăzute modelele MKC-064, 
MKC-0806 şi MKC-1209 sunt stiloul 
de tăiat, tamburul de biguire, lama 
Graphtec şi camera CCD, la care 
se adaugă un mic instrument de 
oscilaţie în cazul modelelor MKC-
0604L, MKC-0806L şi MKC-1209L. 
În ceea ce priveşte alimentarea 
cu materialele pentru debitare, 
toate modelele sunt echipate cu 
un încărcător automat. Pentru 
orice model, metoda de fixare a 
materialelor este cea de aspiraţie 
prin vid, eroarea de tăiere la 
repetarea proceselor este ≤ 0,01 
mm, rezoluţia software-ului fiind 
de 0,025, iar interfaţa de reţea este 
de tip Ethernet. 

Toate modelele sunt prevăzute 
cu memorie tampon de procesare, 
utilă pentru transmiterea rapidă a 

fişierelor mari cu pagini multiple. 
Pentru orice model, modul de 
comandă este în format compatibil 
cu HPGL (Limbajul Grafic Hewlett-
Packard), panoul de control este 
de tip touchscreen, iar sistemul de 
acţionare este constituit dintr-un 
servomotor de import cu şină de 
ghidaj dreaptă. Tensiunea sub care 
funcţionează toate modelele este 
de 220 V / 380 V curent alternativ  
(± 10%), frecvenţa curentului fiind 
de 50 Hz. Pentru funcţionarea 
optimă a tuturor modelelor este 
necesară o temperatură de lucru 
cuprinsă în intervalul 0°-35° şi o 
umiditate în intervalul 35-80%.

Dacă doriţi să achiziţionaţi 
echipamente din această serie 
sau să aflaţi orice alte informaţii 
conexe, 

Distribuitor unic în România a 
NINGBO RUKING ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO. LTD,  
este S.C. ROEL S.R.L., 

 021 335 4809; 0722 450 585
pflorea@roelgroup.com 

sales@roelgroup.com
www.roelgroup.com



Tudor Atanasiu

În România, doar micii 
contribuabili sunt vizaţi de 
Direcţia Generală Antifraudă 

O descindere a Curţii de 
Conturi la Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală a scos la 
lumină grave nereguli care au 
dus la enorme pierderi financiare 
pentru stat. Atât la Direcţia 
Marilor Contribuabili, cât şi la 
Administraţia Contribuabililor 
Nerezidenţi, sumele care 
nu au fost încasate sunt de 
ordinul miliardelor. În privinţa 
recuperării datoriei de circa 1,3 
miliarde de lei de la fraţii Micula, 
Curtea de Conturi blamează 
ANAF că a amânat măsurile ce 
se impuneau, ceea ce ar putea  
atrage sancţiuni grele pentru 
România din partea Comisiei 
Europene.

Optimizarea fiscală 
practicată de companiile 
multinaționale se află sub 
protecția autorităților 
statului

La nivelul Direcţiei Generale 
Antifraudă Fiscală (DGAF), 321 
de acţiuni de control nu au fost 
niciodată finalizate, 159 dintre 
acestea fiind demarate în anul 
2020, iar celelalte 162 fiind din 
perioada 2014-2019, ceea ce 
înseamnă 50,5% din totalul 
acţiunilor care nu au fost duse 
până la capăt, a constatat Curtea 
de Conturi. Totodată, s-a depistat 
că nu au fost efectuate în timp 

real acţiuni de control inopinat 
în rândul societăţilor cu risc 
fiscal însemnat, ceea ce a avut ca 
urmare faptul că a fost întârziată 
instituirea consemnelor pentru 
societăţile care au încetat să mai 
deruleze activităţi economice, 
precum şi faptul că a fost făcută 
imposibilă instituirea unor 
măsuri de asigurare, generată de 
lipsa activelor patrimoniale ale 
acestor societăţi.

De exemplu, la Direcţia 
Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili (DGAMC), 
inspecţia Curţii de Conturi a scos 
la iveală faptul că unii agenţi 
economici care au raportat 
pierderi în ultimii cinci ani 
consecutivi nu au avut parte de 
o inspecţie fiscală deoarece nu 
erau declaraţi inactivi, radiaţi, 
în stare insolvenţă sau faliment. 
În plus, persoanele juridice 

Unde dispar banii în loc  
să intre în bugetul României
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contribuabile care au raportat 
discrepanţe însemnate între 
impozitul pe profit comunicat 
în declaraţiile financiare şi cel 
adus la cunoştinţă în „Declaraţia 
privind impozitul pe profit” nu 
au fost încadrate în programul 
de control ca urmare a întocmirii 
analizei de risc. Mai mult, accesul 
la bazele de date destinate 
activităţii Serviciului preţuri 
de transfer din cadrul Unităţii 
de Management a Riscurilor şi 
activităţii de inspecţie fiscală a 
fost limitat sau chiar oprit, fapt 
ce a făcut imposibilă obţinerea 
de informaţii şi realizarea unor 
analize şi studii comparate, 
ceea ce se încadra exact în 
sectorul optimizării fiscale a 
multinaţionalelor.

Escrocheria Instituțiilor 
Financiare Nebancare

Conform rapoartelor Curţii de 
Conturi, între 2017 şi 2021, în toate 
cazurile în care DGAMC a cerut 
achitarea scrisorilor de garanţie 
de la IFN-uri, instituţiei statului 
i-a fost imposibil să recupereze 
obligaţiile bugetare restante 
ale debitorilor – care s-au cifrat 
la suma totală de 290.509 mii 
lei – IFN-urile beneficiind de 
înlesniri / eşalonări la achitarea 
acestora. În cazul tuturor 
societăţilor contribuabile mari 
care au fost lipsite de înlesnirile 
la plată pe motiv că au intrat în 
insolvenţă, DGAMC nu a primit 
contravaloarea scrisorilor de 
garanţie trimise de instituţiile 
financiare nebancare, iar 
IFN-urile nu au făcut dovada 
decontării niciunei scrisori de 
garanţie începând din anul 
2019 până la ora actuală, cu 
toate că DGAMC a făcut toate 
demersurile cerute de lege. 
Reprezentanţii Curţii de Conturi 
au mai declarat: „DGAMC nu 
a recurs în toate cazurile la 
atragerea răspunderii în solidar 
cu debitorul şi a IFN-ul respectiv, 
ceea ce a dus la producerea 
riscului de neconformare la plată 
a obligaţiilor bugetare datorate 
de marii contribuabili. În cadrul 
procedurii de eşalonare la plată 
a obligaţiilor fiscale, unul dintre 

contribuabili a evitat sistematic 
plata acestora folosindu-se de 
scrisori de garanţie emise de 
instituţii financiare nebancare, 
deşi încă din data de 1 ianuarie 
2021 aceste scrisori nu mai 
erau acceptate drept garanţii. 
Obligaţiile fiscale neplătite s-au 
cifrat la suma de 238.424 mii lei, 
datorată în perioada 2018-2022.”

Fără executare silită
În cazul unui alt mare 

contribuabil care avea datorii 
în executare în valoare de 
2.016.025 mii lei pentru perioada 
2019-2022, DGAMC nu a aplicat 
simultan toate procedurile 
de executare silită după ce 
termenul de 15 zile de la data 
transmiterii somaţiei a expirat, 
deşi avea de recuperat şi suma de 
1.001.200 mii lei, contravaloarea 
ajutorului de stat de care 
contribuabilul beneficiase. 
Conform raportului întocmit 
de Curtea de Conturi, la această 
sumă s-au adăugat şi accesoriile 
aferente în sumă de 549.897 
mii lei. Mai mult, în anul 2021, 
DGAMC nu a valorificat unele 
bunuri sechestrate, deoarece 
nu evaluat bunurile mobile şi 
imobile supuse sechestrului 
asigurător, deşi estimarea valorii 
bunurilor în momentul instituirii 
sechestrelor era o etapă esenţială 
în acţiunea de executare silită. 
Absenţa evaluării bunurilor 
sechestrate de către experţii 
acreditaţi de Asociaţia Naţională 
a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România a dus la tergiversarea 
procesului de valorificare a 
bunurilor la licitaţie şi astfel 
la nevalorificarea bunurilor 
sechestrate de către executorii 
fiscali din cadrul DGAMC.

Amânare în cazul dosarului 
fraților Micula

Curtea de Conturi mai 
semnalează: „În contextul în 
care, în data de 25 ianuarie 2022, 
Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a decis anularea 
Hotărârii Tribunalului Uniunii 
Europene din 18 iunie 2019, 
Comisia Europeană le-a cerut 
autorităţilor române în repetate 

rânduri să ia toate măsurile 
de care era nevoie pentru 
recuperarea ajutorului de stat 
acordat ilegal în cazul Micula/
România.” Deoarece autoritatea 
fiscală din România nu a luat 
toate măsurile care se impuneau 
pentru recuperarea ajutorului 
de stat ilegal acordat, Comisia 
Europeană a dat un ultimatum 
autorităţilor statului român. 
Documentul redactat de Curtea 
de Conturi mai precizează 
următoarele: „Conform 
documentelor Ministerului 
Finanţelor, debitul de recuperat 
se cifra la suma de 1.294.189.573,51 
lei, din care 1.109.512.162,58 lei 
reprezintă ajutorul de stat 
la valoarea nominală, iar 
dobânzile se cifrează la suma 
de 184.677.410,93 lei. În cazul 
recuperării ajutorului de stat 
acordat ilegal în cazul Micula, 
ANAF a întârziat deliberat 
demersurile care trebuiau făcute, 
iar termenele în care Comisia 
Europeană a cerut informaţii 
privind modul de recuperare a 
acestuia nu au fost respectate, 
ceea ce poate duce la sancţiuni 
grele pentru România.”

