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Drupan 
merkittävin 
uutuus
• • • Vuoden 2008 Drupa toi mukanaan paljon odottamatonta uutta. Kävijät Fujifi lmin 
osastolla huomasivat jo merkittävän muutoksen perinteisen tuotetarjonnan rinnalla – ink-
jet ja digitaalinen painaminen tulivat vahvasti esille uusina tuotteina. Fujin investoinnit 
yritysostoihin ja tuotekehitykseen näkyivät mm. Jet Press 720 digitaalisen painokoneen 
lanseerauksessa, suurkuvatulostamisessa, uudessa XMF-työnkulussa ja läheisessä yhteis-
työssä Xeroxin uusimpien tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Uudesta Jet Press 720 
-painokoneesta on esitetty näkemys, että se oli koko messujen merkittävin tuoteuutuus. 
Arkkikoko 720 x 520, normaalit painopaperit, luontoystävälliset vesipohjaiset värit ja off-
setlaatu kuvaavat painokonetta pähkinänkuoressa Ensimmäiset asennukset on ajoitettu 
ensi vuodelle, ja täyteen myyntivauhtiin päästään vuonna 2010.
 Perinteisellä rintamalla Fuji esitteli Brillia HD PRO-V kemiavapaan violetti painolevyn. 
Näin Fuji pystyy nyt tarjoamaan markkinoiden kattavimmat vaihtoehdot ympäristöystäväl-
listä CTP-ratkaisuista. Kemian, veden, energian ja jätteen kielteiset vaikutukset saadaan 
minimitasolle näillä tuotteilla. KTA-Yhtiöiden vastuu ympäristökysymyksissä rajoittuu 
tuotteiden jakeluun, mutta haluamme olla mukana kannustamassa kaikkia hyviä ratkaisu-
ja, joilla voimme järkevästi säästää ympäristöämme. Vuoden alussa aloitettu kampanjam-
me Itämeren puhtauden puolesta on tuottanut tätä kirjoittaessa 7207 euroa, eli jokaises-
ta myydystä levyneliöstä lahjoitamme John Nurminen säätiölle yhden sentin. Tavoitteem-
me on ylittää miljoonan neliön myynti vuoden loppuun mennessä. Kiitos kaikille Fuji-
levyjen käyttäjille, olette mukana hyvällä asialla!
 Viikolla 46, keskiviikkona ja torstaina, avaamme ovet Syysnäyttelyn merkeissä. Terve-
tuloa tutustumaan esillä oleviin tuotteisiin, joista tarkemmin muualla tässä julkaisussa.

Gustaf Diesen
toimitusjohtaja

gustaf.diesen@kta.fi 

Vuoden 2008 Drupa toi mukanaan paljon odottamatonta uutta. Kävijät Fujifi lmin 
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Tule, näe, koe – ällistyt varmasti!
Faktaa tietoa ja purtavaa
Drupan uutuuksista 
KTA:n ja Cortexin Syyspäivillä! 
12–13.11.2008.

Ilmoittautumiset seminaareihin: www.kta.fi/ilmoittautuminen tai anne.saastamoinen@kta.fi

Kaikkien kävijöiden 
kesken arvomme kak-
si kappaletta Nokian 
kauan odotettua 5800 
Xpress älypuhelinta! 
Palkitsemme myös 
kaikki syysnäyttelyn 
aikana tehdyt huolto-
sopimukset 5800 
Xpressillä!

Kaikkien kävijöiden 

Tervetuloa Syyspäivillemme 12—13.11.2008.

Tarjolla on koulutusta, tuote-esittelyjä sekä vierailevia asiantuntijoita.  
Pannu on kuumana tuttuun tapaan klo 10—17. 
Osoite: Kutojantie 5, Espoo.

Esittelyssä mm. Kongsberg leikkuupöydät, Blackmagic näyttövedostus, XMF C-fit 
kuvanparannusohjelma, Epson InkJet ja liuotintulostimet, Xerox digipainokoneet, 
XMF 2.0 -työnkulku, pressSIGN ISO ohjelma, EskoArtwork, HumanEyes 3D ohjelmis-
to, XMPie personointi, Transpak ristisidontalinja, Robopac käärintäkoneet, 
Startape laatikonsuljenta, Linx lasermerkintä.

Miten personoin painotuotteen?
XMPie- personointiohjelma, Xerox Oy
Keskiviikkona ja torstaina klo 13 (60 min)

pressSIGN - tehokas työkalu painon laadunvalvontaan
Ian Reid - Bodoni Systems Ltd. Esitys on englanninkielinen.
Keskiviikkona klo 14 ja torstaina klo 11 (60 min)

Työnkulku uudelle tasolle
Joustavuutta ja tehokkuutta XMF 2.0:lla, Barry Brown, KTA
Keskiviikkona ja torstaina klo 10.30 ja klo 15.30 (30 min)

Miten personoin painotuotteen?

        Seminaarit keskiviikkona ja torstaina

KTA:n uutuudet esittelyssä
• Kongsberg leikkuupöydät, 
• Blackmagiz näyttövedostus
• Epson InkJet ja liuotintulostimet
• Just Normlicht valaisimet
• Xerox digipainokoneet
• XMF 2.0 työnkulku
• PresSign ja ProofSign ISO ohjelmat
• EskoArtwork, Visualiser 3D ohjelmisto

Tule Syyspäivillemme – hyödyt varmasti!
Ja osallistut automaattisesti arvontaan, jossa on älyä! Arvomme kaikkien kävijöiden 
kesken kaksi kappaletta Nokian 5800 Xpress älypuhelinta!  Lisäksi palkitsemme 
myös kaikki Syyspäivien aikana tehdyt huoltosopimukset 5800 Xpressillä!

Päivien kohokohtina lisäksi
• XMPie personointi
• Transpak ristisidontalinja
• Robopac käärintäkoneet
• Startape laatikonsuljenta
• Audion saumaajat
• Joker pakkauslinja
• Linx lasermerkintä
• Valentin etiketöinti. 
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Fujifi lmin digitaalinen inkjet-
painokone esiteltiin Drupassa.
Pienillä painoksilla edessään 
loistava tulevaisuus?
Fujifi lmin Jet Press 720 -teknologia on Fujin Dimatix- 
yrityshankinnan ensimmäinen näkyvä tulos. Tämä 
uuden sukupolven inkjet-teknologiaa hyödyntävä 
laite on ensimmäinen digitaalinen painokone, joka 
mahdollistaa sekä korkean laadun että korkeat no-
peudet suurille arkeille painettaessa – arkkikokoon 
720 x 520 mm (B2) asti.

