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Puhdas Itämeri-hankkeelle 
lahjoitus hyvästä paino-
levymyynnistä 2008

Vuosi 2008 on takana ja edessämme on 
vuosi, jonka talouskehitystä ei kukaan uskalla 
arvioida. Me KTA:ssa uskomme hyvälle palvelulle 
ja hyville tuotteille riittävän kysyntää.

Puhdas Itämeri-hanke sai osansa KTA-Yhtiöi-
den vuoden 2008 hyvästä tuloksesta. 

Vuoden 2008 alussa KTA lähti tukemaan John 
Nurmisen Säätiön projektia puhtaamman Itämeren 
puolesta. Tavoitteeksi asetettiin yhden miljoonan painolevyneliön myynti ja yksi sentti 
jokaiselta neliöltä säätiölle. Tavoite ylittyi ja KTA lahjoitti John Nurmisen Säätiön Itä-
meri-hankkeeseen 11 000 euroa.

Jokainen FUJI -levyjen käyttäjä oli mukana hankkeessa. Kiitos panoksestanne! 
Hankkeemme jatkuu tänäkin vuonna, tähtäämmehän yhdessä uuteen lahjoitus-
ennätykseen!

KTA:n liikevaihto tilivuodelta 2008 päätyi 18 milj. euroon. Vallitsevassa markkinati-
lanteessa tulosta voidaan pitää varsin hyvänä. Erityisesti kotimaan myynnissä onnistut-
tiin hyvin, markkinaosuutemme Fuji-painolevyjen kohdalla vahvistui selvästi.

Toivotan kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvää bisnesvuotta 2009. Uskon, että 
yhdistämällä voimamme ja ammattitaitomme, pärjäämme vallitsevissa olosuhteissa myös 
graafisella alalla. Lainaan tässä hyvin pelkistettyä Andy Tributen tammikuussa Agi-semi-
naarissa antamaa neuvoa meille kaikille: PRINT MORE!

Gustaf Diesen
Mitä Fujimpi sen parempi!
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Reach ja KTA-Yhtiöt, 
mistä on kyse?

Fuji investoi tuulivoimaan

Reach on suomeksi: Ohjekokoelma Kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioimisesta ja käyttöluvista. (Regulation concerning Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Mikä tarkoitus Reachilla on?
Tarkoituksena on ensinnäkin kartoittaa kemikaalit, joiden kanssa olemme joka 
päivä tekemisissä töissä ja kotona, ruoassa, vaatteissa, käyttöesineissä, työko-
neissa, hengitysilmassa jne.

Lisäksi asetuksen avulla arvioidaan kemikaalien vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvin-
vointiin ja luontoon ja ohjataan teollisuutta luopumaan vaarallisista aineista lupamenettelyllä ja maksuilla. 
Kun kemikaalit ja niiden tutkimustiedot rekisteröidään, vältytään myös turhilta päällekkäisiltä testeiltä ja tutkimuksilta 

KTA osaa Reach-vastuunsa
KTA-Yhtiöiden rooli Reach-prosessissa on toimia jakelijana. Tuomme siis maahan ja 
myymme koneita, laitteita, tuotteita ja aineita. Meidän velvoitteemme on varmistaa, 
että valmistajilla on Reach-rekisteröinti kunnossa ja että asiakkaat käyttävät myy-
miämme tuotteita siihen tarkoitukseen, johon valmistaja on ne rekisteröinyt.

Suurin päämiehemme, Fuji, on seurannut tarkasti Reachin kehitystä ja osallistunut 
aktiivisesti Reach-keskusteluihin sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Fuji 
ymmärtää vastuunsa graafisen sektorin suurimpana toimijana ja on sitoutu-
nut Reach-tavoitteisiin toimintaansa kehittäessään.

Eniten päänvaivaa tässä aiheuttaa se, että Reach-ase-
tuksen mukaan rekisteröitäviä aineita ovat raaka-aineet, ei-
vät tuotteet. Tämä tarkoittaa sitä, että rekistereistä ei tässä 
vaiheessa löydy meille tuttuja tuotemerkkejä, kuten GU-7 
suojakumi, QR-D1 kehite, PressMax kostutusvedet jne. Sen 
sijaan rekistereihin on merkitty ne raaka-aineet, joista em. 
tuotteet on tehty.

Lisätietoja: reinhard.lindqvist@kta.fi

Fuji on solminut aiesopimuksen tuulivoiman käytöstä ja oman tuulivoimalan rakentamisesta 
Hollantiin Tilburgin tuotantolaitostensa yhteyteen. Tuulivoimala tulee tuottamaan energia-
määrän, joka kattaa 10–20 % Fujifilmin tuotantolaitoksen tarpeesta. Tuulivoimalan ensim-
mäinen vaihe käynnistyy suunnitelmien mukaan vuonna 2011.

Tämäkin hanke osoittaa Fujin vah-
van sitoutumisen ympäristökysymyksiin. 
Sekä Fuji että KTA pyrkivät molemmat 
toimimaanliiketoiminnassaan kestävän 
kehityksen edellyttämällä ympäristöystä-
vällisellä tavalla. 

Tuulivoiman käyttäminen tehtaan 
energialähteenä lisää Fuji -tuotteiden 
arvostusta käyttäjien keskuudessa. Fuji 
-tuotteet ovat luonnollinen valinta ym-
päristökysymyksiin sitoutuneille suoma-
laisille graafisen alan ammattilaisille.

Lisätietoja: juhani.lohilahti@kta.fi
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Pieni paino suuren 
painon kapasiteetilla
Kun pieni paino valitsee toimintastra-
tegiakseen toimia suuren painon kapa-
siteetilla, pitää olla ketterä ja notkea. 
Uusi tekniikka on siksi avainasemassa! 
Violetti Luxelissa on kaksi erillistä levy-
kasettia sekä myös pienten levyjen ohi-
syöttötoiminta, koska painossa on kuusi 
erilaista levykokoa. Tulostimen nopeus 
on 24–30 levyä tunnissa riippuen le-
vyformaatista. Pienuus antaa nopeut-
ta, suuruus tuo volyymit ja toimintavar-
muuden. ”Luxelin jälki on erinomainen”, 
Laine toteaa tyytyväisenä.

Uusi työnkulkujärjestelmä 
Työnkulkujärjestelmäksi Laine valitsi 
uuden Fujifilm XMF:n. ”Sen rippausteho 
ja nykyaikaiset asemointiominaisuudet 
olivat tärkeitä kriteereitä, kun valintaa 
tehtiin”, Laine kertoo. Järjestelmään 
liitettiin lisäksi Epson 4880 sopimus-
vedostimet Rauman, Helsingin ja Viron 
toimipisteisiin. Yrityksessä oli myös ai-
emmin käytössä KTA:n toimittama tu-
lostin.

Suorakampanjoiden 
ketterä toteuttaja
Laine Direct on erikoistunut  suora-
kampanjoiden  toteuttamiseen. ”Kaikki 
printtikampanjaan liittyvät palvelut saa 
suoraan meiltä.  Monipuolinen 
konekanta rotaatioista 
arkkikoneisiin 

ja digitaalitulostimiin, yhdistettynä te-
hokkaisiin jälkikäsittelylaitteisiin ja 
kuorituskoneisiin mahdollistavat  no-
peat ja joustavat  toimitusajat suu-
riinkin kampanjoihin.  Yhdellä soitol-
la hoidamme suorakampanjat vuosien 
kokemuksella: kohderyhmäosoitteistot, 
painamiset, personoinnit, kuoritukset 
ja palautteen käsittelyt. Unohtamatta  
sähköisiä suoran palveluita.”

