since 1922
από τη μικρή βιοτεχνία του στυλιανού Κοσκινίδη το 1922,
μέχρι την εντυπωσιακή εξέλιξη της εταιρείας σήμερα,
η Koskinidis Packaging κινείται σε ρυθμούς επόμενης δεκαετίας.
Έχοντας πιστωθεί τον εκσυγχρονισμό του τομέα της κυτιοποιίαςλιθογραφίας στην ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά
τις επενδύσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσφέρει
καινοτόμα προϊόντα συσκευασίας σε ανταγωνιστικές τιμές.

www.koskinidis.gr

Χτίζουμε προϊοντα, Χτίζουμε σΧεσείσ!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
• Σχεδιασμός
• Εκτύπωση Offset
• Κοπή
• Συρταροκόλληση
• Παραγωγή welle
• Λαμινάρισμα
• Υψηλή ποιότητα
• Άριστη εξυπηρέτηση

Λύσεις Κυτιοποιΐας

CITO ULTIMATE

Κανάλια Πικμάνσεων
για κάθε περίπτωση

CITO PROplus
CITO DYNAMIC
CITO BASIC

carton

corrugated

Η CITO ξεκίνησε από το 1906 ως εταιρία γραφικών
τεχνών και ήταν πρώτη που εισήγαγε την έννοια των
καναλιών ήδη από το 1958.
Με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον χώρο,
είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα αναλώσιμα
κυτιοποιΐας και παρέχει λύσεις ακόμη και στις πιο
απαιτητικές περιπτώσεις.
Στόχος πάντοτε είναι η βελτίωση της ποιότητας
αλλά και η αύξηση της παραγωγικότητας.

CITO PLAST

Ατσάλια Κοπής
Πίκμανσης -Περφορέ
Ελαστικά για καλούπια
κυτιοποιίας

Λαμαρίνες Κοπής
1mm

- Πίκμανση
- Χαρακωτικό
- Περφορέ
στην Oﬀset

Εργαλεία Ποιοτικού Ελέγχου
DenCITOmeter
SpectraldenCITOmeter
CITO CREASY
CITO CORRCHECK
CITO BREYE

Ψ

Λάστιχα Κυτιοποιΐας

Καινούργια προσθήκη στα υλικά που ανέπτυξε το
τμήμα R&D της CITO, είναι τα νέα Ελαστικά
Κυτιοποιΐας, τα οποία έχουν πάρει «Πιστοποιητικό
Καταλληλότητας για υλικά σε επαφή με τρόφιμα».
Στις παραγωγές κυτιοποιΐας, έχουν καθιερωθεί
λάστιχα γενικής χρήσης, λόγω των φυσικών τους
χαρακτηριστικών και της σκληρότητάς τους.
Τα λάστιχα αυτά εκτός του ότι είναι Ακατάλληλα για
χρήση σε παραγωγή προιόντων τροφίμων,
μπορούν να εμφανίσουν προβλήματα ταχύτητας
και αντοχής υλικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
σύγχρονες κοπτικές μηχανές, που έχουν υψηλές
ταχύτητες.
Η CITO ανέπτυξε την νέα σειρά CITOject F, τα οποία
είναι ειδικά ελαστικά για την διαδικασία κοπής. Τα
πλεονεκτήματα με πρώτη ματιά είναι:
- Εύκολη αναγνώριση σκληρότητας αφού
έχουν διαφορετικό χρώμα ανά βαθμό
σκληρότητας.
- Απαιτούν μικρότερες πιέσεις στην κοπτική
μηχανή

-

-

Ψ

Λιγότερα δόντια και δυνατότητα για
μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας
Υλικό ανθεκτικό σ την υπεριώδη
ακτινοβολία και τον χρόνο
Διατίθενται και αυτοκόλλητα με την EasyFix
τ ε χ ν ολο γ ί α , ο π ό τ ε έ χο υ ν ε ύ κολ η
τοποθέτηση αλλά και αφαίρεση χωρίς να
προκαλεί ζημιά στο ξύλο του κοπτικού
καλουπιού.
Πιστοποιημένα ως υλικά κατάλληλα για
χρήση κατασκευής κουτιών τροφίμων.
Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 17 της
οδηγίας EC No. 1935/2004 για υλικά που
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Κανάλια Κυτιοποιίας
&
Αναλώσιμα

BoxLine

Νέα σειρά Καναλιών Κυτιοποιΐας

CITO ULTIMATE

Ελαστική Επίστρωση
Βάση Καναλιού

Το νέο υλικό της CITO, το οποίο συνδυάζει μια λεπτή
επίστρωση ελαστικού επάνω σε μια πολύ σκληρή
βάση. Η νέα αυτή σύνθεση εξασφαλίζει όμοιο
αποτέλεσμα πίκμανσης από την αρχή ως το τέλος
της παραγωγής.
Λόγω του ελαστικού στρώματος, το κανάλι (η βάση)
δεν φθείρεται με αποτέλεσμα η διάρκεια του να
ξεπερνά κατά πολύ τα εως τώρα δεδομένα.
Πλεονεκτήματα:
- Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ( 300.000 - 500.000
πατήματα)
- Σταθερή ποιότητα από την αρχή εώς το τέλος της
παραγωγής.
- Σε συνδυασμό με λαμαρίνες 1mm, ελάχιστος
χρόνος setup επαναλαμβανόμενων εργασιών.
Ψ

FormLine

PrintLine

Καναλοκόφτης AC 3

ProcessLine

Ο νέος καναλοκόφτης AC 3 της CITO, κόβει τα
ο
κανάλια με την απαραίτητη γωνία των 45 και
ταυτόχρονα κόβει / λειάνει τις γωνίες.
Αυτή είναι μια διαδικασία που οι τεχνίτες την
εκτελούν επάνω στην πλάκα της μηχανής,
κα τ α ν α λ ώ ν ο ν τ α ς Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Ι ΚΟ χ ρ ό ν ο μ ε
υπερβολικό κόστος.
Ο AC 3, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που αυξάνει
άμεσα την παραγωγικότητα.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.cito.de

www.cito.de

Τεχνογνωσία - Λύσεις
σε κάθε πρόβλημα
πίκμανσης και κοπής
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www.sensap.eu

Θεσσαλονίκης 147, Μοσχάτο, 18346
Τ. 2104818419 | F. 2104818479 | E. info@sensap.eu
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Durst Tau 330 RSC

Πρωτοποριακή Τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα
στην εκτύπωση Ετικέτας & Συσκευασίας
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ:
3
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WEPlastica
PARTICIPATE:
2018, the 10th International Exhibition of Plastics, Machines, Moulds & Recycling
cs, Machines, Moulds & Recycling

The Exhibitors
and the Organizers 3EK are honored to invite your reputable firm to visit
e your reputable
firm to visit
ΑΙΘΟΥΣΑ:
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ:

Syskevasia
2018,
16η International Exhibition of Packaging, Machines, Printings & Logistics
kaging, Machines,
Printings
& the
Logistics
HALL:
STAND:
12–15 October 2018, at METROPOLITAN Exhibition Center (www.metropolitanexpo.gr) at Athens

Exhibitor’s stamp

(www.metropolitanexpo.gr)
at Athens
International Airport
“Eleftherios Venizelos”, Spata – Greece.
ce.
OPENING Friday 12/10 11:00-20:00
HOURS Saturday 13/10 10:00-20:00
Sunday 14/10 10:00-20:00
Monday 15/10 11:00-20:00

ORGANIZERS:
3EK EXHIBITION ORGANIZERS
PETROS C. PETROPOULOS & SIA E.E
21, Ifestou str, 152 38 Chalandri,
Athens, Greece

*If interested in Organizer’s International Hosted Buyers Program
please contact them at info3ek@otenet.gr

Stand No

Hall No

Stand No

www.syskevasia-expo.gr
www.plastica-expo.gr

www.syskevasia-expo.gr
www.plastica-expo.gr

Free entrance for two persons | Free parking

VISITOR’S DATA

Please deliver this filled at the Exhibition’s Reception

Free entrance for two persons | Free parking
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Απλή & έξυπνη διαχείριση χρωμάτων
Περισσότερα από 20 διαφορετικά Pantone ανά εργασία
Περισσοτέρο από το 98% της σκάλας Pantone

LINOGROUP

Lino A.E.B.E
210 9010 635 - Αθήνα
info@lino.gr - www.lino.gr System & Software Integrator

Τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου,
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για το ότι καθυστέρησε να
κυκλοφορήσει, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι θέλαμε να είναι αρκετά
φρέσκο στο σημαντικό γεγονός του κλάδου την έκθεση Syskevasia
2018.
Ένα τεύχος αρκετά ανανεωμένο το οποίο στηρίζεται σε νέες
συνεργασίες με πολλές νέες προτάσεις και άρθρα τα οποία εστιάζουν
στην καινοτομία.
Πιστεύοντας ότι η έρευνα, η πληροφόρηση, η ενημέρωση είναι η
κινητήριος δύναμη ενός εξειδικευμένου περιοδικού όπως το All Pack
Hellas, αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες αποδεχόμενοι τις
προκλήσεις με γνώμονα πάντα τους πελάτες μας και την προώθηση
του κλάδου της συσκευασίας.
Έχοντας προσήλωση στον προαναφερθέντα στόχο προχωρήσαμε στη
έκδοση του «LEXIKON της συσκευασίας» ένα μοναδικό και σημαντικό
εργαλείο για όλους όσους στροβιλίζονται στον τομέα αυτό.
Έχουμε προγραμματίσει την διεξαγωγή του διήμερου Συμποσίου
«Pack & Label Days 2019», του «Gold Label Award 2019» του
Διαγωνισμού Ετικέτας και Εκτύπωσης και τέλος το «3D Printing
Industry Event» στις 23-24 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό και
Συνεδριακό Κέντρο Helexpo-Μαρούσι.
Το κάθε ένα γεγονός θα είναι ξεχωριστό και ταυτόχρονα θα
συνδέονται σε μια οντότητα ενεργειών και συν-εργειών, έχοντας την
καινοτομία ως δυνητική δυναμική.
Το νέο μας συναρπάζει και όλη η ομάδα το παρακολουθεί και
εργάζεται γι’ αυτό.
Γιώργος Τριανταφύλλου

Το

συμμετέχει

Το ALL PACK HELLAS, θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά
με το πρόγραμμα συμμετοχής του στις κάτωθι εκθέσεις και συνέδρια.
 Meat Grill Days 10-12/11/2018 Metropolitan Expo, Αθήνα
 All4Pack 26-29/11/2018 Παρίσι, Γαλλία
 Zootechnia 31/1-3/2/2019 ΔΕΘ – HELEXPO
 Fruit Logistica 6-8/2/2019 Βερολίνο, Γερμανία
 Detrop 2-4/3/2019 ΔΕΘ – HELEXPO

Μ
PO Α
23-24

ΥΣΙ
ΡΟ

HELEX

 Foodexpo 16-18/3/2019 Metropolitan Expo, Αθήνα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2019

Πληροφορίες - επικοινωνία: κον Γιώργο Τριανταφύλλου, τηλ. 210 8056404, e-mail: ek@allpackhellas.gr

Το εξώφυλλο επιμελείται…

La femme tempête!
Θύελλα! Δείγμα των καιρών; Θύελλα εσωτέρα; Θύελλα στον εγκέφαλο!
Brainstorm… multicolor. Όλα είναι χρώμα.
Κάτω από αυτό δεν μπορείς να δεις, ή μήπως μπορείς;
Έκρηξη, τα εντός εκτός. Θύελλα και έξω… χρώματα, θύελλα multicolor!
Μulricolor και fluo. Glowing in the dark. Όλα στο φως, όλα φως…φορίζοντα!
Yonas Design, branding & οπτική επικοινωνία. www.yonas.gr
Το εξώφυλλο του περιοδικού ALL PACK έχει
τυπωθεί σε ψηφιακό πιεστήριο φύλλου HP
Indigo 7r digital press με τη χρήση 4 χρωμάτων (CMYK) καθώς και με 3 νέα φθορίζοντα μελάνια HP ElectroInk Fluorescent
Yellow, Green & Orange. Τα τρία νέα φθορίζοντα μελάνια της HP μαζί με το ήδη σε
κυκλοφορία ElectroInk Fluorescent Pink,
δημιουργούν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μελανιών υψηλής απόδοσης που προσθέτει
ζωντάνια σε κάθε δουλειά. Εκτός από το ότι
είναι ελκυστικά στο μάτι, τα μελάνια φωτίζονται κάτω από το υπεριώδες φως (UV Light)
λόγω των χαρακτηριστικών φθορισμού

τους. Επιπλέον, τα φθορίζοντα μελάνια έχουν
ένα πραγματικό όφελος από την άποψη της
εκτεταμένης γκάμας χρωμάτων - επιτρέποντας τη δημιουργία νέων επιπλέον φωτεινών
μελανιών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Τα νέα φθορίζοντα μελάνια αναβαθμίζουν
την εμφάνιση και την αίσθηση των αφισών,
εξωφύλλων βιβλίων, έντυπα για προωθητικές ενέργειες, περιοδικά, ευχετήριες κάρτες,
προσκλήσεις για parties και πολλά άλλα δημιουργικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κο Κανακάρη Γιάννη,
Γενικό Διευθυντή της εκτυπωτικής επιχείρησης
TYPOMAN Α.Ε. www.typoman.eu, για την

ευγενική χορηγία εκτύπωσης στη ψηφιακή
πρέσα HP Indigo 7r, των εξωφύλλων του περιοδικού ALL PACK ειδικά για την έκδοση αυτή
και με αφορμή την έκθεση SYSKEVASIA18
(PACKAGING). Η εταιρεία TYPOMAN Α.Ε. έχει
έδρα την Αθήνα, στην περιοχή των Αχαρνών.
Προσφέρει εκτυπωτικές υπηρεσίες και λύσεις
με ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό για εκτυπώσεις, κατασκευές και δημιουργία προϊόντων εμπορικών εφαρμογών.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ
ΦΡΕΝΑ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ

Επένδυση σε
νέα 10-χρωμη
Φλεξογραφία

Μ

ε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ενίσχυση του
μηχανολογικού μας εξοπλισμού με την εγκατάσταση της νέας Full-HD φλεξογραφικής μηχανής
MIRAFLEX II CM. To εργοστάσιό μας στην οδό Αρκαδίου στο
Καλοχώρι υποδέχτηκε τη νέα μηχανή τον προηγούμενο μήνα,
με στόχο την αναβάθμιση και την επιπλέον επέκταση της δυναμικότητάς μας σε υψηλής ποιότητας φλεξογραφική εκτύπωση.
Η νέα μηχανή είναι ικανή να τυπώσει ως 10 χρώματα και
σε οποιοδήποτε υπόστρωμα: Paper, PE, PP, OPA, PET, Alu-foil
και λαμιναρισμένα υλικά. Το μέγιστο φάρδος εκτύπωσης είναι
1.270mm, σε πολύ υψηλές ταχύτητες παραγωγής που φτάνουν τα 600m/λεπτό. Εξοπλισμένη με αυτόματα συστήματα
ελέγχου του barcode, της εκτύπωσης και της σύμπτωσης,
καθώς και με εξελιγμένο σύστημα in-line video inspection,
η μηχανή εγγυάται απόλυτη ποιότητα στην εκτύπωση. Χάρη
στα αυτόματα συστήματα καθαρισμού, ελέγχου κατανάλωσης
ενέργειας, όπως επίσης και το ενσωματωμένο κοπτικό της, η
MIRAFLEX II CM υπερτερεί σημαντικά σε αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και αειφορία.
Η νέα μηχανή αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική από
το Νοέμβριο του 2018, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων
των απαραίτητων διαδικασιών ενσωμάτωσης και δοκιμών της.
Η σημαντική αυτή επένδυση σε τεχνολογία αιχμής θα υποστηρίξει τη συνεχή σταθερή ανάπτυξή μας, με την περαιτέρω
επέκταση της δυναμικότητάς μας. Παρέχοντας υλικά υψηλής
ποιότητας, αξιόπιστα, πιο γρήγορα και με ακόμη μεγαλύτερη
ευελιξία, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για κορυφαία εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχοντας εύκαμπτη συσκευασία στην τελειότητα!

Ένας κατασκευαστής –
απεριόριστες εφαρμογές

ειδήσεις
GS1 Cloud: Συστηθείτε
στους υποψήφιους πελάτες σας

Τ

ο GS1 Cloud θα είναι η μεγαλύτερη πηγή αξιόπιστων πληροφοριών για προϊόντα παγκοσμίως,
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην σημερινή ψηφιακή εποχή, και διαθέτει τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Check
Επιτρέπει τον έλεγχο των κωδικών GTIN με σκοπό την
επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους
• View
Παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους (Κωδικός GTIN, Brand, Περιγραφή ετικέτας,
εικόνα προϊόντος, target market, επωνυμία εταιρείας,
ταξινόμηση προϊόντων GPC)
• Explore
Αναζητά προϊόντα βάσει κριτηρίων, ώστε οι επιχειρήσεις να βρίσκουν νέους προμηθευτές.
Απευθύνεται σε:
• Ιδιοκτήτες επώνυμων προϊόντων και κατασκευαστές
• Λιανέμπορους και OnLine αγορές
• Προγραμματιστές και solution providers
• Ρυθμιστικές αρχές
Εκτελεί τρεις κύριες λειτουργίες:

• Συλλογή δεδομένων, από τους ιδιοκτήτες των
εμπορικών σημάτων και τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του GS1, βάσει συμφωνημένων κανόνων για την
ποιότητα των δεδομένων.
• Αποθήκευση δεδομένων, για περισσότερα από 100
εκατομμύρια προϊόντα και χαρακτηριστικά τους.
• Πρόσβαση σε δεδομένα, διαθέσιμα μέσω online
πλατφόρμας αλλά και μέσω APIs.
Το GS1 Cloud βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και η κοινότητα του GS1 εργάζεται για να διαθέσει την υπηρεσία
το συντομότερο δυνατό. Ήδη η λειτουργία Check έχει
δεχτεί περισσότερες από 170.000.000 αναζητήσεις κωδικών GTINs, από 35 χώρες.
www.gs1greece.org/gs1-cloud
O GS1 είναι ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που
αναπτύσσει Διεθνή Πρότυπα για την αποτελεσματική επιχειρηματική επικοινωνία. Το πιο γνωστό είναι το barcode, χαρακτηρισμένο από το BBC ως ένα από τα “50 πράγματα που στήριξαν
την παγκόσμια οικονομία”. Εθνικοί Οργανισμοί σε 112 χώρες,
1.5 εκατομμύρια επιχειρήσεις-χρήστες και 6 δισεκατομμύρια
συναλλαγές καθημερινά, επιβεβαιώνουν ότι τα Πρότυπα GS1
δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν.

www.gs1greece.org

Ημερίδα με θέμα «Design for Packaging Logistics» διοργανώνει
στις 14/10 η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Η

Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics
διοργανώνει ημερίδα με θέμα Design for
Packaging Logistics – O σχεδιασμός του
προϊόντος και της συσκευασίας και η επίδραση στην
αποτελεσματικότητα των Logistics» την Κυριακή 14
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 – 14:00, στο πλαίσια
της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics, η οποία θα διεξαχθεί
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
Στόχος της ημερίδας είναι να συνδέσει τους δύο χώ-
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ρους και να αναπτύξει τη σημαντικότητα της συσκευασίας στην Ψυχρή Εφοδιαστική αλλά ταυτόχρονα και
στη σημασία της στην αλυσίδα αξίας.
Η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics αναφέρει
στην πρόσκλησή της τα εξής: «Έχοντας εξασφαλίσει τη
συμμετοχή ομιλητών οι οποίοι θα εστιάσουν στα προβλήματα της διασύνδεσης των δυο κλάδων της Ψυχρής
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Συσκευασίας, σας καλούμε μέσα από ένα υψηλού επιπέδου χώρο προβολής,
να αναδείξουμε το έργο μας, να αναπτύξουμε συνέργειες, και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας».

AHEAD
OF THE PACK
B2 format or bigger
5 print stations for CMYK plus orange
1630 B2 sheets per hour
toner with high light-fastness, food-safe

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤH ΔΙΚH ΣΑΣ
FOLDING CARTON SUITE
με την Xeikon 3500
έχοντας το δικό σας τρόπο και όλα όσα χρειάζεστε για να
αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με υψηλότερα περιθώρια
κέρδους και υψηλότερα standards.
Best-in-class παραγωγικότητα, σταθερή και άψογη
ποιότητα με δυνατότητα απεριόριστης δημιουργικότητας.
www.xeikon.com

direct. dedicated. digital

ειδήσεις
Το προϊόν επηρεάζεται όλο και
περισσότερο από την εικόνα του

Η

παρουσίαση προϊόντων μέσα από την συσκευασία
τους έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία
χρόνια και πλέον όλο και πιο συχνά παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταυτότητα τους. Οι εταιρείες επώνυμων προϊόντων αναζητούν τρόπους να διαφοροποιήσουν τις ετικέτες
και την συσκευασία τους, ώστε να έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην αγορά. Μια μεγάλη πρόκληση της εποχής μας ονομάζεται «Προσωπικό αίσθημα πολυτέλειας» δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχουν προσωποποιημένες συσκευασίες/ετικέτες
για το τελικό πελάτη.
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν
την νέα αυτή ανάγκη της αγοράς,αυξάνουν τη γκάμα που
μπορούν να προσφέρουν: Ειδικές ή περιορισμένου αριθμού εκδόσεις, συλλεκτικές / εποχιακές συσκευασίες και
προϊόντα που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό
αποτελούν πλέον κάτι σύνηθες στην αγορά.
Για να λειτουργήσει σωστά, απαιτείται ο περιορισμός της
χρήσης συμβατικών τρόπων παραγωγής διότι υπάρχει η
ανάγκη για μικρότερες ποσότητες και ταχύτερους χρόνους
παράδοσης.
Επιπλέον, υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για
γρήγορη παραγωγή δειγμάτων και πρωτοτύπων συσκευασίας, ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία του σχεδιασμού,
πριν τα τελικά σχέδια μιας συσκευασίας ή ετικέτας προχωρήσουν σε παραγωγή.
Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ευκαιρία της ψηφιακής εκτύπωσης: Η Mimaki, κορυφαία Ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρία ψηφιακών εκτυπωτών και κοπτικών plotter έχει αναπτύξει
καινοτόμα, οικονομικά προϊόντα, διασφαλίζοντας ότι η παραγωγή ετικετών και συσκευασίας ανταποκρίνεται σε αυτές τις
εναλλασσόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Οι τελικοί πελάτες
λοιπόν μπορούν να είναι πολύ ευέλικτοι στα προϊόντα που
προσφέρουν και στις ποσότητες που παράγουν από αυτά.

Η παραγωγή συσκευασίας και
ετικέτας σε μικρό τιράζ αποτελεί
μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης στην
ψηφιακή εκτύπωση

Η Daltec στην έκθεση Συσκευασία 2018
Η Daltec A.E. είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Mimaki
στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιείται από το 1987
προμηθεύοντας με υλικά και μηχανήματα τον χώρο των
γραφικών εφαρμογών.
Με τη συμμετοχή στην έκθεση ‘’Συσκευασία 2018’,’
στόχος είναι να παρουσιαστούν οι διαφορετικές τεχνολογίες εκτύπωσης πάνω σε ποικίλα υλικά & αντικείμενα,
προσφέροντας φρέσκες ιδέες & λύσεις σε εφαρμογές συσκευασίας για όλους τους επαγγελματίες του χώρου. Στο
περίπτερο της Daltec θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον
επιτραπέζιο επίπεδο UV LED εκτυπωτή UJF-3042ΜΚΙΙ,
για απ’ ευθείας εκτύπωση σε άκαμπτα υλικα & αντικείμενα με επιφάνεια εργασίας από 30x42cm & ύψος υλικού
έως15cm. Τα μελάνια του είναι 100% άοσμα και φέρουν
την πιστοποίηση ασφαλούς χρήσης Greenguard Gold. Τα
διαθέσιμα χρώματα είναι CMYK,Lc,Lm,White & διαφανές
βερνίκι. Για την εκτύπωση κυλινδρικών αντικειμένων διατίθεται ο μηχανισμός Kebab, ο οποίος υποστηρίζει την
εκτύπωση 360°.
Επιπλέον στο περίπτερο θα παρουσιαστεί η σειρά
εκτυπωτών/κοπτικών ρολού CJV150 με το οποίο η παράγωγη ετικετών με εκτύπωση & αυτόματη κοπή περιγράμματος προσφέρει ιδιαίτερη ευελιξία. Τα διαθέσιμα
χρώματα είναι CMYK, Lc,Lm,Lk,Orange,White,Silver. Διαθέσιμοι σε τέσσερις διαστάσεις (75/107/130/160), οι
εκτυπωτές αποτελούν μια οικονομική λύση στην παραγωγή ετικέτας.
Η σειρά UCJV300 αποτελεί την νέα προσθήκη στους
εκτυπωτές ρολού UV LED της Mimaki και ενσωματώνει την
λειτουργία Print & Cut. Οι εκτυπωτές διατίθενται σε τρεις διαστάσεις (75/107/160) και τυπώνουν ευρύτατη γκάμα υλικών, ακόμα και αν είναι ευαίσθητα στην θερμότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και παρουσίαση μιας μεγάλης γκάμας εκτυπώσιμων αυτοκόλλητων μεμβρανών και ακρυλικών φιλμ κοπής/χάραξης, επισκεφθείτε την Daltec στην έκθεση
Συσκευασία 2018, 12-15 Οκτωβρίου, Athens Metropolitan Expo,
αίθουσα 2, περίπτερο A25.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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Η τεχνολογία UV LED της κορυφαίας ιαπωνικής εταιρίας κατασκευής
ψηφιακών εκτυπωτών Mimaki, σας προσφέρει την ευελιξία εκτύπωσης
μεταβλητών αρχείων στην ίδια δουλειά με παραγωγή από ένα μόλις τεμάχιο.
Είτε απευθείας εκτύπωση πάνω σε άκαμπτα υλικά & αντικείμενα, είτε εκτύπωση
μιας μεγάλης γκάμας εύκαμπτων υλικών σε ρολό για ετικέτες,
τo όριο είναι η φαντασία σας!

DO IT RIGHT, DO IT WITH

Eπίπεδος

Roll-To-Roll

Θεσσαλονίκης 95, Μοσχάτο. Tηλ.: 210 6640511-13
info@daltec.gr / www.daltec.gr

ειδήσεις
Η swissQprint παρουσιάζει τη νέα Generation 3
Ακόμα πιο ακριβή και σταθερά αποτελέσματα εκτύπωσης, εκτεταμένη ποικιλία σε εφαρμογές, αυξημένη
φιλικότητα προς το χρήστη και μέγιστη παραγω-γικότητα τώρα στα 370 m2/h – είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τρίτης γενιάς. Στην πραγματικότητα αυτά τα
εκτυπωτικά συστήματα είναι πάντοτε διαθέσιμα για
κάθε ευφάνταστη ιδέα, είτε αφορά σε παραγωγή είτε
δοκίμια συσκευασίας, κ.ά.
Τα Nyala 3, Impala 3 και Oryx 3, μαζί με τα Impala
3S διατηρούν τις γνωστές λειτουργίες τους για ανά
πάσα στιγμή αναβάθμιση σε μελάνια, ταχύτητα κλπ και
επέκταση με προέκταση τραπεζιού ή επιλογή roll to
roll ή, όμως τώρα στην περίπτωση ρολού, περιλαμβάνουν και την επιπρόσθετη επιλογή φόρτωσης διπλού
μέσου στον ίδιο βραχίονα. Το carriage των κεφαλών
έχει επανασχεδιάσει πλήρως ως προς την αρχιτεκτονι-

κή του και ένα νέο σύστημα ελέγχου συμβάλλει επίσης
στην αυξημένη φιλικότητα προς το χρήστη. Αυτό είναι
εμφανές σε πολλές λεπτομέρειες, όπως φερ’ ειπείν ο
έλεγχος και η ρύθμιση του vacuum.