Barry Brown kommentoi:

Fujifi lm Jet Press 720
Digitaalinen painokone
arkkioffsetpainoille

• • • Yhden skannauksen menetelmää käyttävän ja 1200 dpi:n 
resoluutiolla tulostavan laitteen jokainen suutin pystyy suih-
kuttamaan pisaroita neljällä eri harmaatasolla. Jet Press 720 
-laitteella saavutetaankin offset-painojälkeen verrattava laa-
tutaso tavanomaisilla päällystetyillä offset-papereilla.

Uusi mustesuihkupää-teknologia
Fujifi lm Dimatixin esittelemän, käänteentekevän SAMBA ink-
jet -mustesuihkupään teknologian ansiosta Jet Press 720 
-laitteella voidaan painaa kaikki neljä osaväriä yhtäaikaises-
ti ja korkealaatuisesti 2700 B2-arkin tuntinopeudella. Dimatix 
Samba -mustesuihkupäät on liitetty saumattomasti vierekkäin. 
Näin saavutetaan Jet Press 720:n 720 x 520 mm maksimikuva-
koko. Kyseinen teknologia ei suinkaan rajoitu 720 mm levey-
teen, joten myös isompiformaattiset Jet Press painokoneet 
ovat totta tulevaisuudessa.  Fujifi lm Dimatixin mustesuihku-
päiden pitkän käyttöiän takaa ainutlaatuinen tukkeutumista 
estävä suutinteknologia.

 Fujifi lmin erityistä kemian asiantuntemusta on hyödyn-
netty vesipohjaisia värejä kehitettäessä. FujiFilm Sericol kuu-
luu maailmaan johtaviin väritoimittajiin.  Käpristystä ehkäi-
sevän ja värien kuivumista nopeuttavan teknologian ansiosta 
Jet Press 720 tuottaa korkealaatuisen ja väriä pitävän paino-
tulosteen erilaisille päällystetyille paperilajeille – ei ainoas-
taan inkjet-menetelmään suunnitellulle papereille. 
 ”Jet Press 720 on tulossa markkinoille vuoden 2010 alus-
sa. Se tulee paikkaamaan digitaalisen painotekniikan puut-
teellista tarjontaa mahdollistamalla offset-painamiseen ver-
rattavat tuotantonopeudet ja laatutason. Painettaessa suuri-
kokoisille arkeille ja standardipapereille SAMBA -mustesuihku-
pääteknologian skaalautuvuus tarkoittaa lisäksi sitä, että digi-
taalisten inkjet-painokoneiden sovellusten määrän odotetaan 
kasvavan nopeasti, mikä tulee mullistamaan pienten painos-
ten markkinasektoria”, arvioi 
Barry Brown KTA:sta.

• • • ”Ei Fuji tietenkään kuvittele, että mustesuihkumene-
telmä syrjäyttäisi offsetin”, selvittää Barry Brown. ”Jet Press 
720:n kannattavuus on nimenomaan lyhyissä sarjoissa; muu-
tamasta kymmenestä arkista pariin tuhanteen”.
 Jet Press 720:n ensijulkistus tapahtui Drupassa. Uuteen 
mustesuihkuteknologiaan perustuva Fujifi lmin digitaalinen 
painokone on suunniteltu arkkioffsetpainolle. Arkkikoko on di-
gitaaliselle painokoneelle poikkeuksellinen B2. Paperina käy 
tavanomainen painopaperi eli erityistä mustesuihkupaperia ei 
tarvita. Ensimmäiset asiakasasennukset tehdään vuonna 2009. 
Laitteen myynti käynnistyy varsinaisesti vuonna 2010.

 ”Fujin vahva mustesuihku-osaaminen perustuu strategi-
siin yritysostoihin, sekä tutkimuksen että tuotekehityksen yh-
distelmään. Fujifi lm Dimatix  (entinen Spectra Inc.)  on joh-
tava tulostuspäävalmistaja. Jet Press 720:n käyttää Dimatixin 
Samba-tulostuspääteknologiaa. 
 FujiFilm Sericol ja FujiFilm Image Colerants (entinen Ave-
cia Ltd.) puolestaan hallitsevat mustesuihku-, seripaino- ym. 
värien ja niiden lisäaineiden valmistuksen. FujiFilmin enem-
mistöomistuksessansa oleva Fuji-Xerox -yksikkö kehittää tu-
lostusjärjestelmiä sekä Fujifi lmille että yhteistyökumppanille 
Xeroxille”, kertoo Barry Brown.

Jet Press 720 painaa 
standardiprosessivärejä vuorotellen 
SAMBA ”painotangon” mustesuihkupäiden kautta; paperin 
käsittely on samanlaista kuin perinteisessä B2-offsetpainokoneessa.
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FUJI on kehittänyt erityisesti sanomalehtimarkkinoita varten kemiattoman violetti 
CTP -levyn, Digital Violet Brillia PRO-VN.  Brillia PRO-VN -levyn myötä FUJIlla on nyt 
laajin valikoima levyvaihtoehtoja (käsittäen kemia- ja prosessivapaat levyt yhdessä 
älykkäiden levynprosessointiyksiköiden kanssa), joiden avulla pyritään auttamaan 
painotaloja säästämään ympäristöä.

• • • ”Brillia PRO-VN -sanomalehtilevy perustuu FUJIFILMin erittäin herkkään polymerointiteknolo-
giaan, jonka ansiosta sanomalehtipainot voivat saavuttaa PRO-VN -levyllä saman tuottavuustason 
kuin perinteisesti prosessoiduilla violetti-CTP-levyillä. Lisäksi Brillia PRO-VN hyödyntää FUJIFILMin 
patentoitua MultiGrain -teknologiaa, joka varmistaa optimaalisen vesi/väri -tasapainon ja erinomai-
sen käsiteltävyyden”, kertoo Juhani Lohilahti KTA:sta. 
 Brillia PRO-VN perustuu samoihin teknologioihin kuin FUJIFILMin markkinoille tuleva, siviilipai-
noille tarkoitettu Brillia HD PRO-V kemiaton violettilevy. Sen avulla voidaan vähentää jyrkästi kemi-
allisten aineiden käyttöä ja prosessointiyksiköiden ylläpitotyötä sanomalehtipainoissa.
 

Määrittelyt: 
• Herkkyys: 0.025 – 0.075 mJ/cm² 
• Toistoalue: 2-98%, kun linjatiheys on 100 lpi
• Ajopituus: 200,000 
• Teknologia: kemiavapaa 
• Kehitys/tuorestus: ei tarvita 
 
 Brillia PRO-VN kemiaton levy tulee myyntiin vuoden 2009 ensimmäisen 
neljänneksen kuluessa. 