”Uusin palvelumme on 24/7. Kun 
meille lähettää valmiin painoaineiston 
perjantaina klo 10 mennessä, saa asia-
kas valmiit painotuotteet maanantaina 
tai tiistaina pääkaupunkiseudulle”,  Iiro 
Laine lupaa. 

Laine Directin ja KTA:n kumppa-
nuussuhde on tullut ”miehen ikään”. 
Tänä vuonna 55 vuotta täyttävä Laine 
Direct on ollut KTA:n nk. kokonaisasia-
kas toimintansa alusta lähtien. ” Lait-
teiden lisäksi KTA toimittaa meille  Fuji-
violettilevyjä, kostutusvettä ja veden 
lisäainetta, pölytysjauhetta ja vedostus-
paperit. Arvostan KTA:laisten ammatti-
taitoa ja sitä, että kaikesta alan tekniik-
kaan liittyvästä voi keskustella ja visi-
oida eteenpäin.  Apua ja vinkkejä tulee; 
KTA:laisilta kuulee usein ensimmäisenä 
alan uutuuksista.” 

Kokemus painaa Laine Directissä, 
niin se painaa KTA:ssakin. Laine Directil-

le on tärkeää myös  energian  hyötykäyt-
tö. Painoprosessien synnyttämien hukka-
lämpöjen talteenotto on ollut käytössä 
jo vuosia, eikä nyt asennettu Luxel levy-
tulostin tee poikkeusta.  ”Kaikki tulos-
tus ja kehitysyksiköiden tuottama lämpö 
otetaan talteen ja johdetaan lämmitys-
järjestelmään.  Näin säästämme vuosi-
tasolla huomattavan määrän energiaa ja 
tietysti mikä tärkeintä, kuormitamme vä-
hemmän luontoa.”

”Turha sitä kierrellä ja kaarrella – 
sanomme sen mieluusti suoraan. Olem-
me nopea, joustava ja hintalaadultaan 
erinomainen kumppani erikokoisten 
myyntiä lisäävien kampanjoiden toteu-
tukseen.  Toimipisteet Helsingissä, Rau-
malla ja Järvenpäässä on valjastettu 
asiakaspalveluun ja nopeisiin toimituk-
siin. Koneet ja laitteet? Ne ovat KTA:sta 
totta kai!”.

Etävedostin Epson 4880 on arvoisessaan 
historiallisessa ympäristössä. Laine Directin 
Helsingin toimisto toimii vanhassa toimisto-
tiloiksi saneeratussa Sinebrychoffin 
panimossa osoitteessa Bulevardi 44.
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Laine Directille uusi 
Fuji Luxel V6 CTP-levytulostin

Laine Direct 
ympäristö-
järjestelmä

Annette Lindahl

Raumalainen Laine Direct Oy tilasi KTA:lta heinäkuun alussa 
uuden Fuji Luxel V6 automaattisen levytulostusjärjestelmän. ”Uusissa 
laitehankinnoissamme painaa laatu ja laitevalmistajan ja -toimittajan 
ammattitaitoinen ja vastuullinen toiminta. Tärkeitä olivat myös 
keskustelut tutun KTA:n yhteyshenkilön kanssa laitehankinnan tullessa 
ajankohtaiseksi. Samanlaista palvelua valveutuneet asiakkaammekin 
edellyttävät meiltä”, kertoo toimitusjohtaja Iiro Laine. 

Yrityksemme ympäristöjärjestelmä 
noudattaa ISO 14001-periaatteita. 
Painotuotteiden valmistusprosessissa 
noudatamme seuraavia kestävän kehi-
tyksen periaatteita:

kukka tuotteita. 

kasviöljypohjaisia ja myrkyttömiä. 

ongelmajätelaitokselle. 
-

töön.

kaukolämpölaitokselle. 
-

telaitokselle. 
-

rätettäviä ns. vaihtoliinoja. Kont-
toripaperijäte toimitetaan uusio-
käyttöön.

metalli- ja yhdyskuntajäteastioi-
hin.

teollisuusministeriön hyväksymä 
energiakatselmus. Toimitiloihin on 
rakennettu energiaa säästävä läm-
mön talteenottojärjestelmä sekä 
tuotantolaitteiden hukkalämpöä 
hyväksi käyttävä ilmastointijärjes-
telmä.
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PunaMusta hankki Nurmeksen ark-
kipainoonsa B3-arkkioffsetin rinnalle 
Xerox 700 B3 digipainolaitteen. ”Han-
kinta oli asiakaskunnan töiden järkevän 
tuottamisen kannalta välttämätön. Xe-
rox 700 täydentää konekantaamme ja on 
hyvä työväline”, kertoo kirjapainonjoh-
taja Esa Nykänen. 

”Kahden painomenetelmän asetta-
minen vierekkäin on järkevää”, Nykänen 
perustelee hankintaa. Nyt voimme valita 
tuotantokoneen digin ja offsetin välillä 
painosmäärän  ja toimitusajan suhteen 
tuotannollisesti tehokkaasti ja tietenkin 
samalla tarjota asiakkaillemme laajem-
man palvelukonseptin.”

Xeroxin laatu sopii 
vaativalle
”Xeroxin laatu oli juuri niin korkea, kuin 
mitä oli lähdetty hakemaan. Asennus ja 
koulutus sujui mallikkaasti. Tyytyväisiä 
ollaan”, Nykänen toteaa.

Kokonaisasiakkuus 
tuo tulosta
PunaMusta täyttää kohta 110 vuotta ja 
KTA:lla on ensi vuonna ensimmäinen 
vuosisata täynnä. ”PunaMusta on ollut 
KTA:n asiakas aivan KTA:n alkutaipaleel-

ta lähtien. Kyllä me tunnemme toisem-
me ja tästä kumppanuudesta on var-
masti molemmille yrityksille etua”, Esa 
Nykänen tuumaa vuosisadan mittaisesta 
yhteistyöstä.

”KTA:sta olemme hankkineet Fuji 
CTP-tulostimet, levyt, tarvikkeet ja nyt 
viimeisimpänä tämän Xeroxin. Luonnol-
lisesti PunaMusta hyötyy kokonaisasiak-
kuudesta sekä taloudellisesti että laa-
dullisesti. Laatu merkitsee tässä esim. 
nopeaa palvelua ja säännöllistä yhtey-
denpitoa. Saamme tietoa laitteiden, oh-
jelmien ja menetelmien kehityksestä. 
Se seikka, että molemmat yritykset ovat 
toimineet näin pitkään jos mikä on osoi-
tus syvästä graafisen alan ja sen loppu-
asiakkaiden tarpeitten ymmärtämisestä. 
Liiketoimintaa pitää kehittää osaavan 
kumppanin kanssa”, Esa Nykänen toteaa. 

”PunaMustassa kunnioitetaan perin-
teitä ja hyödynnetään alan viimeisintä 
tekniikkaa ja parhaita koneita. KTA:lla 
on uusia ideoita, he seuraavat tiiviisti 
alan kehitystä ja palvelu toimii hyvin”, 
Nykänen sanoo. PunaMusta tunnetaan 
korkeasta laadusta, kilpailukykyises-
tä hinnasta, joustavuudesta ja henkilö-
kohtaisesta palvelusta asiakkaan omalla 
kielellä.

