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Kooperacje, optymalizacje i kilka
nowych pomysłów
FESPA 2013 z pewnością
nie była wydarzeniem rewolucyjnym. Ekonomiści nazwali londyńskie spotkanie
branży targami kooperacji
i optymalizacji produktów.
Niemniej jednak znalazło się
tam również kilka nowych,
interesujących pomysłów.
Oceńmy sami, oto kilka wybranych pozycji.
Bordeaux prezentuje
atramenty lateksowe
W zakresie druku cyfrowego na twardych podłożach,
atramenty lateksowe zdecydowanie powiększają grono
swoich fanów. Są ekologiczne, a motywy wydrukowane
przy ich pomocy- odporne
na zadrapania. W branży
druku na tekstyliach jednak,
do tej pory nie cieszyły się
zbytnim zainteresowaniem.
A to z tej prostej przyczyny,
że po wyschnięciu łatwo pękały (bynajmniej w przypad-

ku elastycznych materiałów).
Izraelskiemu producentowi
Bordeaux PrintInk udało się
zoptymalizować
atrament
lateksowy, dostosowując go
do potrzeb druku na tekstyliach. Nowy, bezzapachowy atrament „Eden TX”
przeznaczony jest druku na
wszystkich tkaninach: naturalnych, syntetycznych oraz
mieszanych- bez potrzeby
ich wcześniejszego preparowania. Na dzień dzisiejszy
atramenty współpracują z
głowicami Epson-DX oraz
przemysłowymi głowicami
jak na przykład Ricoh Gen4.
W kwestii barw mamy do
dyspozycji C, M, Y, K, Lc i
Lm. Na tegorocznych targach
FESPA w Londynie, Bordeaux
zademonstrował druk na
odzieży atramentem Eden TX
przy użyciu drukarki cyfrowej AnaJet. „Nasz najnowszy
atrament lateksowy wyróżnia
się niesamowitą trwałością,

Drukarka AnaJet wyposażona w nowy atrament lateksowy Bordeaux
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elastycznością i idealnym
odwzorowaniem kolorów”,
wyjaśnia Moshe Zach (CEO
i założyciel Bordeaux PrintInk), po czym dodaje: „A
wszystko przy znacznie
mniejszym zużyciu atramentu, od 30 do 50 procent w
porównaniu z atramentami
OEM eko- solwentowymi.”
Mimaki z nową serią
ploterów tnących
Producent Mimaki zaprezentował w Londynie nową
serię ploterów tnących, tak
zwaną następczynię najlepiej sprzedających się dotychczas ploterów CG-60SR
i CG-100/130SRII. Nowa
CG-SRIII jest przystępna cenowo, jak poinformował nas
producent, i wyróżnia się
między innymi prędkością
cięcia od 70 do100 cm/s,
szerokością cięcia: 60, 100
i 130 cm oraz możliwością
zdalnego
monitorowania.
Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące przebiegu
pracy lub pojawiających się
błędów zostają automatycznie wysyłane na podany
wcześniej adres mailowy.
Mimaki podał także do
wiadomości, że atrament do
druku sublimacyjnego Sb300
otrzymał certyfikat ECO-Passport Centexbel, potwierdzający nieszkodliwość atramentu przy bezpośrednim
kontakcie ze skórą.

Wilflex zyskuje na
sprzedaży farb wodnych
Druk na tekstyliach farbami wodnymi jest, z wiadomych powodów, bardziej
pracochłonny, niż praca z
plastozolami. Ale: „Klienci używający farb wodnych
robią to bardzo dobrze.
W naszym przypadku zdecydowanie większy zysk przynosi nam sprzedaż systemów
farb wodnych”, powiedział
Gerry Klammer z Polyone,
firmy produkującej farby sitodrukowe Wilflex. Na targach
FESPA 2014 Kammer przedstawił swoim klientom między innymi nową generację
farb wodnych Oasis. Seria ta
nie zawiera ftalanów ani PVC
i jest teraz łatwiejsza w przeróbce.
Kolejnym, nowym produktem Wilflex jest „Epic Top
Score”, opracowanym specjalnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku
na farby do druku na teksty-

Praktyka

DO WYGRANIA JEST 5 000€
I WYCIECZKA DO MAROKA

CZY JESTEŚ GOTOWY PODJĄĆ WYZWANIE FRUIT OF THE LOOM?
Nadszedł czas na kolory. Poszukujemy najbardziej kreatywnych i technicznie uzdolnionych
umysłów w branży. Zadaniem jest ozdobienie jednej z naszych najbardziej znanych koszulek –
koszulki Valueweight. Stwórz dzieło sztuki, a będziesz miał szansę wygrania 5 000€ dla swojej
firmy oraz wycieczki do naszych zakładów produkcyjnych w Maroku.
Nasza koszulka Valueweight jest wykonana z przędzy Belcoro® o gęstszym splocie,
zapewniającym gładszą i równiejszą kanwę pod wysokiej jakości nadruki.