Firmele din străinătate au 
fost favorizate de ANAF

La capitolul verificări 
efectuate de Administraţia 
Fiscală pentru Contribuabili 
Nerezidenţi (AFCN), Curtea 
de Conturi a constatat că, în 
2021, datoriile contribuabililor 
nerezidenţi care se ridică la 
suma de 989 mii lei nu au fost 
încasate din ţara de origine 
a contribuabililor, deşi în 
România executarea silită 
fusese finalizată. Astfel, AFCN 
nu a întocmit nicio cerere de 
recuperare a datoriilor faţă de 
statul român din ţara de origine 
a contribuabililor nerezidenţi, 
deşi toate condiţiile stipulate de 
legislaţia specifică a executării 
silite în România au fost 
îndeplinite, respectiv somaţiile 
de achitare a datoriilor au fost 
luate la cunoştinţă şi confirmate 
de către contribuabilii 
nerezidenţi.
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Benzi şi folii adezive şi dublu adezive profesionale. 
Rezistente la temperatură, solicitări mecanice, 
îmbătrânire, UV, coroziune chimică.

Industrii: automotive, aviaţie, navală, transport, 
construcţii, media, divertisment.
Tipărire flexografică: gamă completă de benzi dublu 
adezive pentru fontă, raster, policromie, sigilare clişee, 
soluţii de  curăţare.

Sortimentul nostru de benzi adezive din hârtie, 
obținută din surse sustenabile, reciclabile, certificate

Standard paper packaging tape

Superior paper packaging tape

Premium paper packaging tape

Self-adhesive reinforced paper tape

Avem în vedere introducerea unor soluții inovative care să permită clienților  
să aibă procese de producție și produse mai sustenabile.

Bio-based paper packaging tape
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Rezistente la temperatură, solicitări mecanice, 
îmbătrânire, UV, coroziune chimică.

Industrii: automotive, aviaţie, navală, transport, 
construcţii, media, divertisment.
Tipărire flexografică: gamă completă de benzi dublu 
adezive pentru fontă, raster, policromie, sigilare clişee, 
soluţii de  curăţare.
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Mesele de tăiat produse de 
compania chineză IECHO cu se-
diul în Hangzhou City se bazează 
pe un concept de design modular 
care este unic pe piaţă – flexibil şi 
uşor de extins. Astfel, utilizatorii 
îşi pot configura sistemele de tă-
iere digitale în funcţie de cerinţele 
individuale de producţie şi pot 
găsi soluţia de tăiere potrivită 
pentru fiecare dintre aplicaţiile 
lor. De asemenea, ei pot investi 
într-o tehnologie de tăiere robustă 
şi rezistentă în timp. Firma oferă 
mese de tăiat digitale elegante şi 
de înaltă precizie pentru materiale 
flexibile, cum ar fi ţesături, piele, 
mochete, plăci de spumă, cauciuc 
etc.

Aceste echipamente de la 
IECHO pot fi utilizate într-o gamă 
largă de aplicaţii cum ar fi: grafică 
şi elemente de semnalistică, am-
balaje imprimate, interioare auto, 
expoziţii şi montaje, diverse alte 
interioare, îmbrăcăminte, pano-
uri acustice, pâslă PET, materiale 
compozite.

Pentru prelucrarea materiale-

lor de format mare, masa de tăiat 
modelul TK4S este cu siguranţă 
cea mai bună alegere pentru orice 
companie interesată. Beneficiază 
de câteva caracteristici care o fac 
deosebită.

Pentru acţionarea celor două 
traverse de mari dimensiuni care 
susţin capetele de prelucrare echi-
pamentul este prevăzut cu două 
motoare pe axa X, cu tehnologie de 
echilibrare, ceea ce face ca transmi-
sia să fie mai stabilă şi mai precisă.

În plus, panourile de comandă 
sunt poziţionate pe partea laterală 
a corpului mesei de tăiat, ceea ce 
facilitează mentenanţa. Aria de 
lucru are o suprafaţă variabilă, la 
dorinţa clienţilor putând fi adău-
gată o zonă modularizată de lucru.      

Şinele pe care se deplasează 
traversele sunt fixate pe o struc-
tură tip fagure (realizată din 
aliaj pentru avioane) prin care 
circulă aer şi astfel se menţine o 
temperatură constantă ceea ce 
contracarează efectul de dilatare şi 
contractare termică. Inclusiv masa 
de prelucrare este realizată din 

această structură tip fagure. Astfel 
se asigură planeitatea suprafeţei 
de lucru, chiar şi pentru materiale 
de prelucrat de foarte mari dimen-
siuni. TK4S permite, la solicitarea 
clientului, extinderea suprafeţei de 
lucru prin adăugarea unor ex-
tensii ce vor permite tăierea unor 
materiale până la dimensiunea de 
4.900 mm.

Totodată sistemul oferă cea mai 
bună variantă pentru prelucrarea 
automată simultană cu mai multe 
operaţii, oferind o mare precizie 
pentru tăiere completă, semităiere, 
gravare, biguire, canelare şi marca-
re. Dispune de opţiuni de sistem de 
alimentare, bandă transportoare, 
stivuitor şi de eliminare pentru 
materialele prelucrate.

Masa de tăiat TK4S de la 
IECHO este livrată împreună cu 
diverse instrumente de prelucrare 
a materialelor: 

- instrumentul universal de tă-
iere (IECHO UCT) care este capabil 
să taie perfect materiale cu grosi-
mea de până la 5 mm. În compara-
ţie cu alte instrumente de tăiere, 

Masa de tăiat IECHO model TK4S, 
cea mai bună alegere pentru prelucrarea 
materialelor de format mare



acesta este cel mai rentabil, permi-
ţând cea mai mare viteză de tăiere 
şi cel mai mic cost de întreţinere. 
Manşonul de protecţie prevăzut cu 
arc asigură precizia tăierii. 

- instrumentul de biguire 
(IECHO CTT) utilizat pentru 
plierea materialelor ondulate. 
Controlat prin software-ul de 
tăiere, instrumentul poate bigui 
materialele ondulate de-a lungul 
structurii lor sau în direcţia opusă. 
Astfel acesta oferă o biguire de o 
mare fineţe fără a aduce prejudicii 
suprafeţei materialului ondulat. 

- instrumentul de tăiere în V 
(IECHO V-CUT) este proiectat 
special pentru prelucrarea prin 
tăiere în V pe materiale ondulate, 
fiind capabil să efectueze tăieturi la 
unghiuri de 0°, 15°, 22,5°, 30° şi 45°.

- instrumentul de frezare 
(IECHO RZ), fiind dotat cu ax din 
import, are o viteză de rotaţie de 
60.000 rpm. Freza acţionată de un 
motor de înaltă frecvenţă poate fi 
utilizată pentru tăierea materiale-
lor dure cu grosimea maximă de 20 
mm. Instrumentul este funcţional 
nonstop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână. Este echipat cu un 
dispozitiv personalizat ce curăţă 
praful şi resturile acumulate în 
timpul producţiei, iar sistemul de 
răcire cu aer prelungeşte longevita-
tea lamei.

- instrumentul oscilant pneu-
matic (IECHO POT) acţionat de aer 
comprimat şi având cursa de 8 mm 
este utilizat în special pentru tăie-
rea materialelor dure şi compacte. 
Echipat cu diferite tipuri de lame, 

acesta poate realiza diferite efecte 
de prelucrare şi poate tăia materiale 
cu lungimea de până la 110 mm cu 
ajutorul lamelor specializate.

- instrumentul de tăiere semia-
dâncă (IECHO KCT) este utilizat în 
principal pentru tăierea materiale-
lor din vinil şi face posibilă tăierea 
părţii superioare a materialului 
fără a deteriora partea inferioară. 
Permite o viteză mare de tăiere 
pentru prelucrarea materialului.

- instrumentul oscilant electric 
(IECHO EOT) este foarte potrivit 
pentru tăierea materialului de 
densitate medie. În combinaţie 
cu diferite tipuri de lame, IECHO 
EOT poate fi utilizat pentru tăierea 
diferitelor materiale şi este capabil 
să taie cu o rază minimă de 2 mm.

Totodată, masa de tăiere TK4S 
este prevăzută cu câteva sisteme 
care o fac specială. Dintre ele men-
ţionăm în primul rând sistemul 
de tăiere cu două traverse ceea ce 
poate creşte foarte mult randa-
mentul producţiei. În plus, sistemul 
automat de schimbare a instru-
mentelor asigură schimbarea facilă 
a acestora. Astfel, mai multe tipuri 
de capete se pot schimba în funcţie 

de nevoie fără intervenţia umană. 
Echipamentul dispune de până la 
nouă tipuri diferite de instrumen-
te care pot fi plasate automat în 
suportul de prelucrare. Mai mult, 
adâncimea tăieturilor realizate 
de instrumentul de tăiere poate fi 
controlată cu precizie prin sistemul 
automat de iniţializare a cuţitului 
(AKI). Nu în ultimul rând, sistemul 
de control al mişcării, CUTTER-
SERVER, permite realizarea tăierii 
uniforme în formă de cerc sau 
curbe perfecte.

Masa de tăiat TK4S este 
disponibilă în România prin 

S.C. NOVMAR
 CONSULT SERVICES S.R.L. 

telefon 0760-447 464 
e-mail: office@novmar.ro.

Cap universal de tăiere
IECHO UCT

Cap oscilant pneumatic
IECHO POT

Cap de frezare 
IECHO RZ

Cap oscilant electric
IECHO EOT

Cap de tăiere semiadâncă
IECHO KCT

Cap de tăiere în V
IECHO V-CUT

Cap de biguire
IECHO CTT
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490 de companii expozante şi-au confirmat deja prezenţa la FESPA Global Print Expo, 
European Sign Expo și Personalisation Experience 2023, printre care se numără şi 95 de 
furnizori care nu au putut participa la evenimente în ultimii doi ani din cauza restricțiilor 
de călătorie, cum ar fi DP Solutions, eurolaser, INX, Lüscher Technologies, Marabu, 
SPS TechnoScreen, Vastex International și Vivid Laminating Technologies. Lista mai 
include 78 de noi expozanți printre care Aerolam Decoratives, CarbonQuota, Duveholm 
Stallbacken, Magon, Newtown Packaging, Ronchini Massimo, Scandinavian Print 
Group, Toscana Systems și XEIKON.