Xeroxin ääressä kirjapainojohtaja Esa Ny-
känen,  tuotantopäällikkö Kari Nevalainen sekä 
operaattorit Jouni Kuittinen ja Laura Tuovinen

PunaMusta
PunaMusta on yksi Skandinavi-

an nykyaikaisimmista ja monipuoli-
simmista painolaitoksista. Jo vuodes-
ta 1899 lähtien PunaMusta on val-
mistanut asiakkailleen korkealaatui-
sia painotöitä.

PunaMusta Oy on osa Pohjois-
Karjalan Kirjapaino -konsernin kir-
ja- ja tarrapaino-toimialaa. Konsernin 
liikevaihto ylittää 85 miljoonaa eu-
roa ja sen palveluksessa on noin 500 
graafisen alan ja viestinnän ammatti-
laista. Emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n osake noteerataan poh-
joismaisessa pörssissä.

Kahdeksan heatset-rotaation, 
viiden arkkipainokoneen ja sanoma-
lehtirotaation kapasiteetilla synty-
vät niin lehdet, esitteet kuin suora-
markkinointituotteetkin.

Monipuoliset jälkikäsittelymah-
dollisuudet kuten UV- ja dispersio-
lakkaukset, stiftaus, liimasidonta, 
inkjet-osoitteistus ja monipuoliset 
liitteistysmahdollisuudet merkitsevät 
asiakkaalle viimeisteltyjä tuotteita ja 
monia mahdollisuuksia painotöidensä 
toteutukseen.

PunaMustan toiminnan pääpaino 
on tukevasti Suomen markkinoilla, 
vientiasiakkaiden osuus kasvaa kui-
tenkin jatkuvasti. Painamme itään ja 
länteen 30 %:lla liikevaihdostamme 
vuosittain.

Arkkioffset ja digipaino täydentävät toisiaan

PuMu valitsi suosikkinsa:
Xerox 700 – näppärä ja 
tehokas digipainolaite

Annette Lindahl

Xerox 700 täydentää konekantaamme ja on hyvä työväline”, kertoo kirja-
painonjohtaja Esa Nykänen
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Uusien l-e-v-e-i-d-e-n tulosteiden 
Epson-standardi on täällä 
Epson Stylus Pro GS6000 
64 tuumaa leveät, laadukkaat 
ja kestävät tulosteet

Epsonin ensimmäinen 64-tuumainen tulostin, jossa on 
Epsonin kehittämä kahdeksanvärinen liuotinpohjainen muste-
sarja. Erinomaiset, pitkäikäiset ja väreiltään täydelliset tulos-
teet sopivat myös ulkojulisteisiin. 

Uusi leveiden tulosteiden Epson-standardi. Kuvat kuivuvat 
nopeasti ja kestävät pitkään sekä päällystetyillä että päällys-
tämättömillä materiaaleilla, kuten vinyylipinnoilla. Epson Sty-
lus Pro GS6000 sopii erinomaisesti näyttelygrafiikoiden, opas-
teiden ja valokuvien sekä taidetöiden tulostamiseen. 

Maksimitulostustarkkuus on jopa 1440x1440dpi ja nopeus 
jopa 25,2 m²/h. Tulostimessa käytetään uusia 950 ml:n Epson 
UltraChrome™ GS -mustepatruunoita. Kahdeksan eri väriä ta-
kaavat laajan värintoiston. 

MyEpsonPrinter:
Epson Stylus Pro GS6000:n mukana tulee ilmainen kolmen 
vuoden MyEpsonPrinter-tilaus. Saat lisätietoja myEpsonPrin-
ter-palvelusta: http://www.myepsonprinter.eu/

Kierrätysohjelma: 
Epsonilla on uusi tyhjien mustepatruunoiden ja hukkavärisäi-
liöiden kierrätysprosessi, joka sisältää ilmaisen noudon asiak-
kaan luota. 

Epsonin kierrätysohjelma: http://content.epson-europe.
com/environment/collectandrecycle/

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Vaikuttavat, kestävät kuvat: nopeasti kuivuvat ja naar-
muuntumattomat tulosteet kestävät kauan
Ulkokäyttöä kestävät tulosteet: tulosteet kestävät vettä 
ja UV-säteitä*
Luonnollista laatua: tulostustarkkuudella 1440x1440dpi ja 
pienellä 3,7 pikolitran pisarakoolla todenmukainen lopputulos
Nopeus: tulosta jopa 25,2 m2:n tuntinopeudella julistetu-
lostustilassa Epsonin muuttuvan pisarakoon ja MicroWeave-
rasterointitekniikoilla
Ympäristöystävällinen: Epsonin liuotinpohjaisista musteis-
ta ei erity haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joten kevyt tuu-
letus riittää
Monipuolinen paperinkäsittely: tukee jopa 30 kg:n rullia 
ja automaattista paperinsyöttöä
Nopea liitettävyys: vakiovarusteena Giga-Ethernet ja USB 2.0
Helppokäyttöinen ja hallittava: suuri LCD-näyttö, Epsonin 
maineikas käyttöliittymä ja hälytysvalo. Laitteen huoltotar-
ve on pieni. Päivittäiset huoltotoimenpiteet eivät ole tar-
peen, vaikka laite käyttää liuotinpohjaista mustetta. 

*Laminointia suositellaan silloin, kun tulosteet ovat alttiita 
voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle ja hankaukselle. 

Näyttelygrafiikoiden, opasteiden ja 
valokuvien sekä taidetöiden tulostamiseen.
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Tulosta mille vain, mitä vain!
Markkinoiden myydyin tulostin
Fujifilm Acuity Advance 
HD 2545

Markkinoiden myydyin tulostin! Tulosta mille vain, mitä vain!
Acuitylla teet tulosteita, joissa vain mielikuvitus on rajana!

Markkinoiden myydyin tulostinmalli on tällä hetkellä
Fujifilm Acuity Advance HD 2545. Se on parannettu versio Acuity 
HD 2504 UV-tulostimesta. Acuity Advancen tulostusresoluutio on 
jopa 1440 dpi:tä ja maksimi nopeus 22 m2 tunnissa.

Advance on ensimmäinen oikea highres UV-tulostin, jonka 
saa myös valkoisella värillä varustettuna. Valkoinen väri voidaan 
tulostaa CMYK-värien alle, päälle tai väliin!

Mainoskampanjan kaikki materiaalit 
yhdellä laitteella
Haluaisitko täyttää asiakkaasi mainonnan tarpeet entistä täy-
dellisemmin ja tuottaa heille kaiken mitä kampanja tarvitsee? 
Bannerit, julisteet, valomainokset, mainostelineet – Fujifilm 
Acuity on tulostin joka täydentää työnkulkusi.

Korkea tulostuslaatu vähemmällä värimäärällä
Acuity Advancen käyttämät greyscale-tulostuspäät ovat uu-
sinta teknologiaa ja pystyvät tulostamaan muuttuvaa piste-
kokoa toisin kun useimmat UV-tulostimet, jotka tulostavat 
vain yhden kokoista pistettä. Muuttuva pistekoko mahdollis-
taa ennennäkemättömän kuvanlaadun UV-tulostimella. Va-
riable drop -teknologia käyttää 35 % vähemmän väriä kuin 
perinteinen tulostustekniikka, jossa käytetään aina saman-
kokoista pistettä.