Fujilla nyt  laajin 
painolevyvalikoima
Sanomalehtimarkkinoille 
kemiaton CTP-levy 
Brillia PRO-VN
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ArtPrintillä on painotoimintaa Suomessa kolmessa eri toimipisteessä. Helsingissä 
painetaan korkealuokkaisia siviilipainotuotteita ja Kokkolassa toimii lehtipaino. Ylivieskan 
paino palvelee oman toimialueensa, sekä myös pääkaupunkiseudun asiakkaita, jotka 
tuovat noin puolet tuotannosta aina hyvällä palvelulla ja korkealla laadulla. ”ArtPrintillä 
on täyden palvelun konsepti, joka on vahvassa kasvussa” kertoo toimitusjohtaja Jari 
Lähdemäki. Tämän vuoksi viimeaikoina onkin investoitu uusiin tuotantolaitteisiin. 

Vahvan lehtitalon uusittu laitekanta 
ArtPrintin tuotantoa siivittämään
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• • • Art Print Kokkolassa on ke-
sällä otettu käyttöön uudet KTA:n 
toimittamat levynvalmistuslinjat. 
Järjestelmään kuuluu kaksi Fujifilm 
Luxel News 80 CTP -linjaa, joiden 
perässä on Glunz & Jensen /K&F:n 
videokohdistuksella varustettu pok-
kaus- ja rei’ityslaite kahdella stak-
kerilla. ”Järjestelmä on mitoitettu 
tulostamaan 136 kpl Solna -sano-
malehtirotaation painolevyä tun-
nissa,” kertoo KTA:n Kari Pietilä. 
”Järjestelmällä voidaan tulostaa 
sanomalehtilevyjen lisäksi myös si-
viililaatusia levyjä aina B1+ kokoon 
asti. Näin Kokkolan levylinjat voi-
vat toimia myös muiden Artprintin 
toimipisteiden back-up:ina. Levyn-
kehityskoneet ovat uudentyyppisiä 
Glunz & Jensen HD 135 prosesso-
reita, jotka valittiin sanomalehden 
levytulostuksen vaatiman nopeuden 
takia.
 ArtPrint Kokkola, entinen Kes-
ki-Pohjanmaan Kirjapaino on tuot-
tanut tarvitsemansa painolevyt CtP-
tekniikalla jo vuodesta 2000. KTA:n 
toimittamat uudet Fujifilm Luxel 
News järjestelmät korvaavat kaksi 
Purup DMX -tulostinta, jotka käytti-
vät vanhemman teknologian hopea-
haliidi levyjä”, kertoo tuotantopääl-
likkö Aarno Mäki-Leppilampi. ”Uu-
det tulostimet mahdollistavat sen, 
että voimme nyt siirtyä käyttämään 
ympäristöystävällisempiä ja vähem-
män ylläpitoa vaativia violetti-foto-
polymeeri-painolevyjä. 
 Luxel News 80 CTP -järjestel-
mät voidaan tarvittaessa päivittää 
nopeammiksi Luxel News 100 & 120 
malleiksi, mutta tässä vaiheessa va-
litsemamme nopeus riittää meille 
mainiosti”, kertoo Mäki-Leppilampi. 

 CTP-järjestelmä tulostaa 1-bit 
TIF tiedostot olemassa olevasta 
RIP-työnkulkujärjestelmästä, joten 
lehden tekemisen alkupäätä ei ole 
tarvinnut muuttaa. Uutta systee-
missä on KTA:n toimittama fan-out 
-ohjelmisto, jolla korjataan levylle 
tulostettavan tiedoston koko vas-
taamaan paperiradan venymistä 
painokoneessa.  

Laiteasennus tuotantoa 
häiritsemättä
”Sanomalehtituotantoa ei voida 
katkaista uuden CTP-järjestelmän 
asennuksen vuoksi” kertoo Aarno 
Mäki-Leppilampi. ”Kun ensimmäi-
nen uusi linja saatiin tuotantokun-
toon, vanhat laitteet kannettiin 
pihalle. Toinen linja asennettiin 
näin vapautuneeseen tilaan. Asen-
nustyö sujui vikkelästi, ensimmäi-
set levyt tulostettiin kolme päivää 
asennuksen aloittamisesta.”
 Uudet Pro-Vison Alliance-sarjan 
pokkarit nähtiin ensimmäistä ker-
taa IPEX-messuilla 2006 ja vahvana 
uusina vaihtoehtoina IFRA-messulla 
Wienissä vuonna 2007. ArtPrintille 
asennetussa G&J/K&F -järjestelmäs-
sä levyt siirtyvät kahdesta CTP-lin-
jasta pokkarille, jossa ne tunniste-
taan ja käsitellään valmiiksi paino-
konetta varten. Systeemi osaa myös 
erotella siviililevyt lehtilevyistä ja 
pinota ne erilliselle asemalle. Lait-
teisto on pohjoismaiden ensimmäi-
nen tämän uuden sukupolven asen-
nus. 
 Fujifilm, Glunz & Jensen ja K&F 
edustaa KTA-Yhtiöt Oy. 
 Lisätietoja Kari Pietilä (kari.
pietila@kta.fi) tai Barry Brown 
(barry.brown@kta.fi)

p Kompakti asennus; 2 kpl Luxel News 
80 sanomalehti CTP-tulostinta liitettynä 
Glunz&Jensen videokohdistavaan pokkaus- ja 
rei’ityslaitteeseen.

tt Tuotantopäällikkö Aarno Mäki-Leppilampi 
”Art”-työhuoneessaan.

t Neuvottelussa Aarno Mäki-Leppilammen 
kanssa; KTA:n miehet, levymyyjä Hannu Tolva-
nen ja laitemyyjä Kari Pietilä.

u Dtp-operaattori Anne Karhulahti ja Aarno 
Mäki-Leppilampi.
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Uudet Paperit
KTA:n esilehti- ja ylivetopaperit ovat uudistuneet.

Wibalin© kirjansidontapaperit vihdoinkin Suomessa!