Vizitatorii FESPA Global Print Expo vor vizualiza soluții de la sponsorii evenimentului 
Durst, Surfex, Brother, Mimaki, Hanglory și HP, precum și echipamente de la unii furnizori 
de top, printre care AGFA, Aeoon, Aleph, Canon, Epson, Fujifilm, HP, Kongsberg, Liyu, 
MHM, Sakurai, Swissqprint, Ricoh, Roland, ROQ și Zünd.

Printre furnizorii confirmați de software de automatizare și flux de lucru se numără 
Caldera, efi, Enfocus BV, OneVision și PrintFactory. Ahlstrom Munksjö, APA, Hexis, 
ImagePerfect/Berger Textiles, InkTec, Neschen, ORAFOL, Poli-Tape și Sun Chemical se 
află la rândul lor printre companiile care vor prezenta suporturi media și consumabile.

Michael Ryan, Directorul FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2023, a declarat: „Anul acesta, 
misiunea noastră este de a oferi noi perspective valoroase printerilor și producătorilor de 
elemente de semnalistică. Cu cea mai impresionantă listă de expozanți FESPA începând din 
2019, putem garanta că vizitatorii din München în luna mai se vor afla în cel mai bun loc 
pentru a obține informațiile și recomandările de care au nevoie pentru a-şi depăși provocările 
de producție, pentru a accesa noi oportunități și pentru a-și imagina viitorul afacerilor.”

European Sign Expo 2023, principala expoziție europeană pentru semnalistică 
și comunicare vizuală, va avea loc împreună cu FESPA Global Print Expo. Cu sprijinul 
sponsorului Platinum EFKA, evenimentul va reuni profesioniști importanţi din sectorul de 
semnalistică cu companii specializate în litere volumetrice, semnalistică digitală, semnalizare 
dimensională, gravură și gravare cu acid, casete luminoase, elemente media în aer liber, LED, 
sisteme outdoor, maşini de tăiat cu laser și instrumente pentru semnalistică.

Noua Personalisation Experience va oferi vizitatorilor oportunitatea de a afla mai multe 
despre personalizare de la furnizori specialiști, printre care Antigro, Brother, Dreamscape, 
Infigo, Optimus, Printbox, Print & Logistics, Taopix și XMPie, care vor prezenta produse și 
soluții.

Informații despre prețuri, reduceri și pachete promoţionale se găsesc în  
www.fespaglobalprintexpo.com/visit/registration

FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2023  
S-A PREGATIT SĂ ÎNTÂMPINE FIZIC  

UN NUMĂR IMPRESIONANT  
DE 490 EXPOZANȚI INTERNAȚIONALI 
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Cu o medie de două brevete 
pe lună, compania Sun Chemical, 
a cărei preocupare permanentă 
este crearea de soluţii care să 
îmbunătăţească productivitatea, 
dar şi sustenabilitatea, introduce 
noi soluţii care permit agenţilor 
de marketing să gestioneze mai 
bine culorile mărcii, să protejeze 
integritatea produsului prin 
îmbunătăţiri ale ambalajului şi să 
introducă funcţii de securitate care 
protejează împotriva falsificării 
ambalajelor.

Lacurile tip barieră pentru 
oxigen SunBar (Aerobloc) creează 
bariere împotriva umidităţii, 
oxigenului, CO2, luminii UV, 
mirosului şi migraţiei. Conceput 
pentru a creşte amprentarea 
pe rolă, sporind în acelaşi timp 
durata de valabilitate şi calitatea 
produsului, SunBar (Aerobloc) 
îmbunătăţeşte reciclabilitatea şi 
oferă flexibilitate pentru ferestrele 
de ambalare şi alte elemente de 
design. Aceste lacuri speciale 

le oferă imprimatorilor flexo şi 
roto filme rentabile, durabile, 
care susţin tendinţele către 
ambalaje uşoare, creând un strat 
de barieră de gaz omogen, fără 
orificii şi flexibil, care poate fi uşor 
supraimprimat cu cerneluri şi 
laminat într-o varietate a filmelor 
secundare. O alternativă rentabilă, 
compostabilă, fără clor şi metale, 
care permite un ambalaj mai 
uşor, lacurile tip barieră pentru 
oxigen SunBar (Aerobloc) oferă 
o amprentă redusă de carbon 
şi o aplicare uşoară, cu puţine 
modificări la echipamentele 
actuale. 

Pe de altă parte, familia 
SunLam de adezivi de laminare 
fără solvenţi şi pe bază de solvenţi 
este proiectată pentru a satisface 
nevoile tuturor aplicaţiilor majore 
de ambalaje flexibile la nivel global, 
de la performanţă generală până 
la aplicaţii de ultimă generaţie 
(sistem retort alimentar şi PET). 
Disponibil la nivel global în 

toate teritoriile Sun Chemical, 
portofoliul de adezivi de laminare 
SunLam oferă soluţii de ambalare 
flexibile care pot înlocui adezivii 
existenţi, îmbunătăţind unele 
aspecte precum productivitatea 
şi flexibilitatea mai ridicate, 
uşurinţa în utilizare, siguranţa 
operatorului şi a consumatorilor, 
precum şi conformitatea cu cele 
mai stricte reglementări. Totodată, 
portofoliul SunLam este o gamă 
complementară familiei de 
cerneluri de laminare SunStrato de 
la Sun Chemical, care îşi propune 
să fie un „furnizor de soluţii 
de ambalare” pentru ambalaje 
flexibile prin promovarea unei 
game complete de alte acoperiri 
funcționale complementare, 
printre care Coldseal, Heatseal, 
Primer, OPV şi Barrier.

Convertorii şi proprietarii de 
mărci îşi doresc tot mai mult să 
găsească soluţii pentru ambalaje 
sustenabile, iar Sun Chemical se 
află într-o poziţie unică pentru a-i 

Noutăţi de la Sun Chemical, liderul 
global producător de cerneluri, lacuri, 
pigmenţi şi materiale avansate
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ajuta să atingă aceste obiective. 
Fiecare produs pe care îl aduce pe 
piaţă Sun Chemical este conceput 
pentru a oferi soluţii sustenabile 
pentru reducerea deşeurilor, 
îmbunătăţirea eficienţei prepress, 
realizarea ambalajelor reciclabile, 
compostabile şi biodegradabile.

Abordarea unică a 
sustenabilităţii prin intermediul 
celor „5xRE” (Reutilizare, Reducere, 
Reînnoire, Reciclare, Reproiectare) 
a condus la dezvoltarea de 
cerneluri, lacuri şi adezivi care 
ajută la obţinerea ambalajelor 
biodegradabile, reciclabile şi 
compostabile. Cu un obiectiv 
ambiţios de a atinge neutralitatea 
carbonului până în anul 2050 
cu compania-mamă DIC, Sun 
Chemical foloseşte „5xRE” drept 
ghid în dezvoltarea produselor. 
Toate soluţiile din portofoliul 
SunEco sunt concepute pentru 
a atinge cel puţin unul dintre cei 
5xRE:

REUTILIZARE (recuperarea 
energiei din fluxurile de deşeuri 
şi redirecţionarea deşeurilor 
din gropile de gunoi): SunSys 

Vallotemp, SunSys Vallochem, 
SunFuse şi SunLam sunt o familie 
de lacuri funcţionale şi adezivi care 
permit reproiectarea ambalajului 
pentru o rezistenţă suplimentară, 
astfel încât să fie utilizat de mai 
multe ori.

REDUCERE (minimizarea 
deşeurilor, a consumului de 
energie şi a emisiilor): SunUno 
Solimax este o familie de 
cerneluri multifuncţională care 
maximizează eficienţa prepress şi 
simplifică procesul de imprimare 
oferind o singură platformă care 
poate acoperi mai multe aplicaţii 
finale; SunECG este un instrument 
din soluţia globală de gestionare a 
culorilor SunColorBox care reduce 
timpul de schimbare şi pregătire 
pentru mai multe aplicaţii de 
imprimare în cadrul unui game 
extinse de culori; SunWave - 
cerneluri UV LED, reduc consumul 
de energie şi polimerizează sub 
lămpi UV convenţionale şi LED, 
permiţând o tranziţie mai simplă 
de la lămpi convenţionale la lămpi 
LED.

REÎNNOIRE (accesarea noilor 

surse de energie regenerabilă): 
SunVisto® AquaGreen™ este o 
familie de cerneluri / lacuri flexo 
pe bază de apă formulate cu un 
conţinut semnificativ mai mare 
de răşini provenite din surse 
biodegradabile, ce oferă atributele 
de performanţă necesare pentru o 
gamă largă de aplicaţii de ambalaje 
din hârtie.

RECICLARE (captarea şi 
recuperarea solvenţilor şi a altor 
materii prime): SunSpectro® 
Solva Wash™FL este o serie de 
cerneală lavabilă, folosită la 
tiparul flexo pe bază de solvent, 
ce le permite proprietarilor 
de branduri să mărească 
reciclabilitatea etichetelor shrink 
sleeve, permițând o calitate şi 
un randament ridicat de PET 
reciclat  din fluxurile de reciclare 
a sticlelor; SunUno Solimax AP 
sunt certificate Vinçotte-TÜV 
pentru obţinerea ambalajelor 
„OK Compost” şi sunt destinate 
atât imprimării la suprafaţă, cât 
şi în oglindă pe folii de plastic, cu 
rezistenţă la pasteurizare prin 
tratament termic; SunSys Vallogo 
este o gamă de lacuri tip release 
pe baza de solvent destinate 
ambalajelor de cofetărie coldseal, 
care s-a dovedit ca nu interferează 
cu reciclarea ambalajului.

