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ПРЕДСТАВЯНЕ

Първата флексопечатна машина за
къси тиражи готова за България
Новата компактна флексопечатна машина за къси тиражи ще
бъде монтирана през декември в
“Новемапринт” гр.Плевен.
На 21 ноември в SOMA
Engineering, гр. Ланшкроун се
състояха промишлените изпитания на най-новата разработка
на чешките машиностроители.
Новата флексопечатна машина
за къси тиражи OPTIMA премина
успешно промишлените тестове,
преди да бъде изпратена за първия си потребител в България“Новемапринт”, гр.Плевен.
За пръв път тази нова разработка беше показана през
м.октомври 2013 г. на изложението К-2013 в Дюселдорф. Дебютът
се състоеше в представянето на
нова широкоформатна ролна
флексопечатна машина с централен цилиндър OPTIMA, предназначена за къси и средни тиражи.
Според специалистите от SOMA,
машината е приета с възторг от
производителите на гъвкави опаковки, поради възможността за
печат на къси тиражи. В продължение на една година са получени заявки за производство на
20 машини OPTIMA от Европа,
Азия, Австралия, Нова Зеландия,
Северна и Южна Америка. За
първите 9 месеци на тази година
са произведени и продадени 17
машини. През м.ноември т.г. са
тествани и изпратени 3 машини
за Пуерто Рико, Нова Зеландия и
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България. Новото оборудване се
характеризира не само с високото си качество на устройствата, но и с най-модерно ергономично изпълнение. През м.март
2014 г. OPTIMA получи престижната награда iF Product Design
Award за индустриални разработки ( вж. Опаковки и печат,
№3,2014,стр.58). Тази награда не
е изненада, тъй като техническото конструиране на машината е
извършено от талантливия дизайнер на SOMA Иван Хейл, а цялостния дизайн е разработка на един
от най-известните чешки дизайнери-Пришемсил Кокеш.
Международният успех на
SOMA Optima се дължи на дългогодишно проучване на пазара от
чешките специалисти. Резултатите
от проучването са показали, че
флексопечатарите се нуждаят
от евтина, проста за експлоатация и гъвкава машина, която
да е предназначена за печат на
къси тиражи. Такава машина е

била конструирана на базата на
вече утвърдилата се в практиката
SOMA Flex Mini. Една година покъсно е установено, че практически SOMA Optima няма аналози в
своя клас.
Основните предимства на
машината се състоят в нейната
компактност и модулна конструкция. Тези предимства дават възможност първо:за изключително
лесно обслужване от оператора
стоящ на пода около машината
и второ:възможност за взаимозаменяемост на отделните модули
т.е. клиента може да получи евтин
базов модел, който може да го
надгражда в зависимост от неговите потребности.
Стемеж към производство на
флексопечатна техника high-end
До преди няколко години SOMA
Engineering се възприемаше като
неголяма компания за производство на висококачествено оборудване като:флексопечатни машини
с централен цилиндър, ламинато-
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ри , надлъжно режещи машини,
форматиращи листови машини
и др. Компанията се наложи на
пазара с качествени машини на
по-ниски цени от конкурентите.
Понастящем обаче SOMA сменя
приоритетите. Сега основните
задачи, които стоят пред компанията е запазване високото качество
на машините, усъвършенстване
на техническото и технологично
изпълнение на детайлите, разширяване и усъвършенствуване

на сервизната дейност и преминаване към по-високият сегмент
оборудване от класа high-end, за
успешна конкуренция с лидерите
на пазара.
Във връзка с тези поставени
цели в последните две години влязоха в експлоатация две много
важни придобивки на компанията. SOMA Globe е административна сграда, на първия етаж на
която се намира демонстрационен център. В него се извършват

всички предварителни изпитания
на машините преди тяхната продажба. В него бъдещи клиенти на
компанията могат да се запознаят
с предлаганите модели и техническата характеристика на интересуващото ги оборудване. На всички предлагани флексопечатни
машини, ламинатори, надлъжни
резачки и др. могат да се извършват предварителни тестове с материали на клиента.
През пролетта на тази година беше открит новият двуетажен учебен център Villa Globe, в
непосредствена близост до Soma
Globe. Във Villa Globe е предвидено да се провеждат обучения на
работници, специалисти, клиенти
и партньори на Soma. В сградата
са предвидени зали за редовни
годишни конференции на широк
спектър от печатни и опаковъчни
технологии. Сградата е още един
крайъгълен камък в двадесет
годишната история на компанията в производството на машини
за печат и преработка на материали за гъвкави опаковки и също
така ще бъде използвано за разработване на нови идеи и предлагане на технически решения и
обучение, както за нови, така и за
съществуващи клиенти..
Според инж.Ладислав ВернерГлавен изпълнителен директор на
SOMA Engineering в резултат на
усилията на целия колектив и на
производството на високотехнологични продукти, компанията с
успех завоюва световните пазари
на оборудване за печат и преработка на гъвкави опаковъчни
материали.
Бел.ред.Повече подробности за SOMA Optima ще дадем в
следващия брой на списанието,
след монтажа на машината в
Новемапринт.
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