• • • Wibalin© on Euroopan myydyim-
piä kirjansidontapapereita, ja nyt niitä 
saa enimmäistä kertaa myös Suomesta. 
Paperit valmistaa Winter & Co. jolla on 
yli sadan vuoden ammattitaito kirjan-
sidonnasta. Yhdistämällä perinteinen 
paperinvalmistus moderniin tuotantoon 
saadaan aikaiseksi innovatiivisia, kor-
kealaatuisia materiaaleja.
 Wibalin� paperi on massavärjättyä, 
päällystämätöntä paperia. Se on val-
mistettu pitkäkuituisesta paperimassas-
ta, mikä tekee siitä kestävän ja samalla 
joustavan. Paperi on täysin kierrätettä-
vää ja se on myös FSC-sertifi oitu.

KTA:n varastosta
Valikoimastamme löytyy 13 uutta väriä 
sileää esilehtipaperia (120 g/m2), sekä 
13 uutta väriä martioitua ylivetopaperia 
(115 g/m2). Toimitamme molemmat laa-
dut nopeasti suoraan varastostamme ja 
tarvittaessa myös pienissä erissä.

”Varastovalikoimamme kokee nuorennusleik-
kauksen uusien Wibalin© papereiden myötä. 
Pyydä mallikirjoja ja kysy lisätietoa!”, 
kehottaa tuotepäällikkö Piia Aro.
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Säänkestävät ulkovärit!
   Ulkomainontaa   
  suoraan tulostimesta!

Huippujälki suoraan muoville, metallille, kartongille... 
ja jopa 48 mm paksuuteen asti!

• • • Fujifi lm Acuity Advance HD 2454W UV-tulostimella voit tu-
lostaa kaiken tarvittavan materiaalin ulkomainontaan, valokaap-
peihin, messuille, markkinointikampanjaan, tuotetelineisiin.  
 Acuity-tulostimen käyttämät UV-värit ovat heti kuivat ja ne 
voidaan asentaa esim. ulkokäyttöön samantien. UV-värit voi tu-
lostaa mille tahansa materiaalille muovista metallilevyihin jopa 
48 mm paksuuteen asti. 
 Uudella muuttuvalla pistekoolla tulostuslaatu on parem-
paa kuin koskaan ennen. Tulostettaessa tasolla materiaali pysyy 
paikallaan tulostuspään liikkuessa. Näin saavutetaan huippu-
laatuinen kohdistuvuus päällekkäistulostuksissa. 
 FUJIFILM Sericol Uvijet UV -väreillä voidaan tulostaa nor-
maaleissa huoneolosuhteissa.
 Tulostimessa on lisävarusteena rullatulostusmahdollisuus, 
jolloin voidaan tulostaa myös pitkiä tulosteita 2,2 metrin le-
vyisenä. Tulostin siirtyy täysin automaattisesti tulostustavasta 
toiseen.

Huippujälkeä vaativimpaankin työhön
Fujifi lm Acuity tulostimen resoluutio riittää myös lenticular- eli 
linssitulostukseen (enemmän sivulla 11), jota voidaan tulostaa 
3-ulotteisena tai muuttuvana kuvana.

Tekniset tiedot:
Tulostusnopeudet 
• Production Mode: 22 m2 / tunti 
• Quality Mode: 15,2 m2 / tunti 
• White: 7,6 m2 / tunti  
Tulostustekniikka
• Piezoelektroninen UV inkjet tulostuspää, muuttuva pistekoko
• 4-väriä (CMYK + White / optio), kaksi limittäistä tulostuspää-
tä / osaväri 
Maksimitulostusalue
• 1.25 m x 2.5 m 
• Materiaalin maksimipaksuus 48 mm 
Resoluutio 
• 1440 dpi. Muuttuva pistekoko 6–42 picolitraa 
Värit
• FUJIFILM Sericol Uvijet UV Inks
• Uvijet KO-series UV värit (CMYK+W. Pakattu 2-litran pusseihin) 
Mitat ja paino
• Tasotulostin: 4.1 m x 2 m, paino 550 kg
• Rullatulostusoptiolla: 4,1 m x 2,3 m, paino 650 kg  
Sähköntarve ja toimintalämpötila
• 200 – 240 VAC, single phase, 30 A. Toimintalämpötila 18°–30°C 

Tulostaa 
jopa 48 mm 
paksuiselle

materiaalille 
suoraan!
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• • • Tulosteet näyttävät hyvältä päivällä ja yöllä, sillä Excel-
light™ heijastaa valoa kun taustavaloa ei käytetä. Tämä omi-
naisuus säästää sähköä ja ympäristöä. Excellight™ on myös 
valmistettu ympäristöystävällisemmästä PET materiaalista. 
Korkea densiteetti takaa huippulaatuiset kuvat Excellight™ 
materiaalilla vain yhdellä tuloskerralla.  
 Voit käyttää Excellight™ materiaalia nykyisillä tulostimilla-
si tai saat meiltä kokonaisratkaisun sisältäen materiaalin, värit, 
laitteet ja huollon.

Excellight™ etuja verrattuna 
perinteisiin materiaaleihin
•  Vertailukelpoinen laatu taustavalolla tai ilman (energian säästö)                 
•  Päällekkäistulostusta ei tarvita (värin säästö)
•  Korkeampi densiteetti samalla värimäärällä
•  Korkealaatuinen tulostusjälki
•  Materiaali soveltuu käytettäväksi solvent- ja UV-C väreille
•  PET runkomateriaali on ympäristöystävällisempää kuin PVC  
•  Hyvä lämmön ja kosteuden kestävyys
•  Saatavana kaksi eri paksuutta(175 and 225 mikronia)
•  Saatavana eri rullaleveyksinä (36”, 42”, 50” and 54”)

Säteilevä uutinen!
       Valoa heijastava 
taustavalofi lmi!

Fujifi lm Excellight™ backlit fi lmi. 
Korkealaatuiseen tulostukseen liuotin- tai UV-väreillä!
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”Lenticular printing” (lens = linssi) tarkoittaa, että useampi kuva tai 3D-kuva 
painetaan läpinäkyvän ”linssilevyn” takapuolelle niin, että katsoja näkee joko täysin 
erilliset kuvat (katselukulmasta riippuen, tai 3D-kuvan, koska kumpikin silmä näkee 
toisen stereokuvan linssin läpi). Tähän kiinnostavaan uuteen tekniikkaan Fujifi lm on 
valinnut teknologiapartnerikseen israelilaisen Human Eyes -konsernin.