Huikea kohdistettavuus
Acuity Advancen tulostustasossa on alueisiin jaettu imu, joka 
pitää tulostettavan materiaalin tiukasti paikallaan tulostuksen 
aikana. Tämä mahdollistaa tarkan kohdistuvuuden päällekkäis-
tulostuksissa reunasta reunaan.

Tulosta mille materiaalille haluat!
UV-valolla kovetettava väri tarttuu mihin tahansa pintaan. 
Tasotulostuksessa levymateriaali voi olla 48 mm paksua; rul-
lalta rullalle -optiolla jopa 220 cm leveälle rullamateriaalille. 
Acuityn korkea resoluutio soveltuu erinomaisesti myös lenticular-
tulostukseen, jossa tulostetaan kol-
miulotteisia kuvia suoraan linssikal-
voon.

Acuity HD2545 X2 
isommalla tulostustasolla
Uuden X2-mallin kaksinkertaistunut 
tulostuspinta-ala mahdollistaa tulos-
tuksen levyllä aina 3,05 m x 2,5 m 
saakka.

Kysy lisää: markku.rajala@kta.fi, 
puh. (09) 7590 7213

Tulostaa 
myös 

valkoisen
värin!
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Sanomalehti The Guardian käyttää XMF C-Fit kuvanparannustyökalua digitaalis-
ten kuvien laadun ja värin automaattiseen paranteluun. Ohjelma vähentää samalla 
manuaalisen käsittelyn tarvetta ja huolehtii myös värinhallinnasta sekä kuvanlaadun 
yhdenmukaistamisesta.

XMF C-Fit käsittelee noin 40 prosenttia sanomalehden päivittäisestä kuvatuo-
tannosta mukaan lukien TV-oppaan kuvat, pienemmät kuvat ja kasvokuvat. Sen tu-
loksena kuvatiimille jää huomattavasti enemmän aikaa keskittyä manuaalista työ-
tä ja erikoiskäsittelyä vaativien, kuten myös liitteisiin menevien kuvien käsittelyyn. 
Tämän ansiosta sanomalehden laatutaso on voitu säilyttää ja kuvankäsittelyn taso 
on parantunut.

Erillinen, XMF -tuoteperheeseen kuuluva ohjelmisto, XMF C-Fit säätää 
kuvalaadun automaattisesti kohdalleen ennen painamista.

XMF C-Fit:ia käyttävät kuvatoimistot, kustantamot, sanomalehti- 
ja aikakauslehtipainot.

XMF C-Fit sopii käytännössä kaikille, joiden kustannus- tai aikatau-
lusyistä ei kannata käsitellä kuvia yksi kerrallaan PhotoShopissa.

The Guardian on vuonna 1821 perustettu brittiläinen sanoma-
lehti, jonka omistaa Guardian Media Group -yhtymä. Sen levikki 
on noin 345 000.

Fujin XMF C-Fit automatisoi kuvankäsittelyä
The Guardian sanomalehden 
kuvankäsittely tehostui 40 % 
Fujifilmin automaattisella 
XMF C-Fit kuvanparannus-
ohjelmalla

Automaattisen kuvankäsittelyn job-ticket 
asetuksia voidaan vertailla keskenään XMF 
C-Fitin client-ohjelmalla.

Fujin Image Intelligence™ parantaa kuvia au-
tomaattisesti. Lisätietoa netissä: http://www.
fujifilm.com/image_intelligence/index.html
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Dave Kirwan, The Guardian -lehden repron johtaja, 
sanoo: ”Olemme huomanneet, että Fujin työkalu pait-
si tuottaa parempia värejä, se on myös intuitiivinen ja 
helppo hallita. Se voidaan räätälöi-
dä yksittäisen sanomalehden tarpei-
siin sopivaksi. Olemme panostaneet 
työjonojen luomiseksi yleisimmille 
kuvatyypeille, kuten ‘henkilökuva’, 
‘maisema’ ja ‘urheilu’, ja saamme ne 
näin automaattiseen käsittelyyn. 
Sen jälkeen olemme pystyneet tuot-
tamaan kuvia varsin nopeasti.”

Kuvatoimituksen 
järeä apuväline
Fujin XMF C-Fit on täysin integroitu 
The Guardian -lehden toimitukselli-
seen kuvaprosessiin. Kuvat sijoite-
taan ensin InDesign-sivulle, jonka 
jälkeen ne skaalataan, rajataan ja lähetetään sit-
ten asianmukaiseen työjonoon prosessoitavaksi. 
C-Fit käsittelee kuvat automaattisesti ja palaut-
taa ne nopeasti takaisin sivulle.

Kuvanparannusohjelmaa käytetään kuvatiimin 
aputyökaluna, ja se korjaa toimitusjärjestelmästä tulevat valokuvat automaattisesti 
parhaalle mahdolliselle laatutasolle sanomalehtiyksikköä varten. Tämä käsittää kaik-
ki kuvat, jotka vaativat tavallisimpien ongelmien – kuten väärän valotuksen, värien 

tai koon – korjaamista.
 Yksi Fujin XMF C-Fit 

-ohjelman eduista on 
nopeus, jolla kuvanpa-
rannusprosessi auto-
maattisena toimii. Kir-
wan selittää: ”Laskel-
miemme mukaan kuva, 
jonka manuaalinen kä-
sittely vaatisi jopa tun-
nin, voidaan valmistaa 
nyt vain kahdessa mi-
nuutissa XMF C-Fit -oh-
jelman avulla.  Ohjelma 
on kätevä työkalu, jos-
ta on tullut kiinteä osa 
tuotantoprosessiamme. 

Automatisoimalla tietyt prosessit olemme voineet säilyttää korkean vaatimustason – 
mikä on ominaista The Guardian -sanomalehdelle – ja samalla virtaviivaistaa tuotan-
toamme. Olemme todella tyytyväisiä ohjelmaan.”

Lisätietoja: barry.brown@kta.fi

Rauman 
Ammattiopistolle 
Xerox 700 digipainokone 
sekä XMF -työnkulku
Rauman Ammattiopisto tilasi KTA:lta 
uuden Xerox 700 digitaalisen painoko-
neen tiukan tarjouskilpailun jälkeen. 
Laitetarjoukset pyydettiin loppuvuodesta 
kaikilta merkittäviltä laitetoimittajilta.  
Oleellista hankkeessa oli offset-tasoinen 
painojälki, riittävä nopeus myös paksum-
milla materiaaleilla, monipuoliset on-line 
jälkikäsittelymahdollisuudet ja riittävän 
tehokas RIP. 

KTA:n toimittama laitteisto koostuu 
Xerox 700 painoyksiköstä, 4000 arkin 
kapasiteetin omaavasta SRA3 paperialus-
tasta, BookletMaker jälkikäsittelylaitteis-
tosta ja FreeFlow PrintServer RIP yksi-
köstä. Monipuoliset personointitoiminnot 
tehdään XMPie uDirect-ohjelmistolla. 

Samassa yhteydessä päivitettiin prep-
ress-työnkulku Fuji XMF Adobe Print 
Engine -tasoiseksi. Tällöin voidaan 
samasta työnkulusta ohjata kaikkia siihen 
liitettyjä laitteita; Xeroxin lisäksi KTA:n 
jo aiemmin toimittamia Luxel T-6300 CTP 
-tulostinta sekä Epson 7600 vedostulos-
tinta. 