REPROIECTARE (reimaginarea 
tehnologiilor pentru operaţiuni 
convenţionale în scopul 
îmbunătăţirii eficienţei şi 
performanţei): SunBar®Aerobloc 
sunt lacuri cu barieră funcţională 
ce prelungesc durata de 
valabilitate a produselor 
ambalate, scot în evidenţă 
ambalajul prin reproiectarea şi 
reducerea straturilor de plastic şi 
a laminărilor multistrat şi care pot 
fi combinate cu adezivii tip barieră 
pentru obţinerea unei bariere 
funcţionale cu performanţă mare.

Membru al grupului DIC, 
Sun Chemical este cel mai 
mare producător de cerneluri 
de imprimare, lacuri, adezivi 
şi consumabile, pigmenţi, 
masterbatch-uri (premixuri). 
polimeri, compuşi lichizi, compuşi 
solizi şi materiale de aplicare.



Dan Cristea

Hippographic Poland Ltd. este 
un dealer cu o vastă experienţă în 
domeniul utilajelor din industria 
poligrafică cu sediul în Sofia-Bul-
garia. În ultimul timp compania 
s-a extins şi dincolo de graniţele 
Bulgariei, deschizând filiale şi în 
alte ţări: Polonia, Georgia şi Româ-
nia. Astfel, prin birourile pe care 
le-a înfiinţat în Varşovia, Tbilisi, 
respectiv Piteşti, Hippographic a 
reuşit performanţa să se conec-
teze cu o reţea extinsă de clienţi 
şi furnizori. Mai mult, în prezent, 
datorită reputaţiei câştigate prin 
calitatea serviciilor oferite, compa-
nia face livrări nu doar în Europa, 
ci şi pe alte continente cum ar fi 
Asia, Africa si America de Sud. Fără 
excepţie, clienţii firmei bulgare 
s-au declarat mai mult decât 
satisfăcuţi de modul în care au fost 
serviţi şi în consecinţă mulţi dintre 
ei au revenit pentru noi afaceri şi 
au recomandat-o şi altora.

Gama de utilaje şi echipamente 
pentru industria poligrafică oferite 
de Hippographic este foarte largă 
şi cuprinde (dar nu se limitează la) 
utilaje de tipar offset — cu ali-
mentare în coală şi în rolă, echi-
pamente de ambalare, maşini de 
ştanţat, ghilotine, utilaje de pliere 
şi lipire, laminatoare, echipamente 
de pre-press, linii şi echipamente 
de post-press şi producţie pentru 
carte, utilaje pentru fabricarea 
pungilor de hârtie, precum şi echi-
pamente de imprimare serigrafice 
şi flexografice.

Nu doar atât; în ultimii ani, 
compania a participat în calitate 
de furnizor în cadrul programelor 
finanţate de fondurile Uniunii 
Europene şi ca atare le-a livrat şi 
instalat beneficiarilor săi un mare 
număr de utilaje. Hippographic 
lucrează împreună cu clienţii săi 
pentru a se asigura că utilajele 

pe care le livrează şi le instalează 
corespund întru totul nevoilor de 
producţie ale acestora şi totodată 
asigură cele mai înalte standarde 
ale calităţii.

În urma succesului acumu-
lat, firma a reuşit să îşi formeze 
un stoc impresionant de utilaje 
în depozitul pe care îl deţine în 
Bulgaria. Drept urmare, în prezent 
îşi construieşte un al doilea depozit 
impresionant pentru a putea 
prezenta, testa şi livra echipamen-
te cu o mai mare rapiditate, dar 
şi cu costuri mai reduse clienţilor 
din întreaga regiune a Balcanilor. 
Toate utilajele puse în vânzare de 
Hippographic sunt dezmembrate 
şi încărcate pe mijloace de trans-
port de echipa sa profesionistă de 
mecanici, iar termenii de vânzare 
asigură cea mai înaltă flexibilitate 
care o puteţi întâlni pe piaţa de 
profil.

În plus, firma nu doar vinde, ci 
de asemenea achiziţionează orice 
tip de utilaje şi echipamente de 
tipar la cele mai bune preţuri şi cu 
cele mai bune termene de garanţie.

Pe întregul teritoriu al Europei, 
compania bulgară poate executa la 
cerere dezmembrări, reamplasări şi 
montarea utilajelor. Totodată, asi-
gură verificările tehnice de rigoare 
şi oferă orice tip de consultanţă în 
domeniul vânzării sau achiziţionă-
rii de echipamente pentru indus-
tria grafică, funcţie de nevoile 
specifice ale clienţilor.

Pentru toate tipurile de utilaje 
şi echipamente de tipar pe care le 
vinde, Hippographic asigură ser-
vice calificat prin echipa tehnică 
proprie ce are la activ peste 20 de 
ani de experienţă în mentenanţa 
oricăror tipuri de utilaje grafice: 
echipamente de pre-press, utilaje 
de tipar offset, utilaje de tipar în 
rolă, utilaje flexografice, precum şi 
toate tipurile de echipamente de 
post-press şi ambalare.

În acelaşi timp, compania furni-
zează servicii complete de logistică 
pentru utilaje de orice dimensiuni 
şi greutăţi, inclusiv pentru cele 
care cântăresc mai mult de 20 de 
tone, dispunând de cele mai bune 
echipamente pentru logistica utila-
jelor grele şi având la activ o vastă 
experienţă în acest domeniu.

Pe lângă utilajele sau chiar lini-
ile de producţie complete, Hippo-
grafic oferă spre vânzare şi piese 
de schimb pentru toate tipurile 
de utilaje de imprimare, finisare 
şi ambalare. La toate acestea se 
adaugă şi oferta de cuţite pentru 
sectorul tipografic dar şi pentru 
industria de hârtie, firma bulgară 
punând la dispoziţia companiilor 
interesate o gamă largă de cuţite 
de ghilotină, cuţite pentru utilaje 
de finisare, lame de racletă, cuţite 
pentru tăiere benzi, cuţite pentru 
echipamente de ambalare. Nu în 
ultimul rând, sunt furnizate şi un 
mare număr de tipuri de consuma-
bile pentru toate utilajele livrate.

Cunoscătorii limbilor engleză, 
franceză, spaniolă sau bulgară sunt 
invitaţi să acceseze site-ul www.
hippographic.eu unde vor găsi şi 
alte informaţii despre companie, 
printre care se regăseşte atât 
stocul curent de utilaje de vânzare, 
cât şi lista impresionantă cu cele 
peste 160 de echipamente şi utilaje 
livrate şi instalate până în prezent 
ce cuprinde numeroase detalii 
tehnice şi fotografii.

Hippographic, dealerul  
de echipamente noi şi second hand 
pentru toate companiile interesate
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Șomează? Ți-o vindem noi!

www.machinedepo.eu
+40 740 222 394

office@machinedepo.eu

Plasticul a devenit un 
material indispensabil pentru 
industria alimentară. Pe lângă 
alimentele proaspete care sunt 
ambalate în materialul plastic 
protector, un număr tot mai mare 
de consumatori se orientează 
spre alimentele congelate sau 
semipreparate. Munţi întregi 
de folii asigură acum nu doar 
menţinerea prospeţimii bunurilor 
de larg consum, ci şi protejarea 
lor de substanţe nedorite care 
ar putea pătrunde înăuntru. Ca 
o parte integrantă a proiectului 
de cercetare GREEN, finanţat 
de guvern, compania germană 
manroland Goss îşi doreşte să 
ofere în viitor un remediu pentru 
consumul de materiale plastice 
în congelator. În prezent, firma 
dezvoltă o folie protectoare 
din materii prime de origine 
biologică care protejează 
alimentele de influenţele externe, 
menţinându-le în acelaşi timp 
prospeţimea.

Trendul congelării produselor 
alimentare este în continuă 
creştere şi ca atare, cererea de 
cantităţi tot mai mari de plastic 
– fie că este vorba despre folia 
care acoperă pizza congelată 
sau punga de plastic pentru 
cartofii pai – creşte la rândul ei. 
Însă doar aproximativ jumătate 
dintre resturile de ambalaje sunt 
reciclate. În Germania, acest 
lucru are ca rezultat producerea 
a 38 kg de deşeuri de plastic pe 
cap de locuitor în fiecare an. Ca 
atare, manroland Goss lansează 
proiectul GREEN pentru a 
reduce considerabil utilizarea 
materialelor plastice în industria 
alimentară.

La sfârşitul anului 2022, 
Ministerul Federal German al 
Agriculturii şi Alimentaţiei Publice 
a aprobat cererea de finanţare 
pentru proiectul GREEN, marcând 
startul acestuia. Totodată, 
datorită importanţei enorme 
a sustenabilităţii în industria 

ambalajelor, GREEN a fondat  şi 
compania Coatible, manroland 
Goss deţinând un sfert din 
acţiunile acestei companii special 
înfiinţate.

Foliile de plastic sunt utilizate 
în primul rând deoarece oferă 
protecţie pentru produs şi 
ambalajul acestuia. Însă noua 
folie protectoare dezvoltată pe 
bază de uleiuri minerale şi vapori 
de apă este destinată să ofere o 
protecţie echivalentă împotriva 
contaminării cu substanţe 
nedorite – cu singura diferenţă, 
esenţială, că reduce masiv 
utilizarea materialelor plastice.

Proiectul se va concentra iniţial 
pe reducerea foliilor de plastic ce 
înfăşoară pizza congelată. Însă 
dezvoltarea unei folii protectoare 
biodegradabile pune temelia şi 
pentru dezvoltarea unor astfel de 
folii de protecţie pentru alimentele 
din afara congelatorului. 
Componentele concrete ale 
proiectului sunt dezvoltarea 
unui strat protector, un proces de 
acoperire, precum şi un nou tip 
de echipament pentru aplicarea 
acoperirii. Funcţia de marketing 
a cartonului acoperit se află la 

rândul ei în centrul atenţiei. Mai 
mult, obiectivul a fost dezvoltat 
din perspectiva consumatorului 
final: înlocuirea foliei de plastic 
nu trebuie să ducă la niciun 
dezavantaj funcţional.