• • • Lenticular printing -menetelmä avaa uusia mahdollisuuk-
sia esim. mainospainotuotteissa, niin lehti- kuin suoramai-
nonnassakin, juliste- ja ulkomainonnasta puhumattakaan.
 Uuden Human Eyes sovelluksen 3D-efektit ja liikkuvan il-
luusiokuvan teknologia saa hologrammit näyttämään kyhäel-
miltä. Jopa 30 kuvatasoa muodostava tuloste antaa erittäin 
näyttävän kolmiulotteisen efektin. Samoin liikesarjojen tois-
to 12 tasolla antaa sulavasti muuttuvia kuvia. Drupassa tu-
lostettiin asiakasnäytteitä FujiFilmin uudella Human Eyesin 
3D tulostukseen sertifi oimalla Acuity HD 2504 -tulostimella ja 
tulosteita esiteltiin valotauluissa. Hämmästyneille katsojille 
näytettiin, miten Human Eyesin ohjelmistolla pystytään jopa 
tuiki tavallinen kuva muokkaamaan kolmiulotteiseksi.
 Human Eyes on kehittänyt myös ”lens free” printing  -me-
netelmän, jolla on mahdollista painaa samanlaisia 3D- ja liik-
kuvakuvailmiötä, mutta ilman linssilevyn käyttöä.  ”Tällä me-
netelmällä painetaan joko akryylilevyn tai lasin taustapuolel-

le. Optinen ilmiö perustuu näin ollen levyn valontaitto-omi-
naisuuteen”, Barry Brown KTA:sta arvioi.
 Lenticular-tulostus perustuu linssilevyyn, ohjelmistoon 
(joka muodostaa painettavan yhdistelmäkuvan useammasta 
kuvasta), sopivaan kohdistustarkkaan tulostustekniikkaan ja 
käyttökoulutukseen.
 ”Drupassa Fujin osastolla Human Eyes esittelivät myös 
beta-version ohjelmasta, joka tekee 3D-kuvia tavallisesta ku-
vasta. Tämä on ihan oma tuotteensa, ja sillä saa simuloidun 
3-ulotteisen lopputuloksen, johon ei tarvita stereokameralla 
otettuja kuvia”, Barry Brown kertoo.
 Kiinnostuitko? Ota suoraan yhteyttä KTA:n Markku Raja-
laan hän kertoo lähemmin uudesta menetelmistä ja Fujifi lm 
Acuity Wide Format–tulostimesta.

Hologrammit hiiteen?
    Tiiraa tänne ja putsaa linssit!
Lenticular tulostus tulee!
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Uusi värimääritys-
        järjestelmä Pantonelta 
Goe System!

• • • PANTONE Goe Systemin 2058 uutta 
PANTONE -sävyä on suunniteltu nopeasti 
vaihtuvien, teknisesti kehittyneiden mark-
kinoiden ja teollisuuden vaatimuksiin. 

 PANTONE Goe on enemmän kuin vain uusi tuote muuta-
malla lisävärillä. Järjestelmä sisältää nykyaikaiset työkalut ja 
interaktiivisen ohjelman joka parantaa järjestelmän soveltu-
vuutta alati muuttuvassa maailmanlaajuisessa multimediaym-
päristössä. 
 2058 PANTONE Goe Systemin uutta väriä on järjestelty 
cromaattiseen värijärjestykseen, joka takaa helpon ja nopean 
värinmäärityksen eri tarpeisiin. PANTONE Goe System sisältää 
PANTONE GoeGuiden ja PANTONE GoeStickit, kaksi settiä liima-
taustaisia väriliuskoja ja älykkään ohjelmiston väripalettien 
luontiin, jotka voidaan liittää eri ohjelmiin, toi-
mittaa asiakkaille tai sisäiseen käyttöön ja 
tallentaa myöhempää käyttöä varten.
 Uutuutena tulee loppusyksystä
Goe Bridge viuhka, Goe sävyn ja 

lähimmän CMYK sävyn määritykseen. Uu-
simmat X-Riten värinhallintatuotteet, 
värinsekoitusohjelmat ja mittalaitteet si-
sältävät myös Goe kirjaston väriarvot. Samoin Pantone-värin-
sekoitusvaaka on päivitetty uusille tiedoille.

PANTONE GoeGuide
Viuhka formaatissa oleva, PANTONE GoeGuide on ensisijainen 
työkalu määritettäessä värejä 2,058 PANTONE Goe sävyn avul-
la. Yhdellä sivulla on seitsemän eri väriä, ja jokaisella väril-
lä on yksilöllinen numeronsa, värinsekoitusarvot ja RGB arvot. 
PANTONE Goe System käyttää uutta 
3 osaista numerointijärjestelmää, 
joka ei ole yhteensopiva PANTONE 
MATCHING SYSTEMIN kanssa.
 Lisätiedot: markku.rajala@kta.fi 

PANTONE Goe System on
ensimmäinen täysin uusi värinmääritysjärjestelmä graafi selle teollisuudelle 
sitten PANTONE MATCHING SYSTEM:in esittelyn 45 vuotta sitten. 

PANTONE
Goe System

sisältää 
2058 väriä!
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Lisätietoa: www.kta.fi , puhelin (09) 759 071

• • • ”Kaikkia asiakkaita palvellaan mahdollisimman hyvin, mutta kiireessä mui-
den edelle menevät aina huoltosopimusasiakkaamme”, kertoo huoltopäällikkö 
Markku Auvinen. 
 Huoltosopimuksissa on määritelty, kuinka nopeasti olemme paikalla. Helsin-
gin lisäksi meillä on huoltopisteet Tampereella ja Oulussa. ”Solmimalla sopimuk-
sen varaa siis etuoikeuden huoltopalveluihin”, Auvinen tähdentää.
 Tarjoamme eritasoisia sopimusratkaisuja: etädiagnostiikka ratkaisee ongelmat 
nopeasti, ennakoiva huolto ehkäisee ongelmia etukäteen. Saatavana on myös oh-
jelmistotukea eli KTA:n tarjoamien ohjelmistojen lisäksi PC- ja Mac-tukea.  
 Kokemusta ja osaamista huollossa riittää: kaikilla huollossa toimivilla on 
kymmenien vuosien kokemus alalta ja laitteista. Ajantasaisesta koulutuksesta 
pidetään huolta tiiviillä yhteistyöllä laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa.
 Kiinteä huoltosopimus on kannattava. Säännöllinen huolto pitää laitteet 
kunnossa niin, että tuotantokeskeytyksiä ei tule. Huolto vapauttaa oman henki-
lökunnan kunnossapidosta tuotantotehtäviin. 

KTA-Data huolto (09) 759 07300 
•  Huoltokutsut yhdestä numerosta koko maassa
•  Huoltokutsut kirjataan
•  Huoltokutsu ohjautuu heti oikealle henkilölle
•  Huoltokutsut priorisoidaan
•  Ei suoria soittoja asiakaskäyntien aikana
•  Vasteaikoja voidaan seurata
•  Soittopyynnöt välittyvät heti huoltoteknikoille.