Lisätietoja: ari.enroth@kta.fi

Kirjoprintille 
Fuji Luxel V6 SAL
Vantaalla toimivalle Kirjoprint Oy:lle 
asennettiin joulukuussa Fuji Luxel V6 SAL 
CTP-tulostusjärjestelmä. Laitteisto sisäl-
tää automaattisen levynlatauksen, väli-
paperinpoiston, rei’ityksellä varustetun 
violet-tulostusyksikön, kehityskoneen ja 
stakkerin. Laitteistolla pystytään tuotta-
maan 30 B3 levyä tunnissa. 

Levytulostusjärjestelmän työnkuluksi 
asennettiin samalla Adobe Print Engine 
2 teknologiaa edustava Fuji XMF 2.0 
-työnkulku. XMF on yhteensopiva kaik-
kein uusimpien PDF tallennusformaat-
tien kanssa, mikä olikin tärkeä seikka 
Kirjoprintin hankinnassa. Uusi Fuji -jär-
jestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen 
Lotem 400- ja Brisque -järjestelmän.

Lisätietoja: ari.enroth@kta.fi

Lisätietoa: www.kta.fi, puh. (09) 759 071

Optimi musta-valkokuva 
värikuvista.

Vähemmän korkealaatuisella 
paperilla Fujin värihallinta 
parantaa värikuvaa.
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Ekoteko!
Savon Sanomat Kuopio 
otti käyttöön ympäristöä 
säästävän painolevyn

Uusi prosessi on ympäristöystävällisempi kuin aikaisem-
pi. LowChem tuotannossa kemiallisen jätteen määrä laskee 
puoleen aikaisemmasta. Vedenkulutus vähenee murto-osaan, 
jutussa kerrotaan.

KTA:n Timo Joutsen ja Fujin Hans Allard käynnistivät Leh-
tiseppien Kuopion painossa uudet laitteet. Päivä oli merkittä-
vä myös Fujille, koska kyseessä oli ensimmäinen sanomalehti 
Euroopassa. Hans Allardin mukaan ympäristöseikat ovat tär-
keitä taloudellisia kysymyksiä. Allard totesi vesimaksujen ole-
van todella kovia muualla Euroopassa, ainakin sivistyneissä 
maissa, joissa jätteitä ei lasketa viemäriverkostoon.

Uusi teknologia on helppokäyttöinen
Kuopion painon kehityspäällikkö Vuorinen kertoo artikkelissa, 
että talous- ja ympäristöasioiden lisäksi LowChem teknologi-
assa korostuu helppous. Muun muassa laitehuolto ja tuotanto-
prosessi yksinkertaistuvat. Hän toteaa lisäksi, että työskentely-
ympäristökin paranee, sillä kemiallisten aineiden väheneminen 
tarkoittaa myös hajujen vähenemistä.

KTA:ssa uskotaan, että valtaosassa Suomen lehdistä tullaan 
siirtymään uuteen tekniikkaan parin vuoden sisällä. ”Fujin uusi 
teknologia on herättänyt runsaasti kiinnostusta”, kertoo Jari 
Ihanainen KTA:sta.

Lehtisepät Oy:n Kuopion painolla otettiin helmikuussa ensimmäisenä Euroopassa käyttöön 
Fujin ympäristöystävälliset LowChem painolevyt ja siihen liittyvän prosessin, kertoo Savon 
Sanomien Iikka Taavitsainen lehden taloussivuilla Lauantaina 28.2.2008. Tuotantopäällikkö 
Sauli Vuorinen on jutun mukaan tyytyväinen laitteeseen ja levyjen toimintaan. 

Fuji LowChem prosessi ja PRO-VN levyt Savon Sanomille

KTA:n Timo Joutsen (vas) ja Fujin Hans Allard käynnistivät Lehtiseppien Kuopion painossa uuden ja aikaisempaa 
ympäristöystävällisemmän prosessin 26.2.2009.
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Automated Colour Quality Suite-ratkaisun ansiosta pai-
namispalveluita tarjoavat voivat nopeuttaa painokoneen käyt-
tökuntoon asettamista ja parantaa väritasapainoa- ja vastaa-
vuutta. Lisäksi ratkaisu vähentää käyttäjän tekemiä virheitä 
automaattisten ominaisuuksien avulla.

“Vaatimukset värikuvien laadun suhteen ovat kasvussa,” 
sanoo KTA:n osastopäällikkö Barry Brown. “Automated Colour 
Quality Suite-ratkaisun hyödyntämistä tuotantojärjestelmissä 
on laajennettu. Näin nykyistä useammat painot voivat tuottaa 
korkealaatuisia, kaikkein suurinta tarkkuutta ja värien luotet-
tavuutta vaativia painotöitä, kuten valokuva-albumeita, yri-
tysesitteitä ja markkinointimateriaalia.”

Uusia ominaisuuksia
Uudet ominaisuudet ovat mahdollisia integroidun spektrofo-
tometrin ansiosta. Laite mittaa vedosten väriarvoja Xeroxin 
7000AP/8000AP -järjestelmien paperiradalla. Profiilien luon-
nista vastaavaa tekniikkaa on parannettu, jotta lopputuotok-
siin saadaan aiempaa tarkempia ja tasapainoisempia värejä, 
tarkempia varjostuksia ja pehmeämpiä korostuksia.

Xerox on lisännyt ratkaisuun myös kiiltoa hallinnoivan 
ominaisuuden (Variable Gloss Management), jolla vähennetään 
tummien värien kiiltoa digitaalisissa painotöissä. Kirjapainot 
voivat säätää minkä tahansa painotyön kiiltoa ja ulkoasua ha-
luamalleen tasolle.

Uutta teknologiaa otettiin ensimmäisenä käyttöön Xeroxin 
iGen3® 90 ja 110 -digitaalisten tuotantojärjestelmien sarjas-
sa. Tekniikkaan kuuluu:

-
taa varjojen ja korostusten tarkkuutta ja mahdollistaa aiempaa 
paremman kuvan muuntamisen. Se voi myös tarkasti emuloida 
offset-painojen väristandardeja.

Xerox on julkistanut digitaaliset DocuColor® 7000AP/8000AP ”Gold”-painokoneet. 
Järjestelmät sisältävät uuden värienhallintaohjelmiston, joka varmistaa aiempaa 
yhdenmukaisemman kuvanlaadun ja tuo runsaasti lisää tuottavuutta.

Xeroxin uudet ”kultasarjan”
digitaaliset painokoneet 
yhdistävät kuvanlaadun ja 
tuottavuuden edut

tarpeen, vähentää värien epäjohdonmukaisuuksia, joita aihe-
uttavat lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelut sekä päivittäin 
käyttö. Kalibrointi voidaan ajastaa siten, että se käynnistyy 
automaattisesti tiettyjen käyttötuntien tai sivumäärien jäl-
keen tai sitten, kun nykyinen painotyö päättyy.

-
tone-lisensoitujen värien tarkkuuden painokoneissa. Järjestel-
mä käytännöllisesti katsoen tekee käyttäjän säädöt tarpeetto-
miksi, jotka voivat riippua visuaalisesti, subjektiivisesti arvi-
osta. Siten painotöille tulee viikossa useita tunteja lisää tuot-
tavuutta, erityisesti niiden käyttäjien kohdalla, joilla ei ole 
kokemusta värien hallinnoinnista.

Uudet ”Gold” tuotantojärjestelmät sisältävät myös Xeroxin 
uuden FreeFlow 7.0 -tulostinpalvelimen ja FreeFlow Express to 
Print Software -ohjelmiston.