Aby zarejestrować się i dowiedzieć więcej o wyzwaniu Fruit of the Loom, odwiedź stronę
www.fruitoftheloom.pl
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Gerry Klammer z Polyone, firmy
produkującej farby Wilflex

liach o właściwościach specjalnych. Klammer: „Odzież
sportowa albo artykuły softshell’owe są dla sitodrukarzy
często prawdziwym koszmarem. Nowa farba to rozwiązanie pozwalające wykonać
dobrej jakości nadruk nawet
na innowacyjnych tekstyliach.”
MHM znowu na rynku
Od roku 2009, czyli momentu, kiedy austriacki producent maszyn sitodrukowych MHM ogłosił swoją
upadłość i został sprzedany
włoskiej grupie Arioli (rok
2010), nikt w branży specjalnie o nim nie słyszał. Ale
na targi FESPA do Londynu
przybył i sprawiał wrażenie,
że ma się bardzo dobrze.
Od 2011 roku firma MHM
kierowana jest przez inżyniera z branży tekstylnej dr
Klausa Juergena Wolfa. Od
tego czasu producent opracował dwa nowe urządzenia sitodrukowe, których
premiera odbyła się właśnie
na tegorocznych targach w
Londynie. Pierwsza z nich to
karuzela „X-Type plus”, tańsza wersja dostępnej już od
15 lat S-Type. „Ze względu
T&P 3/2013

na konkurencję, nieuniknionym było wyprodukowanie maszyny korzystniejszej
cenowo”, powiedział Wolf,
po czym podkreślił. „Maszyny te reprezentują znaną
wszystkim jakość MHM.”
Nowa karuzela X-Type plus
dostępna jest w wersjach od
trzech do dwunastu kolorów
i od czterech do czternastu
stacji drukujących. Format
druku wynosi 43 x 50 cm, w
wersji jumbo 43 x 55 cm.
Na stoisku znalazła się
także owalna maszyna „iDrive” z systemem IDS (Intelligent Drive System), który odpowiada za oddzielny napęd
każdej z palet za pomocą
własnego silnika skokowego.
Zdaniem Wolfa, do głównych zalet tego systemu należą krótki czas oczekiwania
oraz możliwość wykorzystywania dowolnej ilości stacji
drukujących.
Lotus powraca
do przeszłości
Pierwsza prasa transferowa Lotus LTS 1 została
skonstruowana w 1972 roku
w Anglii. Z tej okazji Lotus
Transfer postanowił przybyć
na angielską edycję targów
FESPA właśnie z tym muzealnym, ale wciąż bezproblemowo funkcjonującym urządzeniem, udowadniając tym
samym, iż produkty marki
Lotus są długowieczne.
Nie zabrakło także nowości. Jedna z nich to pneumatyczna prasa transferowa LTS
575 o formacie druku 75 x
50 cm, przeznaczona przede
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Pomoc do pozycjonowania t-shirtów w prasie transferowej. Technologia
LED zaprezentowana na targach FESPA 2013 przez Lotus Transfers

wszystkim do wykonywania
dużych nadruków wymagających wysokiego ciśnienia do
ośmiu bar. LTS 575 dostępna
jest także w wersji z dwoma
płytami i nosi nazwę LTS 775.
Do lepszego pozycjonowania t-shirtów w prasie

transferowej,
użytkownicy
często korzystają z pomocy
lasera. Lotus zaprezentował
w Londynie po raz pierwszy
alternatywne rozwiązanie technikę LED, której zaletą
jest lepsza widoczność oraz
trwałość.

The Best of T-Shirt-Design
Georgia Andreadi z Grecji, specjalistka od grafiki, zdobyła nagrodę
„FESPA Fabric’s Design-a-Tee competition 2013” otrzymując premię
w wysokości 2.000 Euro. W konkursie wzięły udział prace z 25 krajów.
Impreza wspierana była przez znanych producentów: Brother, DecoNetwork oraz Fruit of the Loom.
Nagrody FESPA Awards 2013
Zdobywcą nagrody w kategorii „Best in Show” była szwajcarska pracownia sitodrukowa Lorenz Boegli za pracę pt. „Josephine”.
Zwycięzcą „Runner Up Award” zostało indyjskie studio sitodruku Reya
za nadruk pt. „Indian”.
Nagrodę „Michel Caza People’s Choice Award” otrzymała szwedzka
firma Tobex AB za dzieło pt. „Bluebells”.
Wyróżnienia EDP
European Digital Press Association (EDP) przyznaje nagrody specjalistom z branży druku cyfrowego. W kategorii „Najlepsza drukarka
wielkoformatowa” nagrodzona została drukarka sublimacyjna ValueJet VJ-1638W z domu Mutoh. Wyróżnienie „Best digital integration
for screen printing” otrzymał izraelski producent Kornit Digital za
urządzenie Paradigm II.