Solmi 
huoltosopimus 
Syysnäyttelyn 

aikana!
Saat 

NOKIA 5800 Express 
Music ostokupongin, 

arvo 420 euroa!

”Soitto huoltokeskusnumeroon ja saat heti suunnitelman ongelman ratkaisun aikataulusta 
ja toimenpiteistä ja voit keskittää omat resurssisi olennaiseen, omaan tuottavaan 
liiketoimintaasi”, lupaa Markku Auvinen.

Ehkäise seisokit, 
tehosta tuotantoasi.

Huoltosopimus 
kannattaa!

Reach ja KTA-Yhtiöt, 
mistä on kyse?
Reach on suomeksi Ohjekokoelma kemi-
kaalien rekisteröinnistä, arvioimisesta 
ja käyttöluvista. (Regulation concerning 
Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals).

Mikä tarkoitus Reachilla on?
• Kartoittaa kemikaalit, joiden kanssa 
olemme joka päivä tekemisissä töissä ja 
kotona, ruoassa, vaatteissa, käyttöesi-
neissä, työkoneissa, hengitysilmassa jne
• Arvioida kemikaalien vaikutusta ihmisen 
terveyteen ja hyvinvointiin ja luontoon
• Ohjata teollisuutta luopumaan vaaralli-
sista aineista lupamenettelyllä ja maksuilla
• Rekisteröidä kemikaalit ja niiden tutki-
mustiedot, jotta vältyttäisiin turhilta pääl-
lekkäisiltä testeiltä ja tutkimuksilta

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

Suurin päämiehemme, Fujifi lm, on seu-
rannut tarkasti Reachin kehitystä ja osallis-
tunut aktiivisesti Reach-keskusteluihin sekä 
kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. 
Fujifi lm ymmärtää vastuunsa graafi sen sek-
torin suurimpana toimijana ja on sitou-
tunut Reach- tavoitteisiin toimintaansa 
kehittäessään.

Lisätietoja: Reinhard.Lindqvist@kta.fi 

Testaa värinäkösi!
Xriten sivuilla on Huetest F100 värinä-
kötesti.

Testaa, miten hyvin pystyt erottamaan 
väriliukuja.

Aikaa menee n. 5 minuuttia ja saat 
saman tien vastauksen, missä kunnossa 
näkökykysi on. Syöttämällä vielä ikäryh-
mäsi ja sukupuolesi saat myös suhteu-
tuksen viiteryhmääsi. Linkki löytyy KTA:n 
sivuilta tai osoitteesta: http://www.xrite.
com/custom_page.aspx?PageID=77
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• • • Painotalot haluavat vähentää alkoholin kulutusta paino-
koneella, koska sen vähentäminen alimmalle mahdolliselle ta-
solle – ideaalitilanteessa alkoholia ei käytetä lainkaan – sääs-
tää rahaa ja parantaa ympäristötehokkuutta. Se voi kuitenkin 
aiheuttaa käytännössä ongelmia vesi/väri -tasapainon hallin-
nassa. Kun aikataulut painavat päälle, alkoholin käyttö saattaa 
tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, joka helpottaa oikeaan 
painotulokseen pääsemistä; kustannuksista voi aina murehtia 
myöhemmin. 
 ”IPA:n käyttö kostutusvedessä voi pitää sisällään usei-
ta ”syntejä”, kuten tarpeettoman painovärin ja kostutusveden 
käytön sekä huonot ylläpito- ja käyttöstandardit. Voisi vetää 

analogian autolla ajamiseen, kaasupolkimen edustaessa pai-
novärin asetuksia ja kytkimen kostutusta”, sanoo Simo Kanni-
ainen.

Oikea ratkaisu
Lopputulokseen vaikuttaa oikean kostutusveden valinta. 
Kostutusveden on suoritettava useita tehtäviä, kuten suo-
jattava levyä ja kostutettava painamattomia alueita. Simo 
jakaa kostutusvedet kolmeen luokkaan – niihin, joiden toi-
minta perustuu alkoholin käyttöön ja niihin, joiden toimin-
taa alkoholi helpottaa sekä niihin, jotka eivät tarvitse alko-
holia lainkaan.

Alkoholin vähentäminen tai poistaminen painoprosessista tuo sekä 
taloudellista että ympäristöhyötyjä. Avaimet onnistuneeseen alkoholin 
vähentämiseen löytyvät kostutusvedestä.

”Fujifilm ei pelkästään myy kostutusvesiä, vaan tarjoaa lisäksi arviointeja, neuvontaa sekä tukea ja lähettää koulutettuja 
asiantuntijoita valvomaan asennusta ja käyttöönoton ensi vaiheita. Useimmat kilpailijamme eivät sitä tee, koska heillä ei 
ole riittävästi henkilökuntaa. Meidän asiakastamme ei siis jätetä yksin,” sanoo Simo Kanniainen

Viinan kirot?
Kuusi hyvää syytä vähentää IPAn kulutusta
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 ”Halvat kostutusvedet perus-
tuvat alkoholin käyttöön, eivät-
kä toimi lainkaan ilman alkoho-
lia. Offset-painamisessa useimmat 
kostutusvedet sijoittuvat luokkaan 
kaksi, mutta Fujifilm yrittää saada 
arkkipainoja siirtymään luokkaan 
kolme PressMax-tuotteillaan. Mo-
nissa tapauksissa alkoholin käy-
töstä voidaan luopua kokonaan”, 
hän selittää.

Kaikkein helpoimmin 
alkoholin käytöstä 
voidaan luopua rotaatio-
painotuotannossa
”Alkoholista luopuminen onnistuu 
rotaatiopainotuotannossa ilman 
vaikeuksia muutamassa viikossa, 
kun käytetään Fujifilmin painon 

kemikaaleja. Rotaatiopainokoneessa alkoholin käyttö on aivan tarpeeton-
ta rahan tuhlausta.”
 Vielä lupaavampaa on se, että vuoden 2008 alussa voitiin osoittaa 
suuressa englantilaisessa rotaatiopainotalossa tehdyissä koepainatuk-
sissa, että kun siirryttiin käyttämään Fujifilmin levyjä ja painon kemi-
kaaleja, painovärin kulutus väheni jopa 10 prosenttia. Simo Kanniainen 
huomauttaa, että tämä vaikuttaa suo-
raan lopputulokseen, koska Fujifilmin 
PressMax-tuotteet ovat hinnoiltaan 
vertailukelpoisia muiden kostutusve-
sien kanssa. Fujifilmin tuotteisiin siir-
tyminen voi siten mahdollistaa tupla-
säästöt.
 Tämä johtuu osittain siitä, että 
Fujifilm on ainoa painon kemikaalien 
toimittaja, joka valmistaa myös levyjä. Se tarjoaa mahdollisuuden ke-
hittää sekä levyjä että kemikaaleja yhdessä ja varmistaa, että PressMax-
tuotteet on testattu perusteellisesti kaikilla Fujifilmin levyillä.