În calitate de co-fondator, 
manroland Goss implementează 
proiectul de cooperare 
GREEN în colaborare cu GPD 
Foodpackaging şi alţi experţi. 
Producătorul echipamentului 
preia managementul proiectului 
în dezvoltarea procesului de 
aplicare a foliei protectoare şi în 
realizarea unui prototip. Ca expert 
în industria echipamentelor de 
imprimare, compania manroland 
Goss este în primul rând 
responsabilă pentru testarea 
straturilor protectoare în procesul 
de aplicare. În special expertiza 
pe care o deţine în tehnologia de 
pulverizare şi imprimare permite 
companiei să efectueze proceduri 
complexe de testare şi să genereze 
o tehnologie de aplicare de cea mai 
înaltă calitate. Scopul final este 
un sistem integrat şi automatizat 
cu o tehnologie de proces care 
să se potrivească perfect cu folia 
protectoare dezvoltată.

Noul proiect manroland Goss – remediul pentru 
consumul de plastic din industria alimentară
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Ambalajele au un rol extrem de 
important în protejarea produselor 
în timpul manipulării, dar și pe 
întregul lanţ de distribuţie. În 
lipsa acestora, producătorii şi 
distribuitorii ar avea pierderi uriaşe, 
clienţii ar avea acces la produse mai 
scumpe şi uneori indisponibile – 
cum e cazul produselor sezoniere.

În acelaşi timp, însă, pentru 
ca ambalajele să aibă doar un 
rol benefic, trebuie să depăşim 
principalele lor probleme de 
sustenabilitate: poluarea generată 
de producţia şi utilizarea lor, 
gestionarea deşeurilor şi nevoia 
continuă de resurse naturale.

Colectarea în vederea trimiterii 
spre reciclare şi refolosire a 
deşeurilor provenite din ambalaje 
de hârtie, de carton precum şi 
din alte materiale este deja o 
obligaţie legală pentru majoritatea 
comercianţilor din România. Odată 
cu apariţia Legii nr. 17/2023 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor, au crescut însă 
sancţiunile pentru un management 
deficitar al deşeurilor. Practic, se 
va amenda chiar şi ascunderea 
sau păstrarea deşeurilor în afara 
spaţiilor autorizate, iar sancţiunile 
pot ajunge până la 60.000 lei.

Legislaţia din România obligă 
producătorii industriali la colectarea 
selectivă a deşeurilor provenite din 
ambalaje, această obligaţie fiind o 
transpunere la nivel naţional a mai 
multor directive europene, prin care 
se stabilesc chiar şi ţinte anuale de 
reciclare asumate de către fiecare 
stat al Uniunii Europene în parte. 

În privinţa acestor ţinte, legea 
stipulează că fiecare producător 
sau comerciant care, prin specificul 

activităţii sale, aduce în circuitul 
lanţului de aprovizionare, respectiv 
în piaţă, ambalaje, are obligaţia de a 
atinge anumite ţinte sau praguri de 
reciclare şi de valorificare a acestora. 
Conform legii, aceste praguri sunt:

• 60  la sută din greutatea totală 
pentru ambalajele din sticlă;

• 60 la sută din greutatea totală 
pentru ambalajele din hârtie şi 
carton;

• 50 la sută din greutate pentru 
ambalajele metalice;

• 15 la sută din greutate pentru 
ambalajele realizate din lemn;

• 22,5 la sută din greutate pentru 
ambalajele realizate din plastic.

În ceea ce priveşte deşeurile 
reciclabile din hârtie şi carton, 
acestea pot fi împărţite în două 
grupe principale, în funcţie de 
modul de producere sau de apariţie 
al acestora, precum şi raportat la 
modul în care pot fi reciclate:

• Deşeuri care pot fi reutilizate 
după operaţiunile de reciclare în 
domeniul producţiei de hârtie, 
carton şi care pot fi folosite ca 
produse noi în diverse alte domenii. 
Aceste deşeuri provin, în mare parte, 
de la producători şi comercianţi, 
din ambalajele folosite de aceştia în 
activitatea curentă.

• Deşeurile care sunt rezultatul 
activităţii de producţie în domeniul 
industriei hârtiei şi cartonului. 

Impunerea, prin lege, a 
obligaţiilor de mediu reprezintă o 
problemă de rezolvat în plus pentru 
agenţii economici vizaţi, care trebuie 
să dedice resurse umane şi materiale 
acestui proces, care, de multe ori, 
poate fi destul de dificil, mai ales în 
ceea ce priveşte atingerea limitelor 
minime de colectare selectivă şi de 
valorificare impuse. 

Este util de menţionat că 
reciclarea hârtiei şi a cartonului 
nu se poate face decât într-un 
număr de până la 10 cicluri, în mod 
special din cauza faptului că, la 
fiecare ciclu de reciclare, lungimea 
fibrelor de celuloză încorporate 
scade, conducând astfel la scăderea 
rezistenţei la rupere şi a calităţii 
generale a noului produs, dar şi la 
creşterea consistentă a pierderilor 
tehnologice în procesul de fabricaţie. 
De exemplu, colile A4 folosite la 
birou sunt considerate hârtie de 
calitate, deoarece au fibre lungi. În 
timpul reciclării, fibrele devin tot 
mai scurte şi nu mai putem crea 
din ele hârtie de calitate superioară. 
Şerveţelele şi cofrajele de ouă 
reprezintă hârtie ajunsă la finalul 
vieţii şi au o calitate inferioară.

Legea nr. 249/2015, privind 
modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje prevede:

• Marcarea pentru identificare 
în vederea reciclării, care se aplică 
direct pe ambalaj sau pe etichetă; 
marcarea trebuie să fie vizibilă, 
lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în 
care ambalajul este deschis;

• Obiectivele anuale privind 
valorificarea şi reciclarea deşeurilor;

• Îndeplinirea ţintelor de 
reciclare, iar, dacă acestea nu sunt 
îndeplinite, operatorul economic 
responsabil este obligat să plătească 
pentru diferenţa dintre obiectivul 
anual stabilit şi cel realizat.

Pentru o mai bună gestionare 
a deşeurilor, agenţii economici 
pot colabora cu o organizaţie 
care implementează obligaţiile 
privind răspunderea extinsă a 
producătorului. Acest operator se 
angajează să preia responsabilitatea 

Obligaţii legale ale 
agenţilor economici 
în materia reciclării 
ambalajelor Avocat Dr. Constantin Neacșu 

Baroul București
Tel.: 0744244852
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producătorilor pentru a îndeplini obiectivul anual de 
valorificare şi de reciclare.

Obligaţia desemnării unui responsabil privind 
managementul deşeurilor nu mai este impusă, din acest 
an, doar celor care deţin autorizaţie de mediu, ci pentru 
orice generator de deşeuri sau activităţi care gestionea-
ză deşeurile. În plus, nu este interzisă doar abandonarea 
deşeurilor, ca până acum, ci şi aruncarea şi ascunderea 
lor, dar şi păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autori-
zate în acest scop. Se vor sancţiona mai dur şi abaterile 
repetate, cu consecinţe grave asupra mediului.

În ceea ce priveşte verificarea amplasamentului, 
aceasta este obligatorie în special atunci când 
activitatea autorizată prezintă un risc crescut de 
poluare a mediului sau în următoarele condiţii: au 
existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat, 
au fost formulate reclamaţii cu privire la activitatea 
agentului economic, există antecedente în ultimii trei 
ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare şi a 
obligaţiilor de raportare pentru activitatea respectivă.

Reciclarea contribuie, în mod cert, la o economie 
circulară cu emisii scăzute de carbon, care menţine în uz 
materialele valoroase. De asemenea, ajută la prevenirea 
deversării deşeurilor în natură, la conservarea 
resurselor naturale şi reduce impactul asupra climei, 
ajutându-ne să construim un viitor mai bun. 

Cu toate acestea, dincolo de implementările uneori 
forţate ale unor normative europene, autorităţile de 
la noi nu au creat, cu adevărat, un sistem de colectare 
separată a deşeurilor la nivel naţional. Deşi nu s-a 
demarat nici măcar o campanie veritabilă de informare 
a populaţiei în acest sens, toţi cetăţenii, inclusiv 
producătorii, sunt, în ochii autorităţilor, consideraţi 
vinovaţi pentru poluarea existentă peste tot din ţară.