FreeFlow-tulostinpalvelimen versio 7 on yhtiön tehokkain 
tulostinpalvelin ja sisältää kehittyneet värinhallintaominai-
suudet, intuitiivisen käyttöliittymän ja muokattavat turvaomi-
naisuudet. FreeFlow Express to Print Software -ohjelmisto lisää 
tuottavuutta ja tehokkuutta automatisoimalla säännöllisesti 
toistuvat painotyöt ja rutiininomaiset valmistelutehtävät.

Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP -järjestelmät tuottavat 
70 tai 80 A4-painopintaa kaikilla paperilaaduilla.

Saatavuus
Xeroxin DocuColor 7000AP/8000AP “Gold” on saatavilla välit-
tömästi. DocuColor 7000/8000 -järjestelmät, joissa on Xeroxin 
FreeFlow 7.0 -tulostinpalvelin, voidaan 
päivittää “Gold”-versioon.

Lisätietoja: Barry Brown 
ja Ari Enroth
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Kolmannen sukupolven Fuji PRO-T, pienten
ja keskisuurten painojen oma levy

Kemian-
kulutuslaskuri

www.kta.fi

Muutaman vuoden markkinoilla olleet Fujin prosessivapaat PRO-T thermal-le-
vyt toimivat moitteettomasti eivätkä likaa painokoneen kostutusjärjestelmää. Levyn 
tuottavuus on samaa luokkaa kuin tavallisen LH-PJE ther-
mal-levyn, mutta kehityskonetta ei tarvita. Euroopassa 
käytetään yli 100 000 m2 kuukaudessa ko. levyä. Suomes-
sa kiinnostus PRO-T levyä kohtaan on vahvassa nousussa.

Levy viedään CTP-tulostimelta suoraan painokoneelle 
ja valottamaton kalvo poistuu värin mukana painokumilta 
paperille. Noin 10–20 painoarkkia ja vesi/väri-tasapaino 
on saavutettu ja painaminen voidaan aloittaa.

Kustannuksiltaan PRO-T levy on kilpailukykyinen pie-
nissä ja keskikokoisissa painoissa. Säästetään tilaa ja 
huoltoaikaa kun kehityskonetta ei enää tarvita. 
Painolaatu vastaa parasta mahdollista 
lopputulosta, pisteentoisto 1–99 %. 
PRO-T on vastaus vihreisiin arvoihin.

Lisätietoja: juhani.lohilahti@kta.fi

Kemiattomien kysyntä 
voimakkaassa kasvussa!!
Vahvasti toimivat
prosessivapaat ja 
kemiattomat 
levytLisätietoa: www.kta.fi, puh. (09) 759 071

www.presssign.com
Suositulle painon laa-
dunvalvonta ohjelmalle 
pressSIGN:lle on avattu 
oma sivusto, jolta löytyvät 
ladattavat ohjelma-
päivitykset ja demo-
asennustiedostot.
pressSIGN -ohjelma on jo käytössä kym-
menissä johtavissa suomalaisissa paino-
taloissa. Käyttökokemukset ovat olleet 
erittäin positiivisia. pressSIGN -ohjel-
masta löytyy myös Pro-versio käytettä-
väksi Heidelbergin ja Komorin painoko-
neiden automaattisten mittalaitteiden 
kanssa. pressSIGN -ohjelma mittaa pai-
netun laadun verrattuna ISO standar-
diin, testipainatuksissa ohjelma laskee 
värin kuivumisen ja tallentaa levytulos-
timen kalibrointikäyrän suoraan tulos-
timen rippiin. Kevään aikana tulossa on 
myös tietokantapohjainen versio.

Lisätietoja: markku.rajala@kta.fi, 
(09) 7590 7213

PARMETOL SL 60 
kostutuksen 
desinfiointiin
Fujifilm Pressmax tuoteperheeseen on 
lisätty uusi tehokas kostutuslaitteis-
tojen ja osmoosilaitteiden desinfioin-
tiaine

Parmetol SL 60:lla puhdistat tehok-
kaasti ja nopeasti mikro-organismit 
kostutusjärjestelmästä. 

Se soveltuu erityisesti sanomaleh-
tipainamiseen, koska paperikuitujen ja 
massiivisen kostutusjärjestelmän takia 
bakteereilla on paljon kasvualustaa. 
Parmetol SL 60 voidaan lisätä painami-
sen jälkeen suoraan kostutusveteen. 

Kyseessä on tehokas sterilointiaine, 
joten sen kanssa täytyy noudattaa kaik-
kia turvamääräyksiä.

Tuotenumero. 143821 
Pakkaus 10 kg 
Tuotenumero: 146050
Pakkaus 10 x 1 kg 
Lisätietoja: simo.kanniainen@kta.fi, 

puh. (09) 7590 7223



Xerox laite- ja 
materiaaliuutisia
Drupassa esitelty iGen 4 digipainoko-
netta on myyty Eurooppaan syys–joulu-
kuun välisenä aikana jo 60 kpl. 

”Uutena” mallina myyntiohjelmaan 
tulee tehdaskunnostettu iGen 3 clas-
sic. Vaihdoissa tulleista iGen kolmosista 
uudistetaan kaikki kuluneet osat, itse 
laiterunko siistitään uudenveroiseksi ja 
tarjotaan asiakkaille tehdaskunnostet-
tuna. Huoltohinnoittelussakaan ei ole 
”vanhan koneen taakkaa”, vaan siinäkin 
on kohtuus otettu huomioon.

Mallista 8000 tulee 8000 AP Gold,
jossa on laadunvalvonnassa inline 
-spektrofotometri ja uusi Fujin kehit-
tämä ohjelmallinen painopinnan kiillon-
hallinta.

X 700 on ollut todellinen myynti-
menestys. Drupa -esittelyn jälkeen sitä 
on myyty jo 1700 kpl kuuden kuukau-
den aikana. Xerox 700:n on tulossa myös 
uusi lisälaite jälkikäsittelyyn: inline 
-muovi-kampalaite ja etureunaleikkuri.

Lisätietoja laitteista: 
ari.enroth@kta.fi, 040 544 5893

Materiaalipuolella valikoimaa kasva-
tetaan uusiopapereilla, kuorilla ja jopa 
kahvallisilla messukasseilla. Suositun ja 
huippulaatuisen Colotechin pakkausta 
visuaalista ilmettä uusitaan.

Uutta tietoa myös ympäristöasioista 
Xerox Colotech+ papereissa. Colotech+ 
laatikoissa on nyt uuden brändin lisäksi 
seuraavat symbolit grammapainoista 
riippuen:

EU kukka – 90gsm, 100gsm, 120gsm 
ja 160gsm.

Joutsenmerkki – 90gsm, 100gsm, 
120gsm ja 160gsm.

FSC – 90gsm, 100gsm ja 120gsm
PEFC – 200gsm – 280gsm. 
Lisätietoja materiaaleista: reinhard.

lindqvist@kta.fi, 0400 426 245
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Nyt Suomessa!
Ensimmäiset Fujin LowChem siviili- ja sanomalehtiasiakkaat Suomessa aloit-

tivat tuotantoajot helmikuussa. LowChem polymeerilevyille on oma pesukoneen-
sa, jossa yksi pesuliuos pesee ja kumittaa levyn. Vesihuuhtelua ei uusissa koneis-
sa tarvita. Nykyiset kehityskoneet voi modifioida LowChem levyille, mutta pesun 
jälkeinen huuhtelu ja kumitus ovat tarpeen. Molemmissa tapauksissa tuoresteena 
käytetään vettä.