GPAPHTEC Flatbed Cutting Plotters σειρά FCX-2000
Η οικονομική επιλογή, χωρίς συμβιβασμούς. Μockup, κουτί, stickers, και τόσες ακόμη εφαρμο-γές, μπορούν να εξυπηρετηθούν στα 3 διαθέσιμα μεγέθη
τραπεζιού της σειράς. Τα μοντέλα με τα αντίστοιχα
μεγέθη τους είναι: FCX2000-60V με επιφάνεια κοπής 61x92cm, FCX2000-120VC με επιφάνεια κοπής
120x92cm και FCX2000-180VC με επιφάνεια κοπής
180x92cm.
Η σειρά της Graphtec FCX2000 είναι η τελική λύση
για δειγματισμό και μικρές σειρές παραγωγής άκα-
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μπτων υλικών χωρίς τη χρήση μήτρας κοπτικού. Τα κοπτικά ακριβείας Graphtec με το ειδικό λογισμικό, σας
προσφέρουν μειωμένο χρόνο επεξεργασίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις φύρες. Η σειρά προσφέρει
μεγάλη ποικιλία λεπίδων και εργαλείων κοπής, χάραξης και περφορέ, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο το
εύρος των υλικών και των εφαρμογών. Υλικά όπως αυτοκόλλητο χαρτί, υλικά signage, βαρύ χαρτί / χαρτόνι,
συμπιεσμένο foam, ελαστικό αντιολισθητικό, F/G flute
κ. ά είναι μερικά από τα υλικά αυτά.
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ειδήσεις
Εμείς εδώ στην Imagco, φροντίζουμε να ενημερώνεστε
έγκαιρα και έγκυρα. Έτσι, από την παρουσίαση αυτή δεν θα
μπορούσε να λείψει η Epson με τις πολυάριθμες προτάσεις
της για proofing, printing, σε μεγάλο ή μικρότερο σχήμα. Εδώ
σας παρουσιάζουμε δύο από αυτές, που ενδιαφέρουν κάθε
επαγγελματία των γραφικών τεχνών.

Epson Sure Color SC P-5000
Ο εκτυπωτής με την υψηλή ποιότητα, την σταθερή ακρίβεια χρωμάτων και την αξιόπιστη απόδοση
δίχως κόπο. O Sure Color SC-P5000
επαναπροσδιορίζει τα standards
στην εκτύπωση προεκτυπωτικών
δοκιμίων, έργων τέχνης και φωτογραφιών. Για σας που τολμάτε να
γίνεστε δημιουργικοί, τώρα πια δεν
χρειάζεται να περιο-ρίζετε τη πεδίο
σας, αφού μπορείτε να επιτύχετε
κορυφαία ποιότητα χωρίς να επηρεάζεται η ευκρίνεια της εικόνας,
έχοντας εκτυπώσεις μεγάλης διάρκειας και υψηλή ανθεκτικότητα στο
φως. To software Ergosoft διασφα-

λίζει την χρωματική απόδοση των
Pantone στα προεκτυπωτικά σας
δοκίμια. Η δε πιστοποίηση Fogra θα
εδραιώσει τη σχέση εμπιστοσύνης
με τους πελάτες σας.

Φορτώνοντας συνεχές ρολό και
ρολό φύλλων ταυτόχρονα, μπορείτε να μεταβαίνετε με ευκολία από
το ένα στο άλλο, χωρίς να πρέπει να
φορτώνετε ξανά και ξανά. Εξαιρετικά απλός στην εγκατάσταση, προσφέρει ασυναγώνιστη ταχύτητα και
αξιοπιστία.
Κεφαλές
εκτύπωσης
Epson
Precision Core TFP, Variable size
Droplet, 11 Μελάνια Epson Ultra
Chrome HDX με optional violet
που μπορεί να αποδώσει έως και το
99% της σκάλας Pantone. Οι μικρές
του διαστάσεις είναι αντιστρόφως
ανάλογες με τα αποτελέσματά του.

τής υψηλής απόδοσης με επιπλέον
χρώματα (πορτοκαλί, κόκκινο, silver
και λευκό) βελτιστοποιημένα για
επαγγελματική εμφάνιση και εκτύπωση μεγάλου σχήματος, υψηλής
ποιότητας, με μεγαλύτερη επιλογή
μελανιών για μια σειρά εφαρμογών.
Χρησιμοποιώντας το προηγμένο
σύστημα τροφοδότησης υλικού
(Take Up-Reel) D-ATC της Epson,
δημιουργούνται εκτυπώσεις με

ακρίβεια διαστάσεων από την αρχή
έως το τέλος του ρολού. Τα μελάνια Epson UltraChrome GS3 παράγουν πιο ζωντανές εκτυπώσεις
που στεγνώνουν ταχύτερα, χρησιμοποιώντας λιγότερη ποσό-τητα.
Οι κεφαλές Epson PrecisionCore
TFP παράγουν εξαιρετική ποιότητα με δια-μόρφωση εικόνας στα
360 dpi και μέγιστη ανάλυση έως
1440x1440 dpi.

Epson Sure Color
SC S-80610
Προηγμένη εμπειρία, ορατά αποτελέσματα, εντυπωσιακή ποιότητα.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το αποτέλεσμα του εκτυπωτή συνδέεται
με την ποιότητα κατασκευής του.
Η εμπειρία έγκειται στη σχεδίαση
και την κατασκευή οργάνων ακριβείας για υλικό εκτύπωσης και στη
συγκέντρωση εκτεταμένης γνώσης
σχετικά με την εκτύπωση υψηλής
ποιότητας. Αυτή η τεχνογνωσία έχει
ενσωματωθεί σ΄ αυτόν τον εκτυπωτή μεγάλου format και έχει σχεδιαστεί έως την παραμικρή λεπτομέρεια, με όλα τα εξαρτήματα να έχουν
δημιουργηθεί και κατασκευαστεί
από την ίδια την Epson. Για απαιτητικές εφαρμογές όπου η χρωματική
απόδοση είναι καθοριστικής σημασίας, o SC-S80610 είναι ο εκτυπω-
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έρευνα
Αγοραστικές συμπεριφορές
Ευρωπαίων καταναλωτών

Υ

πάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις πως η βιομηχανία συσκευασιών εδώ και καιρό αλλάζει, με τους καταναλωτές να προσπαθούν συνεχώς να μειώσουν την
περιβαλλοντική τους επίπτωση μέσω
ορθότερων περιβαλλοντικά επιλογών. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητες
οι έρευνες που επικεντρώνονται στο
πόσο σημαντική είναι η επίδραση
των αειφόρων συσκευασιών στις
αγοραστικές συμπεριφορές.
Η έρευνα με τίτλο “European
Consumer Packaging Perceptions”,
που διεξήχθη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες
(Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία) αποσκοπεί στο να μετρήσει τις στάσεις του
καταναλωτικού κοινού σε σχέση με
την βιωσιμότητα του κλάδου, με τον
συνολικό πληθυσμό των συμμετεχόντων να ανέρχεται στα 7.000 άτομα.
Η έρευνα δεν στοχεύει απλά στο να
μελετήσει τις βλέψεις και στάσεις των
καταναλωτών επί του θέματος, αλλά
και τις επιπτώσεις του στις αγοραστικές συμπεριφορές.
Συνολικά, η έμφαση που δίνεται σε
πιο πράσινες αγοραστικές επιλογές
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είναι ευδιάκριτη σε όλες τις χώρες
της έρευνας. Το 68% των ερωτηθέντων εξακριβώνει πως η σημαντικότητά του αυξάνεται σταθερά τα
τελευταία 5 χρόνια. Παράλληλα, 3
στους 4 δηλώνουν πως, όταν ψωνίζουν, σκέφτονται το περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της συσκευασίας, λαμβάνοντάς το υπόψιν στην τελική αγοραστική απόφαση.
Όμως, μπορεί οι καταναλωτές
να προτιμούν να λαμβάνουν πιο
“πράσινες” αποφάσεις, αλλά πόσο

παραπάνω θα ήταν διατεθειμένοι
να πληρώσουν για αυτές; Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της έρευνας,
η συντριπτική πλειοψηφία (77%)
των ερωτηθέντων, θα ήταν έτοιμη
να δώσει κάτι παραπάνω, εάν η συσκευασία είναι πιο φιλική προς το
περιβάλλον!
Τα αποτελέσματα της έρευνας
σχετικά με την χρήση του χαρτιού
ως πρώτη ύλη είναι ιδιαιτέρως θετικά, καθώς οι καταναλωτές κατανοούν τα περιβαλλοντικά προτερήματα των χάρτινων συσκευασιών.
Συγκρίνοντάς το με άλλα υλικά, το
χαρτόνι θεωρείται το πιο πράσινο,
ενώ έχει, σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των συμμετεχόντων,
την πιο ανακυκλώσιμη μορφή.
Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές ξεκάθαρα πιστεύουν πως μπορούν να
γίνουν περισσότερα στον συγκεκριμένο τομέα. Το 64% αναφέρει πως δε
γίνονται αρκετά από τους αρμόδιους
φορείς, ώστε να εισάγουν πιο πράσινες συσκευασίες. Εντυπωσιακό είναι
το γεγονός πως οι μισοί περίπου συμμετέχοντες (58%) αναφέρουν πως θα
έπρεπε να επιβάλλονται φορολογι-

έρευνα

κές κυρώσεις σε λιανέμπορους και
εταιρίες, ώστε να υιοθετήσουν πιο
φιλικές προς το περιβάλλον μορφές
συσκευασίας. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές ζητούν και περισσότερη
πληροφόρηση, μιας και το 90% επιθυμεί παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την βιωσιμότητα της μορφής
συσκευασίας που χρησιμοποιείται.
Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας
είναι πολλά υποσχόμενα, δεν υπάρ-

χει χώρος για εφησυχασμούς. Μόνο
το 46% πιστεύει πως οι πρώτες ύλες
για χάρτινες συσκευασίες προέρχονται από βιώσιμα, προστατευόμενα
δάση, ενώ το 36% δεν ήταν σίγουρο.
Μόνο το 20% πιστεύει με σιγουριά
πως τα δάση δεν διαχειρίζονται με
στόχο την αειφορία.
Η μελέτη αυτή υπενθυμίζει πως
η προστασία του περιβάλλοντος
παραμένει μια κρίσιμη κατανα-

λωτική τάση. Είναι ξεκάθαρο πως
η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με τις χάρτινες συσκευασίες
να είναι οι πλέον κατάλληλες για
να φτιάξουν νέες γενιές συσκευασίας, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Θα μπορέσουν όμως οι
επιχειρήσεις να καλύψουν αποτελεσματικά αυτές τις απαιτήσεις,
ώστε να βοηθήσουν έμπρακτα
στην προστασία του πλανήτη;

άρθρο
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
Δρ. Γιάννη Κριτσωτάκι

Η

όψιμη και σχετικά δραστήρια ενασχόληση μας
με το θέμα επιχειρηματικότητα μέσω ερευνών,
ημερίδων και διαλέξεων, εκτός του ότι με εκπλήσσει θετικά, αποτελεί σαφή ένδειξη της συνειδητοποίησης ότι, χωρίς αυτήν, η έξοδός μας από τον φαύλο
κύκλο αδράνεια – ύφεση – κρίση είναι ανέφικτη.
Αν κρίνω από το περιεχόμενο των καθ΄ όλα αξιόλογων
παραπάνω πρωτοβουλιών, έτσι όπως εγώ το εισέπραξα,
η κύρια αιτία του ελλείμματος σε επιχειρηματικότητα
αναζητάται στη διαχρονικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, «ερασιτεχνική» αναπτυξιακή πολιτική, η οποία, όπως
η πράξη απέδειξε, περισσότερο έβλαψε παρά ωφέλησε
την επιχειρηματικότητα.
Δεν θα διαφωνήσω ότι ασκούμενη ανερμάτιστη και ευκαιριακή πολιτική μέτρων (;) από τους κατά καιρούς θεράποντες του κομφορμισμού φέρουν μεγάλη ευθύνη για
την αναιμική επιχειρηματικότητα που μαστίζει τον τόπο.
Η ρίζα ωστόσο του προβλήματος της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρέπει να αναζητηθεί στο πεδίο της
«επιχειρηματικής μας κουλτούρας». Αυτή είναι η μόνη
που θα μας δώσει την απάντηση όχι στο τι συμβαίνει.
Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, αλλά γιατί τελικά συμβαίνει
αυτό που συμβαίνει.
Επιτέλους, κάποιος πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα:
«Δεν τολμά το ελληνικό Επιχειρείν επειδή υπάρχει
κρίση, ή υπάρχει κρίση επειδή δεν τολμά;»
Με δεδομένη την παραδοχή ότι η επιχειρηματικότητα
δεν είναι άλλο από μια οργανωμένη ενορχήστρωση ψυχικών, πνευματικών δυνάμεων και οικονομικών πόρων,
με στόχο το κέρδος κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας,
ο αδύναμος κρίκος του ελληνικού επιχειρείν δεν είναι
μόνο η ασκούμενη πολιτική, αναμφίβολα πεδίο ευθύνης
του κράτους, αλλά κυρίως η ροπή του στην αποφυγή
της αβεβαιότητας. Έτσι άλλωστε ερμηνεύεται ο ιστορικός κύκλος του ελληνικού επιχειρείν από τη δασμοσυ-

32

ντήρητη περίοδο, στην επιδοτοφιλική και από αυτήν
στην απραξία και τη φυγή…
Είμαστε λαός εξωστρεφής, ευέλικτος και δημιουργικός όχι όμως και καινοτόμος, που τρέφει φόβο απέναντι στην αβεβαιότητα και απεχθάνεται το μέλλον. Στοιχεία που εκδηλώνονται με τη μορφή ενός κατάφορου
συντηρητισμού σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής
μας ζωής.
Τα συμπεράσματα ειδικών ερευνών σχετικών με
την, κατά τον G. HOFSTEDE, διάσταση της κουλτούρας
«Ανοχή / Αποφυγή αβεβαιότητας» είναι απογοητευτικά,
αφού επί σειρά ετών η χώρα μας ως προς την Ανοχή
της αβεβαιότητας καταλαμβάνει σταθερά την τελευταία θέση μεταξύ των 74 υπό έρευνα χωρών (Lokales
Denken, globales Handel, G. Hofstede, σελ. 234).
Η διαπίστωση αυτή από μόνη της ερμηνεύει αβίαστα:
- Την προϊντοπενία που μας μαστίζει
- Την καινοτομική μας αδράνεια και μάλιστα όταν το
75% των καινοτομικών πρωτοβουλιών υπαγορεύονται
από την πίεση της αγοράς (market pull)
- Τον εγκλωβισμό μας σε ξεπερασμένες πρακτικές
- Την εσωστρέφεια, βλέπε ροπή στα Re-active και όχι
τα Pro-active κίνητρα για εξαγωγές – Τελικά, εμείς εξάγουμε; Ή οι ξένοι εισάγουν;
- Την απέχθειά μας στις μεταρρυθμίσεις οικονομικές
και εκπαιδευτικές
- Την αρρωστημένη μας επιδοτοφιλία άλλοτε με την
ανοχή και άλλοτε με την «υποστήριξη» του ίδιου του
κράτους
- Την καλπάζουσα γραφειοκρατία προϊόν της παράλυτης κρατικής μηχανής
- Την υποτίμηση του διαπολιτιστικού μάρκετινγκ κ.ο.κ.
Τυπικά γνωρίσματα ενός επιχειρείν που θυμίζει τον
κωπηλάτη που και καθιστός είναι και προς τα πίσω πηγαίνει…

άρθρο
Με δεδομένο το χάος που χωρίζει τους λαούς που διαθέτουν ανοχή στην αβεβαιότητα από εκείνους που την
αποφεύγουν:
ΛΑΟΙ ΜΕ ΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΟΙ ΜΕ ΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το διαφορετικό
είναι επικίνδυνο

Το διαφορετικό είναι
πρόκληση, είναι κίνητρο

Φόβο από την ασάφεια

Η ασάφεια
δεν προκαλεί δυσφορία

Οι νόμοι είναι σημαντικοί
(ακατάσχετη ροπή
στη γραφειοκρατία)

Οι νόμοι δεν πρέπει να
είναι περισσότεροι από
τους απόλυτα αναγκαίους

Οι αποκλίνουσες
ιδέες απωθούν

Η ανοχή στις αποκλίνουσες ιδέες έλκει

δεν πρέπει να απορούμε, γιατί χώρες με μικρή εσωτερική αγορά και μέγεθος επιχειρήσεων ανάλογο των δικών
μας επιτυγχάνουν επιχειρηματικά.
Για παράδειγμα: οι Δανία, Φιλανδία, Αυστρία,
Ολλανδία, Βέλγιο κ.α. Οι λαοί των χωρών αυτών
δεν είναι ούτε πιο μορφωμένοι ούτε πιο έξυπνοι.
Απλά, ανήκουν στην, κατά τον R. Lews, «γραμμική
κουλτούρα» σ΄ αντίθεση με εμάς που είμαστε αντιπροσωπευτικό δείγμα της «πολυδραστήριας κουλτούρας». Οι χώρες αυτές, δεν ταυτίζουν την επιχειρηματική αβεβαιότητα με τον επιχειρηματικό κίνδυνο (risk) ο οποίος επειδή ασφαλίζεται τους είναι
τελείως αδιάφορος. Ένα στοιχείο που, μεταξύ των
άλλων, ερμηνεύει το θρίαμβο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
Κατόπιν όλων αυτών, μήπως οι αρμόδιοι για την οικονομική / αναπτυξιακή μας πολιτική, κράτος και φορείς,
έξω από τα «από χέρι», αποτυχημένα μέτρα και κίνητρα

πρέπει να επενδύσουν μεθοδικά και σε άλλα περισσότερο υποσχόμενα πεδία, όπως:
 Στην υποκατάσταση του αυταρχικού τρόπου εκπαίδευσης με ένα σύστημα ελεύθερης σκέψης που να
ενισχύει την πρωτοβουλία και να επιτρέπει τη διαφωνία.
 Στη διαπαιδαγώγηση των γονέων και των δασκάλων στην υποκατάσταση της λέξης «προσπάθησε» με
τη λέξη «μπορείς».
 Στην επιβράβευση των άριστων σε όλα τα επίπεδα
επιχειρηματικά και μη
 Στην πίστη στους νέους και όχι μόνο στην πείρα,
δηλαδή το όνομα που τελικά δίνουμε στα λάθη μας (!)
 Στη συστηματική προβολή των πετυχημένων επιχειρηματιών με στόχο τη δημιουργία προτύπων
 Στην περιοδική οργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν τη δημιουργική σκέψη και προωθούν τις ευρεσιτεχνίες
 Στην καλλιέργεια πίστης στα προϊόντα μας, όχι με
ισχυρισμούς αλλά με επιχειρήματα και συγκρίσεις κ.ο.κ.
Οι πρωτοβουλίες αυτές, η απαρίθμηση των οποίων είναι ενδεικτική και μόνο, δεν είναι δουλειά των πολιτικών,
εραστών του λεγόμενου «πολιτικού κόστους», που δεν
είναι κακοί, απλά είναι ανίκανοι, αλλά κοινωνιολόγων,
ψυχολόγων και τεχνοκρατών.
Αξιότιμοι πολιτικοί όλων των κομμάτων και υπεύθυνοι
των Υπερκλαδικών Οργανώσεων, της Ένωσης Επιμελητηρίων και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αν είναι να
κάνετε κάτι, αρχίστε το τώρα γιατί, όπως έλεγε ο Goethe
«Ο χρόνος δεν αποταμιεύεται». Διαφορετικά, πηγαίνετε
σπίτι σας. Με παλιά υλικά δεν χτίζονται νέες ιδέες.
Κλείνω με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Αν δεν
φτάσεις στην άκρη του γκρεμού αποκλείεται η πλάτη σου να βγάλει φτερά για να πετάξεις».
- ΦΤΑΣΑΜΕ….!!! ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ; Στη ζωή δεν έχει
καμία σημασία το ότι έπεσες κάτω, σημασία έχει το ότι
δεν σηκώθηκες αμέσως…

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΙΣ
Διδάκτωρ Εμπορικών Επιστημών
Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης
Συγγραφέας έργων σχετικών με τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία,
τις Πωλήσεις, τις Εμπορικές Εκθέσεις και την Επικοινωνία
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Bιομηχανία Αυτοκόλλητων
Ταινιών & Ετικετών
Αυτοκόλλητες
Ταινίες Συσκευασίας:
OPP - PVC

Ιδανικές για κλείσιμο
Χαρτοκιβωτίων - Δεμάτων

Αυτοκόλλητες
Χαρτοταινίες
(Masking)

Φιλμ Παλετοποίησης

Stretch Film Χειρός & Μηχανής
MIC 17 - 20 - 23

Pre Stretch

7 MIC - 9 MIC - 12 MIC

Αυτοκόλλητες
Ετικέτες σε
Ρολλά
Τυπωμένες
Αυτοκόλλητες
Ταινίες
Συσκευασίας
Ταινίες
Διπλής Όψεως

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2310 680589, 680983, 681992
Τηλ.: 210 5755767, 5775979
Fax: 2310 680589 - 210 5755767
www.nast.gr | e-mail: nast@nast.gr

Μοκέτα &
Δάπεδα
Αφρώδη

άρθρο

Τι είναι το MRP και γιατί είναι τόσο
σημαντικό για την επιχείρησή μας

Του Βασίλη Ζορμπά*

Τ

ο MRP, (Material Requirements Planning ή
Material Resource Planning – Προγραμματισμός
Απαιτούμενων Υλικών) είναι ένα σύστημα ελέγχου των απαιτούμενων υλικών, του προγραμματισμού
και του αποθέματος, για την βέλτιστη εκτέλεση της παραγωγής. Συνήθεως ένα σύστημα MRP είναι βασισμένo
σε εξειδικευμένο λογισμικό, αλλά μπορεί να υλοποιηθεί
και με πιο γενικές εφαρμογές (πχ Excel). Η βασική του
λειτουργία είναι να μεταφράζει τις μελλοντικές παραγωγές σε ανάγκες συγκεκριμένων υλικών και λαμβάνοντας
υπ’ όψιν διάφορους περιορισμούς (ύψος αποθέματος,
χρόνος παράδοσης, ελάχιστη παρτίδα κλπ), να φροντίζει να γίνονται οι παραγγελίες στο βέλτιστο χρόνο. Έτσι
μπορούμε να επιτύχουμε φαινομενικά αντικρουόμενους στόχους, όπως μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης στη
μεταβολή των πωλήσεων με ταυτοχρόνως χαμηλό απόθεμα. Γιατί όμως το MRP είναι τόσο σημαντικό;
Στο σημερινό κόσμο υψηλής κατανάλωσης τα προιόντα έχουν μεγάλες απαιτήσεις, τόσο σε υλικά συσκευασίας, όσο και σε προδιαγραφές, ενώ ταυτοχρόνως οι
συνεχώς μεταβαλόμενες ανάγκες του καταναλωτικού
κοινού επιβάλουν συνεχώς νέα προιόντα, νέες συσκευασίες και προωθητικές ενέργειες. Ο συνδυασμός των
ανωτέρω κάνει την χειροκίνητη τήρηση αποθέματος
εξαιρετικά πολύπλοκη.
Φανταστείτε μία εταιρία παραγωγής χυμών, που έχει
μια σειρά από 5 χυμούς, σε δύο διαφορετικά μεγέθη,
όπου εκτός από τις νορμάλ ετικέτες, έχει και μία εποχιακή (Χριστούγεννα) και μία προωθητική (πχ -20%).
Επιπροσθέτως φανταστείτε ότι το μάρκετινγκ θέλει τα
ειδικά εικαστικά (εποχιακό+προωθητικό) να αλλάζουν
κάθε χρόνο και τα κύρια εικαστικά κάθε 3 χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι μόνο για τις ετικέτες απαιτούνται 40 διαφορετικά εικαστικά κάθε 3 χρόνια! Η επιχείρηση ανά
πάσα στιγμή είναι πιθανόν να τηρεί απόθεμα τουλάχιστον 20 από αυτά. Όσο μικρές κι αν είναι κάποιες από
αυτές τις παρτίδες, απαιτούν τον ίδιο χρόνο ετοιμασίας
από το δημιουργικό, πρέπει να είναι καταχωρημένες
στο σύστημα σαν διαφορετικά υλικά, πιάνουν το δικό
τους χώρο στο ράφι και είναι απολύτως μη εναλλάξιμα
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μεταξύ τους, εκτός ίσως από τα χριστουγεννιάτικα.
Τι ρισκάρει μία επιχείρηση που δεν έχει οργανωμένο
προγραμματισμό παραγωγής και MRP; Το σημαντικότερο είναι να αποτύχει να παράξει τα απαιτούμενα προιόντα στην ποσότητα που απαιτείται και στον χρόνο που
απαιτείται. Ο πελάτης δεν ανέχεται δικαιολογίες, όταν
έχει παραγγείλει το προιόν στον συμφωνημένο χρόνο
και με την συμφωνημένη διαδικασία. Το πιθανότερο
είναι αν αποτύχουμε να παραδόσουμε είτε να ζητήσει
σημαντική έκπτωση είτε -το χειρότερο- να στραφεί σε
άλλον προμηθευτή. Από την άλλη, μια εταιρία που προσπαθεί να είναι από τη μεριά της ασφάλειας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν έχει ένα MRP σύστημα, είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκάζεται να δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια σε αχρησιμοποίητες πρώτες ύλες και υλικά
συσκευασίας, ή και έτοιμα προιόντα. Έχει αποδειχτεί ότι
κάποια από αυτά μπορεί και να τηρούνται για πολλούς
μήνες ή και χρόνια. Επίσης είναι βέβαιο ότι όσο ο χρόνος τήρησης υλικών ή ετοίμων μεγαλώνει, κάποια από
αυτά θα καταλήξουν να είναι νεκρό απόθεμα και κάποια
στιγμή θα πεταχθούν. Όταν η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ήταν πιο εύκολη και τα περιθώρια κέρδους
μεγαλύτερα, αυτή ήταν η εύκολη λύση ώστε να αντιπαρέλθει μία επιχείρηση την αβεβαιότητα των μελλοντικών πωλήσεων. Σήμερα μία τέτοια αντιμετώπιση μπορεί
να οδηγήσει εύκολα από τα κέρδη σε ζημιές.

άρθρο
Πως λειτουργεί το MRP
Η ζήτηση των τελικών προιόντων καθορίζει και τις
ανάγκες σε πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Η
σχέση μεταξύ τελικών προιόντων και απαιτούμενων
υλικών (ή ενδιάμεσων) καθορίζεται από την Συνταγή
ή ΒΟΜ (Bill of Materials). Στις περισσότερες περιπτώσεις το ΒΟΜ είναι σταθερό, αλλά δεν είναι σπάνιο να
υπάρχουν και ελαφριές διαφοροποιήσεις, οπότε μιλάμε για εναλλακτικά ΒΟΜ. Για παράδειγμα ένα φιλμ,
μπορεί να παράγεται με έναν Α συνδυασμό υλικών
που του προσδίδουν κάποιες φυσικές και χημικές ιδιότητες, αλλά μπορεί να επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα και με μια ελαφρώς διαφοροποιημένη συνταγή
Β, όπου δίνει ένα πολύ παραπλήσιο τελικό αποτέλεσμα. Αν για τον τελικό χρήστη ή τον τελικό καταναλωτή είναι αποδεκτά και τα δύο, μπορούμε να πούμε ότι
το ίδιο προιόν έχει δύο εναλλακτικά ΒΟΜ.
Οι συνταγές (ΒΟΜ) είναι απαραίτητο να ακολουθούν
μερικούς κανόνες ώστε να λειτουργήσει το MRP
1) Πρέπει τα τελικά προιόντα και τα υλικά να έχουν
κωδικούς. Καλό είναι μάλιστα οι κωδικοί να έχουν μια
συνάφεια (πχ όλες οι ετικέτες να ξεκινούν με 9ΧΧΧ) ώστε
να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους με μία ματιά. Είναι
αδύνατον να υπάρξει MRP χωρίς κωδικοποίηση τελικών
προιόντων και υλικών.
2) Πρέπει οι συνταγές να είναι σταθερές. Αν υπάρχουν
μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να φτιαχτούν εναλλακτικά ΒΟΜ, αλλά αν οι διαφοροποιήσεις είναι μεγάλες,
πρέπει αυτό να αποτυπώνεται σε τελικό προιόν με διαφορετικό κωδικό.
3) Τα προωθητικά προιόντα πρέπει να έχουν ξεχωριστούς κωδικούς ακόμα και αν έχουν πολύ μικρές δι-
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αφορές από τα κύρια. Το ίδιο και τα προωθητικά υλικά
συσκευασίας (πχ ετικέτες, φιλμ)
4) Τα εποχιακά προιόντα μπορούν να μην έχουν ξεχωριστό κωδικό, καλό είναι όμως τα αντίστοιχα υλικά συσκευασίας να έχουν. Αλλιώς ρισκάρουμε να βγάλουμε
χριστουγεννιάτικα προιόντα το καλοκαίρι!
5) Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να έχουν σαφείς
και ευδιάκριτες σημάνσεις, όπου καλό είναι να χρησιμοποιείται η δική μας κωδικοποίηση. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους προμηθευτές μας, εκτός από την δική
τους κωδικοποίηση να αναγράφουν και τη δική μας.
6) Αν χρησιμοποιούμε κάποιο υλικό το οποίο προμηθευόμαστε από πολλούς προμηθευτές πρέπει να αποφασίσουμε αν θα έχει τον ίδιο κωδικό ή διαφορετικό για
κάθε προμηθευτή.
Το MRP μετασχηματίζει τις παραγγελίες/προβλέψεις
σε μελλοντικές παραγωγές και αυτές αντίστοιχα τις μετουσιώνει σε Ύλες. Παρακολουθώντας την εξέλιξη του
αποθέματος ένα αυτοματοποιημένο MRP παίρνει υπ’όψιν του τις παραμέτρους και προτείνει αγορές υλικών,
τέτοιες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι πιθανές
αποκλίσεις.