PRINTCO

Contact:
Tel: 0722.589.315
Email: alexandra.bulat@printco.ro
Adresă: Bd. Chimiei 82G, Iași

oferă servicii de:

Folio/Emboss format 70x100 cm

Cașerare format 70x100 cm

Lac UV selectiv format 70x100 cm

Tipar format 70x100 cm

(cu lac acrilic sau UV)  

Plastifiere format 70x100 cm

Lipire ferestre

Broșare, coasere și capsare

Folie extensibilă ambalare
Bandă adezivă personalizată

INTER-TECH PACK 

Șos. Clinceni, nr. 3, Bragadiru, Ilfov
tel.: 0728 777 181, e-mail: office@intertechpack.ro



Târguri, Expoziţii și Seminarii Internaţionale
în perioada 07 06 2023 - 15 06 2023

08.06.2023 – 11.06.2023 
Hanoi, Vietnam 
HANOI PRINT PACK 
VPA (Vietnam Plastics Association) 
Tel: +886 2 2659 6000 
exfdp@chanchao.com.tw 
https://www.andigrafica.com/

15.06.2023 – 18.06.2023 
Surabaya, Indonezia 
EAST PACK INDONESIA 
Krista Exhibitions 
Tel: +62 21 634 5861 
info@kristamedia.com 
https://eastpackindonesia.com/

14.06.2023 – 16.06.2023 
Sao Paulo, Brazilia 
LATAMPAPER 
InterTech Americas, Corp. 
Tel: +1 786 554 1582 
director@latampaper.com 
https://latampaper.com/pagina/b6-
contactenos-eng/

07.06.2023 – 08.06.2023 
Paris, Franţa 
ÉDITION SPÉCIALE BY LUXE PACK 
Infopro Digital 
Tel: +33 (0)4 7473 1688 
anne.roposte@infopro-digital.com 
https://www.editionspeciale-luxepack.com/en/

13.06.2023 – 15.06.2023 
Mexico City, Mexic 
EXPO PACK LATIN AMERICA
PMMI (Packaging Machinery 
Manufacturers Institute) 
Tel: +52 (55) 5545 4254
info@expopack.com.mx 
https://www.expopackmexico.com.mx/

13.06.2023 – 15.06.2023 
New York, S.U.A.
ATX EAST
Informa Markets, S.U.A. 
Tel: +1 310 857 7365
clientservices.ime@informa.com 
https://www.imengineeringeast.com/en/
show-brands/atx.html

15.06.2023 – 16.06.2023 
Sao Paolo, Brazilia 
CONFERÊNCIA INTERCONTINENTAL DE 
FLEXOGRAFIA
Nascimento Feiras e Eventos Ltda
Tel: +55 11 4013 7979 
gexposto@apseventos.com.br
https://packagedsummit.com/

14.06.2023 – 16.06.2023 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
PAPER VIETNAM 
VEAS Co., Ltd (Minh Vi Exhibition and 
Advertisement Services Co., Ltd) 
Tel: +84 28 3848 8561 
info@veas.com.vn 
https://www.paper-vietnam.com/en/

14.06.2023 – 17.06.2023 
Bangkok, Tailanda 
PROPAK ASIA 
Informa Markets Thailand 
Tel: +66 (0) 2036 0500 
nongnaphat.j@informa.com 
https://www.propakasia.com/ppka/2023/
en/index.asp

14.06.2023 – 17.06.2023 
Taipei, Taiwan 
TAIPEI PACK 
TAITRA (Taiwan External Trade Development 
Council) 
Tel: +886 2 2725 5200 
tppack@taitra.org.tw 
www.taipeipack.com.tw/en
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08.06.2023 – 11.06.2023 
Hanoi, Vietnam 
HANOI PRINT PACK 
VPA (Vietnam Plastics Association) 
Tel: +886 2 2659 6000 
exfdp@chanchao.com.tw 
https://www.andigrafica.com/

15.06.2023 – 18.06.2023 
Surabaya, Indonezia 
EAST PACK INDONESIA 
Krista Exhibitions 
Tel: +62 21 634 5861 
info@kristamedia.com 
https://eastpackindonesia.com/

pungi transparente cu fermoar pentru 1001 de produse

Pungi cu fermoar în diferite dimensiuni
Grosime 40 microni pentru uz non alimentar,
obiecte promoționale, piese de schimb diverse, brelocuri
mostre parfum, articole de mercerie, accesorii pescuit
CD și DVD, cărți de vizită, semințe de plante, componente electronice
produse textile, mostre etc. 
  

Pentru detalii și comenzi : 0728 808 383
0738 675 436

suport@rapidocolor.ro
www.zipper-bags.ro
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19.06.2023 – 21.06.2023 
Shanghai, China 
PROPAK CHINA 
Sinoexpo Informa Markets 
Tel.: +86 21 3339 2121 
vivien.miao@imsinoexpo.com 
https://www.propakchina.com/en

18.06.2023 – 21.06.2023 
Shanghai, China 
APPP EXPO
Shanghai Modern International Exhibition Ltd.
+86 21 6328 8899, int. 133 
info@apppexpo.com 
https://www.apppexpo.com/medianews/
info/641451c7994e2f729295b8f2?lang=en

Târguri, Expoziţii și Seminarii Internaţionale
în perioada 17 06 2023 - 27 06 2023
17.06.2023 – 19.06.2023 
Karachi, Pakistan 
PLASTIC, PACKAGING & PRINT ASIA
Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd.
+92 21 3453 6321 
info@ecgateway.net 
https://www.ecgateway.net/

19.06.2023 – 21.06.2023 
Shanghai, China 
INNOPACK CHINA 
Sinoexpo Informa Markets 
Tel: +86 021 3339 2533 
CPHIMarketing@imsinoexpo.com 
https://www.cphi.com/china/en/home.html

22.06.2023 – 24.06.2023 
Rufisque, Senegal 
SENEPACK 
SISEMI Sénégal 
Tel: +221 77 343 5034 
info@hagegrup.com 
https://www.senepack.com/

27.06.2023 – 30.06.2023 
Sao Paulo, Brazilia 
FISPAL TECNOLOGIA 
Informa Markets South America 
Tel: +48 61 869 2065 
fispaltecnologia@informa.com  
https://www.fispaltecnologia.com.br/en/home.
html

27.06.2023 – 28.06.2023 
Lyon, Franţa 
SECURFOOD PACKINNOVE EUROPE 
ABE (Advanced Business Events) 
Tel: + 33 (0) 1 4186 4147 
info@advbe.com 
https://lyon.securfood.com/
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Dacă doriți să aveți certitudinea primirii suplimentului lunar, ca insert în ediția revistei tipărite,  

veți plăti abonament de 84 lei pentru 3 ediții sau 280 lei pentru 10 ediții,  

accesând butonul ABONEAZĂ-TE LA REVISTĂ prin meniul platformei afaceri-poligrafice.ro
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SANCTUARUL EVADAȚILOR DIN LUMEA 

GLOBALISTĂ

Ținutul privat al nevaccinaților 

e de 8 ori cât statul Monaco

PANDEMIILE ŞI REȚELELE 

ELECTROMAGNETICE

Dr. Thomas Cowan - Virușii sunt 

excreții ale unei celule agresate 

electromagnetic

SINGULARITATE

Specificul inteligenței artificiale, 

problema conştiinței, valorile 

umane şi natura umană în 

perspectiva neo-liberală

Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit 

 și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină

– Evanghelia după Marcu 4:22 –

Cartea lui David Craig  

și caricatura rezultată
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UTILAJE PENTRU PRODUCŢIA 
PUBLICITARĂ

Imprimantă digitală flatbed model UD25C8AJW, 
materiale flexibile și rigide, CMYK + alb, înălțimea 
carului de printare până la 80 mm, imprimare pe 
orice material plan: forex, foam, bond, plexiglass, 
policarbonat, ceramică, pal, sticlă, piele etc. Suprafața 
de lucru efectivă: 2.500 x 1.300 mm, structură 
metalică solidă, sistem anti-coliziune integrat, 2 zone 
individuale de vacuum, sistem de ghidaj liniar. Cei 
interesați sunt rugați să ne contacteze la telefonul: 
0722 242 746. 

Vând CNC router MULTICAM seria 1000, suprafața 
de lucru: 1270 x 2540 mm; axe XYZ cu posibilitati 3D, 
putere 380V; motoare Japonia, sisteme speciale, bațiu 
oțel, pompă de putere 5,5 K, vacuum 4 zone, accesorii, 
software. Telefon contact: 0723 356 453/ 0735 911 942

UTILAJE FINISARE

Vindem: mașină de ștanțat cu role AMIROL 1600; mașină 
de tăiat + biguit FGX 2500. Echipamentele sunt foarte 
puțin rulate. Preț NEGOCIABIL. Telefon: 0745 331 131 
intinex2000@yahoo.com

DOLA COM vinde următoarele echipamente: 
1/ Ghilotină Polar 58 EM – 1990; 
2/ Mașină de ștanțat cilindru Nebiolo Egeria,  
format: 46 x 58 cm; 
3/ Sistem de lăcuire UV pentru format: 36 x 52 cm. Detalii 
la tel.: 0722 280 977; office@dola.ro

VÂNZĂRI
PRE-PRESS, DESKTOP PUBLISHING 
Vindem CTP inkjet StudioRIP DTP, preț 3 200 euro (605 x 
745) – 3.700 euro (770 x 1030), calitate excelentă (2.880 
dpi, 175 lpi), placă convențională, consumabile ieftine. 
Vindem CTF inkjet pentru filme de serigrafie, flexo, 
circuite imprimate etc., Dmax = 5; preț 890 euro (330 
mm) – 3190 euro (1118 mm). Mostre gratuite de film/
plăci. Telefon: 0722 998 542; 0723 999 587.  
Detalii pe: www.studiorip.ro

Vând ramă de copiat, THEIMER, model 3264, fabricație 
2001, format 50 x 70 cm, 220V. Oferim mai multe detalii 
la telefon: 0722 345 458.