Verrattuna nykyiseen polymeerikemiaan, LowChem viimeistelyaine on ym-
päristöystävällinen ja tuorestetaan vain vedellä. Suurimmat säästöt saavute-
taan pienenevänä yliheittokemiana ja huuhteluveden jäädessä pois. Ainoas-
taan kehitystankissa oleva pesuaine/kumi on toimitettava keräilyyn.

Kaikki nykyisiä violettipolymeerilevyjä valottavat tulostimet voi muuttaa tu-
lostamaan uusia LowChem levyjä. Pisteentoisto ja painoskestävyys ovat ainakin 
yhtä hyvät kuin nykyisissä levyissä. Vaihto LowChem levyihin on ajankohtainen 
viimeistään silloin, kun uusitaan CTP-linjaa tai kehityskonetta.

Lisätietoja: juhani.lohilahti@kta.fi

Säästä kustannuksia 
ja ympäristöä!
LowChem 
polymeerilevyt 
siviili- ja sanoma- 
lehtituotantoon 
PRO-V ja PRO-VN

Lisätietoa: www.kta.fi, puh. (09) 759 071

HUOM!
PRO-V

violettilevyt 
varastossa!

Nyt
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Etsiipä graafisen alan yritys sitten uusia mahdollisuuksia 
kasvattaa liikevaihtoa tai keinoja pienentää kuluja, uusi Xerox 
700 Digitaalinen väripainokone on oikea ratkaisu. Se on aito 
tuotantotason laite, jonka avulla päästään helposti digitaali-
sen painamisen alkuun. Xerox 700 tarjoaa kaiken tarvittavan, 
jolla voidaan ottaa osuus räjähdysmäisesti kasvavasta digitaa-
lisesta väripainamisesta.

Xerox 700:n suorituskyky on vailla vertaa. Tämä erittäin 
monipuolinen laite tarjoaa helppokäyttöistä tuottavuutta ja 
toimii luotettavasti päivästä toiseen. Painomateriaali voi olla 
pinnoitettua tai pinnoittamatonta ja jopa 300 gsm. Nopeu-
tensa (70 A4 painopintaa/min), sekä paperinkäsittely- ja vii-
meistelyominaisuuksiensa ansiosta laitteella voidaan tuottaa 
laaja valikoima monipuolisia painotuotteita mm. satulanidot-
tuja vihkoja, luetteloita, käyttöohjeita, kolmiosaisia esitteitä, 
erilaisia postikortteja, kirjekuoria, suorapostituskirjeitä, valo-
kuva-albumeja ja paljon muuta.

Erinomainen kuvanlaatu ja muuntautuva ratkaisu
Digitaalisen Xerox 700 -väripainokoneen tulostustarkkuus on 
huikeat 2400 x 2400 dpi. Siinä hyödynnetään Xeroxin paten-
toimaa väriaineteknologiaa (Emulsion Aggregation (EA) To-
ner). Keksintö parantaa täysvärisivujen kuvanlaatua nopeis-

sakin painotöissä. 
EA Tonerin ansiosta 
voidaan painaa huippulaaduk-
kaat harmaasävyt, tasaiset väriliu’ut ja tarkat 
varjojen yksityiskohdat. Jälki on mattamainen – kuten offset-
painossa. Ympäristöystävällinen EA Toner kuluttaa myös taval-
lista vähemmän energiaa sekä valmistuksessa että tulostuk-
sessa ja vähentää näin ympäristövaikutuksia.

Xerox 700 on muuntautuva ratkaisu. Siitä voidaan valita 
kokoonpano, joka sopii parhaiten kulloisiinkin liiketoiminnan 
tarpeisiin. Tarjolla on viisi eri tulostinpalvelinta sekä valin-
naiset paperialustat ja viimeistelylaitteet, joiden avulla Xe-
rox 700 on tänään juuri sellainen kuin halutaan, mutta jättää 
oven auki huomisen tarpeille. Uudessa väripainokoneessa yh-
distyy Xeroxin innovatiivisuus, kestävä kehitys sekä oikeanlai-
sen teknologian ja liiketoimintamallin tarjoaminen asiakkaille.

Lisätiedot: ari.enroth@kta.fi

Liiketoiminnan luonteesta riippumatta yrityksissä on tehtävä viisaita 
päätöksiä, joiden ansiosta liiketoiminta voi kasvaa. Ennen kuin 
investoidaan uuteen teknologiaan, halutaan varmistua siitä, että 
saadaan kaksi asiaa: rahalle vastinetta lyhyellä aikavälillä sekä 
sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä.

Xerox 700 
Digitaalinen painokone
Tehokasta suorituskykyä 
kohtuuhinnalla Drupan jälkeen on 

myyty jo 1700 kpl 
Xerox 700 koneita
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Xerox lanseerasi uuden digitaalisen iGen4™ -neliväri-
arkkipainokoneen vuoden 2008 syyskuussa. Sen etuina ovat 
muun muassa värien tasalaatuisuus ja loistava kuvalaatu. 
iGen4™ on seuraavan sukupolven malli suurten neliväriarkki-
painokoneiden markkinajohtaja iGen3™:sta.

Lisääntyneen automaation ja uusien teknisten innovaa-
tioiden avulla Xerox uskoo iGen4™:n tuottavuuden kasvavan 
25 – 30 % iGen3™:een verrattuna. Tämä on mahdollistettu 
mm. sisäänrakennetulla spektrofotometrillä, joka automatisoi 
värisäädöt ja kalibroinnin, taaten näin jatkuvan erinomaisen 
kuvanlaadun sekä värien oikean toistumisen. Laitteessa on 
myös mm. uusi koko painopinnan kattava densiteetin kontrolli 
sekä kehitejärjestelmä, jossa tonerin jakelua on uudistettu.

Xerox iGen4™ edustaa uusinta teknologiaa. Digitaalisessa 
painokoneessa yhdistyvät nopeus, kustannustehokkuus ja laa-
tu. Painokoneen laatu vastaa offset-tasoa. iGen4™ -painoko-
neella voi painaa 6.600 A4-väripainopintaa tunnissa. Lisäksi 
kone mahdollistaa esim. suuremman B3+ (364 x 572 mm) pai-
noarkin käytön. Tällöin yhdelle painoarkille voidaan asemoida 
neljä B5-kokoista sivua. Tämä tuo kustannustehokkuutta pai-
notuotteille.

Perinteisesti digipainatuksen etuina on nähty nopeus, jous-
tavuus ja edullisuus. Digipainatusta on käytetty erityisesti pie-
nissä painoksissa, kun taas offset-painatus on ollut kilpailuky-
kyinen vaihtoehto suurissa painosmäärissä. Välistä on kuitenkin 
aikaisemmin puuttunut tehokas tapa toteuttaa keskisuuret sarjat.

Digitaalinen tekniikka mahdollistaa personoinnin ja muut-
tuvan tiedon käytön, mm. kuvan tai nimen muuttamisen/per-
sonoinnin. Esimerkiksi jokainen asiakkaalle lähetettävä kutsu, 
esite tai julkaisu voi olla erilainen. Jos aiemmin painettiin 10 
000 samanlaista markkinointiesitettä, nyt voidaan käytännös-
sä samoilla kustannuksilla tehdä jokaisesta erilainen, vastaan-
ottajalle personoitu painotuote.

Xerox iGen4™:ssa voidaan hyödyntää paljon sellaisia ma-
teriaaleja, joiden käyttö perinteisillä digikoneilla on ollut 
mahdotonta. Nyt myös monet päällystetyt ja martioidut eri-
koismateriaalit ovat käytettävissä.