Παράμετροι του MRP
1) Πρόβλεψη πωλήσεων-ζήτηση (demand), η οποία μεταφράζεται σε αναλώσεις υλικών
2) Ελάχιστη ποσόσητα αναπαραγγελίας (batch size)
3) Ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) ή υποβάθμισης του
υλικού
4) Χρόνος απόκρισης του προμηθευτή (lead time) μαζί
με χρόνο μεταφοράς των υλικών.
5) Απόθεμα ασφαλείας

άρθρο
Παράμετροι στο σχεδιασμό του MRP
Τι είναι το Απόθεμα Αναπαραγγελίας και τι το Απόθεμα
Ασφαλείας.
Απόθεμα αναπαραγγελίας είναι το επίπεδο του αποθέματος που πρέπει να βάλουμε νέα παραγγελία με
βάση τα δεδομένα. Έστω ότι η παραγωγική μας διαδικασία αναλώνει ένα υλικό (πχ έναν χημικό διαλύτη) με
ένα ρυθμό 1000 κιλά την ημέρα. Και έστω ότι ο προμηθευτής μας βρίσκεται σε μία χώρα της ΕΕ και χρειάζεται 5 ημέρες για να μας το φέρει. Επίσης ο προμηθευτής μας, μας έχει ενημερώσει ότι για να το παράξει
(δεν τηρεί στοκ) χρειάζεται 10 ημέρες από την ημέρα
που θα του παραγγείλουμε. Συνεπώς ο χρόνος απόκρισης (lead time) του προμηθευτή για το συγκεκριμένο
υλικό είναι 15 ημέρες. Απόθεμα αναπαραγγελίας για
το συγκεκριμένο υλικό είναι τα 15.000 κιλά. Όταν πέσει το απόθεμα στα 15.000 κιλά (15ημέρες, επί 1.000)
πρέπει να παραγγείλουμε. Αν γνωρίζαμε με ασφάλεια
ότι ο προμηθευτής μας έχει πάντα στοκ, τότε ο χρόνος
απόκρισής του θα ήταν οι 5 μέρες του ταξιδιού και το
απόθεμα αναπαραγγελίας θα ήταν 5.000 κιλά.
Απόθεμα ασφαλείας είναι το απόθεμα που τηρούμε
για να αντιπαρέλθουμε διακυμάνσεις στη ζήτηση. Το
Απόθεμα ασφαλείας είναι μια παρεξηγημένη έννοια.
Πολλοί το συγχέουν με το απόθεμα αναπαραγελίας.
Στο προηγούμενο παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι η
παραγωγή δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τη
ζήτηση και τα 1.000 κιλά ανά ημέρα δεν είναι σταθερό,
άλλα έχει διακυμάνσεις. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν ότι
υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απαίτηση για το υλικό
μπορεί να ανέβει και τα 1.200 κιλά/ημέρα για περιόδους
αρκετών εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το
απόθεμα ασφαλείας θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ακό-

μα και αν την περίοδο του χρόνου απόκρισης έχουμε
συνεχώς ζήτηση 1200/ημέρα, να μην ξεμείνουμε. Πρέπει λοιπόν να υπολογίζουμε αυτά τα έξτρα 200/ημέρα.
Συνεπώς στο παράδειγμα που αναφέραμε, το απόθεμα
ασφαλείας αν ο προμηθευτής μας δεν τηρεί στοκ είναι
3.000 (15 ημέρες x 200). Αν ο προμηθευτής μας τηρεί
στοκ είναι 1.000 (5 ημέρες x 200). Η τήρηση αποθέματος
ασφαλείας σε υλικά και σε έτοιμο προίον είναι απαραίτητη αν δεν θέλουμε δυσάρεστες εκπλήξεις!
Το σημαντικό με το MRP είναι ότι βάζει τις εταιρίες στη
λογική να παραγγέλνουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται
και να βάζουν και τους προμηθευτές τους στην αντίστοιχη λογική του να τους προμηθεύουν ακριβώς αυτές τις
ποσότητες. Επίσης εισάγει στις εταιρίες τις έννοιες της
πρόβλεψης και της εκτίμησης αποθέματος, ενώ εισάγει
και την παρεξηγημένη έννοια του αποθέματος ασφαλείας. Σε επόμενο άρθρο θα δούμε κάποιες κρίσιμες
λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν την διαφορά στην
υλοποίηση ενός MRP συστήματος.

Προφίλ Βασίλη Ζορμπά
O Βασίλης Ζορμπάς είναι χημικός μηχανικός και ειδικός στη διοίκηση παραγωγής, τον προγραμματισμό
και τη μείωση κόστους.
Έχει ηγηθεί μεγάλων projects επανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εταιρεία Coca Cola
Hellenic, όπως η ενσωμάτωση της Κύπρου σε κοινό Supply Chain με την Ελλάδα. Στην CCH το διάστημα
2000-2014, ανέλαβε θέσεις ευθύνης όπως Προϊστάμενος παραγωγής, Διευθυντής Προγραμματισμού Αναψυκτικού Ελλάδος και Διευθυντής Project Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών του SAP για Προγραμματισμό Παραγωγής-Αποθήκης-Διακίνησης για 7 χώρες της CCH.
Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο του Leicester. Ως σύμβουλος βιομηχανίας παρέχει υποστήριξη σε εταιρείες σε θέματα συστημάτων και δομών διοίκησης, οικονομικού προγραμματισμού και προγραμματισμού παραγωγής, συστημάτων
απόδοσης, ελέγχου αποθέματος, logistics, διοίκησης πωλήσεων, customer service, business intelligence και αξιολόγησης
προσωπικού. Επίσης υποστηρίζει εταιρίες σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακών πλάνων, πληροφοριακών συστημάτων (ERP), budgeting και reporting.
Συνεργάζεται με εταρίες συμβούλων σε projects αναμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι partner στην εταιρεία
Verallis που εξειδικεύεται στη μείωση κόστους.
Προσωπικό e-mail: vzorbas@inpractice.gr
web site: www.linkedin.com/in/vasilis-zorbas-b2652a5/
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Awakening your business

we give soul to ideas
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WIDE FORMAT
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DIGITAL PRINTING - Σίνα 2-4, Αθήνα, 106 72, Τ: 2103388119 - 2103300606, info@printfair.gr
OFFSET PRINTING - Βιολέτας 3, Αχαρναί, 136 71, Τ: 2102469799 - 2103300605, ctp@printfair.gr
CONSULTING SERVICES - Τ: 2102401695, offers@printfair.gr

www.printfair.gr

άρθρο
Σχεδιασμός συσκευασίας και
η λογική που ακολουθούμε
Του Δημήτρη Κανελλόπουλου,
Design Director The Comeback Studio
Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο. Η εικόνα του πρέπει
να αναδεικνύει τις αξίες και την ιστορία της μάρκας και η λιανική τιμή πρέπει να είναι
τίμια. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό που έχουμε όταν καλούμαστε να σχεδιάσουμε μία
συσκευασία.
Οι πρώτες ερωτήσεις που κάνουμε
είναι: Έχετε βρεί όνομα; και, ποια θα
είναι η τιμή λιανικής πώλησης;

Tα πρώτα βασικά βήματα.

Πάντα κάνουμε μια συνάντηση με τον πελάτη, είτε από
κοντά είτε από “το skype”, πρέπει να τον μάθουμε, να
καταλάβουμε τι θέλει να πετύχει, να καταγράψουμε
τους στόχους του και να δούμε τι έχει σκεφτεί. Για παράδειγμα έχει όνομα το προϊόν; Και αν ναι αυτό “μήπως
υπάρχει;”, ακούγεται σωστά στα αγγλικά; Έχει κάποια
ιστορία από πίσω του ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό αλλά και όταν φτάσουμε στην φάση της προώθησης. Έτσι ορίζουμε το έργο, την βάση που θέλουμε να
δουλέψουμε και καταλήγουμε στο “design brief”.

Το όνομα, είναι αυτό που θα μείνει,
αυτό που αλλάζει δύσκολα. Το όνομα
με το οποίο οι πελάτες (καταναλωτές)
θα το ζητούν στο σουπερ μαρκετ ή θα
το ψάχνουν στο διαδίκτυο. Το όνομα
που θα κουβαλάει την αίσθηση, την
γεύση, την μυρωδία όταν το ακούμε.

Notio ΕVOO | Νotio Goods | ©2013
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1. Η οικονομική προτάση. Μετά την πρώτη ή τις πρώτες
συναντήσεις και αφού έχουμε περιγράψει ακριβώς το έργο
και τις ανάγκες του, αποστέλλουμε στον πελάτη την αναλυτική μας προσφορά που έχει μορφή συμφωνητικού. Εκεί
περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι όροι και τα βήματα της
συνεργασίας. Στις προσφορές που αφορούν τις συσκευασίες ορίζουμε εξ’ αρχής και το κόστος των μελλοντικών προσαρμογών, και αυτό γιατί μια συσκευασία μπορεί να κυκλοφορήσει σε πολλά μεγέθη, ή σε διαφορετικούς περιέκτες ή
σε διαφορετικές γλώσσες. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης
μπορεί να γνωρίζει πόσο μπορεί να κάνει μια προσαρμογή
του ίδιου εικαστικού από κουτί 250gr σε κουτί 1kg.

άρθρο

The Pistakios | Megaris Goods | ©2017

2. Η έρευνα, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η πρώτη
παρουσιάση. Αφού επιλέξουμε το όνομα και την κατεύθυνση που θα πάρει “η μάρκα” προχωράμε στην
έρευνα και την μελέτη του σχεδιασμού, αφού ορίσουμε και το χρονοδιάγραμμα.
Η έρευνα κυρίως αφορά παραδείγματα σχετικών προϊό-

ντων και πως αυτά διακινούνται και προωθούνται εμπορικά.
Οι προτάσεις που κατα κανόνα καταλήγουμε να δείξουμε στον πελάτη μας είναι από δύο εως τρεις. Ανάλογα αν
έχουμε σχεδιάσει και την εταιρική ταυτότητα ή κάποιο
σήμα και έχουμε εδραιώσει κάποια στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις συσκευασίες.

Anthia Bulk | Pelasgaea SA | ©2014

Μετά προχωράμε στην πρώτη παρουσίαση. Εδώ συνήθως επιλέγουμε μέσα από 2-3 και εδώ πιστεύουμε πως
είναι η κρίσιμη στιγμή για το κάθε προϊόν. Του δίνουμε
χαρακτήρα. Οι κουβέντες γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένες και οι αποφάσεις δύσκολες. Το προϊόν φαίνεται
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σαν “αληθινό” και εκεί αρχίζουν και εμφανίζονται και
οι πρώτοι χαρακτηρισμοί: “σοβαρό”, “παιδικό”, “ακρίβο”,
“μινιμαλ”, κ.α. Αυτό φυσικά είναι και το ζητούμενο να δώσουμε χαρακτήρα σε κάτι που μέχρι τώρα δεν υπάρχει
και να μπορέσουμε να το σκεφτούμε “πάνω στο ράφι”.

άρθρο
Η δουλειά μας είναι να τραβήξουμε
με την συσκευασία τον πελάτη, να έχει
μια πρώτη επαφή, να τολμήσει να το
επιλέξει και να το δοκιμάσει για πρώτη
φορά.
03. Η ανταπόκριση του πελάτη. Το
feedback. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσιάση των προτάσεων,
δίνουμε στον πελάτη
λίγο χρόνο ώστε να
μας απαντήσει για
το αν θα επιλέξει μία
από τις προτάσεις ως
έχει, αν θα επιλέξει
μία που ίσως να χρειάζεται περισσότερη
εργασία ή μπορεί και
να απορρίψει εντελώς τις προτάσεις
Stamina - Ελαιόδιχτα Μεσινέζας |
μας. Αυτό σημαίνει
C. Vellis S.A. | ©2016
πως ανάλογα την
επιλογή του, εμείς ή επιστρέφουμε στον σχεδιασμό για
μια ή δύο επιπλέον προτάσεις - που όμως έχουν σχέση
με τις παρατηρήσεις του ή προχωράμε στα τελικά αρχεία.

Ο βασικός στόχος μας είναι να πουλήσουμε ένα προϊόν. Να το κάνουμε να
ξεχωρίζει απο τον ανταγωνισμό και
να είναι αναγνωρίσημο.
04. Ο τελικός σχεδιασμός, οι προσαρμογές σε διαφορετικά μεγέθη/γλώσσες. Όταν τελικά επιλέξουμε
την σωστότερη λύση για το προϊόν, προχωράμε στον τελικό σχεδιασμό. Επιλέγουμε τα σωστά χρώματα αν μιλάμε για σειρά προϊόντων, και φυσικά όλες τις λεπτομέριες
που πρέπει να αναγράφονται επάνω στην συσκευασία.
Από τον διατροφικό πίνακα (ανάλογα και την χώρα κυκλοφορίας) το barcode, την σύσταση κ.λπ.

05. Η επιλογή συνεργατών για την παραγωγή. Στις
εργασίες συσκευασίας το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το
που και πως θα γίνει η παραγωγή. Οι επιλογές είναι πολλές και το παραγωγικό κόστος είναι το πιο μεγάλο από
όλα και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε από την αρχή.
Οι επιλογές μας κατά κανόνα στηρίζονται στον οικολογικό και οικονομικό παράγοντα. Δηλαδή λίγα χρώματα,
λιγό ή καθόλου πλαστικό. Φυσικά εδώ παίζουν ρόλο οι
τελικές ποσότητες που θα παραχθούν. Όταν μιλάμε για
τιράζ συσκευασίων μπορεί να μιλάμε από χίλια τεμάχια
μέχρι πολλά εκατομμύρια τεμάχια. Όποτε οι προτάσεις
και αποφάσεις μας μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο
στο τελικό κόστος.

Αnthi EVOO Series | Pelasgaea SA | ©2013

06. Ολοκλήρωση φάση συσκευασίας. Τέλος και
αφού έχουν πάει όλα καλά, με την πρώτη παραγωγή,
λαμβάνουμε τα πρώτα δείγματα και για πρώτη φορά
έχουμε στα χέρια μας “το τελικό”. Στις εργασίες συσκευασίας υπάρχουν λίγες δυνατότητες παραγωγής δειγμάτων (ειδικά όταν μιλάμε για μικρό τιράζ) όποτε στις
περισσότερες περιπτώσεις φτάνουμε μέχρι την τελική
παραγωγή μέχρι να έχουμε την τελική εικόνα. Ακολουθεί η τυποποιήση των προϊόντων και η προετοιμασία για
την φάση της προώθησης τους.
Project list Notio Olive Oil | Anthia Bulk |
The Pistakios | Olympian Green Olives | Anthia EVOO

Greek Green Olive Series |
Olympian Green | ©2017
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άρθρο
Οι αρωματισμένες συσκευασίες
φέρνουν την επανάσταση
στον χώρο!
Απελευθέρωσε το Genie,
έξω από το λυχνάρι του.
Οι νέες τάσεις στο Neuromarketing αποκαλύπτουν όλο
και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η όσφρηση στις αγοραστικές μας αποφάσεις. Πόσο μάλλον σε
προϊόντα που έχουν ως σκοπό να συνεπάρουν θετικά
αυτή την αίσθηση. Η ανάγκη για απευθείας δοκιμή σε
προϊόντα καλλυντικών, απορρυπαντικών ή και σαμπουάν σίγουρα σε έχουν ωθήσει να ανοίξεις μια συσκευασία
στο σημείο πώλησής της, ώστε να την μυρίσεις. Όμως
ένα ανοιγμένο προϊόν δεν μπορεί να πουληθεί πλέον.
Προσπάθειες χρόνων της αγοράς για επίλυση αυτού του
προβλήματος φαίνεται να καρποφορούν, αναπτύσσοντας διάφορες ενδιαφέρουσες τεχνολογίες, όπως παρουσιάζονται και παρακάτω!

Σφίξε και μύρισε!
Φαίνεται πως η αγορά για αρωματισμένες συσκευασίες
έχει έρθει για να μείνει, καθώς έχει αυξηθεί κατά 15% τα
τελευταία 15 χρόνια. Η αξία των αρωμάτων είναι ήδη
αναγνωρισμένη, καθώς χρησιμοποιούνται σε κάθε μέρος της καθημερινής μας ζωής. Καινοτόμες συσκευασίες πλέον μπορούν να ξεχειλίσουν στοχευμένα τις οσμές
του προϊόντος, ώστε να δώσουν στον καταναλωτή μια
καλύτερη ιδέα για τι κρύβεται στο εσωτερικό του.

Απορρυπαντικά και Αρώματα
Μέσω μιας καινοτόμας σύνθεσης περλών αρώματος,
οι καταναλωτές μπορούν να δοκιμάσουν άμεσα το
άρωμα του “Lenor Unstoppables” στο σημείο πώλησης, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουν την ταινία προστασίας. Σφίγγοντας το αποσπώμενο καπάκι, η οσμή
του προϊόντος απελευθερώνεται από μικροσκοπικά
ανοίγματα. Το προϊόν αυτό, εκτός αυτού, εξασφαλίζει και διάρκεια μέχρι και τριών μηνών στο άρωμα που αφήνει στα ρούχα, καθώς απελευθερώνεται
μόνο κατά την ανθρώπινη επαφή!
Το καπάκι αυτό περιέχει μικροσκοπικά ανοίγματα, που επιτρέπει
στο άρωμα του προϊόντος να εκχυλίζει στο χώρο όταν κάποιος το σφίγγει!
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Αμερικάνικη πατέντα από την Πενσυλβανία

Τεχνολογίες αμυχών
Η Tekni-Plex, αμερικάνικη εταιρία ηγέτης του χώρου για αναδιπλούμενα κουτιά
με έδρα την Πενσυλβανία, πέτυχε μια ακόμη μοναδική ανακάλυψη με την τεχνολογία “Sniff Seal Liner”. Η
πρόσφατα κατοχυρωμένη πατέντα, μοναδική στο είδος της, επιτρέπει τα αρώματα να ξεχειλίζουν από τις
ταινίες προστασίας των προϊόντων. Σύμφωνα με την
εταιρία, η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια
μεγάλη ποικιλία υλικών, για μέχρι και εννιά επιστρώσεις πλαστικοποίησης.

Η ειδική στις συσκευασίες Edelmann ερεύνησε πιο
εξονυχιστικά την οσφρητική αντίληψη. Οι καρποί της
προσπάθειάς της βασίζεται πάλι σε τεχνολογίες κάψουλας, με υδατοδιαλυτικό περιεχόμενο μη βασισμένο στο
νερό. Το εσωτερικό διαχέεται με το ξύσιμο ή το σφίξιμο
της συσκευασίας. Ερμητικά κλειστές, διατηρούνται και
αναμειγνύονται στο βερνίκι που τυπώνεται σε αναδιπλούμενα κιβώτια.

Τεχνολογίες εκτύπωσης
για αρωματικές επενδύσεις

Οι ευχάριστες μυρωδιές
αυξάνουν τις πωλήσεις

Χάρις τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης της εξειδικευμένης στον χώρο της συσκευασίας Follmann, η
εταιρία ανέπτυξε εκτυπώσιμο ανάγλυφο που απελευθερώνει το άρωμα του προϊόντος 1:1, απλά με ένα άγγιγμα. Με την χρήση ενός πρόσθετου φύλλου, το βερνίκι λαδιού Folco-Scent μπορεί να συμπιεσθεί ερμητικά
εντός μικρών καψούλων, που τις επιτρέπει να αντέχουν
στην διαδικασία εκτύπωσης. Παρόλα αυτά, ανοίγουν
απλά με το άγγιγμα των καταναλωτών, δρώντας πλήρως μέχρι και 12 μήνες.

Μια έρευνα που διεξήχθη από την Nike αποδεικνύει
πως τα αρώματα χώρου είναι απαραίτητα για τις πωλήσεις ενδυμάτων. Με την χρήση των κατάλληλων
οσμών, ο παγκόσμιος παίκτης της αγοράς αθλητικών
ενδυμάτων και υποδημάτων έχει παρατηρήσει αυξήσεις μέχρι και 80%. Παράλληλα, έρευνες που έλαβαν
χώρα σε πρατήρια καυσίμων παρουσιάζουν πως σημεία πώλησης ενισχυμένα με μυρωδιές καβουρδισμένων κόκκων καφέ, φέρνει μέχρι και αύξηση 300% στις
αγορές καφέ Take-Away.

)/(;2CTP
Mοντέλα
Amsky Aura Flexo CTP Σειρά 400Ε
Amsky Aura Flexo CTP Σειρά 600Ε/600S
Amsky Aura Flexo CTP Σειρά M600E/M600S
Amsky Aura Flexo CTP Σειρά 800E/800S

Τεχνολογία αιχμής για εγγραφή κλισέ
Η σειρά των μοντέλων της AMSKY®

Ώριμη και αξιόπιστη τεχνολογία

Ελάχιστα κινητά μέρη

Η σειρά των μοντέλων Aura Flexo CTP
αποτελείται από τα Aura 400, Aura 600 &
Aura 800.
Για μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής, στα
μοντέλα Aura Flexo CTP υπάρχουν οι
επιλογές E/S με πολλαπλές διόδους LED.

Η σειρά AMSKY Aura εκτυπώνει κλισέ πάντα
σε υψηλή ανάλυση 4000 dpi. Στα AMSKY
Aura, η τρέχουσα τεχνολογία διόδων
εγγυάται ανθεκτική λειτουργία, σταθερή
ποιότητα απεικόνισης, με οικονομικά
αποδοτική μηχανή, για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Ο εξοπλισμός των CTP της AMSKY είναι
κατασκευασμένος τμηματικά (modular),
με μόνο δύο κινητήρες σέρβο για την
κεφαλή εγγραφής λέιζερ και το τύμπανο,
αντιστοίχως. Για την ελαχιστοποίηση
φθορών, τα ελάχιστα κινητά μέρη
είναι πνευματικά.

LINOGROUP
System & Software Integrator

Lino A.E.B.E
210 9010 635 - Αθήνα
info@lino.gr - www.lino.gr

Τα νέα Amsky Flexo CTP

άρθρο
Η αγάπη πλέον γίνεται πιο
προσβάσιμη με την Kellogg’s

Π

ολλά είναι τα παραδείγματα συσκευασιών
που κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων, εντάσσοντας εύχρηστες καινοτομίες για
να αυξήσουν κατακόρυφα την αξία που προσφέρουν
στον πελάτη. Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς αποτελεί η φαρμακοβιομηχανία, η οποία συνεχώς εντάσσει και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες στις συσκευασίες
τις, όπως NFC, LED Lights, οθονών και ηχείων, ώστε να
εξασφαλίσει πως άτομα με ειδικές ανάγκες θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ιδιαίτερη κατάσταση
που βιώνουν. Αντιστοίχως, άτομα με προβλήματα όρασης, μέσω αποτύπωσης μηνυμάτων σε μορφή Braille,
μπορούν να διαβάσουν εύκολα πληροφορίες σημαντικές για την λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής.
Δυστυχώς όμως, παρόμοιες ενέργειες, που μεριμνούν για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παραμένουν
σπάνιες εκτός του χώρου της φαρμακοβιομηχανίας.
Ειδικά δε για την γλώσσα Braille, που θα μπορούσε να
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προσφέρει άμεσα και εύκολα βοήθεια σε μια μεγάλη
μερίδα πληθυσμού στην καθημερινότητά του.
Μια πρωτοπόρα για τον κλάδο των τροφίμων κίνηση
φαίνεται να πραγματοποιεί η Kellogg’s, που μέσω μιας
συγκινητικής καμπάνιας στην αγορά των ΗΠΑ προσπαθεί να μας θυμίσει πως “η αγάπη πρέπει να γίνει πιο
προσβάσιμη”. Συγκεκριμένα, προσφέρει δωρεάν αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς και με τυπωμένα μηνύματα Braille, που μπορούν να τοποθετηθούν στο προϊόν
“Rice Krispies Treats” της εταιρίας. Ταυτόχρονα, έχει
αναπτύξει και διαθέτει ένα ειδικά σχεδιασμένο Lunch
Box, με ενσωματωμένη συσκευή ηχογράφησης. Ο γονέας μπορεί να ηχογραφήσει έτσι το δικό του μήνυμα,
αφήνοντας το παιδί του να το ακούσει όσες φορές το
χρειάζεται για να του φτιάξει λίγο παραπάνω τη μέρα.
Συγκεκριμένα, τα παραπάνω μπορούν να ληφθούν
δωρεάν, παραγγέλνοντάς τα Online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρίας. Οι γονείς παραλαμβά-

άρθρο

νουν ένα φύλλο, που περιέχει 8 αυτοκόλλητα με διάφορα θετικά μηνύματα, όπως “Είσαι ο καλύτερος” ή
“Καλή τύχη”. Το Lunch box, παράλληλα, ηχογραφεί και
κρατάει στη μνήμη του ένα μήνυμα διάρκειας έως και
10 δευτερολέπτων, με δυνατότητες επανηχογράφησης μέχρι και για 1000 φορές.
Είναι γνωστό πως ο ιδρυτής της πασίγνωστης βιομηχανίας δημητριακών, K. Kellogg, βιώνει τα τελευταία χρόνια της ζωής του προβλήματα όρασης. Σε μια
προσπάθεια να τιμήσουν τον ιδιοκτήτη τους, η εταιρία αποσκοπεί εδώ και καιρό στο να βοηθήσει άτομα

με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα εργαζομένους της. Η καμπάνια αυτή, που εμπνεύστηκε από πολλά αιτήματα
καταναλωτών στην Αυστραλία, και αναπτύχθηκε σε
συνεργασία με την Αμερικάνικη Ομοσπονδία Τυφλών,
μας δείχνει για μια ακόμη φορά την δύναμη που έχουν
οι εταιρίες να επηρεάζουν θετικά τις ζωές των ανθρώπων. Μπορεί, όπως και η ίδια η Kellogg’s αναφέρει, να
κοστίζει ιδιαίτερα στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, αλλά τέτοιες κινήσεις, που μπορούν να φέρουν
χαμόγελα σε άτομα που το έχουν ανάγκη, αξίζουν
κάθε πιθανό κόστος.

Εκτύπωση μετάλλου 3D στο γραφείο σας!
Studio System της Desktop Metal, με πρωτοποριακή τεχνολογία, που αλλάζει
τα δεδομένα στην 3D εκτύπωση μετάλλου.
Επιχρωμιωμένος χάλυβας, χαλκός,
τιτάνιο, ανοξείδωτοι χάλυβες, αλουμίνιο
και άλλα κοινά κράματα: ο 3D Studio
System εκτυπωτής της Desktop Metal
μπορεί να χειριστεί σχεδόν τα πάντα.
•
•
•
•

Ασφαλής για το γραφείο
Απαιτούνται μόνο παροχή ρεύματος
και σύνδεση internet
Ταχύτατη αλλαγή υλικών εκτύπωσης
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα λέιζερ

•

Δεν απαιτούνται ειδικευμένοι
χειριστές

•

Δεν απαιτούνται ειδικές
εγκαταστάσεις

LINOGROUP
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άρθρο
Packaging Specifications
H

σωστή συσκευασία αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και καινοτομίας ενός προϊόντος: από την
ασφαλή μεταφορά ως την προβολή του, η σωστή συσκευασία είναι ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
διαδικασία του branding.
Το Packaging Specifications - η ¨σωστή συσκευασία¨
σε 12 βήματα, «ενσωματώνει» όλη την τεχνογνωσία της DK
Marketing επάνω στο αντικείμενο, συνοψίζοντάς τα στα παρακάτω:
1. Ανάλυση και αποτύπωση καταναλωτικών συνηθειών κοινού – στόχου
2. Μελέτη συσκευασίας
3. Ανάλυση logistics
4. Ανάλυση τοποθέτησης και δικτύων διανομής
5. Ανάλυση παραγωγικών δυνατοτήτων
6. Ανάλυση νομικών και άλλων χαρακτηριστικών συσκευασίας ανά αγορά-στόχο
7. Βιομηχανικός σχεδιασμός πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας
8. Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών συσκευασίας λιανικής / χονδρικής
9. Κατασκευή πρωτοτύπων συσκευασιών
10. Μηχανικός έλεγχος της συσκευασίας
11. Design
12. Product test στην αγορά-στόχο

Βήματα 4 και 5
Σε προηγούμενο τεύχος έχουν αναλυθεί ήδη τα 3 πρώτα βήματα.

