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Kilka lat temu karton Metalprint, który został wytworzony 
na bazie tektury Invercote G, wzbudził spore zainteresowanie 
w branży druku cyfrowego. Wiązało się z nim jednak jedno 
ograniczenie – mógł on być stosowany wyłącznie na maszy-
nach drukarskich wyposażonych w sprzęt do nakładania ak-
tywatora powierzchni (primera). Teraz jednak firma Iggesund 
Paperboard wspólnie z HP opracowała jego kolejną wersję – 
Metalprint Digital, która jest przystosowana i certyfikowana 
do użytku z maszynami HP 12000.

„Firma Colgate oczekiwała złotego wykończenia, spró-
bowaliśmy zatem zadrukować żółtym kolorem srebrzystą 
powierzchnię Metalprint Digital i w ten sposób uzyskaliśmy 
efekt złota” – wyjaśnia Steven Widlic, kierownik projektu 
w Print House. 

LENservo szybsze od wyścigówki

Podczas tegorocznej edycji konferencji Security Printers 
w Dublinie niemiecka firma Leibinger zaprezentowała po 

raz pierwszy system LENservo 12, służący do zabezpieczania 
druków poprzez ich numerowanie. Ta technika zabezpiecza-
nia druków powszechnie stosowana jest w przypadku m.in. 
banknotów, paszportów czy wiz. Ma jednak swoje ogranicze-
nie, które istotnie wpływa na prędkość procesu drukowania, 
mianowicie czas potrzebny na generowanie nowego kodu 
przed każdym nałożeniem farby na cylinder. Elektroniczne 
rozwiązanie opracowane przez firmę Leibinger umożliwia na-
niesienie na tego rodzaju druki do 12 cyfr lub liter w ułamku 
sekundy. System LENservo 12 ma eliminować wąskie gardła 
z procesów drukowania banknotów na maszynach pracują-
cych w tempie do 12 tys. ark./godz. 

Przykładem zabezpieczonego w ten sposób wydruku jest 
banknot o nominale 20 euro. Gdy patrzymy na niego pod 
światło, widzimy hologram będący zmorą fałszerzy, zaś na 
drugiej stronie znajduje się dwunastoznakowy kod zabez-
pieczający składający się z dwóch liter i dziesięciu cyfr. Do 
nadrukowywania tego typu kodów wykorzystuje się specjalne 
systemy zamontowane na cylindrach rotacyjnych – umożliwia 
to produkcję gotowych arkuszy banknotów w jednym przebie-
gu. Ponieważ jednak maszyny wykorzystywane do drukowania 
banknotów stają się coraz szybsze, systemy numerujące 
nie nadążają ze zmianą kodów zabezpieczających przed na-
łożeniem kolejnej porcji farby. Odpowiedzią na oczekiwania 
współczesnego rynku w tym zakresie ma być system LENse-
rvo 12, któremu zmiana kodu zabezpieczającego w trakcie 
drukowania zajmuje 80 ms. Każde z 12 kół odpowiadających 
za nakładanie kolejnych znaków jest obsługiwane przez 
osobny serwomotor, który może pracować z prędkością do 
80 tys. obrotów na minutę. Dla porównania maksymalna 
prędkość obrotowa silników napędzających bolidy Formuły 
1 to około 15 tys. obr./min. 

W przypadku tego rodzaju urządzeń oprócz szybkości waż-
na jest także niezawodność. Przedstawiciele firmy Leibinger 
twierdzą, że udało im się zminimalizować ryzyko wystąpienia 
awarii poprzez zredukowanie do minimum liczby ruchomych 
części pracujących w urządzeniu. Taka konstrukcja ma też 
zabezpieczać LENservo 12 przed przegrzaniem. Kolejną 
zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu i wymiany 
poszczególnych elementów, co pozwala na znaczne skróce-
nie przestojów i tym samym wzrost wydajności. I wreszcie 
oprogramowanie, które umożliwia wydajne sterowanie pracą 
całego systemu – wystarczy dotknąć ekranu, by poszczególne 
elementy kodu w ułamku sekundy znalazły się na właściwych 
pozycjach.

   

   

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 

biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy folie do tłoczenia na 
gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, do lami-
nowania kartonu i papieru z laminatami soczewkowymi. Oferujemy Transmet – laminat 
bezfoliowy do opakowań kartonowych. Nasze produkty mogą być stosowane w każdej 
technologii druku. Są wykorzystywane w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym, 
introligatorskim, wzmacniają przekaz marki, stanowią zabezpieczenie dla dokumentów 
i produktów. API Group działa globalnie. 
Jesteśmy zawsze blisko klienta.
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DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych sys-
temów na potrzeby poligrafii. W portfolio znajdują się m.in.:
• plotery tnąco-bigująco-frezujące Esko Kongsberg,
• plotery aplikujące klej oraz taśmę Bickers,
• składarko-sklejarki i kaszerownice Lamina,
• kompleksowe oprogramowanie Esko dla projektantów i producentów opakowań,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego Esko Equinox,
• szkolenia produktowe oraz technologiczne.
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Skośna 8 · 62-080 Batorowo (Poland) 
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a.styszewski@weilburger-grafik.pl · www.weilburger.com
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ul. Skośna 8 
62-080 Batorowo
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. Dysponujemy szerokim asortymentem 
lakierów, klejów i farb fleksograficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.K. 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 
tel. 61 666 29 80  
fax 61 666 29 50 
info@docufield.com 
www.docufield.com 

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 

MÜLLER MARTINI  
EASTERN EUROPE GmbH
Biuro w Warszawie
ul. Wał Miedzeszyński 203
04-987 Warszawa
tel. 22 893 83 06
office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com

Oferujemy wysoko wydajne urządzenia do oprawy introligatorskiej – LINIE DO OPRA-
WY: BEZSZWOWEJ, ZESZYTOWEJ, TWARDEJ oraz niciarki, maszyny do oklejania 
grzbietów bloków książkowych, maszyny do zakładania tasiemki czytelniczej, maszyny 
do zawieszania bloków książkowych w okładki; SYSTEMY DO OPRAWY MIĘKKIEJ po 
druku cyfrowym, SYSTEMY ODBIERANIA Z ROTACYJNEJ MASZYNY DRUKUJĄCEJ, 
SYSTEMY EKSPEDYCJI GAZET.

DUPLO POLSKA 
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Firma Duplo Polska jest wyłącznym przedstawicielem handlowym producenta sprzętu 
introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie Duplo znajdują się: oklejarki 
PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, falcerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, 
powielacze cyfrowe, układarki, bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-
-falcerki, bigówko-perforatory, urządzenia lakierujące 3D. 

MULTIFOL JANUSZ KUZIOŁA  
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Multifol: sprawdzony partner. Oferujemy: 
• Złocenie do formatu B1 folią złotą, srebrną oraz foliami kolorowymi i dyfrakcyjnymi. 
• Foliowanie do formatu B0. Uszlachetniamy druki foliami BOPP – błyszczącą, 

matową i strukturalną, metalizowaną folią PET srebrną oraz holograficzną Rainbow 
Seamless. 

• Lakierowanie UV: NOWOŚĆ!!! Lakier holograficzny i lakier Laser Effect.
• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.
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