UTILAJE IMPRIMARE OFSET
Vând mașină de tipar offset KBA, format 52 x 74 cm, 
două grupuri de culoare, se prezintă în stare  bună de 
funcționare. Telefon: 0743 901 318; opanis.gl@gmail.com

De vânzare ROMAYOR 314, în stare bună de funcționare. 
Preț negociabil. Contact: 0748 137 997; ove256@gmail.com

De vânzare echipamentul Heidelberg GTOZP 46.  
Pentru detalii sunați la tel.: 0722 632 753;  
stefan_oltean@absolutprint.ro

Vindem echipamentul offset  Heidelberg Speed Master, 
2 grupuri / tipografie completă. Tel.: 0743 901 318;  
opanis.gl@gmail.com

Vând următoarele trei mașini de tipar offset Heidelberg:  
Mașină de tipar offset Heidelberg KORD-62, un grup de 
culoare, format 46 x 62 cm, model gri, în funcționare, 
(vedeți foto on-line pe platforma www.afaceri-poligrafice.
ro). Preț: 1.300 euro.   
Mașină de tipar offset Heidelberg SM-72-2, 2 grupuri de 
culoare, format 52 x 72 cm, contor 67 mil., în stare de 
funcționare. Preț: 18.000 euro.  
Mașină de tipar offset Heidelberg  GTOV 52-4,  4 grupuri 
de culoare, format 35 x 50 cm, anul 1983, SN- 679736, 
contor aprox. 70 mil., în funcționare (vedeți foto on-line 
pe platforma www.afaceri-poligrafice.ro). Preț: 8.000 
euro. Prețurile sunt NEGOCIABILE. Tel. : 0730 900 912; 
revox@revoxbn.ro

BICOIND VĂ  PROPUNE: echipamentul Heidelberg GTO 
52 Varn Kompac, 1 grup de culoare,  grup de înseriere. 
Pentru contact tel.: 0723 512 256; office@bico.ro; Vizitați 
pagina web: www.bico.ro    

UTILAJE TIPAR DIGITAL

Vând imprimanta digitală XEROX color iGen4 Diamond 
edition 2010. Funcțională, pregătită de livrare. Adusă 
din Olanda. Preț: 10.000 euro. Negociabil. Telefon 
contact: 0744 565 358/ dome.advertising@yahoo.com
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VÂNZĂRI
UTILAJE FINISARE 
De vânzare echipamentele: 
1/ Linie de colat (cu vacum - suflantă)  și executat broșuri 
WatKiss DigiVac+ (linie completă originală) cu 2 turnuri a 
câte 12 sertare fiecare; stacker adunare dreapta și zig-zag; 
capsator cu fălțuire capete de capsare Hohner, trimmer, 
bandă evacuare. În 2021 au fost înlocuite role, benzi și 
senzori. Control digital automat cu touchscreen. Anul de 
fabricație al liniei este 2003. Preț: 5.500 euro + TVA. Tel.: 
0742 741 192; paul@graficaplus.ro 
2/ Linie executat broșuri (fără stacker) Duplo, cu 1 
turn Duplo DFC 12 pe fricțiune cu 12 sertare (contor 
foarte mic sub 500.000) și capsator cu fălțuire Duplo 
DBM 120. Capete de capsare cu cartușe de 5.000 
capse. An de fabricație 2005. Preț: 3.500 euro + TVA.  
Contact: 0742 741 192; paul@graficaplus.ro

S.C. BICOIND vă propune echipamentele următoare: 
1/ Ghilotină Adast Maxima 80, programabilă; 
2/ Ghilotină Herold 92, citire cu periscop; 
3/ Linie de așezat etichete POLAR TR 1E; 
4/ Mașină de broșat ORDIBEL; 
5/ Mașină automată de broșat JUD ECAMON MR 520, 
fabricație Franța;  
6/ Mașină automată de cusut cu ață SMITH EUROPA; 
7/ Mașină de fălțuit STAHL, T 50, cu 4 falțuri paralele, 1 falț 
în cruce; 
8/ Linie pentru UV, 52 x 72 cm; 
9/ Mașină semiautomată de ambalat reviste BECK-GO 
Nurtinger, fabricație Germania; 
10 / Mașina de ambalat  ITAL DIBIPACK 4255; 
Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați la 
tel.: 0723 512 256; office@bico.ro.   
Vizitați pagina web: www.bico.ro

NAROTI MACHINERY vă oferă echipamente de 
laminat la cald şi la rece, maşini de biguit şi perforat, 
role de big şi perfor, prese folio şi emboss, maşini de 
înseriat, maşini de ștanţat, maşini de lăcuit cu UV și IR, 
cutter plotere, soft de creare şi modelare cutii, pudră 
termografică de diferite culori. Toate echipamentele 
sunt fabricate în Europa şi Anglia. Tel.: 0742 966 556; 
www.naroti.ro; office@naroti.ro   

S.C. AUTOGRAF vinde  următoarele echipamente:  
- Colatoare și linii broșuri CP BOURG, NAGEL și 
HORIZON; 
- Maşini de fălţuit: CAS 52 cm;  EUROFOLD 35 cm; 
MORGANA 36 cm; Prese folio; 
- Ghilotine: POLAR 80 cm; POLAR 66 cm; IDEAL 65 cm; 
EBA 55 cm;  
- Cuțite ghilotină SH; Mașini de pus capse; 
Bormașini; Mașini de înseriat; Prese carte; Mașini 
cusut; Mașini de uns; Mașini de biguit & perforat; 
Mașini laminat; Mașini de broșat; Nuci înseriere; 
Capsatoare & Booklet makere; Ștanțe plăci; Mașină 
lac UV. Tel.: 0740 091 190. Oferta cu preţuri şi foto pe:  
www.autograf2002.ro  

UTILAJE PRELUCRARE CARTON

Vânzări echipamente finisări tipografice second-hand
Nr Denumire Alimentare Tip echipament Stare de 

funcționare
Preț EURO  

fără TVA

1 ROMBIG Alimentare manuală Big pentru carton de legătorie În bună stare de 
funcționare 300

2 Turning-in coperta 
PROTOS Typ 165 Alimentare manuală

Dispozitiv electric pentru 
îmbrăcat coperta din carton 

de legătorie pentru carte, 
pentru îndoit piele legătorie şi 

marochinărie

În bună stare de 
funcționare 300

3 KEENCUT Alimentare manuală

Trimmer manual pentru tăiere 
plăci, lungime maximă de tăiere 

1500 mm, grosime maximă de  
tăiere 10 mm

În bună stare  
de funcționare 600

4 VICTORIA 37 x 51 cm Alimentare manuală Ştanță portofel În bună stare  
de funcționare 500

5 Nagel Folnak 8 
booklet trimmer Alimentare manuală Ghilotină electrică automată 

pentru broşuri
În bună stare  

de funcționare 500

6 GBC AP2 Alimentare manuală
Maşină de perforat pentru 

spirală metalică, cu capete de 
perforat 2:1 si 3:1

În bună stare  
de funcționare 2400

7
Maşină imprimare 
folio portofel Kluge 

EHD 25
Alimentare manuală Format imprimare 55x35 cm, 

placă caldă originală
În bună stare  

de funcționare 4000

8 Masă tăiere în 
coordonate ZUND PN

Alimentare manuală 
plăci rigide, alimentare 

automată din rolă

Masă tăiere în coordonate cu 
recunoastere optică, sistem 

calculator PC, software operare, 
toate sculele pentru tăiere 

materiale

În bună stare  
de funcționare 7500

e-mail: contact@interbrand.ro;  telefon: 0744 526 857
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PIESE DE SCHIMB
NAROTI MACHINERY vă oferă din stoc şi la comandă: 
PIESE DE SCHIMB.  Naroti Machinery vă oferă din stoc 
ventuze de cauciuc, piese de schimb şi consumabile 
pentru maşinile de tipărit (HEIDELBERG, ROLAND, 
KOMORI, FUJI), greifere pentru KBA RAPIDA, KBA 
PLANETA, HEIDELBERG, ROLAND, BOBST, IBERICA. Piese 
de schimb şi consumabile pentru toate ştanţele cilindru 
HEIDELBERG. Jachete antimarcare pentru toate tipurile 
de maşini de tipărit. Piese originale KOMPAC. Laterale 
teflon şi valuri KOMPAC Technologies.  Toate piesele şi 
consumabilele sunt fabricate în Europa, Anglia şi USA.  
Telefon: 0742 966 556; office@naroti.ro; www.naroti.ro

S.C. BICOIND SRL vinde:  
- Așternut metalic (table  de cilindru) pentru toate  ștanțe 
Heidelberg Cilindru, Tiegel și mașini offset GTO;  
- Piese de schimb pentru Heidelberg GTO şi MO;  
- Piese pentru mașina de adunat Theisen & Bonitz;  
- Capete de capsare HOHNER 52/8 S; 
- Nuci de înseriere revizate - se acordă garanție; 
- Compresoare RIETSCHLE 90 Mc, paleți de grafit.   
Telefon: 0723 512 523; www.bico.ro

DIVERSE 
S.C. IDEAL PAPER SRL vinde din activitatea de producție 
două utilaje:  
- Ștanța Original Heidelberg, format: 40 x 57 cm; 
- Mașina de tipar offset Ryobi 520, format: 520 x 365 mm. 
Contact la tel.: 0723 543 431; stan@paperprod.ro

Vând electrostivuitor STILL R60-25, în stare bună 
de funcționare, cu baterii de 3 ani vechime.  
Preț: 4.800 euro + Tva. Sunați pentru detalii la  
tel.: 0729 834 531; office@otelservice.ro

CUMPĂRĂRI
DIVERSE 
Cumpăr: 1/ Mașină de cusut cutii carton, sârmă lată (0,5 x 
2,5 mm); 2/ Mașină de lipit cutii carton, termo-electrică 
(1-2 puncte), semi sau automată.Telefon: 0723 343 676; 
comserv1@btopenworld.com

PRESTĂRI SERVICII
OFERTE

ASCUȚIRE ȘI COMERCIALIZARE  cuțite de ghilotină  rigle de tăiere
 preducele  apărători magnetice

+40 266 218 276  -  +40 744 763 531
o�ce@hardmetalsrl.ro  www.hardmetalsrl.ro

S.C. COSMIL Prod Srl, oraş Târgu-Frumos, jud. Iaşi, execută 
matriţe ștanţe pentru carton ondulat şi duplex. Telefon: 
0745 864 220; cosmilprod@yahoo.com

S.C. BICOIND SRL execută următoarele servicii:  
- Mutări echipamente, curăţare, montări & demontări, revizii.  
- Reparăm nuci de înseriere pentru maşini offset.  
Tel.: 0723 512 256; office@bico.ro; www.bico.ro   

LOCURI DE MUNCĂ  
OFERTE
Doresc să angajez/ colaborare  tipograf pe mașina MAN 
ROLAND, model RKH3B, 70/100. Tel. contact: 0724 250 915.