4. Ανάλυση τοποθέτησης
και δικτύων δια.νομής
Η συσκευασία πρέπει πάντοτε να αποτελεί αντικείμενο μεγάλης μελέτης και προσοχής εκ μέρους της κάθε επιχείρησης. Ιδιαίτερα όσων αφορά στην ανάλυση της τοποθέτησής του και
των δικτύων διανομής, η κάθε λεπτομέρεια κάνει την διαφορά!
Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που
πρέπει να ληφθούν στα υπόψιν πριν τον σχεδιασμό της όπως:
 Ανάλογα με το αν είναι Άμεση η Έμμεση η διανομή
Άμεση διανομή: όταν τα προϊόντα διατίθενται απευθείας
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στους καταναλωτές
Έμμεση διανομή: όταν η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα
της με την μεσολάβηση τρίτων
 Ανάλογα με την Στρατηγική της διανομής
Εντατική Στρατηγική διανομής: όταν το προϊόν έχει παρουσία σε όλα τα δυνατά σημεία πώλησης, με τη μέγιστη δυνατή έκθεση στο αγοραστικό κοινό, σε πλήρης γεωγραφική
κάλυψη. Αυτή η στρατηγική αφορά κυρίως σε προϊόντα ευκολίας, καταναλωτικά, ταχυκίνητα, από μεγάλες επιχειρήσεις
Επιλεκτική Στρατηγική διανομής: αποτελείται από
περιορισμένο αριθμό μεσαζόντων και αφορά στην τοποθέτηση ενός προϊόντος σε επιλεγμένα σημεία πώλησης,
σύμφωνα με τις προτιμήσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας
καταναλωτών και σύμφωνα με την εικόνα που θέλει να δημιουργήσει η επιχείρηση.
Αποκλειστική Στρατηγική Διανομής: όταν επιλεγμένα
μέλη του καναλιού έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης του προϊόντος και τοποθετείται σε μικρό αριθμό σημείων
πώλησης.
 Ανάλογα με τον τρόπο που διανέμεται το προϊόν
Σε αλυσίδες καταστημάτων, σούπερ μάρκετ ή καταστήματα
σελφ – σέρβις, μέσω συνηθισμένων δικτύων (χονδρεμπόριο ή
λιανεμπόριο), ανεξάρτητα καταστήματα, μέσω ταχυδρομικών
παραγγελιών, door to door (άμεση πώληση) κ.α.
Σχετικά με την τοποθέτηση, η κάθε εταιρεία πριν τον σχεδιασμό της συσκευασίας ενός προϊόντος, θα πρέπει να έχει
δώσει απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα όπως:
 Που θα εκτεθεί το προϊόν; σε πάγκο ή ράφι, σε ψυγείο κλπ.
 Το σχήμα και το μέγεθος της συσκευασίας ευνοεί την μαζική έκθεση των προϊόντων;
 Από ποια πλευρά θα είναι θεατή η συσκευασία;
 Διαθέτει κατάλληλο μέγεθος και σχήμα προκειμένου να
διευκολύνονται οι λιανέμποροι / χονδρέμποροι;
 Θα διευκολύνει την αποθήκευση του προϊόντος;
 Θα ανταπεξέλθει στις συνθήκες της αποθήκευσης;
 Διευκολύνει την μεταφορά τους;
 Έχει το μέγεθος που βολεύει στον καταναλωτή;
 Διευκολύνει την επίβλεψη του περιεχομένου πριν την πώληση;

 Είναι εύκολη η διάθεση της άχρηστης συσκευασίας;
Αν ο σχεδιασμός της συσκευασίας αποτελεί έξυπνη λύση για
την τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά, θα βοηθήσει
πολύ στην άμεση αύξηση του μεριδίου του, συγκριτικά με τον
ανταγωνισμό.

Ανάλυση παραγωγικών δυνατοτήτων
Ο σχεδιασμός της συσκευασίας κατέχει καθοριστικό ρόλο
στην σύγχρονη παραγωγική διαδικασία: απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό μιας νέας συσκευασίας ενώ
παράλληλα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης
των χαρακτηριστικών της ή ακόμα και αλλαγής του υλικού-αν
χρειαστεί- με ένα πιο κατάλληλο.
Πριν τον σχεδιασμό ή την μετατροπή της συσκευασίας
θα πρέπει να ληφθεί στα υπόψιν η μέγιστη αξιοποίηση
των παραγωγικών δυνατοτήτων ως προς το σχήμα, το
μέγεθος, την ευελιξία των υλικών και του εξοπλισμού.
Αυτό προϋποθέτει μια διαφορετική προσέγγιση από τα
στελέχη του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής ενώ είναι
πολύ σημαντικός ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών της από κοινού.
Πριν την διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα όπως:
 Αν η μεταβολή της συσκευαστικής δομής καθιστά απαραίτητη την χρήση νέων τύπων εξοπλισμού για την βελτίωση της

ποιότητας, της αποδοτικότητας και της ταχύτητας της κατασκευής
 Αν η μονάδα συσκευασίας είναι προσαρμοσμένη με τρόπο
ώστε η συσκευασία ποσοτήτων των προϊόντων να είναι εύκολη
 Αν η συναρμολόγηση των διάφορων μερών της συσκευασίας, είναι πρακτική
 Αν για την κατασκευή της συσκευασίας απαιτείται κάποια
συγκεκριμένη πρακτική, ασυνήθιστες μέθοδοι ή ακόμα και η
χρήση ενός νέου εξοπλισμού
 Αν θα ήταν προτιμότερο να μεταβληθεί η φόρμα της
συσκευασίας και το μέγεθός της για να αποτραπεί η αγορά
νέου εξοπλισμού και ποια ακριβώς θα είναι η μεταβολή της
τελικής τιμής
 Αν γίνεται ομοιόμορφη τυποποίηση για την μέγιστη ελαχιστοποίηση χρόνου και χώρου
 Αν πραγματοποιείται εύκολα η μεταφορά και η αποθήκευση πριν την αποστολή στην γραμμή παραγωγής
Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που αφορούν στον σχεδιασμό μιας συσκευασίας σχετικά με την δυνατότητα παραγωγής, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την φύση του
προϊόντος όμως είναι αδύνατον να αναλυθούν σε τόσο λίγες
γραμμές!
Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πως ο μη ρεαλιστικός
σχεδιασμός μιας συσκευασίας, δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει την υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα που θα λειτουργήσει εις βάρος μιας εταιρείας.

άρθρο
Νέες προτάσεις ψηφιακής εκτύπωσης
& φινιρίσματος από τη GRAPHCOM στη
Syskevasia’18

Μ

ε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων παραγωγής εκτυπώσεων για τον
ευρύτερο χώρο της συσκευασίας
θα συμμετέχει η GRAPHCOM στη
Syskevasia’18. Οι νέες προτάσεις
ψηφιακής εκτύπωσης & φινιρίσματος για εφαρμογές ετικέτας έως και
χαρτοκιβωτίου απευθύνονται σε
επαγγελματίες εκτυπωτές, βιομηχανίες συσκευασίας, διαφημιστικές
εταιρίες καθώς και τελικούς πελάτες
όπως αλυσίδες super market, συνεταιρισμούς κ.α.

Digital print - embellishment
Ξεκινώντας από τις καινοτομίες
της MGI στην ψηφιακή εκτύπωση
& φινίρισμα, σε συνεργασία με την
Konica Minolta θα παρουσιάσει
ζωντανά το σύστημα ψηφιακής επιβερνίκωσης JETVARNISH 3DS με
inline μονάδα χρυσοτυπίας iFOIL-s.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να δουν σε παραγωγή συσκευασίες, εξώφυλλα, διαφημιστικές κατασκευές με μοναδικά, ανάγλυφα εφφέ βερνικιού & foil.
Η τεχνολογία JETVARNISH 3D
εφαρμόζεται σε φύλλα (έως Β1+) ή
ρολά και προσφέρει τη δυνατότητα μικρών και μεγάλων παραγωγών
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πολυτελών εντύπων ή συσκευασιών
χωρίς περιορισμούς, δοκιμαστικών
προωθητικών ενεργειών και προσωποποιημένων προϊόντων με τη
χρήση ανάγλυφου βερνικιού και τις
μεταλλικές υφές του foil σε μεταβλητά δεδομένα (VDP, VDF). Η επιβερνίκωση γίνεται σε εκτυπώσεις offset,
flexo ή ψηφιακές, με ή χωρίς πλαστικοποίηση, με τη χρήση ενός και
μόνο βερνικιού. Για την εφαρμογή
της χρυσοτυπίας ακολουθείται μια
100% ψηφιακή διαδικασία.
Η επαναστατική τεχνολογία AIS
Smart Scanner, που ενσωματώνουν όλα τα συστήματα της σειράς
JETVARNISH 3D, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ένα εξελιγμένο σύστημα πολλαπλών scanner,
επιτυγχάνοντας απόλυτη ακρίβεια
συμπτώσεων σε κάθε φύλλο/ετικέτα
ξεχωριστά.
Δείγματα πραγματικών εργασιών πελατών, από ετικέτες, κουτιά,
πλαστικές κάρτες, μέχρι promo συσκευασίες με spot UV, ανάγλυφο foil
ή συνδυασμό foil με τετραχρωμία
προς δημιουργία νέων, μεταλλικών
χρωματικών παλετών, όπως προκύπτουν από την πλατφόρμα Meteor
Unlimited Colors της MGI, θα διακοσμούν το περίπτερο. Εκπρόσωποι

®

®

PANTONE COOL GRAY 8 C
PANTONE 356 C

άρθρο
των GRAPHCOM, Konica Minolta
αλλά και εταιριών που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της MGI θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών
για περαιτέρω ενημέρωση και αναζήτηση λύσεων προσαρμοσμένων στις
εκάστοτε ανάγκες παραγωγής.
Ένας νέος ψηφιακός εκτυπωτής
web press της Konica Minolta θα
παρουσιαστεί επίσης ζωντανά. Το
νέο μοντέλο είναι ιδανικό για μικρές και μεσαίες παραγωγές ετικέτας από ρολό, εύκαμπτης συσκευασίας αλλά και διαφημιστικών &
ειδικών εφαρμογών (ταμπελάκια,
σουβέρ, ταυτότητες χεριού κ.α.) σε
συνθετικά υλικά όπως η σειρά MDV
Robuskin (PET, XTP κ.α.).

Μεγάλο σχήμα
Για τους επαγγελματίες large format
με μεγάλους όγκους παραγωγής αφισών POS, καθώς και επιχειρήσεις με
ενσωματωμένες μονάδες παραγωγής
εκτυπώσεων (in-plants) όπως μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η νέα σειρά
inkjet εκτυπωτών HP Pagewide XL
της ΗΡ έρχεται να θέσει νέα δεδομένα
ταχύτητας & οικονομίας.
Βασισμένος στη μοναδική τεχνολογία HP Pagewide και χρησιμοποιώντας μελάνια pigment, ο
HP Pagewide XL 8000 προσφέρει Α/Μ και έγχρωμες εκτυπώσεις
σε ταχύτητες που φτάνουν τις 30
Α1 φύλλα/λεπτό (1500 Α1 φύλλα /
ώρα) – η ταχύτερη ίσως εκτύπωση
στην αγορά, ακόμα και σε σύγκριση με τους εκτυπωτές LED! Εξανεμίζοντας τους χρόνους παραγωγής,
μειώνει το συνολικό κόστος για την
επιχείρηση έως και 50%, ενώ εύκο-

λα αντικαθιστά τα παλιότερα και
πιο αργά μοντέλα. Ιδανικός για αφίσες, χάρτες, φωτογραφίες, τεχνικά
& αρχιτεκτονικά σχέδια με κοφτές
γραμμές και απόδοση κειμένου
2pt, εκτυπώνει σε χαρτιά απλά,
ανακυκλωμένα, Tyvek, ματ φιλμ, με
άοσμα μελάνια που είναι κατάλληλα για χρήση εσωτερικού χώρου
όπως π.χ. σε εμπορικά κέντρα και
σούπερ μάρκετ. Η εύκολη φόρτωση πολλαπλών ρολών σε συρτάρια,
χωρίς άξονες, η εξαγωγή σε φύλλα,
ο γρήγορος επεξεργαστής και το
HP SmartStream software με ενσωματωμένο pdf management διευκολύνουν σημαντικά τη ροή εργασίας και κάνουν το χειρισμό του
συστήματος απλή υπόθεση.
Η πολυαναμενόμενη Latex Rigid
τεχνολογία της ΗΡ θα παρουσιαστεί
επίσης μέσω εφαρμογών. Η πρώτη
πραγματική υβριδική τεχνολογία
HP Latex Printing καινοτομεί, επεκτείνοντας τη χρήση των HP Latex
«πράσινων» μελανιών σε άκαμπτα
υλικά για εφαρμογές POP και διακόσμησης. Η εισαγωγή του λευκού

μελανιού (HP Latex White Ink), του
πιο λαμπερού και αδιαφανούς λευκού στην ψηφιακή εκτύπωση και
τα ζωντανά, ελαστικά χρώματα που
διατηρούν τις υφές των επιφανειών
φέρνουν πραγματική επανάσταση
στην αγορά του sign & display, καθώς και σε νέες αγορές (π.χ. ψηφιακή μεταλλοτυπία).

Συσκευασία κυματοειδούς
χαρτονιού
Από τις pre-print και lamination
βιομηχανικές λύσεις ψηφιακής
εκτύπωσης σε χαρτί για παραγωγή
οντουλέ χαρτονιού (HP Pagewide
Web Presses), έως τα post print
πιεστήρια φύλλου HP Pagewide
C500 και HP
Scitex Corrugated Press
series, η HP
καλύπτει όλη
τη γκάμα αναγκών παραγωγής στη βιομηχανία του
corrugated.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το περίπτερο της GRAPHCOM στη
Syskevasia’18 (Α3-Α5, Hall 2) ή επικοινωνήστε μαζί μας Τ/F:210 9823800, info@graphcom.gr.
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άρθρο
Η Ετικετοποιϊα Berkshire Labels
αναπτύσσεται εγκαθιστώντας
την πέμπτη (5η) γραμμή φινιρίσματος ABG Digicon
Τ α τελευταία 8 χρόνια από τότε που η Berkshire Labels παρουσίασε την πρώτη
της ψηφιακή εκτυπωτική πρέσα HP Indigo και την μηχανή τελικής επεξεργασίας
ABG Digicon, έχει διπλασιάσει τόσο τον κύκλο εργασιών τους όσο και το προσωπικό τους σε πάνω από 10 εκατομμύρια λίρες με 80 υπαλλήλους.

Σ

τις αρχές του καλοκαιριού εγκαταστάθηκε η
πέμπτη (5η) μηχανή τελικής επεξεργασίας της
Digicon, σε παράλληλη διάταξη με τις 3 X HP
Indigo WS6900 ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα και την ισχυροποίηση
της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα.
«Κάθε μηχανή Digicon που αγοράσαμε είναι μεγαλύτερη από την τελευταία και αυτό αποφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες κάθε μορφής επεξεργασίας και τελειώματος
της ετικέτας», λέει ο Paul Roscoe, Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Labels.
«Τώρα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καλύτερη και
αρτιότερη ποιότητα εκτύπωσης foil και μεταξοτυπίας αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το ιδανικότερο και ο στόχος
κάθε επιχείρησης στη τελική επεξεργασία. Με τη μονάδα
2 x 50 τόνων BIG FOOT επίπεδης εκτύπωσης hot foil και
ανάγλυφου (embossing), τις μονάδες flexo και την μονάδα
μεταξοτυπίας υψηλής ανάλυσης, ταχύτητας και μεγέθους,
το νέο Digicon έχει ατελείωτες δυνατότητες.»
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Στην αρχή του ψηφιακού τους ταξιδιού, η Berkshire
Labels παρήγαγε μόνο αυτοκόλλητες ετικέτες. Με την
ανάπτυξη της ειδικής αγοράς τροφίμων και ποτών
(συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνιών μπύρας), των
αλλαγών στους τομείς προϊόντων περιποίησης και καλλωπισμού και των καλλυντικών και τη δημιουργία νέων
αγορών, οι πελάτες τώρα απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό
εμπλουτισμένων προϊόντων με προστιθέμενη υπεραξία
σε παραγγελίες ολοένα χαμηλότερης ποσότητας και
αξίας, αυξημένο αριθμό SKU δηλαδή ίδια ετικέτα προϊόντος με παραλλαγές και με μικρές και σύντομες αποθηκεύσεις και με προϊόντα μικρότερου κύκλου ζωής κλπ.
Οκτώ χρόνια αργότερα, η Berkshire Labels προσφέρει
τώρα αυτοκόλλητες ετικέτες, εφαρμογές συρρίκνωσης,
wrap around ετικέτες, ειδικές εφαρμογές και όλα σε μια
ποικιλία τελικής επεξεργασίας και παρουσίασης.
«Με το γρήγορο στήσιμο των δουλειών και τη χαμηλή
φύρα, καθώς και τη δυνατότητα να παράγουμε κάθε εργασία σε ένα μόνο πέρασμα, μπορούμε τώρα να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες ανταγωνιστικές τιμές και βελ-

«Ως επιχείρηση, θέλοντας να επεκταθούμε, πρέπει να είμαστε σε θέση να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε κάθε τομέα.
Με τη νέα παραγωγική δυνατότητα και δυναμική, αυτό θα
μας επιτρέψει να επιτύχουμε τον επόμενο στόχο μας των 12
εκατομμυρίων λιρών. Και θα ταιριάξει τέλεια με τη γενική
στρατηγική μας για συνεχή και ελεγχόμενη ανάπτυξη σε βιώσιμες περιοχές. Αυτό θα επιτευχθεί επίσης μέσω προσφοράς καλύτερων προϊόντων, μικρότερων χρόνων παραγωγής και παράδοσης και περαιτέρω βελτίωσης της εμπειρίας
που απολαμβάνουν και εισπράττουν οι πελάτες μας. »
Η Berkshire Labels εξετάζει ήδη τις επόμενες επενδύσεις,
καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και διατηρεί το βλέμμα της σε μια
φιλοδοξία ανάπτυξης στα 20 εκατομμύρια λίρες Πωλήσεων προϊόντων ετικέτας-συσκευασίας και υπηρεσιών.

άρθρο

τιωμένες δημιουργικές ευκαιρίες και ιδέες-λύσεις σε πολύ
μικρότερες ποσότητες», συνεχίζει ο Paul.

άρθρο
Φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία

Durst Τεχνολογία Νερού:
Μία πιο κοντινή ματιά

Τ

α συστήματα εκτύπωσης με τεχνολογία νερού
προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης μελανιών
με βάση το νερό ως βιώσιμη εναλλακτική λύση
απέναντι στα συμβατικά συστήματα εκτύπωσης. Αν και
δεν αποτελούν αντικατάσταση των συστημάτων εκτύπωσης Durst UV, αυτοί οι οικολογικοί εκτυπωτές είναι
μια λύση με βάση το νερό για όσους αναζητούν αυτή τη
μοναδική τεχνολογία. Οι εκτυπωτές της Durst με Τεχνολογία Νερού καλύπτουν εφαρμογές από παραδοσιακές
εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και κυματοειδών υλικών
μέχρι εκτυπώσεις σε υφάσματα και μαλακή σήμανση.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία
εκτύπωσης με βάση το νερό;
Τα συστήματα εκτύπωσης με βάση το νερό είναι πολύ
πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τις συγκρίσιμες τεχνολογίες εκτύπωσης, όπως τα συστήματα εκτύπωσης
με μελάνια διαλύτου. Η Durst Τεχνολογία Νερού που
χρησιμοποιείται στα συστήματα εκτυπωτών της παράγει παρόμοια απόδοση με συστήματα που δεν βασίζονται στο νερό, αλλά χωρίς να απελευθερώνει επιβλαβείς
πτητικές ουσίες με εκτυπώσεις που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον.
Τα μελάνια με βάση το νερό είναι δημοφιλή στις αγορές υφασμάτινων προϊόντων και συσκευασίας τροφίμων λόγω της ανάγκης για φιλικές προς το περιβάλλον
μεθόδους εκτύπωσης. Αυτή η ανάγκη για φιλική προς το
περιβάλλον τεχνολογία εκτύπωσης αυξάνεται με άλλες
εφαρμογές, όπως η εκτύπωση κυματοειδών υλικών και
άλλες εκτυπώσεις μεγάλου σχήματος, καθώς οι ανάγκες
και οι απαιτήσεις αυτών των αγορών αλλάζουν. Οι τεχνολογίες εκτύπωσης με βάση το νερό πιθανότατα θα
καταστούν ακόμη πιο σημαντικές καθώς αυξάνονται οι
κανονισμοί για την επιβολή μιας φιλικότερης προς το
περιβάλλον προσέγγισης.

Όμως, πώς είναι η ποιότητα της εκτύπωσης;
Με μια λέξη, εξαιρετική. Η Durst Τεχνολογία Νερού
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αποδίδει υψηλής ποιότητας παραγωγή και διαθέτει τη
δυνατότητα μιας ευρύτερης σειράς χρωμάτων ώστε να
αποδοθούν με ακρίβεια τα χρώματα διάφορων λογότυπων. Για τις απαιτήσεις μεγάλου μεγέθους, κυματοειδών
υλικών/χαρτονιού και εκτύπωσης υφασμάτων, αυτή η
φιλική προς το περιβάλλον και πρωτοποριακή τεχνολογία από την Durst παρέχει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης με αποδοτικότητα στην παραγωγή.

Ποια συστήματα εκτύπωσης χρησιμοποιούν την Durst Τεχνολογία Νερού;
Η Durst προσφέρει την Τεχνολογία Νερού με τις σειρές
μεγάλων εκτυπωτών Delta και Rhotex. Περιλαμβάνονται εκτυπωτές για εφαρμογές μεγάλου μεγέθους, κυματοειδών υλικών και χαρτονιών, καθώς και για εκτύπωση
υφασμάτων.
 Για εφαρμογές συσκευασίας κυματοειδών και χαρτονιών: Delta SPC 130, Delta WT 250
 Για μαλακή σήμανση και εκτύπωση υφασμάτων:
Rhotex 325, Rhotex HS και Rhotex 500
 Για εκτύπωση μεγάλου μεγέθους: Rhotex 325

...bility

Services
Prepress / Color management
Digital proof / Creative design
3d presentation

save time and build quality

άρθρο

Η τεχνολογία νερού Durst χρησιμοποιεί
ένα σύστημα μελανιών με βάση το νερό;
Η Durst χρησιμοποιεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης Piezo Inkjet. Η τεχνολογία
αυτή διαφέρει από άλλες στα παρακάτω:
 Οι κεφαλές εκτύπωσης παράγουν ελάχιστη ποσότητα θερμότητας και διαθέτουν σύστημα κυκλοφορίας
των μελανιών
 Δεν συμβαίνει Πρόωρο στέγνωμα των μελανιών ή
απόφραξη των ακροφυσίων
Η Τεχνολογία Νερού της Durst έχει πιο (πολύπλοκη;)
σύνθετη σύνθεση με βάση το νερό, στεγνώνει πιο γρήγορα από τα μελάνια latex και έχει την ικανότητα να
εκτυπώνει σε επιστρωμένα, μη επιστρωμένα και σε μια
σειρά άκαμπτων υλικών.

Σε τι διαφέρουν τα μελάνια Durst Τεχνολογία Νερού από άλλα;
Τα μελάνια με Durst Τεχνολογία Νερού είναι διαφορετικά από άλλα μελάνια με βάση το νερό στην αγορά ψηφιακής εκτύπωσης. Τα μελάνια είναι:
 Άοσμα
 Εύκαμπτα
 Ανθεκτική στην τριβή
Τα μελάνια Durst Τεχνολογία Νερού είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μελάνια που στεγνώνουν με UV ακτινοβολία
ό,τι αφορά την ανάλυση εικόνας, την αντοχή χρωμάτων
και το χρωματικό χώρο. Τα συστατικά πολλαπλών λειτουργιών βοηθούν στην επίτευξη αξιόπιστης και γρήγορης διαδικασίας παραγωγής σε πολλά επιστρωμένα και
μη επιστρωμένα υλικά.
Κάθε σύστημα εκτύπωσης – για κυματοειδή υλικά, για
υφάσματα ή για μεγάλο σχήμα - είναι μοναδικό στην
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αγορά που εξυπηρετεί και ως εκ τούτου ο τρόπος που
η Durst Τεχνολογία Νερού χρησιμοποιείται για το καθένα είναι ειδικά για αυτό το σύστημα εκτύπωσης και τις
απαιτήσεις για τη βιομηχανία.

Ποιες εφαρμογές είναι οι καλύτερες για τα
συστήματα εκτύπωσης με Durst Τεχνολογία Νερού;

Η Durst κατασκευάζει συστήματα εκτύπωσης με Τεχνολογία Νερού για τις αγορές μεγάλου σχήματος, κυματοειδών υλικών και υφασμάτων. Ενώ όλα τα συστήματα
χρησιμοποιούν την Durst Τεχνολογία Νερού, κάθε εκτυπωτής είναι ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος
για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

Εκτυπώσεις Συσκευασίας και Προβολής σε
κυματοειδές χαρτόνι

Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία είναι ιδανική
για εφαρμογές που απαιτούν εκτυπώσεις από βιώσιμη
πηγή: για παράδειγμα, σήμανση POS για πράσινα προϊόντα ή συσκευασίες κυματοειδών.

Εκτυπώσεις Υφασμάτων

Είτε πρόκειται για μαλακή σήμανση ή για άλλες
εφαρμογές εκτύπωσης υφασμάτων, η Durst Τεχνολογία Νερού επιτρέπει την οικολογική εκτύπωση σε
διάφορα υφάσματα.

Εκτυπώσεις Μεγάλου Σχήματος

Η φιλική προς το περιβάλλον Τεχνολογία Νερού που
χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους
Durst Rho WT 250 είναι ιδανική για εκτύπωση υλικών για
επιχειρήσεις που λειτουργούν με πράσινη τεχνολογία ή
για εφαρμογές στο χώρο αποθήκευσης που απαιτούν
ατμόσφαιρα ουδέτερης οσμής.

Industry 4.0
∆η

Η βάση στην ψηφιακή
τεχνολογία πληροφοριών.
Η δικτύωση ανθρώπων και
μηχανημάτων,
εγκαταστάσεων και
κατασκευαστικών μερών.
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HP Indigo Pack Ready Lamination

Ο

Οργανισμός P.I.A. (Printing Industries of
America) τον Ιούλιο του 2018 ανακοίνωσε τις
βραβεύσεις “InterTech Technology Award”
για τα καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογία. Η τεχνολογία HP Indigo Pack Ready Lamination δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας πολλαπλών χρήσεων χωρίς
τη χρήση ενδιάμεσα συγκολλητικών ουσιών και την
ανάγκη για χρόνο ωρίμανσης (cure time), επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία και παρασκευή τελικών
προϊόντων συσκευασίας για το ράφι. Η διαδικασία
χρησιμοποιεί μια μεμβράνη με θερμικά ενεργοποιημένη θερμική ενεργή στρώση έτσι ώστε να συνδέεται
άμεσα με το εκτυπωμένο στρώμα μελάνης HP Indigo
ElectroInk. Οι κριτές του Οργανισμού διέκριναν και
αναγνώρισαν ότι η καινοτομία προσφέρει έναν νέο
τρόπο για τους μεταποιητές να αξιοποιήσουν ευκαιρίες άμεσης επεξεργασίας και παράδοσης τελικών διαμορφωμένων προϊόντων χωρίς καθυστέρηση, ευκαιρία για γρήγορες και άμεσες παραδόσεις μικρών και
μεσαίων παραγγελιών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις
της αγοράς και των πελατών τους.

Η εταιρεία Martin Peroutka, εργοστάσιο στη Τσεχία παραγωγής και εκτύπωσης ετικετών και εύκαμπτης συσκευασίας στοχεύει να αναπτύξει τις δυνατότητες της εύκαμπτης συσκευασίας και να μεγιστοποιήσει τις ψηφιακές
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παραγωγές. Πρόσφατα επένδυσαν στη τεχνολογία Pack
Ready Lamination για πιο γρήγορες παραδόσεις υλικών
εύκαμπτης συσκευασίας, εύκολη διαχείριση και λειτουργία και ελαχιστοποίηση της φύρας με επιχειρηματικούς
και περιβαλλοντολογικούς όρους συγκρίνοντας με την
τρέχουσα υποδομή και συμβατικό εξοπλισμό.