Alkoholin vähentäminen
Realistinen tavoite arkkipainokoneille on vähentää alkoholin osuutta 
kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin. Se voidaan saavuttaa ilman, 
että painokoneen käyttäytymisessä huomataan mitään eroa. Alkoholin 
poistaminen kokonaan käytöstä on vaativampi tavoite ja edellyttää pai-

nokoneen operaattoreilta huolel-
lista lähestymistapaa sekä hyvin 
kunnossapidettyjä, uusilla teloilla 
varustettuja painokoneita.
 Sopivan painokoneen ja orga-
nisaatiolta saadun riittävän tuen 
lisäksi on huomattava merkitys sil-
lä, mistä kostutusvesi hankitaan.
 Lisätietoa PressMax -painon 
kemikaaleista tai testiajon järjes-
tämistä saa KTA:n sivustolta: www.
kta.fi tai ottamalla yhteyttä Simo 
Kanniaiseen.

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

Kun öljyn hinnat py-
syttelevät korkealla ja 
painajien marginaa-
lit ovat tiukempia kuin 
koskaan, jopa viiden 
prosentin säästö alko-
holin käytössä on var-
mastikin hyödyntämi-
sen arvoinen. Kyseessä 
on taas yksi esimerkki 
siitä, että ympäristön 
säästäminen on järke-
vää bisneksen hoita-
mista.

”Jos painokoneella 
kaikki ei suju hyvin, 
ensimmäinen reaktio 
on usein lisätä 
alkoholia.”

Levynvalmistus-
prosessien 
ympäristökuormien 
vertailulaskuri
Fujifilm on julkistanut havainnollisen levy-
valmistusprosessien ympäristökuormien 
vertailulaskurin.

Laskuri löytyy osoitteesta http://www.
howgreenareyourplates.com/index.html

Syötä laskuriin käyttämäsi levykoot ja 
kuukausikulutusmäärä tuoresteen ja kehit-
teen määrät kehityskoneen koko ja käyttö-
tunnit/lepotunnit/työpäivät.

Tuloksena näkyy kehitteen, veden, jät-
teen ja energian kulutusmäärät eri proses-
seilla. 

Vertailussa on mukana CTP-levyjen 
perinteinen kehittäminen, uudet ZAC -kehi-
tyskoneet, kemiavapaat ja prosessittomat 
-levynkehitykset.

Lisätietoja: Juhani.Lohilahti@kta.fi ja 
Timo.Joutsen@kta.fi

Eye One -sarja 
uudistuu
X-Rite Eye One tuoteperheen spektrofoto-
metrit virtaviivaistetaan kahteen tuottee-
seen. i1 Basic ja i1 XTreme. Eye One Photo, 
Proof ja XT jäävät pois

Uusi Eye One XTreme perustuu edelli-
seen XT:n toiminnallisuuteen. Se sisältää 
kaikki vaativaan värinhallintaan tarvittavat 
keskeiset työkalut.

Eye One Basic on edullisin spektrofoto-
metrinen mittari perusvärinhallintaan.

Lisätietoja: Markku.Rajala@kta.fi ja 
Reinhard.Lindqvist@kta.fi 

KTA:n ja Cortexin
Syyspäivät 12–13.11.2008!
Katso tarkemmin kutsua sivulta 3 ja ole 
paikalla – se kannattaa! Esittelyssä on run-
saasti esimerkiksi Drupan uutuuksia!



16 • PISTE

ENTROPIA-TR 2: 
Air2 -teknologiaan 
perustuva painokumi 
sanomalehtipainoille 
Uutta on ENTROPIA-TR -painokumin pin-
takumin alle sijoitettu joustava Air2 
kerros. Air2 -teknologia mahdollistaa 
hyvän tuloksen erilaisissa ratavedoissa, 
myös valta-akselittomissa ja satelliitti-
rakenteisissa painokoneissa. Sama kos-
kee myös kriittisempiä ratavetoja kumil-
ta kumille painettaessa.
 ENTROPIA-TR2 -painokumin ainut-
laatuinen rakenne mahdollistaa sen 
huolettoman käytön perinteisissä valta-
akseliohjatuissa painokoneissa. Olosuh-
teet pysyvät vakioina, koska painokumin 
pintavajoama on poikkeuksellisen pieni, 
mikä on tyypillinen ominaisuus sanoma-
lehtipainoissa käytettävissä CONTI AIR® 
-painokumeissa.

 Etuihin kuuluu sekin, että lämpö-
tila ei juuri nouse painamisen aikana, 
mikä on lisännyt jatkuvasti uuden pai-
nokumin kysyntää coldset-painotalois-
sa. ”Ajolämpötilat ovat erittäin alhai-
sia, mikä vähentää sekä paperipölyn 
että värin kerääntymistä painokumil-
le ja muita, sanomalehtipainamisessa 
tyypillisesti esiintyviä ongelmia”, huo-
mauttaa painokumin kehittämisestä 
vastaava Joachim Herrmann ContiTech 
Elastomer Coatings -yhtiöstä. ENTRO-
PIA-TR2 -painokumilla voidaan varmis-
taa tasainen energiakulutus ja muut-
tumattomat tuotanto-olosuhteet myös 
valta-akselittomissa painokoneissa.

NEON-TR: Heatset-painokumi 
soveltuu moneen formaattiin
ContiTechin kehittämä uusi CONTI-
AIR®NEON-TR perustuu myös innovatii-

viseen Air2 -teknologiaan, siis painoku-
mikonseptiin, jossa painokumi koostuu 
kahdesta joustokerroksesta.
 Painokumia voidaan käyttää kaikissa 
formaateissa, ja se on osoittautunut eri-
tyisen sopivaksi 48–64 sivusiin heat-set 
koneisiin. ”Painojälki on erinomainen 
ja väriä on paperin molemmilla puolilla 
tasaisesti”, Herrman selvittää. ”Paino-
kumin pinta on käytännössä likaa hylki-
vä, mikä estää pölyn ja värin kertymis-
tä painokumille – myös paperin toisella 
puolella.”
 NEON-TR -painokumin pintarakenne 
soveltuu täydellisesti pitkiin painoksiin. 
Paperiratakatkoja ei juuri esiinny, joten 
painokumia voidaan käyttää keskimää-
räistä pidempään ilman pesuja. Tämä 
estää tehokkaasti myös heatset-proses-
sille tyypillisten ongelmien syntymistä, 
kuten haamukuvaa ja pisteen häviämis-
tä. Lopputuloksena on tarkempi paino-
jälki ja parempi tuottavuus myös pitkis-
sä painoksissa.