”Asiakkaat ovat ottaneet iGen4™ -lait-
teen erittäin hyvin vastaan ja ensim-
mäiset asennukset on tehty loppuvuo-
den aikana. Kaiken kaikkiaan Xerox iGen 
-painokoneita on Suomeen asennettu jo 
parikymmentä kappaletta”, kertoo Ari 
Enroth KTA:sta.

Xeroxin uudella iGen4:llä voidaan tehokkaasti toteuttaa keskisuuret sarjat. iGen-koneet poistavat katve-
alueen digitaalisen ja offset-painatuksen väliltä. iGen-koneilla tuotetaan mm. valokuvatulosteita, kuva-
albumeja ja kuvakalentereita, eli töitä, joita aiemmin ei ole voitu järkevin kustannuksin edes tehdä.

Digitaalisen ja offset-
painatuksen katvealueelle
Xeroxin uusi iGen4™ 
ajaa digipainokoneiden 
kärkeen
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Uusi kierrätettävä vanne 
nostaa tuottavuutta
Uusi Tycoon Speed -vanne antaa mahdollisuuden käyttää tunnettuja 
PET -vanteen etuja tyypillisissä PP -vanteen käyttökohteissa. Se on 
kierrätettävä ja äärettömän kestävä.

UV-suojatun Tycoon Speed -vanteen ansiosta nykyaikaisten vannekoneiden 
tarjoama nopeus ja vakaat pakkaukset, tuottavuuden parantaminen ja laatu voidaan 
vihdoinkin saavuttaa vaativimmissakin vanteutuskohteissa. Kierrätettävä Tycoon 
Speed -vanne kestää myös korkeampia lämpötila ja tuottaa vähemmän pölyä kuin 
perinteiset vanteet.

”Tycoon Speed vanteella saada vakaampi pakkaus ja vähemmän seisokkeja tuo-
tannossa. Tällä vanteella päästään todellisiin kokonaiskulujen säästöön”, kertoo 
myyntijohtaja Petri Blad Cortexista. 

PET -vanteen edut verrattuna PP -vanteeseen:

Tycoon Speed PET -vanne sopii parhaiten käytet-
täväksi uuden Transpak TP-601 DPT koneen kanssa. 

Lisätietoja: petri.blad@cortex.fi

Lisätietoa: www.kta.fi, puh. (09) 759 071

Eizo esitteli uuden 
mallin ammattilaisten 
ColorEdge -sarjaan. 
CG242 korvaa CG241 
mallin
Eizo CG242 mallin mainittavin ero 
CG241 malliin verrattuna on toisen 
DVI-liitännän korvaaminen uudella 
DisplayPort -liitännällä. DisplayPort (3) 
-liitäntä on digitaalinen laajaa kaista-
leveyttä käyttävä liitäntä. DVI-I -lii-
täntään voidaan yhdistää analoginen 
tai digitaalinen signaali. DVI-I -tulo on 
yhteensopiva suuren kaistanleveyden 
digitaalisen sisällön suojauksen (HDCP) 
kanssa. Tämä mahdollistaa sisällön kat-
selemisen HDCP -laitteista.

Muita ominaisuuksia ovat laaja väria-
varuus, monitori toistaa 97 % Adobe 
RGB väriavaruudesta, parannetut katselu-
kulmat erityisesti harmaasävyissä ja tar-
kempi sävyjen käsittely LUT -taulukossa.

CG242 monitorilla on 5 vuoden takuu, 
pikselitakuu ja taustavalolla ainutlaatui-
nen 10 000 tunnin takuu. Toimitukset 
alkavat maaliskuun lopulla 2009.

Lisätietoja: markku.rajala@kta.fi, 
(09) 7590 7213

Fujifilm avasi uuden 
InkJet koulutuskeskuksen 
Belgiaan
Fujifilmin tehtaalle St Niklaasiin 
Belgiaan on avattu koulutuskeskus jossa 
Fujifilm kouluttaa ja esittelee uusimpia 
InkJet suurkokotulostimiaan. 

ITTC koulutuskeskuksessa pidettiin 
avajaiset 4-5.2.2009. Huolto- ja asen-
nuskoulutus, ohjelmisto- ja laitekou-
lutus hoituvat nyt saman katon alla. 
Avajaisissa esiteltiin myös uusi Fujifilm 
Acuity Advance X2 UV- tulostin jossa 
tulostustaso on kasvatettu 3,05 x 2,5 
metrin kokoiseksi.

Lisätiedot: markku.@rajalakta.fi
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Transpak TP-601 DPT
Automaattinen
PET-vannekoneuutuus
vie vannesidonnan 
uudelle aikakaudelle
Automaattinen PET-vannekoneuutuus Transpak TP-601 DPT yhdistettynä 
Tycoon Speed PET-vanteeseen toteuttaa kauan kaivatut uudistukset 
pakkaustehokkuuteen. Kun uusi Transpak yhdistetään luotettavaan ja 
edulliseen PET-vanteeseen,  saadaan todellista ja nopeaa tuottavuuden 
kasvua pakkaamoon.

Uudella Transpak -vannekoneella ja Tycoon Speed PET-vanteella saadaan stabii-
limpi pakkaus; jopa 60 % jäljelle jäävää kiristysvoimaa. Vähemmän pölyä merkitsee vä-
hemmän seisokkeja. Uusi vanne on UV-suojattu, se on kierrätettävä ja se venyy kiintei-
tä tuotteita sidottaessa,  jolloin saadaan  kireä vanne. 30 pakkausta minuutissa vannet-
tava kone kuulostaa hyvältä, eikö vain?

Täysautomaattisella koneella ja uudella Tycoon Speed PET -vanteella vannesidonta 
siirtyy aivan uudelle tasolle. Ensimmäisenä maahantuojana Suomessa Cortex tuo tämän 
kaikkien saataville! 

Tutustu tarkemmin ja katso tekniset tiedot: www.cortex.fi
Lisätietoja: timo.vepsalainen@cortex.fi

Automaattiset 
vannekoneet

Automaattiset vannekoneet 
eroavat puoliautomaattisista ko-
neista siten, että vannetta ei tar-
vitse viedä tuotteen ympäri käsin. 
Koneissa on vanteensyöttöraami, 
jota pitkin vanne syöttyy auto-
maattisesti. Sykli käynnistetään 
joko jalkapolkimella, painonapilla 
tai kone tunnistaa itse tuotteen 
valokennon avulla ja käynnistyy 
automaattisesti. Vanteen liitos 
lämpö- tai kitkasaumaajalla. Eri 
raamikokoja sekä lisävarusteita on 
runsaasti saatavilla.

Va
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!! Vaihto-

tarjous!
Cortex tarjoaa 
vaihtoehdon, 
josta on vaikea 
kieltäytyä.

Saat käyttöösi 
kaikki PET-vanteen 
edut ja uuden van-
nekoneen edullisesti 
tämän vaihtotar-
jouksen avulla.

Otamme van-
han vannekoneesi 
vaihdossa ja hyvi-
tämme vieläpä sii-
tä 1.150 euroa, kun 
ostat meiltä uuden 
TP-601DPT -vanne-
koneen (sisältää van-
nekelan) ja välira-
haksi jää ainoastaan 
2.945 € (alv % 0). 

Vaihtotarjous on 
voimassa toukokuun 
2009 loppuun asti!