Η εταιρεία Label Profi είναι μια σύγχρονη ετικετοποιϊα
από τη Σλοβενία που αποφάσισαν να επενδύσουν στη
αγορά της Εύκαμπτης Συσκευασίας και μετά από έρευνα σε όλες τις τεχνολογίες lamination επέλεξαν την λύση
Pack Ready Lamination σαν την ιδανικότερη για την
συμμετοχή τους στην Εύκαμπτη Συσκευασία.

Μετά από μερικούς μήνες δοκιμών, η Swiss Pack στο Καναδά παράγει τώρα συσκευασίες λιπασμάτων διαθέσιμα
στο Amazon! Με τον πρώτο πελάτη τους ήδη, βλέπουν
μεγάλη αξία στη νέα μορφή συσκευασίας συσκευασία
σε συνδυασμό με το Pack Ready Lamination. Η εταιρεία έχει ήδη σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις της τη
ψηφιακή πρέσα HP Indigo 20000 για τη παραγωγή και

eTICOM

Η Eticom στο Μεξικό έχει επενδύσει στη ψηφιακή τεχνολογία HP Indigo 20000 και τη τεχνολογία Pack
Ready Lamination για να στοχεύσει στην ανάπτυξη
της αγοράς εύκαμπτων συσκευασιών. Εξειδικεύεται
στις αυτοκόλλητες ετικέτες, συμπεριλαμβανομένης της
αγοράς τροφίμων, ποτών και οινοπνευματωδών ποτών, η Eticom χρησιμοποιεί το ψηφιακό της σήμα, το
Digitallabel, για να αξιοποιήσει την ευκαιρία για ευέλικτη παραγωγή ψηφιακών συσκευασιών, που εξοικονομούν χρόνο, σπατάλη και κόστος.
Η Eticom ήδη διαθέτει τρεις ψηφιακές πρέσες HP
Indigo WS6800. Η μάρκα Digitallabel προορίζεται να
οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών
και να δημιουργήσει την πλατφόρμα του μέλλοντος
με βάση την ψηφιακή εκτύπωση. Ο διευθυντής της
Digitallabel, Martin Rodríguez, σχολίασε: «Βλέπουμε
την αξία της αγοράς και την ευκαιρία εξυπηρέτησης

άρθρο

εκτύπωσης προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας. Ο συνδυασμός της εκτύπωσης και της τελικής επεξεργασίαςπαράδοσης δημιουργεί τώρα για την εταιρεία μεγάλες
δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης.

στον ευέλικτο κόσμο των συσκευασιών και αποφάσισα να αποκτήσουμε ένα πιεστήριο HP Indigo 20000
που είναι αναμφισβήτητα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος παραγωγής μικρών & μεσαίων εργασιών υψηλής
ποιότητας και άμεσης παράδοσης, όπως απαιτούν οι
χρήστες των συσκευασιών και της αυξανόμενης τάσης και σημασίας που παρουσιάζεται στο Μεξικό». Η
Digitallabel θα αξιοποιήσει επίσης το συνδυασμό με
το HP Indigo Pack Ready Laminator από τη Karlville,
το πρώτο στο Μεξικό, για έναν «πολύ ευέλικτο, απλό
και ασφαλή τρόπο για τα πολυστρωματικά προϊόντα», σύμφωνα με τον Rodríguez. «Το Pack Ready
Lamination είναι μια λύση για το 40% των εφαρμογών
μας, παρέχοντας ένα αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο
για να αποικοδομήσουμε τις πλαστικοποιήσεις και να
βελτιώσουμε τις συμμορφώσεις της ασφάλειας των τροφίμων», δήλωσε.

άρθρο
OK COMPOST: Σχήματα πιστοποίησης
της βιοαποικοδομησιμότητας
των πλαστικών
Κ αθώς η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και με τα πλαστικά σκουπίδια να αποτελούν το 60-80% των απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στη θάλασσα, το ζήτημα λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, το πλαστικό που καταλήγει στη θάλασσα αποσυντίθεται σε ολοένα και
μικρότερα σωματίδια και γίνεται μέρος της τροφικής αλυσίδας, απειλώντας τα θαλάσσια
οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα συχνά καταλήγει στο πιάτο μας. Είναι εντυπωσιακό ότι
στο διάστημα 2002-2013, η ετήσια παγκόσμια παραγωγή πλαστικού αυξήθηκε από 204
εκατομμύρια τόνους σε 299 εκατομμύρια τόνους. Νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στοχεύει στην κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης και αποτελεί σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της ρύπανσης από το πλαστικό. Σημαντικό ρόλο σε
αυτή την προσπάθεια αποτελεί η προώθηση της χρήσης βιοδιασπώμενων πλαστικών.

Τ

α βιοπλαστικά, είναι πλαστικά τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας,
όπως φυτικά λίπη και έλαια, παράγωγα ζάχαρης, άμυλο αραβοσίτου, κυτταρίνη, άχυρο, ξύλα,
απορρίμματα τροφίμων, αγροτικά υποπροϊόντα κ.λ.π.
Παράγονται επίσης από χρησιμοποιημένα πλαστικά
μπουκάλια και άλλα δοχεία με τη χρήση μικροοργανισμών.
Αντιθέτως, τα κοινά πλαστικά προέρχονται από μη
ανανεώσιμες πηγές όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό
αέριο. Η παραγωγή τέτοιου είδους πλαστικών απαιτεί μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων και εκλύει
περισσότερα αέρια που εντείνουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου από ό, τι η παραγωγή βιοπλαστικών.
Όμως, δεν είναι όλα τα βιοπλαστικά, βιοδιασπώμενα ή βιοαποικοδομήσιμα πιο εύκολα από τα πλαστικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα.Γενικά,
όλα τα πλαστικά είναι αποικοδομήσιμα (degradable),
ακόμα και τα παραδοσιακά πλαστικά, αλλά μόνο και
μόνο επειδή μπορούν να διασπαστούν σε μικροσκοπικά σωματίδια ή σκόνη, δεν σημαίνει ότι τα υλικά θα
επιστρέψουν ποτέ στη φύση.Ορισμένα πρόσθετα στα
παραδοσιακά πλαστικά συμβάλλουν στην πιο γρήγο-
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ρη υποβάθμισή τους. Τέτοιου είδους είναι τα φωτοαποικοδομήσιμα πλαστικά τα οποία διασπώνται πιο εύκολα στο φως του ήλιου και τα οξο-αποικοδομήσιμα
πλαστικά τα οποία αποσυντίθεται πιο γρήγορα όταν
εκτίθενται σε θερμότητα και φως.
Αντιθέτως, τα βιοαποικοδομήσιμα (biodegradable)
πλαστικά μπορούν να διασπαστούν πλήρως από μικροοργανισμούς και υπό τις κατάλληλες συνθήκες,
σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και λίπασμα, εντός
λίγων εβδομάδων ή μηνών. Τα βιοπλαστικά που δεν
βιοαποικοδομούνται γρήγορα λέγονται "ανθεκτικά",
ενώ ορισμένα βιοπλαστικά που κατασκευάζονται
από βιομάζα που δεν μπορούν εύκολα να διασπαστούν από μικροοργανισμούς θεωρούνται μη βιοαποικοδομήσιμα.
Κομποστοποιήσιμα (compostable) θεωρούνται
εκείνα τα πλαστικά τα οποία μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και να λιπασματοποιηθούν σε μία μονάδα
κομποστοποίησης. Κατά τη διεργασία αυτή, οι μικροοργανισμοί διασπούν το βιοπλαστικό πλαστικό σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό, ανόργανες ενώσεις και βιομάζα, χωρίς να αφήνουν τοξικά κατάλοιπα. Δεν είναι
όμως όλα τα βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα κομπο-

Indigo demographics: 7.240 presses
Brands Love Indigo printing

HP Indigo 30000 Digital Press

75 cm digital sheetfed folding carton solution

HP Indigo 20000 Digital Press

wide-web solution for flexible packaging applications

HP Indigo WS6900 Digital Press

A high-capacity, high-quality narrow-web labels solution

άρθρο
στοποιήσιμα. Ένα βιοαποικοδομήσιμο προϊόν μπορεί
να διασπαστεί από μικροοργανισμούς, αλλά αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν αυτό μπορεί να
μετατραπεί σε λίπασμα καλής ποιότητας. Ένα βιοαποικοδομήσιμο προϊόν πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις προκειμένου να είναι "λιπασματοποιήσιμο"
(σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432).
Οι όροι "βιοαποικοδομήσιμο" και "κομποστοποιήσιμο" συχνά συγχέονται. Επιπλέον, η βιοαποικοδομησιμότητα και η λιπασματοποίηση εξαρτώνται σε [πολύ
μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον, όταν ένα προϊόν
διασπάται. Ο βαθμός βιοδιασπασιμότητας και κομποστοποιησιμότητας κάθε πλαστικού εξαρτάται από τη
φύση του αλλά σχετίζεται άμεσα με την επιθετικότητα του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Κάθε
περιβάλλον (βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης,
χώμα, νερό, κ.λ.π.) έχει διαφορετικές θερμοκρασίες
και μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε
ποικίλους ρυθμούς βιοαποικοδόμησης. Η θερμοκρασία σε μια βιομηχανική βιομηχανία κομποστοποίησης
για παράδειγμα είναι η υψηλότερη αφού το περιβάλλον είναι το πιο επιθετικό προς το βιοαποικοδομήσιμο υλικό. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό και
το βαθμό κομποστοποιησιμότητας ενός πλαστικού
μπορεί να είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του (π.χ.
επιβράδυνση της διαδικασίας επειδή το προϊόν είναι
πολύ παχύ) ή τα χημικά του χαρακτηριστικά (π.χ. επειδή περιλαμβάνει χημικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα τα
οποία εμπεριέχονται στο τελικό αποτέλεσμα της βιοδιάσπασης).
Η σημερινή αγορά των βιοπλαστικών χαρακτηρίζεται από δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και ισχυρή διαφοροποίηση. Όμως, πόσο βιοαποικοδομήσιμα και πόσο
κομποστοποιήσιμα είναι τα πλαστικά; Στο ερώτημα
αυτό έρχονται να απαντήσουν τα σχήματα πιστοποίησης της βιοαποικοδομισιμότητας και της κομποστοποιησιμότητας των πλαστικών. Το OK Compost είναι
το πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης βιοπλαστικών.

Το σχήμα πιστοποίησης OK Compost περιλαμβάνει στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Το OK BIODEGRADABLE SOIL που αφορά στην
πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων
στο έδαφος. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια εφαρμογή
τον αγροτικό και τον κηπευτικό τομέα (π.χ. γεωϋφάσματα, γλάστρες, κλπ).
 Το OK BIODEGRADABLE WATER που αφορά
στην πιστοποίηση της βιοπαοικοδομησιμότητας προϊόντων στο νερό. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια εφαρμογή την πιστοποίηση της βιοπαοικοδομησιμότητας
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προϊόντων σε ένα φυσικό περιβάλλον γλυκού νερού
και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων πλαστικών σε ποτάμια, λίμνες ή οποιοδήποτε
φυσικό γλυκό νερό.
 Το OK BIODEGRADABLE MARINE που αφορά
στην πιστοποίηση της βιοπαοικοδομησιμότητας προϊόντων στη θάλασσα. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια
εφαρμογή την πιστοποίηση της βιοπαοικοδομησιμότητας προϊόντων στο θαλασσινό νερό και έχει ως
σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων πλαστικών στη θάλασσα.
 Το OK BIODEGRADABLE HOME που αφορά στην
πιστοποίηση της βιοπαοικοδομησιμότητας προϊόντων σε οικιακό περιβάλλον (π.χ. στον κήπο ενός
σπιτιού). Λόγω του σαφώς λιγότερου επιθετικού περιβάλλοντος ενός σε σχέση με ένα άλλο περιβάλλον,
η κομποστοποίηση στον κήπο είναι μια πολύ πιο δύσκολη και αργή διαδικασία.
 Το OK COMPOST INDUSTRIAL που αφορά στην
πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων
σε μία βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης.
Οι συσκευασίες ή τα προϊόντα που φέρουν το σήμα
OK COMPOST INDUSTRIAL είναι εγγυημένα ως βιοαποικοδομήσιμα σε μια βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης. Το μοναδικό σημείο αναφοράς για το
πρόγραμμα πιστοποίησης είναι το εναρμονισμένο
πρότυπο EN 13432: 2000. Κάθε προϊόν που φέρει το
λογότυπο αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της οδηγίας 94/62 / ΕΟΚ για τις συσκευασίες και του
εναρμονισμένου προτύπου EN 13432:2000. Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης εξουσιοδοτημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιοπλαστικών και μπορεί να απονέμει το λογότυπο
Seedling σε προϊόντα που συμμορφώνονται με το
πρότυπο EN 13432.

Η TÜV Austria Hellas, οδηγώντας
τις εξελίξεις του κλάδου, παραμένει στο πλευρό των επιχειρήσεων
διασφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση καθώς και την παροχή άρτιων υπηρεσιών
πιστοποίησης, για όλες τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν
τα προϊόντα τους με βάση τα προαναφερόμενα
σχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της TÜV Austria,
http://www.tuv-at.be/home/ ή επικοινωνήστε
μαζί μας στο τηλέφωνο 2015220920.
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Η Additive Manufacturing
στη Διαδικασία Παραγωγής
και την Καινοτομία
Του Βοεράκου Γεώργιου

Ο κλάδος των κατασκευών απαρτίζεται από πολλούς και διαφορετικούς τομείς
και τεχνικές με κυριότερες αυτή τη στιγμή την τεχνολογία του molding (injection
και casting), την ψυχρή έλαση (κυρίως για ελατήρια), την computer numerical
(CNC) καθώς και την ανερχόμενη τεχνολογία του Additive Manufacturing. Κάθε
τρόπος και τεχνική έχουν τα προτερήματά τους και οφείλουμε να τους χρησιμοποιούμε αναλόγως την χρήση των παραγόμενων αντικειμένων, το μέγεθός τους
καθώς και το χρόνο που διατίθεται για την κατασκευή των project μας.

Έ

χοντας μία σφαιρική άποψη πάνω στα υλικά και
στους διάφορους τρόπους που αυτά επεξεργάζονται, ενθουσιάστηκα από την πρώτη στιγμή
από την τεχνολογία της Additive Manufacturing. Όπως
φαίνεται και από την ονομασία της, η τεχνολογία της
Additive είναι η μεταφορά ενός σχεδίου από την οθόνη
του υπολογιστή μας -κυριολεκτικά- στο χέρι μας. Ξεκινώντας από το «απόλυτο μηδέν», το υλικό μας σε μορφή
πούδρας, νήματος ή υγρού, κατασκευάζεται, στην πλατφόρμα του μηχανήματός μας, εναποτίθοντας διαδοχικά,
γραμμικά επίπεδα ώσπου να σχηματιστεί το αντικείμενο
που έχουμε δημιουργήσει εμείς, στο ψηφιακό σχεδιαστικό περιβάλλον που έχουμε επιλέξει.
Όπως όλοι οι τομείς του κατασκευαστικού κλάδου, έτσι
και ο κλάδος της Additive Manufacturing αποτελείται
από επιμέρους τεχνολογίες, οι οποίες έχουν ως βάση, κυρίως τον τρόπο και τα υλικά που κατασκευάζουν τα αντικείμενα. Έτσι, έχουμε τις κυριότερες, FDM/FFF, DLP & SLS,
οι οποίες χρησιμοποιούν υλικά όπως filaments, resin και
πούδρα αντίστοιχα. Κάθε κατηγορία διαθέτει, όπως είναι
φυσικό, τα δικά της προτερήματα και μειονεκτήματα, κάποιες προσφέρουν εκπληκτική ακρίβεια στις διαστάσεις,
κάποιες έχουν εξαιρετικά απλό post processing ή δημιουργούν αντικείμενα με χρωματισμένες επιφάνειες. Πα-
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Συσκευασία για μπουκάλι
ουίσκι σε FDM τεχνολογία
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ρόλες τις διαφορετικές ιδιατερότητες που μπορούμε να
παρατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε στα project
μας για να τα κάνουμε ξεχωριστά, υπάρχουν κάποια κοινά πλεονεκτήματα που καθιστούν την χρήση της Additive
τεχνολογίας εξαιρετικά επωφελή για την βιομηχανία των
κατασκευών και της συσκευασίας.
Χρησιμοποιώντας ο ίδιος την Additive Manufacturing
τεχνολογία επί σειρά ετών, παρατηρώ καθημερινά την
ελευθερία, την αμεσότητα και την ευελιξία που παρέχει
στην διαδικασία της παραγωγής. Συνήθως, κάθε καινούργιο project αποδεικνύει την ευκολία που διαθέτει
ο κάθε σχεδιαστής να αποτυπώσει την ιδέα του σε ένα
ψηφιακό αρχείο. Είναι σημαντικά λιγότεροι οι περιορισμοί που έχει να σκεφτεί ο σχεδιαστής και είναι αξιοθαύμαστο το πως μπορεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει αφήνοντάς του περιθώριο να σκεφτεί ‘έξω
από τα όρια’ και να βελτιώσει τους διάφορους τομείς
του κάθε προϊόντος όπως την απόδοση, την αντοχή,
το σχήμα ακόμα και την αισθητική του. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, με την Additive Manufacturing ενθαρρύνουμε
το προσωπικό να καινοτομήσει και να δώσει νέα πνοή
σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα.
Η ελευθερία αυτή στον σχεδιαστή και κατ’ επέκταση
στην εταιρεία που εργάζεται και εκπροσωπεί, συνεχίζεται και στο κομμάτι της κατασκευής των ιδεών που
αποστέλνουν, σε εταιρείες όπως η MaterDome που ειδικεύονται σε Additive Manufacturing κατασκευές ή
στο αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας τους. Όπως είναι
φυσικό, η μεταφορά των αρχείων από τον υπολογι-

Θήκη κατασκευασμένη με FDM τεχνολογία

στή του σχεδιαστή, στο κατασκευαστικό τμήμα απέχει μόνο ένα ‘φλασάκι’ δρόμο. Παρά το λογοπαίγνιο
αυτό, είναι αληθές ότι για να μεταφερθεί ένα αρχείο
και να επεξεργαστεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον του εκάστοτε 3d printer αρκεί μόνο ένα φλασάκι
ή ένα ‘ανέβασμα’ στο google drive της εταιρείας ώστε
να το παραλάβει ο χειριστής και να ξεκινήσει την επιλογή των βέλτιστων settings εκτύπωσης και τελικά
την πραγματοποίηση της εκτύπωσης/κατασκευής
του περιεχόμενου του αρχείου που έχει λάβει από τον
σχεδιαστή ή το τμήμα σχεδίασης της εταιρείας.
Και το τελευταίο από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι
η ευελιξία της επαναλαμβανόμενης εκτύπωσης που
παρουσιάζει η διαδικασία της Additive Manufacturing.

Καλούπι
κατασκευασμένο
με FDM
τεχνολογία
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Καλούπι επίσης με FDM τεχνολογία

Από το στάδιο του σχεδιασμού έως την παραγωγή του
εκάστοτε προϊόντος υπάρχουν αρκετές φορές που η
διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί κάνοντας αλλαγές και στο σχέδιο και στην κατασκευή του κάθε
προϊόντος. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να οφείλονται
τόσο σε λάθη ή παραλήψεις που επηρρεάζουν τη λειτουργία και δεν μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα στο
ψηφιακό σχέδιο όσο και στην αλλαγή ενός αισθητικού
στοιχείου που βλέποντάς το θέλουμε να αλλάξουμε.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Additive Manufacturing τεχνολογία, μας επιτρέπει να μειώσουμε κατά πολύ αυτούς τους χρόνους επιδιόρθωσης ώστε να διατηρούμε
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Συνεπώς,
μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο επιβεβαίωσης και
διόρθωσης ενός προϊόντος ή να αντικαταστήσουμε κάποιο εξάρτημα που έχει χαλάσει.
Οι δυνατότητες για την χρήση στον τομέα της συσκευασίας είναι αρκετές και είναι αρκετά σύνηθες
να δημιουργούμε πρωτότυπα για να πραγματοποιήσουμε αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις καθώς τα
πρωτότυπα που φτιάχνουμε μπορούν να χρησιμο-
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ποιηθούν ως εξαρτήματα για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην συσκευασία, να δημιουργήσουμε
προϊόντα συσκευασίας ώστε να πραγματοποιηθούν
διαγνωστικοί έλεγχοι καταλληλότητας προτού ξεκινήσει η παραγωγή τους και δαπανηθούν χρήματα
για κάποιο προϊόν που περιέχει προβληματικά σημεία αλλά ακόμα και να κατασκευαστούν κομμάτια
για overmolding και καλούπια ώστε να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα και η αισθητική.
Αυτοί οι βασικοί άξονες δίνουν ένα τόσο ξεχωριστό τόνο στη χρήση αυτής της σχετικά καινούργιας
τεχνολογίας και την καθιστούν αρκετά εύχρηστη και
μοναδική. Η τεχνολογία της Additive Manufacturing
είναι το αντικείμενο της ειδικότητάς μας γιατί πέρα
από τους λόγους που η ίδια η τεχνολογία βελτιώνει
την παραγωγή σας, εμείς μπορούμε να στηρίξουμε
τις ανάγκες της επιχείρησής σας απαλλάσοντας από
έξοδα εφαρμογής και υλοποίησης καθώς και το βασικότερο, την απόκτηση ειδικευμένου προσωπικού που
θα προσδώσει μία ολοκληρωμένη ωφέλεια στην εταιρεία, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Π. ∆ΑΜΑΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Συσκευασία ηλεκτρονικού τσιγάρου με FDM τεχνολογία

Εμείς στη MaterDome προσπαθούμε να βρίσκουμε
τρόπους να λύσουμε τα ‘χέρια’ της παραγωγής σας,
να την απλοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα για καινοτομία. Όπως όλοι ξέρουμε, η καινοτομία
είναι οδηγός της ανάπτυξης και της ευημερίας των
εταιρειών. Γι’αυτό το λόγο εξετάζουμε κάθε project

ξεχωριστά με στόχο να δημιουργήσουμε εναλλακτικές που κάνουν καλύτερα τη δουλειά απ’ότι πριν και
βελτιώνουν τα δικά σας προϊόντα. Για όλες τις παραπάνω δυνατότητες που δίνονται, ας δώσουμε χώρο
και τρόπο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η βιομηχανία μέσω της καινοτομίας.

Προφίλ Γεωργίου Βοεράκου
Ο Γεώργιος Βοεράκος, είναι πτυχιούχος του τμήματος της Επιστήμης των Υλικών. Ασχολείται με τις κατασκευές τα τελευταία τρία
χρόνια και έχει εξειδικευτεί στην τεχνλογία του Additive Manufacturing. Φέτος ξεκίνησε την εταιρεία του όπου δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες με βάση την Additive Manufacturing τεχνολογία. Ταυτόχρονα παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Kingston σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά στα «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα» με στόχο να κάνει την
Additive Τεχνολογία απαραίτητο μέρος κάθε βιομηχανικής μονάδας.
Προσωπικό e-mail: g.voerakos@materdome3d.com
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Studio System +

Α

ρχές Σεπτεμβρίου του 2018 η Desktop Metal ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Studio System+ και
του Studio Fleet, τα οποία μαζί προσφέρουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά για την παραγωγή μεταλλικών
πρωτοτύπων και παραγωγή σχετικού όγκου.
Το νέο Studio System+ (που αποκαλείται Studio
System Plus) διατηρεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά
του αρχικού Studio System με βελτιώσεις που επιτρέπουν στους πελάτες να κατασκευάσουν σε κλίμακα και
να προσφέρουν εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.
Βασισμένο στην ναυαρχίδα του συστήματος, το Studio
System+ ενσωματώνει νέες δυνατότητες εκτύπωσης καθώς και αναβαθμίσεις του εξοπλισμού σχεδιασμένες για
αυξημένη απόδοση, επιτρέποντας στους χρήστες:

* Εκτύπωση σε υψηλότερη ανάλυση
Μια νέα εναλλασσόμενη κεφαλή εκτύπωσης υψηλής
ανάλυσης, με την υποστήριξη κατάλληλου προφίλ λογισμικού, επιτρέπει την εκτύπωση μικρότερων τμημάτων
με λεπτότερα χαρακτηριστικά και βελτιωμένο φινίρισμα
επιφάνειας. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για νέα γεωμετρικά σχήματα και εφαρμογές με την δυνατότητα εκτύπωσης εξαρτημάτων παρόμοιων με εκείνα που παράγονται
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με τμήματα MIM, με χαρακτηριστικά τόσο μικρά όσο 250
micron, καθιστώντας το Studio System+ ιδανικό για διάφορες εφαρμογές, όπως εξαρτήματα για καταναλωτικά
ηλεκτρονικά, ιατρικών συσκευών και αυτοκινήτων.

* Παρακολούθηση ζωντανά
της διαδικασίας εκτύπωσης
Στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπάρχει ενσωματωμένη
κάμερα που καταγράφει την εκτύπωση και δίνει την
δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν ζωντανά την πρόοδο της εκτύπωσης.

* Νέες βελτιώσεις λογισμικού
Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την αυτόματη πρόληψης
χύτευσης, της τοποθέτησης του εξαρτήματος και την διαχείριση συνόλου εκτυπωτών.

* Μεγαλύτερο χώρο στο debinder (αποσυνδετικό σύστημα) & στο φούρνο sintering
(πυροσυσσωμάτωσης)
Νέα ράφια που αυξάνουν τη χωρητικότητα του αποσυνδετικού συστήματος και του φούρνου για ακόμα
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Εύκολη αλλαγή υλικών

μεγαλύτερη απόδοση. Με την αύξηση του όγκου εργασίας αντιμετωπίζονται τα σημεία συμφόρησης που
χαρακτηρίζουν άλλες λύσεις στα στάδια της αποσύνδεσης και της πυροσυσσωμάτωσης.

* Παραγωγή ακόμη καλύτερων τεμαχίων.
Ένας νέος σχεδιασμός της μεθόδου απαγωγής αυξάνει
την θερμική ομοιομορφία, ακόμη και τη ροή του αερίου,
με αποτέλεσμα εξαρτήματα με υψηλότερη ποιότητα.

* Μείωση του λειτουργικού κόστους.
Το σύστημα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα σύνδεσης
με εξωτερικές δεξαμενές αερίου ή με αγωγό φυσικού
αερίου, γεγονός που μειώνει το κόστος των αναλωσίμων και οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος ανά τεμάχιο.

Στόλος Studio (Studio Fleet)
Το Studio Fleet είναι μια ευέλικτη για χρήστες λύση για
την τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλου, υποστηρίζοντας μια σειρά εφαρμογών για χαμηλούς έως μεσαίους
όγκους παραγωγής. Το σύστημα με κλιμακούμενη αρχιτεκτονική κατασκευής, αξιοποιεί την τεχνολογία του
Studio System+, συμπεριλαμβανομένης της ροής εργασίας που ελέγχεται από λογισμικό και των εύκολα στοιβάσιμων ραφιών για την επεξεργασία παρτίδων, για την
ταχεία παραγωγή σύνθετων μεταλλικών μερών υψηλής
ποιότητας. Για πρώτη φορά, η τρισδιάστατη εκτύπωση
μετάλλου κατά παραγγελία θα προσφέρει προσβάσιμη και κλιμακούμενη κατασκευή προσαρμοσμένη στις
ποικίλες επιχειρηματικές ανάγκες, στις απαιτήσεις του
εξαρτήματος, στους όγκους παραγωγής και στους περιορισμούς του κόστους.
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Υλικά εκτύπωσης ασφαλή για περιβάλλον γραφείου

Κατά την έναρξη της διάθεσης το Studio
Fleet θα προσφέρεται σε δύο διαμορφώσεις:
* 3: 1: 1

Με 3 εκτυπωτές + 1 (debinder)αποσυνδετικό σύστημα
+ 1 (furnace)φούρνο, οι πελάτες μπορούν να βελτιώσουν κατά 300% την παραγωγή με μόνο 50% αύξηση
του κόστους του συστήματος.