Tipografie din București (zona Energeticienilor-Vitan) 
angajează cu salariu motivant în program întreg de 8 ore, 
TIPĂRITOR offset cu experiență. Tel. contact: 0722 242 746.

Produse şi servicii:
Recauciucare valuri tipogra�ce şi industriale
Valuri tipogra�ce în sistem de schimb

Chimicale pentru industria 
tipogra�că:
 - soluţii de spălare
 - aditivi de umezire
 - paste pentru întreţinerea
 valurilor
 - lavete pentru spălare
 - folii pentru jgheab
 - accesorii
Cauciuc o�set :
 - pentru tipar plan, coldset,
 heatset
 - pentru lăcuire
 - pentru tipar UV, HYBRID etc.
Sleevuri
Balustrade pentru scări rulante

Sediul central:
535600 Odorheiu Secuiesc, 
str. Budvár, nr. 45
Tel.: 0266 218 125 
Fax: 0266 217 625
O�ce.Odorheiu@boettcher-systems.com
www.boettcher-systems.com

Punct de lucru: 
032066 Bucureşti, sector 3, 
str. Fizicienilor, nr. 21A
Tel.: 021 346 0410; Fax: 021 346 0405
O�ce.Bucuresti@boettcher-systems.com

Punct de lucru: 
400398 Cluj-Napoca, 
str .Orăştiei, nr.10
Tel.: 0364 804 790; Fax: 0364 804 791
O�ce.Cluj@boettcher-systems.com

Consumabile imprimare
serigraacă

Consumabile imprimare 
tampograacă

Consumabile imprimare
digitală

Consumabile pentru
realizare PCB-uri
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Tarife pentru MICĂ PUBLICITATE şi condiţii de GRATUITATE
 = simbol indicator pentru rubricile de mică publicitate GRATUITE în limita a 36 cuvinte 
cumulate pentru o firmă, cu condiţia ca activităţile comerciale promovate să nu fie sistematice 
şi cu condiţia ca ofertanţii să specifice preţurile la rubricile de VÂNZĂRI.
Anunţurile gratuite vor fi publicate în limita spaţiului grafic disponibil.

 = simbol pentru rubricile PLĂTITE, pentru cei cu activităţi sistematice.
Dacă nu doriţi să fiţi restricţionaţi de condiţiile pentru gratuitate şi vreţi să aveţi certitudinea 
publicării la o anumită dată, veţi plăti, pentru fiecare

anunț de până la 18 cuvinte - 35 lei, tva inclus
anunț de până la 36 cuvinte - 70 lei, tva inclus

Pentru anunţuri de mică publicitate în chenar se va plăti valoare dublă
iar pentru chenar + fundal yellow se va dubla din nou tariful

Nou! 
Utilizați alternativa inserării anunțurilor direct pe portal deoarece veți avea surpriza obținerii unui 
cost mai mic, plus diverse noi opțiuni. Suport: 0723 311 002; office@afaceri-poligrafice.ro

Anunţurile obişnuite (fără chenar) pot fi publicate cu scris bolduit la tarif egal celor în chenar.
Facilitate! Se poate socoti ca un singur cuvânt denumirea completă la echipamente.
Modalităţi de plată
Ordin de plată: dovada plăţii va fi copia ordinului de plată vizat de bancă pentru:
S.C. Afaceri Poligrafice S.R.L., cod IBAN: R071RZBR0000060002406946, Raiffeisenbank SA 
- filiala Decebal sau R045BREL0002000650320100, Libra Internet Bank SA - Sucursala Ion 
Mihalache. Numerar, la sediul Afaceri Poligrafice din Bd. Energeticienilor nr. 8 
(intrare prin str. Cornu Luncii), Bucureşti 3.

Persoana de contact/funcţie ..................................................................................................
Firma ........................................................................................... cod fiscal .........................................
Str ................................................................nr ...................bl ................ sc .................et .....ap ...........
Loc .............................................................. jud./sect ..................................Cod poştal ..................
tel .....................................................fax ..................................... mobil ................................................
e-mail.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Domenii de activitate .......................................................................................................................
Banca: ......................................................................................................................................................
IBAN: ........................................................................................................................................................
 DA, doresc să fiu abonat şi să primesc următoarele 3 numere, 84 lei, tva inclus
 DA, doresc să fiu abonat şi să primesc următoarele 10 numere, 280 lei, tva inclus
 DA, doresc să primesc în continuare revista la noua mea adresă.

 DA, doresc să public de  2,  3, 4 ori consecutiv următorul anunţ:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(opțiuni:  bolduit  cu chenar  cu fundal în chenar) la rubrica bifată mai ios:
VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI
 ............. ..........................  PRE-PRESS, DESKTOP PUBLISHING  ......................................   
  ............. ............................... UTILAJE IMPRIMARE OFFSET ............................................    

  ............. ......................................  UTILAJE TIPAR ÎNALT  ...................................................   
  ............. ....................... UTILAJE IMPRIMARE/FINISARE FLEXO  ...................................   
  ............. ....................................  UTILAJE TIPAR DIGITAL  .................................................   
  ............. ......................  UTILAJE PT. PRODUCŢIA PUBLICITARĂ  ...................................   
   ...............................................ALTE UTILAJE IMPRIMARE  ...............................................   
   ...................................................... UTILAJE FINISARE  .....................................................   
   .......................................... UTILAJE PRELUCRARE CARTON  .........................................   
   ..................................  UTILAJE PENTRU AMBALAJE FLEXIBILE  ..................................   
  .............................................. SERIGRAFIE-TAMPOGRAFIE  .............................................   
  ...........................................................REPROGRAFIE  .........................................................   
  ........................................................PIESE DE SCHIMB  ......................................................   
   .........................................................MATERII PRIME .........................................................   
   ...............................................................DIVERSE .................................................. ............  

OFERTE       CERERI
   .....................................................  PRESTĂRI SERVICII  .....................................................   
  ................................................ POSTURI DE CONDUCERE  ...............................................   

  ......................................................LOCURI DE MUNCĂ  .....................................................   

  ..............................................  OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  .............................................    
   ................................................  LISTA RĂU PLATNICILOR  ................................................    
   ..............................................................  LICITAȚII ...............................................................  

Transmiteţi originalul sau copia xerox a talonului completat cu litere mari prin e-mail: succes@afaceri-
poligraflce.ro sau prin poştă la: S.C. Afaceri Poligrafice SRL, O.P. 1 - C.P. 883, Bucureşti.
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Revista AFACERI POLIGRAFICE
Data publicării şi termenul 
de primire a publicităţii
Numărul următor al revistei va fi 
publicat la data de 26.05.2023 iar 
data limită de primire a publicităţii
va fi 16.05.2023.

Publicitatea achitată dar nedefinită 
(prin lipsa precizărilor dvs., a adresei 
de apelare sau primită prin poştă după 
data limită) va fi publicată din oficiu în 
numărul următor definitivării respectiv 
primirii.

Distribuirea revistei
se face prin poştă celor 1280 decidenți 
abonați din domeniul artelor 
grafice, packaging şi producţiei 
publicitare. Publicarea revistei AFACERI 
POLIGRAFICE simultan şi pe internet 
prin platforma 

www.afaceri-poligrafice.ro asigură 
beneficiarilor de publicitate 

cel mai bun raport DIFUZARE / PREŢ
Creată în iunie 1998, este singura 
revistă de profil care a fost distribuită 
lunar în întreaga Românie. Excepție fac 
lunile destinate vacanțelor de vară și 
iarnă, adică lunile iulie și decembrie.

Pentru tarife de mare publicitate
şi pentru inserări contactaţi-ne la: 

tel.: 0722 242 746, 0723 311 002 

sau la sediul Afaceri Poligrafice: 

Bd. Energeticienilor 8 (intrare prin 

str. Cornu Luncii nr. 16), Bucureşti 3

Domeniul poligrafic, în sens etimologic 
este domeniul inscripţionărilor de 
orice fel pe orice suport şi conţine 
grupurile alăturate de cititori ai revistei.

Grupuri de cititori

• Centre pre-press
• Tipografii
• Industria de Packaging
• Firme Producţie Publicitară
• Industria de Flexo
• Serigrafii
• Tampografii
• Reprografii
• Unităţi cu alte tipuri de imprimare
• Legătorii
• Producători, importatori şi 

distribuitori de materiale şi 
echipamente pentru arte 
grafice

• Prestatori de servicii de întreţinere 
pentru echipamente

• Edituri şi trusturi de presă
• Agenţii de publicitate
• Mari consumatori de servicii şi 

produse finite specifice

Destinatarii poştali sunt 

managerii şi directorii de marketing



Dorești să vinzi sau să cumperi  
un anumit echipament poligrafic?

HippoGraphic Poland Ltd.  www.hippographic.eu 

Blvd. Bulgaria 98 Office 1.15, 1680, Sofia, Bulgaria
tel / whatsapp / wechat: +359 886 155 718, +359 876 880 602 

sales@hippographic.eu

Cumpărăm și vindem  
echipamente de tipar, de packaging, 

de pre-press și post-press

Hippographic are de vânzare peste 50 de tipuri diferite de utilaje second hand  
pentru industria tipografică și de asemenea are pe stoc unele echipamente noi:  

mașini de biguit din seria ML-1040/1200/1500 și ștanțe portofel înzestrate cu imprimare 
folio la cald din seria TYMK 750/1100



Calitate și viteză în
imprimarea cartonului ondulat

Printerul REVO 2500W de la Hanway folosește cerneluri
pigmentate pe bază de apă pentru a imprima cartonul ondulat,
coated sau uncoated, cu o viteză de până la 1.400 m²/oră.
Lățime de imprimare: 2.500 mm.
Grosime material: 1,5 - 15 mm.

Linia de imprimare poate fi completată cu slotter,
unitate de lăcuire și unitate de stocare la ieșire.
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