* 5: 2: 1

Με 5 εκτυπωτές + 2 (debinder)αποσυνδετικά συστήματα+ 1 (furnace)φούρνο, οι πελάτες μπορούν να βελτιώσουν κατά 500% την παραγωγή με μόνο 100% αύξηση
του κόστους του συστήματος.
The original Studio System is now being shipped to
current reservation holders in the United States and
will continue to be available to interested customers to
reserve through October 5, 2018. The new Studio System+, which replaces the original system, is available to
reserve immediately. The Studio System+ printer sells
for 60,000 (USD/Euro) and the hardware trio is available
for US$160,000 (UL/110V) and Euro 160,000 (CE/220V).
This new price excludes kits for consumables, services,
maintenance, install, training or shipment. Existing Studio orders and reservations made prior to this notice will
be offered the opportunity to convert to the new Studio
System+ on request with a special discount. More information will be available during a regional channel sales
call or by contacting your channel manager Join the International Channel team for an update call to discuss
Studio+ & Fleet for International customers on Thursday,
Sep 6, 1:00 PM CET (8:00 AM - EDT)

www.3dnews.gr

Design + 5 αισθήσεις
Αθανάσιος Μανάβης, ΜΒΑ, Νικόλαος Ευκολίδης, M.Sc., Πρόδρομος Μηνάογλου, Κυριακή Πλάκα, Δρ Παναγιώτης Κυράτσης
manavis.athanasios@gmail.com, efknikos@gmail.com, prominaoglou@gmail.com, kuriakhplaka@hotmail.com, pkyratsis@teiwm.gr
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Τ

ο συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια καταγραφή
ενός project που έκανε χρήση εννοιών και στοιχείων από τον κόσμο του marketing και του branding
όπου μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών (3D Printing)
κατάφερε να αναπτύξει και να δημιουργήσει προϊόντα
ετικετών για συσκευασίες. Τα συγκεκριμένα τελικά προϊόντα που παρουσιάζονται έχουν κοινωνικό αντίκτυπο
και αποτελούν δείγμα εργασίας που ενώνει το Emotional
Product Design, το Social Design και το 3D Printing.

Από το Emotional Branding
στο Emotional Product Design
To emotional branding είναι ένας όρος που αναφέρεται
στην επικοινωνία του marketing προϊόντων και υπηρεσιών. Ουσιαστικά, αποτελεί μια πρακτική στο σχεδιασμό
εμπορικών σημάτων που απευθύνονται άμεσα στη συναισθηματική κατάσταση του καταναλωτή. Σκοπός του
emotional branding είναι η κάλυψη των αναγκών και των
προσδοκιών για κάθε καταναλωτή.
Όσον αφορά στο σχεδιασμό προϊόντων, το emotional
branding έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτό το φάσμα του

σχεδιασμού. Ουσιαστικά, τα προϊόντα διεγείρουν τα
συναισθήματα όπου αυτά με τη σειρά τους μπορούν
να προκληθούν από τη σχέση μεταξύ χρήστη – προϊόντος. Το σημείο εκκίνησης για την “emotional” προσέγγιση του σχεδιασμού προϊόντων είναι οι ανησυχίες των
καταναλωτών. Οι πέντε βασικές αρχές για το Emotional
Product Design είναι οι εξής: α) τo design πρέπει να προκαλεί ευνοϊκά συναισθήματα, β) πρέπει να είναι ιδιαίτερο και μοναδικό, γ) πρέπει να είναι μέσα στην ιστορία
της εταιρίας, δ) πρέπει να εξασφαλίζει την ενότητα της
συνολικής εικόνας και ε) πρέπει να επικοινωνεί τα συναισθήματα. Τελικά, ο βασικός στόχος των αρχών του
Emotional Product Design είναι η πολυαισθητική προσέγγιση στο σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασιών.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως η πολυαισθητική προσέγγιση στο σχεδιασμό βρίσκει πεδίο δράσης, όχι μόνο στην εμπορική δραστηριότητα (π.χ. προώθηση προϊόντων, διαφήμιση, κ.α.) αλλά και σε εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο. Στη συγκεκριμένη δεύτερη
αναφορά σημαντικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη των
σύγχρονων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων (3D Printing).

Σχήμα 01. Τα δομικά στοιχεία ενός προϊόντος με έμφαση στα χαρακτηριστικά
του Emotional Design.
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Η χρήση του 3D printing
στο emotional product design
Ο όρος ταχεία πρωτοτυποποίηση (rapid prototyping
- RP) αναφέρεται σε μια τεχνολογία η οποία μπορεί
να κατασκευάσει φυσικά μοντέλα από δεδομένα
συστημάτων CAD. Τα πρωτότυπα αυτά αποτελούν
σημαντικά βοηθήματα ώστε να επικοινωνούν οι
σχεδιαστές με τους συναδέλφους τους αλλά και με

τους πελάτες τους. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ελέγχους σε πειραματικές διατάξεις, αλλά και σε εφαρμογές για έτοιμα τελικά προϊόντα π.χ. συσκευασίες.
Οι τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων μέσω της πολυαισθητικής προσέγγισης
και αποτελεί οδηγό στη «γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ των αισθήσεων, οπτικής και αφής.

Σχήμα 02. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του EPD για συσκευασίες για ΑΜΕΑ

To emotional product design ως οδηγός σχεδίασης για ειδικά προϊόντα
Ο «Κοινωνικά Ευαίσθητος Σχεδιασμός» (Social Design)
είναι υπεύθυνος για την επίγνωση του ρόλου του σχεδιασμού πάνω σε κοινωνικά θέματα και καθορίζει την
ιδιότητα του σχεδιαστή σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον κόσμο. Επίσης, μέσω
του social design επισημαίνεται η ορθή χρήση της διαδικασίας του σχεδιασμού με σκοπό τον θετικό αντίκτυπο
στις κοινωνικές αλλαγές.
Οι κατηγορίες χρηστών στις οποίες
εμπίπτει το Κοινωνικό Design είναι οι
εξής: παιδιά, ΑΜΕΑ (τυφλοί, κωφοί, με
κινητικές διαταραχές, με νοητική υστέρηση, με ψυχικές νόσους), ηλικιωμένοι,
πρόσφυγες, κ.α..

το σχεδιασμό της συσκευασίας του κρασιού Αθηνά του
Ν. Γκατζάρα στον διαγωνισμό Gold Label Awards 2013.
To 2018, ο Νικόλαος Γκατζάρας αποφασίζει - ύστερα
από πρόταση της ομάδας heptahedron.studio, να δημιουργήσει μια σειρά ετικετών που θα συνοδεύουν τις φιάλες του κρασιού Αθηνά, οι οποίες θα είναι στην γραφή
Braille για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Η επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού έγινε ύστερα από την
χρήση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Η ομάδα σχεδιασμού ανέπτυξε, προσάρμοσε και σχεδίασε τις ετικέτες ώστε να ανταποκρίνονται στους κανόνες τις γραφής Braille, με σκοπό να είναι κατάλληλες
ώστε να εκτυπωθούν σε εκτυπωτή τρισδιάστατων αντικειμένων και με το κατάλληλο υλικό TPU (ThermoPlastic
Polyurethane).

Το παράδειγμα
της συσκευασίας
Το 2013, το Κέντρο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών (www.cppd.eu)
του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βραβεύεται για

Σχήμα 03. Ν. Γκατζάρας, Οίνοι Σερβίων Κοζάνης,
Αθηνά (Gold Label Awards 2013).
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Σχήμα 04. Η μετατροπή των ετικετών
σε σύστημα γραφής Braille.

TSEPAS PACK AEBE
Έδρα - Εργ.: Λ. Κατσώνη 187 - 13562, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2625350 / 2611551 Fax: 210 2612203
e-mail: info@tsepaspack.gr, Website: www.tsepaspack.gr
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Σχήμα 05. Η ανάπτυξη των ετικετών μέσω διαδικασιών
CAD με σκοπό την τρισδιάστατη εκτύπωσή τους.

Σχήμα 06. Η εκτύπωση των ετικετών με υλικό TPU (ThermoPlastic Polyurethane).

Σχήμα 07. Το τελικό προϊόν.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί
πως η χρήση νέων τεχνολογιών στο χώρο της συσκευασίας μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά ένα
προϊόν, τόσο στην εμπορική διάσταση της προώθησης και διαφήμισης, όσο και σε κοινωνικά θέματα. Το
παράδειγμα του μικρομεσαίου παραγωγού από τη
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Μακεδονία που παράγει περιορισμένες ποσότητες
κρασιού μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για
άλλους «μικρούς» παραγωγούς τοπικών προϊόντων
ώστε να αναβαθμίσουν τα αγαθά τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών που στις μέρες μας είναι προσιτές σε όλους.

BE XEIKON. Better performance.
Increase your revenue stream by 25%.
Let’s talk at LabelExpo Chicago
Hall A, booth 728.

μηχανήματα
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

… η λύση στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

Μ

ε την ίδρυση της εταιρείας μας το 1983, πρωταρχικός στόχος ήταν να δώσουμε στον πελάτη την καταλληλότερη λύση για τις πραγματικές ανάγκες του.
Σήμερα, 32 χρόνια μετά, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος!

Η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (όλα τα μηχανήματα είναι customized και
προσαρμοσμένα για τον κάθε πελάτη), είτε σε πλήρως αυτόματες γραμμές είτε σε ημιαυτόματα μηχανήματα για την
εμφιάλωση-τυποποίηση-συσκευασία όλων των υγρών ή και στερεών προϊόντων, όπως παρακάτω:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φουσκωτικές

Γεμιστικές Πωματιστικές Μηχανές

Ετικετέζες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Συρρικνωτικά
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φίλτρα πλακών / γης διατόμων
Φουσκωτικές μηχανές
Αποπαλλετοποιητές
Ξεπλυντικά
Γεμιστικές μηχανές
Γέμισμα εν θερμώ. (HOT FILLING).
Γέμισμα ισοβαρικό.
Γέμισμα ογκομετρικό.
Ετικετέζες
Ετικετέζες με κρύα - θερμή κόλλα.
Ετικετέζες για αυτοκόλλητες ετικέτες.
Ετικετέζες πλαστικής ετικέτας από μπομπίνα.
Συρρικνωτικά μηχανήματα για όλους τους
τύπους δεμάτων
Ταινιομεταφορείς
Ταινιόδρομοι φιαλών
Ταινιόδρομοι δεμάτων-κιβωτίων
Ραουλόδρομοι
Αερομεταφορείς φιαλών.
Εκτυπωτές Ink-Jet.
Εκτύπωση ημερομηνίας - lot number-Barcode.
Εκτύπωση χαρτοκιβωτίων.
Μηχανές συσκευασίας
Διαμορφωτές χαρτοκιβωτίων.
Εγκιβωτιστές.
Παλετοποιητές - Ρομπότ παλετοποιήσης.
Περιτύλιξη παλετών.

Η λειτουργία του τμήματος ανταλλακτικών σε
συνδυασμό με την παρακαταθήκη ανταλλακτικών που διαθέτουμε καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας
στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση σήμερα,
είναι εκείνα που μας βοηθάνε να επιτυγχάνουμε
αυτόν τον στόχο και να προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση και after sales service με εμπειρία
και ευελιξία.

μηχανήματα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ - ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
Η εταιρεία ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ. (ΕΛληνικής ΚΑτασκευής Μηχανήματα Αυτόματης Συσκευασίας) από
το 1977 μέχρι και σήμερα παρέχει μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων αυτόματης συσκευασίας.
Η 40ετής παρουσία της ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ. στο χώρο της συσκευασίας και η συνεργασία με εταιρείες
από διάφορους κλάδους παραγωγής, την έχουν προικίσει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία
που απαιτείται για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.
Τα συγκροτήματα μηχανημάτων ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.:
Παράγουν τους εξής τύπους
συσκευασίας:
 ΦΑΚΕΛΟΣ
 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ
ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
 OVERCUP ΜΕ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΦΥΛΛΟ

Πλαίσια σχεδιασμού & στόχοι: Τομείς δραστηριοποίησης:
- Διασφάλιση της ποιότητας και μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του
συσκευαζόμενου προϊόντος.
- Προσεκτικός χειρισμός του συσκευαζόμενου προϊόντος για διατήρηση εξ ολοκλήρου των αρχικών
ιδιοτήτων του.
- Ελκυστική εμφάνιση του τελικού
προϊόντος.

- Κατεψυγμένα προϊόντα: λαχανικά,
κρεατοσκευάσματα, προϊόντα ζύμης

 ΚΟΝΣΕΡΒΑ

Καλύπτουν τα εξής στάδια
της γραμμής παραγωγής:
- Μεταφορά του προϊόντος στο σύστημα καθορισμού δόσης με αναβατόρια σκόνης, κόκκων, τεμαχίων
και με ειδικές κατασκευές που σχεδιάζονται με βάση την χωροταξική
διάταξη της παραγωγικής μονάδας.
- Καθορισμός δόσης με ογκομετρικά, δοσομετρικά, ζυγιστικά και μετρητικά συστήματα.
- Συσκευασία
- Ομαδοποίηση
- Μεταφορά έτοιμων συσκευασιών
στο επόμενο στάδιο

Και προσαρμόζονται με ειδικές κατασκευές και προσθήκες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και
κάθε παραγωγικής μονάδας.
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- Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής
- Καφές σε μορφή κόκκου ή σκόνης
- Ξηροί καρποί και αποξηραμένα
φρούτα
- Εργονομία
- Επίτευξη της μέγιστης δυνατής
αυτοματοποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας
- Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Εξ ολοκλήρου
στην παραγωγική μονάδα
της ΕΛ.ΚΑ.Μ.Α.Σ.

- Όσπρια, δημητριακά, σπόροι
-Μέλι, μελισσοτροφές
- Ελιές σε άλμη και λάδι
- Ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα
- Φυτοχώματα, λιπάσματα
- Μεταλλικά – πλαστικά εξαρτήματα κ.λπ.

μηχανήματα

Η

εταιρεία Automatic Premium Solutions Ε.Ε. με
διακριτικό τίτλο “APS MACHINES” είναι μια νέα
εταιρεία όπου το προσωπικό που την απαρτίζει έχει εμπειρία για πάνω από 25 χρόνια στους τομείς
της ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ για μικρές και μεγάλες βιομηχανίες
και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.
Εκπροσωπούμε καταξιωμένους μεγάλους οίκους
κατασκευής μηχανημάτων και αναλαμβάνουμε την
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αυτών με
έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για την
βέλτιστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών
της. Επίσης, αναλαμβάνουμε την βελτίωση - αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων μιας βιομηχανίας και δίνουμε λύσεις και νέες προτάσεις για τον
ενδιαφερόμενο βιομήχανο.
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας με την
εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει μπορεί να
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ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες
της αγοράς. Δεσμεύεται με την συνεχή προσπάθειά του
για την καλύτερη και πληρέστερη τεχνική υποστήριξη.
Στόχος της εταιρείας μας είναι η δημιουργία ουσιαστικών και μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας που θα χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και οικονομικά ανταγωνιστικές και αξιόπιστες λύσεις. Το άρτια εκπαιδευμένο
επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα ώστε να διασφαλίσει ότι
οι λύσεις που προσφέρονται ανταποκρίνονται στις
απαιτούμενες προδιαγραφές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με πιστοποιημένα υλικά και αξιόπιστα
μηχανήματα για κάθε εφαρμογή.
Όραμα της εταιρείας είναι να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία να εξελιχθεί μαζί με εμάς και τις λύσεις
που μπορούμε να προτείνουμε!

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
FLOWPACK
ΜΗΧΑΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ FLOWPACK BOX MOTION
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΜΗΧΑΝΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΠ
ΚΑΘΕΤΗ FLOWPACK
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
(ΞΕΠΛΥΝΤΙΚΟ – ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ –
ΠΩΜΑΤΙΣΤΙΚΟ)
ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΣΥΣΚΕΑΥΣΙΑΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, Τ.Κ. 71414, ΓΑΖΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. / Fax: +30 2810257557 | info@apsmachines.gr | www.apsmachines.gr

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

χρόνια

Η ΒΙΕΠΑ επικεντρώνεται στoν σχεδιασµό και
την κατασκευή µηχανών συσκευασίας για το
τελικό προϊόν (end of line packaging).
Πιο αναλυτικά ακολουθούν οι κύριοι τύποι
των µηχανών µας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΡΤΟΝΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΚΟΛΛΑ ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΟΥΤΙ
Με µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή καρτονετών η εταιρία µας διαθέτει πλήρη
γκάµα από οριζόντιες καρτονέτες ιδανικές για συσκευασία, προϊόντων µέσα σε
κουτί. Κατάλληλη για µπισκότα, σφολατοειδή, καλλυντικά, φάρµακα, τρόφιµα κ.λπ.
Μπορούµε να σας διαθέσουµε από ηµι-αυτόµατες µέχρι αυτόµατες µηχανές.

HR-NORM-25/10”

Οριζόντια καρτονετα συµβατικής
τεχνολογίας µε βήµα 10” για
συσκευασία κουτιών και κλείσιµο µε
κόλλα µε ταχύτητα 25-30 τεµάχια/min

HR-Mini-15
Ηµι-αυτόµατη οριζόντια καρτονέτα, ιδανική µηχανή να
ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία και της πιο µικρής
βιοτεχνίας εξυπηρετώντας τις ανάγκες της για συσκευασία
προϊόντων σε κουτί και κλείσιµο µε hot melt.
Τα χαρακτηριστικά της HR-15/Mini είναι:

Ο εργονοµικός σχεδιασµός.
Παραγωγική δυνατότητα, έως 15 τεµ./min.
∆υνατότητα ρύθµισης κουτιών και στις 3 διστάσεις.
Εύκολη προσαρµογή στην γραµµή παραγωγής.
Χαµηλό κόστος λειτουργίας.
Προσιτή τιµή.

HR-SRV-50/8”

Οριζόντια καρτονετα µε servomotors µε
βήµα 8” για συσκευασία κουτιών και
κλείσιµο µε κόλλα µε ταχύτητα 45-50
τεµάχια/min.

Στον κόσμο της συσκευασίας

χρόνια
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΧΑΡΤΟ∆ΙΣΚΩΝ (CASE ERECTOR)
Η ΒΙΕΠΑ. έχει σχεδιάσει πλήρη
σειρά µηχανηµάτων διαµόρφωσης χαρτοκιβωτιών και χαρτόδισκων, για διαφορετικές διαστάσεις και γραµµές παραγωγής. Τα
µηχανήµατα διαµόρφωσης µας,
έχουν την δυνατότητα γρήγορων

αλλαγών διαστάσεων, εύκολη και
αξιόπιστη λειτουργία και χαµηλό
κόστος συντήρησης. H γκάµα
συµπληρώνεται και από εγκιβωτιστικά τα οποία παραλαµβάνουν τα
προϊόντα, τα οµαδοποιούν, ανοίγουν
το κουτί/τελάρο και το γεµίζουν.

CE-LS

TF-CP

Είναι µηχάνηµα διαµόρφωσης
χαρτοκιβωτιών αµερικάνικου τύπου
µε ταινία ή hot melt. ∆υνατότητα
µηχανήµατος 8-12 κτ/min.

Μηχανή διαµόρφωσης χαρτοτελάρου, και συσκευασίας
προϊόντων. Μηχανή µε ενσωµατωµένο σύστηµα παραλαβής και
οµαδοποίησης προϊόντων
(τρόφιµα,
φάρµακα,
µπουκάλια κλπ).
Στην συνέχεια
διαµόρφωση τελάρου ή
χαρτοκιβωτιού, πλήρωση
κουτιού και κλείσιµο.

CE-HS

Είναι µηχάνηµα
διαµόρφωσης
χαρτοκιβωτιών
αµερικάνικου τύπου
µε ταινία ή hot melt.
∆υνατότητα µηχανήµατος µέχρι 25 κτ/min.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΡΤΟΝΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΛΛΑ (HOT MELT) ή ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΌ ΚΟΥΤΙ
H γκάµα των καρτονετών µας περιλαµβάνει και
τις κατακόρυφες µηχανές, ιδανικές για τυποποίηση
προϊόντων που λόγω µορφής τους τροφοδοτούνται
µόνο κατακόρυφα (σακουλάκια κλπ).

HR-SRV-50/8”

Οριζόντια καρτονετα µε
servomotors µε βήµα 8” για
συσκευασία κουτιών και κλείσιµο
µε κόλλα µε ταχύτητα 45-50 τεµάχια/min

Roto-Carto-30

Περιστροφική καρτονετα
συµβατικής τεχνολογίας
µε βηµατική λειτουργία
για συσκευασία κουτιών
και κλείσιµο µε
κούµπωµα µε ταχύτητες
30-35 τεµ/min

∆/νση: Τατοϊου 47,
Τ.Κ.: 13677 Αχαρνές
Τηλ. 213 0305250,
Φαξ: 2106251632
e-mail: info@viepa.gr
site: www.viepa.gr

μηχανήματα

Στον κόσμο της συσκευασίας

χρόνια

2008-2018: 10 Χρόνια ΒΙΕΠΑ
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου,
Ιδρυτή & Γενικός Διευθυντής

Τ

ο 2018 είναι μια χρόνια σημαντική για την εταιρεία ΒΙΕΠΑ
που γιορτάζει τα 10 χρόνια
ζωής, δημιουργίας, ανάπτυξης και
προόδου.
Η ΒΙΕΠΑ ξεκίνησε την εμφάνιση
της στην Ελληνική αγορά το 2008
από ένα προσωπικό όραμα, ένα
όραμα για μια εταιρεία που θα είχε
την δυνατότητα να κατασκευάζει
μηχανές παραγωγής & συσκευασίας, εφάμιλλες ή και καλύτερες με τις
αντίστοιχες μηχανές του εξωτερικού
σε προδιαγραφές και αξιοπιστία και
συνάμα σε ανταγωνιστικές τιμές.
Μηχανές που θα είχαν την επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ /
MADE IN GREECE και θα ήταν άξιες
να επαναφέρουν την αίγλη της ελληνικής βιοτεχνίας στην σχεδίαση και
κατασκευή μηχανημάτων.
Συγχρόνως με την έναρξης ζωής
της εταιρείας μας ξεκίνησε και η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή
της χώρας μας με αποτέλεσμα πληθώρα προβλημάτων και δυσκολιών
να γιγαντώνονται μέρα με την ημέρα. Μαζί όμως γιγαντώνονταν και το
πείσμα για την επιβίωση της νεοσύστατης εταιρείας το οποίο μετατράπηκε σε ένα «μεγάλο στοίχημα» που
έπρεπε να κερδηθεί πάση θυσία. Η
ΒΙΕΠΑ με πολλή δουλειά, πείσμα,
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σωστό σχεδιασμό, επιμονή και σωστούς συνεργάτες, κατάφερε σε μια
δεκαετία να αναπτυχτεί σε μια υγιή
και δυναμική εταιρεία τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Η ΒΙΕΠΑ με ταχύ ρυθμό ανάπτυξης κατάφερε μέσα σε μια δεκαετία να καταξιωθεί στην αγορά σαν
μια εταιρεία κατασκευής μηχανών
συσκευασίας και παραγωγής. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία
και τεχνογνωσία στην βιομηχανική
παραγωγή, κατάφερε να πρωτοπορήσει στον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων που είχαν
σαν σκοπό να κάνουν την παραγωγική διαδικασία πιο ευέλικτη, γρήγορη και αποδοτική.
Σήμερα η ΒΙΕΠΑ διαθέτει μια πλήρη γκάμα λύσεων σε εφαρμογές End
of Line Packaging οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Πιο αναλυτικά:
 Μηχανές συσκευασίας προϊόντων
σε κουτάκι (Καρτονέτες) οι οποίες
καλύπτουν:
 Χειροκίνητες, ημι-αυτόματες,
αυτόματες
 Οριζόντιες ή κάθετες
 Βηματικές ή συνεχούς λειτουργίας.

 Μηχανήματα διαμόρφωσης χαρτοκιβωτιών και χαρτόδισκων.
 Χειροκίνητα ή αυτόματα
 Μηχανήματα εγκιβωτισμού προϊόντων σε χαρτοκιβώτια ή τελάρα:
 Καρτεσιανά ή Robots
 Με ενσωματωμένα διαμορφωτικά και κλειστικά συστήματα.
 Συστήματα διακίνησης προϊόντων
(μεταφορικές ταινίες/ερπύστριες,
αναβατόρια, ραουλίερες κ.λπ)
 Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά
την εταιρεία ALVARIS η όποια παράγει βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.
Το έμπειρο τεχνικό τμήμα και το κατάλληλα εξοπλισμένο μηχανουργείο για την επεξεργασία (κοπή, διάτρηση) των προφίλ αναλαμβάνει
τον σχεδιασμό και κατασκευή ειδικών εφαρμογών.
 Αντιπρόσωπος συστημάτων διακίνησης ερπυστριών FLEXKON.
 Ειδικές κατασκευές μηχανών και
γραμμών παραγωγής επεξεργασίας, συσκευασίας & τυποποίησης για
όλους τους κλάδους της βιομηχανία
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
(custom applications)
Οι αυστηρές προδιαγραφές των
μηχανημάτων καλύπτουν τα διεθνή
πρότυπα σχεδιασμού, ασφάλειας,

μηχανήματα
λειτουργίας, εργονομίας και ποιότητας. Επίσης η επιλογή των υλικών
μας για την κατασκευή των μηχανών
μας είναι αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη αγορά και
πάντα επώνυμα υλικά και διεθνώς
αναγνωρισμένα.
Στην πορεία μας καταφέραμε και
δραστηριοποιηθήκαμε σε τομείς
αρκετά απαιτητικούς όπως, τροφίμων, φάρμακων, παιχνιδιών κλπ
Το πελατολόγιο μας σήμερα εκτός
από εγχώριες βιοτεχνίες περιλαμβάνει και πολυεθνικές εταιρείες πρωτοπόρους στον τομέα τους.
Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας
ήταν η συμμετοχή μας στην διεθνή
έκθεση συσκευασίας INTERPACK
2017 (Dusseldorf Γερμανίας) όπου
η εταιρεία μας, όχι μόνο αναγνωρίστηκε από πολλές ελληνικές
εταιρείες, αλλά διεύρυνε και το πελατολόγιο της στην Διεθνή Αγορά
(Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ρωσία, Κύπρο, Ισραήλ κλπ)
Παρόλη την ανοδική της πορεία,
η εταιρεία δεν επαναπαύεται, αλλά
αντίθετα, θέτει βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη οι οποίες περιλαμ-

βάνουν:
 Αναδιοργάνωση εσωτερικών
δομών.
 Σχεδιασμό γραμμής παραγωγής.
 Ανάπτυξη εξειδικευμένου τμήματος R&D για σχεδιασμό νέων μηχανών, σύμφωνα με τις ανάγκες των
πελατών.
 Τυποποίηση μηχανημάτων σε
συγκεκριμένα μοντέλα με σκοπό την
μαζική τους παραγωγή.
 Διεύρυνση πελατολογίου στην
εγχώρια και διεθνή αγορά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους πελάτες μας ανεξαρτήτως μεγέθους, όγκου και αντικειμένου που
μας εμπιστεύτηκαν αρχικά σαν «συ-

νεργάτες» και μετά σαν προμηθευτές και σήμερα αποτελούν την καλύτερη μας διαφήμιση.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και καταξίωσης
της εταιρείας μας είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας του
έμψυχου προσωπικού της. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για τον
κάθε συνεργάτη μου ξεχωριστά
και τους ευχαριστώ πολύ, που
όλα αυτά τα χρόνια, μοιράστηκαν
το ίδιο όραμα και αγωνίστηκαν
δίπλα μου προσφέροντας την
στήριξη τους. Η επαγγελματική
ευσυνειδησία του ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρείας αλλά
και η προσωπική τους αφοσίωση στον στόχο μας ήταν οι πηγές
άντλησης της δύναμης μου για
την αδιάκοπη προσπάθεια στην
ανάπτυξη της εταιρείας.
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους όσους βρέθηκαν δίπλα μου σε αυτή την επίπονη, αλλά
δημιουργική πορεία.
Τέλος ευχαριστώ την οικογένεια
μου που είναι δίπλα μου και με στηρίζει να προχωρώ πάντα μπροστά.

"Ο μόνος δρόμος για να κάνεις
εξαιρετική δουλειά, είναι να αγαπάς
αυτό που κάνεις"

Steve Jobs

Στον κόσμο της συσκευασίας

χρόνια
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Testing your way to safety

Έλεγχος συμμόρφωσης υλικών
σε επαφή με τρόφιμα

Α. Τσακαλίδης Ε.Ε., Τσαμαδού 12, 18531 Πειραιάς, T. 210 417 5865, info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr

μηχανήματα

PVK CFA-30

Η

αυτόματη
ρυθμιζόμενη
καρτονέτα PVK CFA-30 είναι
ιδανική για μεσαίου μεγέθους προϊόντα και χαρτοκιβώτια. Η
PVK CFA-30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε δισκάκια ή συσκευασμένα
προϊόντα που εξέρχονται από μηχανή
Flow pack. Η ταχύτητα λειτουργίας
της καρτονέτας είναι 30 κύκλους/λεπτό. Η καρτονέτα PVK CFA-30 διαθέτει
χώρο αποθήκευσης 120-160 χαρτοκιβωτίων, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτηθεί με σχετική ευκολία.
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μηχανήματα

Ανιχνευτές Ακτινών Χ της Ishida, Ιαπωνίας

Ο

Ιαπωνικός κολοσσός ISHIDA
και παγκοσμίως πρωτοπόρος εταιρία στον χώρο του
έλεγχου και διασφάλισης της ποιότητας στην παραγωγή τροφίμων, μετουσιώνει πλήρως τις αρχές της Ιαπωνικής
φιλοσοφίας ποιότητας στην καινούργια σειρά ανιχνευτών ΙΧ Series. Η τεχνολογία της χρήσης των ακτινών Χ
προσφέρει ασύγκριτη αξιοπιστία στην
ανίχνευση επιμολύνσεων στα παραγόμενα τρόφιμα, όπως μέταλλα, πέτρα,
σκληρό πλαστικό και γυαλί.
Η νέα γενιά ανιχνευτών ΙΧ Series
είναι η μοναδική που χρησιμοποιεί
την παγκόσμια καταχωρημένη ευρεσιτεχνία του λογισμικού της “Genetic
Algorithms” (GA), στην απεικόνιση του
τελικού προϊόντος, εξασφαλίζοντας με
τον τρόπο αυτό ένα ευρύ φάσμα ανίχνευσης ξένων σωμάτων, πετυχαίνοντας πολύ χαμηλές τιμές ευαισθησίας

και διαρκή επαναληψιμότητα, σε κάθε
είδους συσκευασμένου προϊόντος
τροφίμου, όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι
κ.α. Επίσης, το είδος της ανίχνευσης
που παρέχεται μπορεί να επεκταθεί
και στον έλεγχο πληρότητας της συσκευασίας ή και την ανίχνευση σπασμένων ή μη αποδεκτά διαμορφωμένων προϊόντων.
Η Europack I.S. ως ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ISHIDA στην
Ελλάδα, με την μακροχρόνια εμπειρία
της και το εξειδικευμένο προσωπικό
της μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες και δοκιμασμένες λύσεις για κάθε
εφαρμογή τελικού ελέγχου συσκευασιών είτε με τους ανιχνευτές ακτίνων
Χ της Ishida ή με την πλήρη σειρά ανιχνευτών μετάλλων της CEIA.
EUROPACK I.S.
Τηλ. 210 9607102-3
www.europack.gr

Coffee is an art form. Grinding it a science.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υψηλάντου 27 - 166 75 Γλυφάδα - Αθήνα
Τηλ.: 210 9607 102-3 - Fax: 210 9600 590
www.europack.gr - contact@europack.gr
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μηχανήματα

Η

Minitec GmbH ιδρύθηκε
το 1986 στη Γερμανία με
στόχο να αποτελέσει την
ειδοποιό διαφορά στη βιομηχανία
των απλών λύσεων για πολύπλοκα
συστήματα (simple solutions for
complex systems). Έχοντας προβλέψει και εντοπίσει αποτελεσματικά τις
εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανίας, οι οποίες άλλαζαν με ραγδαίους ρυθμούς, κατάφερε να φέρει
την επανάσταση στην αγορά προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις
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στη βιομηχανία, με σήμα κατατεθέν
την ποιότητα και την απλότητα.
Ιδρυτής της Minitec Hellas Α.Ε. είναι
ο Παναγιώτης Μπάγκος, ο οποίος με
την πολυετή εμπειρία του στο χώρο
της βιομηχανίας κατάφερε να εντοπίσει την ανάγκη της Ελληνικής βιομηχανίας για απλές, γρήγορες αλλά
ταυτόχρονα και ποιοτικές λύσεις.
Η Minitec GmbH μέσω του επίσημου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, Minitec Hellas A.E. διαθέτει τις
υπηρεσίες της και το εξειδικευμένο

υλικό της στην Ελληνική αγορά.

Σύστημα Προφίλ
Αλουμινίου
Το απόλυτο εργαλείο για ένα ευρύ
φάσμα κατασκευών. Τα συστήματα προφίλ αλουμινίου έχουν γίνει
απαραίτητα στη βιομηχανία, στη
μηχανολογία και στον αυτοματισμό.
Το σύστημα προφίλ της Minitec έχει
αποδείξει την αξιοπιστία του σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς: Από εργονομικά τραπέζια εργασίας μέχρι

μηχανήματα
υπερσύγχρονα ερμάρια, από περιφράξεις ασφαλείας έως τη βασική
δομή ενός πολύπλοκου συστήματος
μεταφοράς ή μια αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης.

Γραμμικά συστήματα
Τα γραμμικά συστήματα της
Minitec είναι τέλειο συμπλήρωμα
του συστήματος αρθρωτών προφίλ
αλουμινίου και είναι πλήρως συμβατά με αυτό. Χάρη στη πολυετή
τεχνογνωσία και την In-House παραγωγή, όλα τα γραμμικά συστήματα Minitec βασίζονται σε υψηλής
ποιότητας γραμμική τεχνολογία,
συμπεριλαμβανομένων των γραμμικών οδηγών υψηλής ακρίβειας
και άξονες ακριβείας. Οι δυνατότητες εφαρμογής των γραμμικών
συστημάτων της Minitec είναι απεριόριστες, από συστήματα Pick &
Place έως καρτεσιανά συστήματα
και εφαρμογές ομαδοποίησης και
τροφοδοσίας.

Probat – The brand for coffee experts. Roasting craftsmanship with
total control for a perfect result. Work that generates passion.

FACEBOOK.COM/PROBATROASTERS
@PROBATROASTERS

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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Υψηλάντου 27 | 166 75 Γλυφάδα | Αθήνα | Τηλ.: 210 9607 102-3 | Fax: 210 9600 590
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Shrink Sleeves
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υλικά

εκτυπώσεις

Label Systems – Εκσυγχρονισμός
του προεκτυπωτικού τμήματος

H

Label Systems εκσυγχρόνισε το προεκτυπωτικό τους
τμήμα με την εγκατάσταση
του CtP ThermoflexX 30 της XEIKON
(Flint Group) και το nyloflex
COMBI FII της Flint Group
για την επεξεργασία φλεξο-

γραφικών πλακών. Η επένδυση αυτή
έχει αυξήσει την ποιότητα και την ποσότητα των εκτυπωτικών πλακών που
παράγονται. Λόγω της καλύτερης
ποιότητας και εκτύπωσης που μπορούν να επιτευχθούν είναι δυνατόν να
παραχθούν πιο απαιτητικές δουλειές.

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, η
εκπαίδευση καθώς και η απολύτως
ομαλή ενσωμάτωση στην παραγωγή πραγματοποιήθηκαν εντός του
χρονοδιαγράμματος υπό την επίβλεψη του αντιπροσώπου NOVACEL
HELLAS.

Τιμητική διάκριση της NOVACEL HELLAS
από την FLINT GROUP

Κ

ατά την διάρκεια της παγκόσμιας συνάντησης διανομέων της FLINT GROUP, η
NOVACEL HELLAS έλαβε την τιμητική
διάκριση «Dealer of the year» για το
έτος 2017, υπερτερώντας σε τέσσερις επί μέρους τομείς αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη
Σπυρόπουλο, Εμπορικό Διευθυντή
της NOVACEL HELLAS, «Είναι μία σημαντική διάκριση και σημείο εκκίνησης νέων στόχων και προσδοκιών.
Τον ίδιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για όλο το φάσμα εργασιών
της εταιρείας μας με στόχο να εξελιχθούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες και να πραγματοποιήσουμε τους
στρατηγικούς στόχους που έχουμε
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θέσει, δηλαδή να είμαστε εταιρεία/
ομάδα υψηλών προδιαγραφών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας και να οδηγούμε τις εξελίξεις ως
πρότυπο στον κλάδο μας.»
Η NOVACEL HELLAS είναι διανομέας της Flint Group
για τις φωτοπολυμερικές πλάκες nyloflex και
nyloprint, τα μηχανήματα επεξεργασία φωτοπολυμερικών
πλακών, τα CtP
ThermoflexX και
τα rotec sleeves
& adapters.

εκτυπώσεις

Διπλασιάστε την παραγωγή σας!

Ο

ι καινοτόμες λύσεις της Zünd παρέχουν μια σειρά από επιλογές, σύμφωνα με τις ανάγκες σας,
για τη βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας
με τις λιγότερες απαιτήσεις.

σας με τέλεια αποτελέσματα.

 Ανεξάρτητη (modular) μονάδα κοπτικού

Η σειρά D3 θέτει νέα πρότυπα απόδοσης με το καινοτόμο σύστημα διπλής γέφυρας. Κάθε μία από τις γέφυρες μπορεί να εξοπλίζεται με έως και τρία διαφορετικά
εργαλεία, επιτρέποντας έτσι τον διπλασιασμό της παραγωγής με μία κίνηση. Η έξυπνη μονάδα ελέγχου διανέμει τις εργασίες στις δύο γέφυρες, διασφαλίζοντας
έτσι τη μέγιστη παραγωγικότητα.

Σε απόλυτη συμφωνία με την ιδέα του modular
design, η D3 μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές
των κοπτικών σας απαιτήσεων ανά πάσα στιγμή με
εργαλεία και εξαρτήματα της Zünd. Με αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, η D3 προσφέρει μεγαλύτερη αξία και ασφάλεια στην επένδυση σας. Προσδιορίστε τις ανάγκες παραγωγής σας και δημιουργήστε
ένα εξατομικευμένο και πολυλειτουργικό σύστημα
παραγωγής. Οι αναβαθμίσεις είναι εξίσου εύκολες
και οικονομικές.

 Ακρίβεια υψηλού επιπέδου

 Η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής

Τα μηχανήματα κοπής D3 της Zünd είναι υψηλής ακριβείας. Από την άμεση κίνηση έως τη λεπίδα, όλα τα εξαρτήματα είναι απόλυτα συγχρονισμένα μεταξύ τους. Ολοκληρώστε τις εργασίες σας συνδυάζοντας υψηλή αποδοτικότητα και μοναδική ποιότητα. Εντυπωσιάστε τους πελάτες

Η σχέση ποιότητας/τιμής της σειράς D3 είναι εξαιρετική,
καθώς χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και
κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα. Η ευελιξία, η αξιοπιστία και η ποιότητα της σειράς D3 είναι μοναδικές και
ασυναγώνιστες.

 Δύο γέφυρες για μέγιστη παραγωγικότητα

www.zapadel.gr • ZAPADEL ΕΠΕ • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Zünd • ΤΗΛ 2109957605 • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 13 ΑΛΙΜΟΣ
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εκτυπώσεις
CONCEPT STREAM & ROBAFEED

Δυο καινοτομίες στην τεχνολογία εφαρμογής
Θερμοπλαστικής κόλλας
Του Ελβετικού Οίκου Robatech Ag

Μ

ικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε απόδοση, το σύστημα εφαρμογής θερμοπλαστικής κόλλας CONCEPT
STREAM σχεδιάστηκε να ικανοποιήσει πέραν των
συνήθων εφαρμογών θερμοπλαστικής κόλλας και τις ανάγκες έκτακτης ή διακοπτόμενης παραγωγής, αφού – λόγω της
καινοτομίας της σύντομης τήξης (melt on demand) – μειώνει
σημαντικά τον χρόνο προθέρμανσης, ενώ διπλασιάζει ταυτόχρονα την παραγωγική του απόδοση.
Παραμένοντας σε αναμονή επαναλειτουργίας όποτε χρειασθεί (standby function) μειώνεται συγχρόνως ο κίνδυνος καψίματος της κόλλας και της φραγής των μπέκ ψεκασμού, ενώ
αυξάνεται η διάρκεια ζωής των φίλτρων.
Διαθέσιμο σε δυο μεγέθη (S, M), το CONCEPT STREAM προ-

σφέρεται με έως και οκτώ εξόδους και μπορεί να συνδυασθεί
με το ROBAFEED για αυτόματη επανατροφοδότηση με κόλλα,
εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάκοπη παραγωγική λειτουργία και
την μέγιστη ασφάλεια των χειριστών.
Χάρις στις ειδικές αντλίες αναρρόφησης και τον αυτόματο έλεγχο μέσω προγραμματισμού, το ROBAFEED μπορεί να τροφοδοτήσει έως και δύο καζάνια συγχρόνως σε απόσταση έως 7,5 m (οριζόντια) ή 2,5 m (κάθετα), αναλόγως το μοντέλο (Μ, L). Κατάλληλο για
θερμοπλαστικές κόλλες ή παστίλιες σε κόκκους έως 12 mm, παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας έως 4 kg/h χωρίς την ανάγκη επέμβασης των χειριστών. Για δύσκολες Α’ ύλες παρέχονται επιπλέον
ειδικά πλέγματα, εξαρτήματα δόνησης ή ενισχυτές αναρρόφησης.
Πληροφορίες: NCA HELLAS M.EΠΕ τηλ. 210 - 2815300

ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ TANKLESS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MELT-ON-DEMAND)

AYTOMATA L–SEALER

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΩΝ SMB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΪΝΗΣ
ΡΑΦΗΣ BOX MOTION

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ
L–SEALER

design

http://www.pseftogas.com
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https://www.instagram.com/stelios_pseftogas/

https://www.facebook.com/noonegno/

design

Highlights
of blue
To Krama είναι ένα ιδιαίτερο κρασί της
Limnos Wines, που παράγεται από δύο
ερυθρές ποικιλίες, το γηγενές Λημνιό
και το Merlot. Ο σχεδιασμός της ετικέτας βασίζεται σε ένα σύστημα από μπλε
γραμμικές ανταύγειες οι οποίες αποτελούν αναφορά στους αμπελώνες, τα
σκουρόχρωμα σταφύλια τους αλλά και
στη σύνθεση των ποικιλιών του.
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Zünd high performance cutters.
Efficient, innovative, modular.
•Fully automated operation
•Robust high-performance tools
for maximum productivity
•Highest reliability and efﬁciency

www.zapadel.gr info@zapadel.gr 13 Ploutarhou Str. 174 56 Alimos

T: +30 2109957605

αποθήκευση

Μανδύες HSHP

Υ

ψηλά επίπεδα απόδοσης, ισχυρές δυνατότητες θέρμανσης
και απαράμιλλη αντοχή, οι νέοι
μανδύες HSHP είναι η κορυφαία σειρά
θερμαντικών στοιχείων, κατάλληλων για
βαρέλια 200 λίτρων.

Χαρακτηριστικά
 Πληρούν τις οδηγίες EU10/211 και USFDA/21 CFR1771550
 Για ασφαλή χρήση σε τρόφιμα
 Υψηλά επίπεδα αντοχής σε χημικά & οξέα
 Υγιεινού τύπου κατασκευή που καθαρίζεται εύκολα
 Μανδύες με το χαμηλότερο βάρος παγκοσμίως
 Ισχύος 1800 Watt
 Κυκλώματα διπλής ζώνης & μεγαλύτερη ισχύς κατόπιν παραγγελίας
 Τάση 230 ή 110 Volt
 Από ειδικό ύαλο-ύφασμα με εξωτερική επικάλυψη PTFE
 Μονωμένη σπειροειδή αντίσταση από
σιλικόνη
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 0-90 °C ,
0-120 °C ή 0-220 °C
 Καλώδιο σύνδεσης 4 μ. HO7RN-F
 Ρυθμιζόμενες πόρπες ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη εφαρμογή
 Τυποποιημένο μέγεθος για χωρητικότητα βαρελιών 200 λίτρων

 Ιδιαίτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Πλεονεκτήματα
Οι μανδύες HSHP χρησιμοποιούνται για
την τήξη ή την μείωση του ιξώδους των
προϊόντων που απαιτούν υψηλή θερμοκρασία διαχείρισης.
Επιτυγχάνουν θερμοκρασία προϊόντος έως 220 °C, παρέχοντας τις απαιτούμενες θερμοκρασίες επεξεργασίας
υλικών όπως κεριών, αλοιφών, σαπουνιών, υλικών με υψηλή περιεκτικότητα
σε νερό και ιδιαίτερα τροφίμων.
Κατασκευασμένοι από ειδικό ύαλούφασμα με εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης, οι μανδύες HSHP διασφαλίζουν
την υψηλή θερμοκρασία των προϊόντων
μέσα σε μεταλλικά δοχεία και βαρέλια.
Η εξωτερική επικάλυψή τους από PTFE,
έχει εξαιρετική θερμική μεταφορά και
τους κάνει άριστη επιλογή σε αναρίθμητες
εφαρμογές θέρμανσης.

Υγεία και ασφάλεια
Το θερμαντικό στοιχείο είναι διπλά μονωμένο για ύψιστη ασφάλεια.
Οι μανδύες HSHP, έχουν κατασκευαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις
οδηγίες της Ε.Ε περί χαμηλής τάσης και
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(EMC) και φέρουν σήμανση CE.

Σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέστε
το ρεύμα από τον μανδύα όταν το βαρέλι είναι άδειο, όταν θα πληρωθεί , όταν
τοποθετείτε ή αφαιρείται τον μανδύα.
Θα πρέπει να αποφύγετε την ανάπτυξη εσωτερικής πίεσης εξασφαλίζοντας
ότι το βαρέλι δεν είναι σφραγισμένο
κατά την διάρκεια της θέρμανσης.
Όταν χρησιμοποιείτε συστήματα θέρμανσης, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι
το βαρέλι σας είναι επαρκώς αεριζόμενο
προκειμένου να υπάρχει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Μεταλλικές δεξαμενές για αποθήκευση νερού, ομβρίων, κ.λπ.
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Πλεονεκτήματα

Xρήσεις

Εφαρμογές

 Εκμετάλλευση του ύψους
σε μικρούς χώρους
 Εκμετάλλευση της μεγάλης
στατικής πίεσης
 Δυνατότητα μετεγκατάστασης
 Υγιεινή προστασία
του πόσιμου νερού
 Αντισεισμική κατασκευή

 Δεξαμενές άρδευσης
 Δεξαμενές ύδρευσης
 Δεξαμενές πυροπροστασίας

 Αγρο τική χρήση,
Ξενοδοχειακές μονάδες, Μοναστήρια
 Περιφέρειες
 Δήμοι, ΔΕΥΑ, Δασαρχεία,
Πυροσβεστική

Εξοπλισμός
 Είσοδος-έξοδος, υπερχείλιση, ανθρωποθυρίδα

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5,5 kW – 315 kW

Εγγύηση 10 ετών
Μέγιστη ενεργειακή απόδοση
Απευθείας 1:1 μετάδοση κίνησης
Σύστημα μεταβλητών
στροφών – inverter
Χαμηλό κόστος λειτουργίας
και συντήρησης

Always air, Always there!
Απόσυρση παλιού αεροσυμπιεστή
Συντήρηση – Επισκευή παντός τύπου αεροσυμπιεστή
Προμήθεια ανταλλακτικών παντός τύπου αεροσυμπιεστή

Φράγμα Θέρμης | 57001 Θεσσαλονίκη | 2310 461946 | sales@koumaropoulos.com

THE MARKETPLACE FOR SUCCESS
PACKAGING

PROCESSING

PRINTING

LOGISTICS

ULTRASCREEN®
Το ULTRASCREEN® είναι ένα νέο σύστημα
υψηλής απόδοσης για τριτοβάθμια φίλτρανση εκροών από μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων, που αξιοποιεί την αρχή της “δυναμικής εφαπτομενικής φίλτρανσης”.

Α

ντίθετα με άλλους σχεδιασμούς φίλτρων, στα
οποία το μέσο φιλτραρίσματος τροφοδοτείται σε
ορθή γωνία, το μέσο από ανοξείδωτο χάλυβα του
ULTRASCREEN® τροφοδοτείται υπό γωνίες μικρότερες των
90 μοιρών, το οποίο επιτρέπει την αφαίρεση μικρότερων
σωματιδίων.
Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του νερού που αποβάλλεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με τους πιο απαιτητικούς κανονισμούς και τα υψηλότερα πρότυπα επαναχρησιμοποίησης νερού σε περιοχές
ανοιχτές στο κοινό, απαιτεί εξοπλισμό υψηλής απόδοσης
για την απομάκρυνση υψηλού ποσοστού των αιωρούμενων στερεών, πριν την απολύμανση και τη διάθεση.
Η αποτελεσματική απομάκρυνση των αιωρούμενων
στερεών σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας βελτιώνει επίσης
την μετάδοση ακτινοβολίας UV-C στο νερό, καθιστώντας
την απολύμανση μέσω UV-C πιο αποτελεσματική και πιο
οικονομική.
Όταν η μετάδοση UV είναι υψηλότερη, η διαδικασία απολύμανσης είναι ασφαλέστερη και περισσότερο αξιόπιστη.
Το ίδιο ισχύει και για την χλωρίωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

26-29 Νοεμβρίου 2018
ΠΑΡΙΣΙ NORD VILLEPINTE ΓΑΛΛΙΑ
www.all4pack.com

(*) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

#ALL4PACK

 Τριτοβάθμια επεξεργασία αστικών λυμάτων
 Διαδικασία φίλτρανσης σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, όπου το νερό ανακυκλώνεται
 Φίλτρανση σε μονάδες καθαρισμού και βελτίωσης νερού
 Φίλτρανση νερών ποταμών, λιμνών και θαλασσινού νερού
 Φίλτρανση σε ιχθυοτροφεία
 Φίλτρανση για ανάκτηση πρώτων υλών

Luxury Packaging & Display

ΑΠΟΓΕΙΏΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ!
> Σχεδιασμός προϊοντικής και εταιρικής ταυτότητας (Branding)
> Κουτιά (απλά & στητά)
> Ετικέτες-Συσκευασίες προώθησης
> Χάρτινες τσάντες
> Χαρτιά περιτυλίγματος
> Χάρτινα & Ξύλινα stands δαπέδου και πάγκου
> Ειδικές κατασκευές

Ανδραβίδας 7
| 136 71 Χαμόμυλο Αχαρνών
Τ.: 210 3410436 | F.: 210 3425967
www.lyhnia.com | info@lyhnia.com

Δείτε από κοντά ιδέες και λύσεις Packaging
και Εφαρμογών Προβολής στο περίπτερο της ΛΥΧΝΙΑ

Hall 2, D22-E21

στην έκθεση SYSKEVASIA18.

υπηρεσίες

9th Workshop on Flexible & Printed Electronics
Industry: Targeting the Digital Transformation

Ε

ίναι μεγάλη μας χαρά να σας προσκαλέσουμε στο
“9ο Workshop για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων
& Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών: Στοχεύοντας τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό” στις 22 Οκτωβρίου 2018 στο
Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, το οποίο διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ.
Το Workshop θα φέρει κοντά διεθνώς αναγνωρισμένους Επιστήμονες, Μηχανικούς, Ειδικούς από τον χώρο των Επιχειρήσεων, Επενδυτές, Φορείς διαμόρφωσης Πολιτικών, Εκπροσώπους
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών και νέους Επιχειρηματίες για να
συζητήσουν, να σχηματίσουν δίκτυα και να εγκαθιδρύσουν τη
Στρατηγική και την απαιτούμενη Πολιτική για την ενδυνάμωση
της ραγδαία αναπτυσσόμενης Βιομηχανίας των Εύκαμπτων &
Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και το ρόλο που διαδραματίζει
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ευρώπης.

 Εργαλεία για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας
 Εφαρμογές στην Ενέργεια και τον Φωτισμό για Έξυπνα Κτίρια, Αυτοκινητοβιομηχανία, Υγεία κ.α.
 Εφαρμογές για Αισθητήρες, Wearables, IoT
 Εφαρμογές για Έξυπνη Συσκευασία
 Επιχειρηματικές δραστηριότητες στα Εύκαμπτα & Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά
 Σύνδεσμοι και Clusters στα Εύκαμπτα & Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά Παγκοσμίως
 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης & Εμπορικής Αξιοποίησης

Τα θέματα του Workshop είναι:

Οι Start-up εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν
την επιχείρησή τους σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς και
στρατηγικούς συνεργάτες, ενώ οι Ερευνητικοί και Ακαδημαϊκοί φορείς μπορούν να υποβάλουν poster των ερευνητικών
τους δραστηριοτήτων. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, www.ltfn.gr/9ws/index.php/about-the-workshop.
foivlogot@hope-a.com
www.hope-a.com

 Ο τομέας των Εύκαμπτων & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και
οι σχετικές δραστηριότητες
 Κατασκευές και Διαδικασίες στα Εύκαμπτα Οργανικά & Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά
 Εκτυπωμένα Οργανικά Ηλεκτρονικά στα Εργοστάσια του
Μέλλοντος
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Exhibition & Sponsorship
Για να συμμετέχετε στο 9ο Workshop ως Εκθέτης ή Χορηγός,
μπείτε www.ltfn.gr/9ws/index.php/exhibition-sponsorship και
βρείτε την επιλογή που ταιριάζει στο προφίλ του φορέα σας

Startup & Poster Sessions
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Greek olive oil pioneer closes
waste loop with RafCycle
Sustainability and respect for the environment are core values at pioneering Greek olive oil producer Friedrich Bläuel & Co. Thanks to UPM Raflatac’s RafCycle® program,
the company now has a sustainable way to recycle the tons of self-adhesive label liner
waste that previously ended up in landfill.

F

riedrich Bläuel & Co. (Bläuel) was the first company in Greece to start producing organic olive oil
back in the 1980s. Today, the family-run business
cooperates with over 300 farmers, who supply it with
organic products that are marketed around the world.

Cutting landfill volumes with sustainable
label liner recycling
Bläuel had been actively searching for a recycling solution for its label liner waste that would improve the company’s sustainability performance and help to reduce
the volume of waste it was sending to landfill.
“In Greece there have not been many processes available for recycling label liner,” says Silvia Lazzari, Marketing
Manager at Bläuel. “Tons of materials have been dumped
in with mixed waste, and we have been trying to find alternative solutions for years. When I heard about the opportunity to recycle label liners through UPM Raflatac’s RafCycle
program, I presented it to my colleagues and directors, and
we agreed to research it further,” she continues.
Giving label waste a new lifeThe RafCycle program
gives new life to self-adhesive label waste that would
otherwise be sent to landfill. UPM Raflatac collects the
waste from its RafCycle partners and recycles it into new
materials at the UPM Plattling paper mill in Germany.
The program has numerous benefits for printers, packers, brand owners, and, of course, the environment.

Protecting the environment is everyone’s
responsibility
Although RafCycle has over 100 partners globally, it has
not yet been widely adopted in Greece. For Bläuel, joining the program has been a good experience, and Lazzari is keen that other companies take advantage of the
opportunity.
“We have been pleasantly surprised with the support we
have received from UPM Raflatac. Without reducing waste
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the planet is not going to survive. We all have to do our absolute best to find solutions”, she emphasizes.
“Size is not a barrier when it comes to taking part in sustainability initiatives; even small companies can do something about sustainability, and taking part in RafCycle is
one way to do so”, points out Despina Daioglou, Sales
Manager, Greece, UPM Raflatac.

About Friedrich Bläuel & Co. Ltd
Established in 1979, Friedrich Bläuel & Co. Ltd produces
organic MANI olive oils, olives, and mezes. It is the largest
employer in Greece’s Mani region, with over 300 small
farmers supplying the company with organic products.
Find out more at www.blauel.gr.

About the UPM Raflatac RafCycle program
Turning waste into a resource is a key concept in the
circular economy and an important part of UPM Raflatac’s approach to sustainability. Thanks to RafCycle, UPM
Raflatac can create new materials by recycling self-adhesive label waste. There are already more than 100 RafCycle partners in Europe and this number is growing all the
time. To find out more, visit rafcycle.com.

Leave
a mark.
Tell your
story.
At UPM Raflatac, we use our expertise
to make brands and businesses express
themselves and stand out. What’s your
story? Welcome to explore our world of
innovative and sustainable labeling
solutions.

Pressure-sensitive,
self-adhesive label stock
LEARN HOW OUR SOLUTIONS
WILL SUPPORT YOUR BRAND
WWW.UPMRAFLATAC.COM
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Fighting food waste
by innovative food packaging

B

y 2050, the world’s population will have reached 9
billion people. To provide
enough nutritious food for everybody, while preserving natural resources, we need to switch to more
sustainable food systems. This not
only involves changing how we
produce food globally, but also reducing food losses and waste in the
food chain and minimizing the impact of packaging waste.1

Overview of technological
innovations in food packaging to prevent food waste
 Improved packaging properties: mechanical, thermal, barrier
properties
 Biodegradability: enhanced biodegradation
 Active packaging: shelf life extension, oxygen scavenger, antimicrobial
 Intelligent packaging: interaction with the environment,
self-cleaning, self-healing, indication of deterioration
 Delivery and controlled release: nutraceuticals, bioactive compounds (such as essential oils)
 Monitoring product conditions:
time temperature indicator (TTI),
freshness indicator, leakage indicator, gas detector
 Nanosensor: indication of food
quality, growth of microorganisms
 Nanocoatings
 Information on product: RFID,
nano-barcode, product authenticity
Every year, approximately one
third of the global food production
is lost. Losses happen at all stages of
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the food chain and across all types of
foods, mainly due to spoilage. Food
safety is also a rising concern: microbial contamination of food products
is still the main cause of foodborne
illnesses. Additional challenges are
market globalisation which requires
longer shelf-lives and the growing
demand for minimally-processed
foods. There is therefore a need to
develop innovative materials to
package foods that can guarantee safety and maintain quality for
longer periods of time to reduce
food waste. To respond to these
challenges, food packaging technology is continuously evolving.1,2
Table 1 displays an overview of the
possible technological innovations
to prevent food waste in the future.

From passive to active
The role of food packaging is changing from passive – being a mere
container protecting its contents
from moisture, air, microbes and
mechanical damage (such as vibration and shock), to active – capable
of extending shelf life by interacting
with the product, for example by releasing antioxidants, antimicrobials
or oxygen scavengers to prevent
food spoilage.3
Nanotechnology is increasingly being explored as a tool for developing active food packaging.4
NanoPack is an EU-funded project
developing an active packaging
film with antimicrobial properties.
The novel packaging films slowly
release tiny amounts of antimicrobial essential oils as a vapour into the
so-called “headspace” of the packaging, thereby sanitizing both the food

product and the headspace, and extending the shelf life of the product.
Preliminary results have shown that
NanoPack films are able to increase
the shelf-life of additive free bread
by 3 weeks, demonstrating the potential of active packaging systems
to decrease food waste.

High barrier, yet biodegradable – a tricky balance
High barrier packaging materials are
a highly desirable in the food packaging world, as they offer a strong
resistant mechanical barrier to water
and oxygen and pathogens, and can
therefore extend shelf life while using
fewer preservatives. However, these
materials are often produced from
non-renewable fossil-based sources
and are not biodegradable. Sustainable disposal or recycling methods are
often limited for materials containing
several different functional layers.
Moreover, the environmental impact
of persistent plastic packaging waste
in particular is raising general global
concern. As such there is a growing
trend towards more sustainable options with a lower environmental impact.3,5
However, making this switch
while maintaining the properties of
traditional high-barrier packaging
materials such as plastics and metallised films is easier said than done.
Bio-based packaging materials are
increasingly being explored as environmentally-friendly substitutes for
traditional plastic packaging due to
increased biodegradability or compostability. However, their industrial
use and application is still limited
due to their less effective barrier

• ×ÁÑÔÉ/×ÁÑÔÏÍÉ ÌÅ PE
(ðïëõáéèõëÝíéï)
• ÁËÏÕÌÉÍÏ×ÁÑÔÏ
• ×ÁÑÔÏÍÉ ÃÉÁ ÐÏÔÇÑÉÁ (Cupstock)
• ×ÁÑÔÏÍÉÁ ÌÅÔÁËÉÆÅ
• TRIPLEX
• PA/PE-PET/PE
• ÐÏËÕÓÔÑÙÌÁÔÉÊÁ ÕËÉÊÁ ÌÅ ÂÁÓÇ
ÔÏ ÖÉËÌ, ÔÏ ×ÁÑÔÉ ¹ ÔÏ ×ÁÑÔÏÍÉ
• ÐÏËÕÓÔÑÙÌÁÔÉÊÁ ÕËÉÊÁ
ÊÁÔÁ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ

• ×ÁÑÔÉÍÁ ÐÏÔÇÑÉÁ ÌÏÍÏÕ ¹ ÄÉÐËÏÕ
ÔÏÉ×ÙÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÆÅÓÔÁ ¹ ÊÑÕÁ ÑÏÖÇÌÁÔÁ
• ÐÏÔÇÑÏÈÇÊÅÓ 2 & 4 ÈÅÓÅÙÍ
ÌÅ ÃÕÁËÉÓÔÅÑÏ ¹ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏ ×ÁÑÔÏÍÉ (ÌÁÔ)
• ×ÁÑÔÉÍÁ ÐÉÁÔÁ 18cm êáé 23cm
• KÁÐÁÊÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
• ÊÏÕÔÉÁ ØÇÔÏÐÙËÅÉÏÕ & ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏÕ
• LUNCH BOX
• ×ÁÑÔÉÁ ÐÅÑÉÔÕËÉÃÌÁÔÏÓ
• ÓÁÊÏÕËÅÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁÓ (×Üñôéíåò, ðëáóôéêÝò,
ìå áëïõìßíéï, triplex, ìåôáëéæÝ, Doypack, Ziplock)

, 22990 22797

• ÔÑÏÖÉÌÙÍ & ÐÏÔÙÍ
• ÖÁÑÌÁÊÙÍ &
ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÙÍ ÊÁËËÕÍÔÉÊÙÍ
• ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ &
ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ ÅÉÄÙÍ
• ×ÇÌÉÊÙÍ

* ¼ëá ôá ðñïúüíôá ðáñÜãïíôáé
óôçí ÅëëÜäá óôéò åãêáôáóôÜóåéò ìáò
óôá Êáëýâéá ÁôôéêÞò.
** ¼ëá ôá ðïëõìåñÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
Ý÷ïõí ðéóôïðïßçóç êáôáëëçëüôçôáò
ãéá åðáöÞ ìå ôñüöéìá êáé öÜñìáêá.
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properties (for example increased
permeability to water or air.) These
properties need to be improved
considerably if they are to replace
traditional plastics and help manage
the world’s waste problem.1,5
To tackle this issue, EU-funded
project RefuCoat aims to develop
two novel types of bio-based food
packaging. The first is a fully-recyclable active packaging replacement
for metallised films that are currently
used for packing cereals and crisps
and savory snacks. The second will
be a fully biodegradable package
for chicken meat products. In this
way, this project aims to improve
shelf-life of fresh food produce while
reducing the volume of packaging
waste that goes to landfill.

Using waste to reduce waste

Another innovative idea to increase
the sustainability of food packaging is to make it out of by-products

from the food industry that would
otherwise end up as waste. YPACK,
an EU-funded project that started in November 2017, is currently
developing a fully recyclable flow
pack film and a fully biodegradable
packaging tray using by-products
that would usually go to waste such
as unpurified cheese whey and almond shells. The flow pack film will
function as a passive barrier and the
tray will have active antimicrobial
properties, capable of extending the
shelf-life of food products.

Sustainable packaging towards sustainable
food systems
With around a third of the food
globally produced wasted, half of
which at the consumption level, the
time to act is now. Active packaging
systems allow food to be transported for longer, minimising losses and
waste associated with food spoilage,

while other innovative ideas allow
reduction of packaging waste itself,
or turn waste from other sources
into valuable resources. These technological innovations will be a crucial tool in the global fight against
food waste, as we move towards
more a sustainable future.
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Paper bags – sustainable and
efficient packaging of the future

P

aper carrier bags are popular among consumers and
retailers. Whether for food,
fashion, electronics or decorative
items – they are strong and reliable
shopping companions and have
convincing environmental benefits
at the same time.

Paper bags provide an important contribution to
fighting climate change

 Paper bags are natural and renewable: Paper is based on wood,
a natural and renewable material.
The cellulose fibres that are used as
raw material to produce paper bags
in Europe are extracted from tree
thinning and from process waste
from the sawn timber industry. They
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originate from sustainably managed
European forests, and thanks to the
continuous replanting of trees, stateowned forest in Europe is growing by
200 million m3 per year1.
 Paper bags store carbon dioxide (CO2): As young trees grow, they
absorb CO2 from the atmosphere.
The average annual sequestration of
carbon in European forest biomass
reaches 719 million tonnes of CO22.
This offsets the fossil CO2 emissions
generated annually by a country
like Germany3. The carbon stored in
the tree’s wood fibres remains in all
forest products, such as paper bags,
and is not released during their life
cycle and recycled afterwards.
 Paper bags have a low climate
impact: Paper bags produced have a

remarkably low impact on the global
warming potential compared to low
density polyethylene (LDPE) bags4.
 Paper bags are reusable: Thanks
to the long and strong cellulose fibres, paper bags have high mechanical strength. A study has shown that
they can withstand loads of up to 12
kg and be reused several times5.
 Paper bags are recyclable: The paper bags’ long fibres also make them a
good source for recycling. On average,
the fibres are reused 3.5 times in Europe6. Recycling paper means reducing emissions and is a further contribution to climate change mitigation.
 Paper bags are biodegradable: The paper of the bags is biodegradable within two to five months.
Thanks to switching to natural wa-
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ter-based colours used for printing
and starch- based adhesives, they
do not harm the environment.
 Paper bags help reduce plastic waste: Using paper bags as an
alternative helps to reduce the consumption of lightweight plastic carrier bags as stated in Directive (EU)
2015/720 of 29 April 2015. Paper
bags are strong and reliable shopping companions for all occasions
 Paper bags provide strong
product protection: High-quality
kraft paper is made from 100% natural fibres from European forests. A
special arrangement of the long fibres results in a high binding capacity, which gives kraft paper a unique
strength.
 Paper bags are reliable: Paper bags can hold a wide range of
products up to 12 kg7 – from luxury,
fashion and decorative items to food
and electronics.
 Paper bags have a quality
standard: Paper bag durability
can be measured in accordance

with the European test standard
EN13590:2003. The quality certification system for paper bags is based
on this test standard. As a result,
the bag is marked with the weight
and volume it may carry. It helps
retailers to avoid poor-quality carrier bags. Paper bags are popular
among consumers and retailers
 Paper bags attract attention:
85% of passers-by notice the messages printed on paper bags they
see on the street8. 80% of consumers think that a brand printed on paper is more pleasant and attractive9.
 Paper bags show environmental commitment: Using paper bags
is an expression of living a sustainable lifestyle and gives a clear signal
of having a commitment to the environment.
 Paper bags are attractive for
consumers: 79% of consumers believe that paper is more pleasant to
handle and touch. 86% agree that
when they can choose between paper packaging and another material,

they choose paper10.
More information here

 www.thepaperbag.org
 www.facebook.com/Performance-pow-

ered-by-nature
 www.linkedin.com/company/eurosac/ or
www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/
1. www.eustafor.eu
2. “State of Europe’s Forests 2015”, FOREST
EUROPE, 2015.
3. According to Clean Energy Wire’s fact sheet
“Germany’s greenhouse gas emissions and
climate targets, 2016”, Germany produces 9.2
tonnes of CO2 emissions per person per year.
With 80 million inhabitants, the annual CO2
emissions amount to 736 million tonnes.
4. “A comparative LCA study of various concepts for shopping bags and cement sacks”,
IVL Swedish Environmental Research Institute, 2016.
05. “Evaluation of physico-mechanical properties of paper bags for use in transporting
retail products”, ITENE.
6. www.paperrecovery.org
7. “Evaluation of physico-mechanical properties of paper bags for use in transporting
retail products”, ITENE.
8. MediaAnalyzer Software & Research, 2007
9. IPSOS survey for seven European countries
10. Ibid

The Paper Bag initiates
first European Paper Bag Day
“The Paper Bag” platform, Europe’s leading kraft
paper manufacturers’ and paper bags producers’
association, springs into action by launching the
VERY FIRST European Paper Bag Day on 18 October 2018. The annual action day aims to raise
awareness among consumers about paper carrier
bags as sustainable and efficient packaging of the
future that contributes to fighting environmental
pollution. “The Paper Bag” is looking forward to
the first event in 2018.

P

aper carrier bags are strong and reliable shopping companions for all occasions. They carry
almost anything up to 12 kg – whether food,
fashion, luxury or decorative items and electronics.
Due to the bags’ strength, the contents are optimally protected – and they can be reused several times.
Paper bags also have convincing environmental benefits. They are made from renewable raw materials,
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are recyclable and biodegradable. “By celebrating the
European Paper Bag Day, we want to highlight the
benefits of paper bags and invite consumers to combine their packaging choices with a good conscience
for the environment,” explains Elin Gordon, Secretary
General of CEPI Eurokraft. “With our activities, we
want to start a dialogue with consumers about paper
packaging and give them revealing facts and create
impulses for taking action to fight climate change
and environmental pollution.”

Paper Bags foster a sustainable future
In Europe, the cellulose fibre that is used as raw material to produce paper bags is bio-based and drawn from
sustainably managed European forest areas. Forests
provide an important contribution to fighting climate
change: The average annual sequestration of carbon in
European forest biomass reaches 719 million tonnes of
CO21. This offsets the total fossil CO2 emissions generated annually by a country like Germany2. The paper
bags’ long fibres also make them a good source for recycling. On average, the fibres are reused 3.5 times in
Europe3. Recycling paper means reducing emissions
and is a further contribution to climate protection.
Moreover, if a paper bag ends up in the environment
or in sea by mistake, it degrades in a short period of
time and does not harm any sea life. “In a world facing changing requirements due to globalisation, climate change and a scarcity of raw materials, a growing
number of consumers engage in living a healthy and
sustainable lifestyle,” says Gordon. “Using paper bags
is an expression of this modern lifestyle that helps in

fighting climate change and reducing plastic waste in
our environment. With the European Paper Bag Day,
we want to convince more people to act responsibly
and use, reuse and recycle paper bags. Taking responsibility for the environment can be that simple.”

How to participate

All communications activities taking place around
the action day will be communicated on the social
media channels of the “The Paper Bag” under the
hashtag #EuropeanPaperBagDay: on the Facebook
fan page “Performance powered by nature” and the
LinkedIn profiles of EUROSAC and CEPI Eurokraft.
Consumers are invited to participate in the discussions, using the hashtag.
The “The Paper Bag” platform was founded in 2017
by the leading European kraft paper manufacturers
and producers of paper bags. They dedicate themselves to promoting the advantages of paper packaging. “The Paper Bag” is steered by the organisations
CEPI Eurokraft and EUROSAC.
www.thepaperbag.org

Note to editors
www.cepi-eurokraft.org
www.eurosac.org
1. “State of Europe’s Forests 2015”, FOREST EUROPE, 2015
2. According to Clean Energy Wire’s fact sheet “Germany’s greenhouse gas emissions and climate targets, 2016”, Germany produces
9.2 tonnes of CO2 emissions per person per year (including energy
industries, manufacturing industries and construction, transport,
households, agriculture and waste). With 80 million inhabitants, the
annual CO2 emissions amount to 736 million tonnes.
3. www.paperrecovery.org

Flint Group announces the launch of
nyloflex® XVH Digital printing plate, extending
its thermally processed flexo plate portfolio
 A smooth versatile Flat Top Dot flexo plate for the flexible packaging and
label market, suitable on any ink system
 No need for additional equipment or auxiliaries thanks to inherent Flat Top Dot plate
 Another thermal Flat Top Dot plate will be announced in Q4 2018
F lint Group, a leader in Flexographic Plates and Sleeves Solutions, announces the latest addition of a new flexo thermal
plate to its nyloflex® Xpress Thermal Processing System, the nyloflex® XVH Digital.

T

he nyloflex® XVH Digital is the first inherently
flat top dot plate of the thermal plate family, with
a unique formulation optimised to be processed
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on the nyloflex® Xpress Thermal Processor. The versatile
plate is designed to serve the flexible packaging and
Label market, delivering high quality print results on
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various substrates with all ink systems. Thanks to the inherent flat top dots in nyloflex® XVH Digital, there is
no need for additional equipment or auxiliaries, which
is perfectly suited for printers who want to benefit of
lightning fast plate production and of flat top dot plates.
Flint Group’s nyloflex® Xpress Thermal Processing
System delivers on the companies Better. Faster. Easier to use. promise. The innovative system brings several
expertly-developed components together, providing
BETTER plate quality, FASTER plate production and
EASIER handling.
The Xpress Thermal Processing System was first
launched in 2016, and since then introduced to customers globally under the tagline “Thermal Like You’ve Never
Seen Before”.
“Thermal processing systems for the production of flexographic printing plates have been in the market for many
years. We didn’t believe that with the technology available at
that time, we could meet our customers, or our own quality
expectations from thermally processed plates”, says Friedrich
von Rechteren, Global Commercial VP Flexographic. He
continues, “As we shadowed the market and developments
in thermal technologies, we put a focus group within our own

R&D department with the aim to develop a thermal processing system, which delivers plate and print results the market
has never seen before”.
Thermal Like You’ve Never Seen Before refers to all the
solutions Flint Group found to the pain points the printing industry was experiencing with existing technologies.
Flint Group works daily on all customer critical topics
to satisfy their needs for improving cost and quality according to the key principle of Better. Faster. Easier to
use. Flint Group is dedicated to serve the global printing and packaging industry. The company develops,
manufactures and markets an extensive portfolio of
printing consumables. This includes a vast range of conventional and energy curable inks and coatings for most
offset, flexographic and gravure applications; pressroom chemicals, printing blankets and sleeves for offset printing; photopolymer printing plates and sleeves,
plate-making equipment and flexographic sleeve systems; pigments and additives for use in inks and other
colourant applications.
With a strong customer focus, Flint Group strives to
provide exceptional value, consistent quality and continuous innovation to customers around the world.

Flint Group announces the launch of
nyloprint® WF SHARP Digital Plate

 nyloprint® WF SHARP Digital, a high performance letterpress plate for label printing
 Efficient, reliable and fast plate processing
 The smart choice for sharp printing

As the leader in flexographic plates and sleeves solutions, Flint Group continues to innovate new letterpress plate solutions.

F

lint Group is excited to announce the launch of
nyloprint® WF SHARP Digital, a water washable,
film-based plate for the high-end label market. The
new plate is ideal for high quality print jobs as well as for
aluminum and plastic laminated tubes.
This new technology delivers digital images with up
to 10.160 dpi for superior print quality with sharper
images, more open reverses and finer highlights. The
digital workflow allows data transfer without loss of
quality. The latest generation of photopolymer plate
technology allows the plate to be processed on all common types of processing equipment. The high flexibility
of the polyester base and its superior adaption to different cylinders simplify the plate mounting. Furthermore, the durability of the digital label plate leads to
longer print runs and increased resource efficiency.
“We leveraged our vast knowledge in the letterpress segment to develop the nyloprint® WF SHARP Digital plate.
This plate is specifically designed for letterpress applica-

tions in the label market, completing our offering to label
producers,” says Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP Flexographic.
Flint Group works daily on all customer critical topics to
satisfy their needs for improving cost and quality according to the key principle of “Better. Faster. Easier to use.” Flint
Group is dedicated to serve the global printing and packaging industry. The company develops, manufactures
and markets an extensive portfolio of printing consumables. This includes a vast range of conventional and energy curable inks and coatings for most offset, flexographic
and gravure applications; pressroom chemicals, printing
blankets and sleeves for offset printing; photopolymer
printing plates and sleeves, plate-making equipment and
flexographic sleeve systems; pigments and additives for
use in inks and other colorant applications.
With a strong customer focus, Flint Group strives to
provide exceptional value, consistent quality and continuous innovation to customers around the world.

www.flintgrp.com | info.flexo@flintgrp.com
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Sealed Air Receives 2018
World Dairy Innovation Award

T

he program celebrates excellence and innovation achieved by leading-edge companies
around the world across every category of the
global dairy industry.
An exclusive development of Sealed Air and G. Mondini S.p.A., this unique vacuum skin packaging system with
flat cardboard base is designed specifically for case-ready
and dairy-solid products. It uses an innovative, patented
technology that eliminates film waste while increasing
productivity. Since the flat support is less bulky than trays
used in standard modified atmosphere packaging (MAP),
the packaging system is also able to reduce transportation and storage space by up to 80 percent.
“This is an outstanding recognition and we’re proud
that Cryovac Darfresh on Board is demonstrating innovation with the dairy industry and our customers,” said John
Dawson, Global Marketing Director for Dairy at Sealed
Air Food Care. “In addition to superior freshness, this
sustainable product allows the consumer to responsi-

Cryovac® Darfresh® on Board,
a vacuum skin packaging system,
has received a 2018 World Dairy Innovation
Award in the Best Manufacturing & Innovation
Process category.
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bly dispose of the material and recycle the cardboard.”
Since shelf life is extended, processors and retailers
are also able to decrease food waste and shrink while
also reducing the food and packaging carbon footprint
by up to 70 percent versus MAP.
This year’s World Dairy Innovation Awards winners
were revealed on June 20 during a special event at the
Global Dairy Congress in Warsaw, Poland.
www.foodbev.com/worlddairyinnovationawards
sealedair.com.
Cryovac®
Darfresh®
on Board
Named Best in
Manufacturing
& Innovation
Process Category
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PE and PVC only weakly rollover / Small dynamics with PP / Styrene pushes its polymers
upwards / PET unexpectedly stable due to PX
costs / Signs of buoyancy for September
PE: In August, the European PE market presented
a sluggish picture. While the food sector including
beverages continued to flourish, many other sectors
experienced a pronounced summer lull. Although
producers had also switched to summer mode, prices
came under pressure despite the stable C2 reference.
There were a few minor reductions, although most
prices showed a weak rollover. In September, demand
is expected to pick up. Production is characterised by
maintenance turnarounds and general restraint. With
costs stable again, producers will try to restore margins. In many areas, it could be enough to see at least
a consolidation of prices.
PP: The European PP market saw little movement.
While the C3 reference contract rose slightly, producers’ plans to lift prices fizzled as buyers remained in a
holiday mood. Lower output met with lower demand
as the summer lull made a comeback. The result was
that PP notations remained flat at the July level. In September, moderate increases may be on the horizon.
The C3 reference contract was fixed EUR 10/t higher
against July, bringing the two-month rise to nearly EUR
20/t. If demand in September follows in its typical pattern, demand should liven up soon. As producers’ inventories are not exactly full, and cracker maintenance
turnarounds are gearing up, C3 could trend tighter.
PVC: For another month running, Europe's PVC producers had to accept margin losses on a large number of contracts. Demand was weak, particularly in
southern European countries. At the same time, material was available in abundance. As in July, producers were demanding a rollover at the start of August.
However, the tendency toward oversupply in the market ultimately led to price reductions, especially in the
upper price segment. With the C2 market having set
the example of a rollover and the expected seasonal
pickup in demand, producers will doubtless be hoping that they can make good their margins again.
Styrenics: In Europe, styrenics prices reacted in
different ways to the slight increase in the SM reference. With PS, suppliers generally transferred the full
cost increase, while with EPS, they usually had to contend with lower hikes. Due to more competition from
Asia, ABS prices mostly remained at July’s level, only
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natural ABS saw slight rises. Delivery often caused
headaches. There were some delays since not enough
truck drivers were available during the holidays. The
holiday season governed demand for styrenics too,
even though it turned out quite well for PS and ABS in
August. Demand for EPS varied greatly from region to
region, in some cases with major fluctuations in dayto-day business. Demand should pick up in September. However, more price hikes are expected after the
increase of the SM reference.
PET: At the start of August 2018, everything was
clearly pointing to the pressure being taken off European PET prices after improvements emerged in the
undersupply situation. In the end, only a few buyers
obtained moderate reductions during a short period
around the end of July. By a third of the way through
the month, suppliers were refusing to give up ground.
The EUR 60/t increase in the PX reference as well as
the bad news of exploding PX prices in China caused
the first import offers to disappear. Hence, producers
maintained their July prices on into August. Supplies
have returned to normal, and demand should return
to the customary level after the hot European summer. For PX, triple-digit hikes are feared to be on the
cards. This will have an impact on suppliers' demands
for PET, since it could mean a rise of almost EUR 200/t
in the cost mix since July. Despite the already high
level, increases are expected.
www.pieweb.com
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Ναι επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο περιοδικό All Pack Hellas

Κόστος συνδρομής για χρονικό διάστημα:
 1 χρόνου,

 ενός αντιτύπου

€50

ή

 δύο αντιτύπων

€85

(6 ή 12 τεύχη)

 2 χρόνων,



-//-

€85

ή



-//-

€115

(12 ή 24 τεύχη)

 3 χρόνων,



-//-

€115

ή



-//-

€145

(18 ή 36 τεύχη)

 1 χρόνου, φοιτητική €25 Α.Δ. Φοιτ. Ταυτότητας ----------------------

 1 χρόνου, εξωτερικό

€80

 1 χρόνου, Κύπρος €60

1) Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 6,5%, 2) Τα ταχυδρομικά τέλη αποστολής επιβαρύνουν το περιοδικό

Τρόποι Πληρωμής
 Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
DK CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΚΕ | Eurobank --> IBAN: GR 4802 6032 60 000 1402 007 444 60
 Τοις μετρητοίς
 Ταχυδρομική Επιταγή
 Τραπεζική Επιταγή

Στοιχεία Συνδρομητή:
Επωνυμία εταιρείας, φορέα, καταστήματος, ιδιώτη --------------------------------------------------------------------------- Δραστηριότητα -----------------------------------------------Αρμόδιος -------------------------------------------- ΑΦΜ--------------------------------------------------- ΔΟΥ--------------------------------------------------------------------------------------------Δ/νση αποστολής τιμολογίου-------------------------------------------------------------------- ΤΚ--------------------------------------- Πόλη---------------------------------------------------------Τηλ.: -------------------------------------------------- Fax: -------------------------------------------------- E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία ------/-----/-----------

Υπογραφή-----------------------------------Σφραγίδα:

Δ/νση αποστολής τεύχους (εάν άλλη)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενδιαφέρον για:
 Μηχανήματα

 Υλικά

 Εκτυπώσεις

 Design

 Περιβάλλον

 Αποθήκευση

 Υπηρεσίες

 Όλα

Άλλες Απόψεις/Προτάσεις Συνδρομητή ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το All Pack Hellas είναι το δικό σας περιοδικό. Αποστείλατε το απαντητικό Δελτίο Συνδρομής, συμπληρωμένο μέσω e-mail ek@allpackhellas.gr,
Βουκουρεστίου 21, 106 71 Κολωνάκι, ΣΗΜΕΡΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το περιοδικό στο τηλ. 210 8056404.

DK MARKETING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΚΕ
Βουκουρεστίου 21, 106 71 Κολωνάκι, τηλ. 210 8056404

ατζέντα Μια ματιά στις εκδηλώσεις

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΩΡΑ

Eurasia Packaging

31/10-3/11/2018

Κωνσταντινούπολη (Turkey)

Emballage 2018

26-29/11/ 2018

Paris (France)

Plast Eurasia

5-8/12/2018

Istanbul (Turkey)

Fruit Logistica

6-8/2/2019

Βερολίνο, Γερμανία

Graphica Expo

22-24/2/2019

MEC Παιανίας

Detrop

2-4/3/2019

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

FoodExpo

16-18/3/2019

Metropolitan, Αθήνα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
«Τι είναι η φλεξογραφία;, Τι είναι blister;, Τι
είναι sleeve;, Compi–pack;, Masterbach;,
Επένδυση UV;, Pop;»
Η βιβλιογραφία, από ελληνικής πλευράς,
φτωχή έως ανύπαρκτη. ∆ύο, τρεις πολύ καλές
προσπάθειες περασµένων δεκαετιών και αυτό
ήταν όλο. Συνεχώς όµως, εµφανίζονταν στο
προσκήνιο νέες λέξεις και έννοιες.
Έτσι, ξεκίνησε µια προσπάθεια που διήρκεσε
χρόνια, για να συγκεντρωθεί υλικό που θα ήταν
χρήσιµο για όποιον ασχολείται σήµερα µε τον
τοµέα της συσκευασίας.
Το αποτέλεσµα, αυτής της προσπάθειας είναι
αυτό το λεξικό: «Lexikon της Συσκευασίας».

LEXIKON
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
∆. Καραβασίλης - Γ. Τριανταφύλλου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ:
packaginglexikon.com

πάλαι ποτέ

πάλαι ποτέ

138

Ολοκληρωμένες λύσεις
τελικού ελέγχου προϊόντος
και ξένων σωμάτων

Ανιχνευτές μετάλλων πολλαπλών συχνοτήτων
του leader της αγοράς Ceia Spa.

Ελεγκτές βάρους τύπου DACS-G
της Ishida Ltd.
Η επιτομή της τεχνολογίας.

Ελεγκτές Ακτίνων Χ τύπου ΙΧ-GN της
Ishida Ltd. Υψηλή ανιχνευσιμότητα
και ευκολία χρήσης.

Πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό
από τους οίκους

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υψηλάντου 27 / 166 75 Γλυφάδα / Αθήνα / Τηλ.: 210 9607 102-3 / Fax: 210 9600 590
www.europack.gr / contact@europack.gr