STRATOS: 
Uusi painokumi UV- ja 
vesipohjaisille lakoille
Uusi CONTI AIR® STRATOS -lakkapai-
nokumi sopii erinomaisesti erilaisten 
lakkaussovellusten käyttöön erityises-
ti pakkauspainatuksessa. Spottilakkojen 
kysyntä kasvaa niin luetteloiden, esit-
teiden kuin pakkausmateriaalien korkea-
laatuisessa painatuksessa. Kuva-alueita 
voidaan korostaa spottilakkojen avulla. 
STRATOS -lakkapainokumi on erittäin 
helppo leikata joko käsin tai plotteri-
leikkurilla.
  CONTI AIR® STRATOS -lakkapainoku-
min käyttö antaa painoprosessissa ta-
saisen lakkaustuloksen. Se varmistetaan 
ajamalla painokumin päälle polymeeri-
kerros, joka on kehitetty helpottamaan 
erityisesti vesipohjaisten dispersio- ja 
UV-lakkojen siirtämistä. Tuloksena erin-
omainen kiilto, ja polymeerikerros estää 
myös värin leviämistä.
 ”STRATOS soveltuu myös erinomai-
sesti UV-lakkauksiin. Painokumin kemi-
akestävyys on erinomainen UV-lakoille 
ja puhdistusaineille”, Herrman selittää.
 Kolmella uudella tuotteellaan Conti-
Tech voi tarjota painokumeja, jotka luo-
vat uudet standardit joustavuudelle, te-
hokkuudelle ja tarkkuudelle sekä vahvis-
tavat lisäksi CONTI AIR® -tuotemerkkiä. 
ContiTech on maailman toiseksi suurin 
painokumien valmistaja ja ainoa niistä, 
joka on keskittänyt valmistuksensa yk-
sinomaan Saksaan. ”Tuotteen alkuperäil-
moitus ’Made in Germany’ ymmärretään 
alalla laadun takeeksi. Asiak-kaat voi-

Kolmella uudella 
painokumilla paremmat 
painotulokset
ContiTech Elastomer Coatings on kehittänyt CONTI-AIR® 
-sarjaan kolme uutta painokumia – ENTROPIA-TR 2, 
NEON-TR ja STRATOS. Näitä innovatiivisia Saksassa 
valmistettavia painokumeja esiteltiin Drupassa.
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vat odottaa meiltä paitsi huipputeknistä 
tuotantoa ja ensiluokkaista laatua, myös 
uusia standardeja”, huomauttaa Dr. Tho-
mas Perkovic, ContiTech Elastomer Co-
atings -yhtiön johtaja.

Patentoitu, metallipohjainen 
painokumi vauhdittaa 
heatset-tuotantoa
”Täydellistä painamista” – ContiTechin 
uudet, teräspohjaiset painokumit vie-
vät kehitystä eteenpäin vaikuttavan 
värintoistonsa ja -tarkkuutensa ansios-
ta. ContiTech lanseeraa kaksi hyvin eri-
laista painokumia: CONTI AIR® STEEL 
HF 10 heatset-painokoneille ja CONTI 
AIR®STEEL CE 11 coldset- painokoneille.
 Uusi ”mini-mini gap-versio” on me-
tallipohjainen painokumi, CONTI AIR® 
STEEL HF 10, jonka patentoitu prosessi 
tuo käyttäjälle useita etuja. Painokumi 
asettuu painokumisylinterin kiinnityska-
naalin reunan ympäri niin tiiviisti, että 
kanaalin leveydeksi jää vain 0,5 mm. 
Tämän seurauksena painokoneen tärinä 
on hyvin vähäistä. Kun sylinterikanaa-
li on äärimmäisen pieni, se mahdollis-
taa koko painatusalueen hyödyntämisen 
ja huomattavat säästöt paperin kulutuk-
sessa. Stefan Füllgraf, Metal Printing 

Blanket -yksikön johta-
ja ContiTech Elastomer 
Coatings -yhtiössä. 
”Suuremmat painono-
peudet ovat nyt mah-
dollisia.” Metalliset-
pohjaiset painokumit 
ovat osoittaneet käy-
tettävyytensä.
 CONTI AIR®STEEL 
CE 11 on suunniteltu 
erityisesti coldset-pai-
nokoneille. Se tarjoaa 
erinomaisen värintoiston ja luotettavan 
paperin siirtokyvyn. Lukitusurat ovat 
huomattavasti kapeampia kuin kangas-
pohjaisissa painokumeissa, mikä mini-
moi värähtelyä paperiradassa. Uutena 
ominaisuutena on lämpöfolion liimaa-
minen painokumin takapuolelle. Folio 
parantaa olosuhteita koko painoproses-
sissa. Paperirata kulkee äärimmäisen ta-
saisesti ja siirtää painoväriä erinomai-
sesti. Paperitukokset ovat vähentyneet, 
samoin kuin rypistymisjäljet. Myös pa-
peripölyä on muodostunut minimaali-
sen vähän. STEEL CE 11 on ihanteellinen 
4-high- ja satelliittiyksiköille.
 Teräspohjaisessa painokumissa tar-
vitaan vain yksi kangaskerros, ja siinä 

on vastaavasti suurempi joustava kumi-
kerros varmistamassa optimaalisen pai-
notuloksen. Itse kumikerros on vulka-
noitu pysyvästi kiinni metalliin. Pinta-
vajoama on myös vastaavasti hyvin pie-
ni. Painaja voi siis luottaa siihen, että 
painokumin paksuus säilyy vakiona ja 
se käyttäytyy painokoneella asiallisesti 
myös pidempiaikaisessa käytössä.
 Lisätietoja: Simo Kanniainen, simo.
kanniainen@kta.fi 

KTA:n vinkit 
huomisen businekseen

Xerox 700
digitaalinen painokone!
Vastaa tämän päivän haasteisiin 
ja tee huippujälkeä nopeasti!
Helppo askel digitaalisen väripainatuksen maailmaan. 
Offsetmainen painojälki, ei silkonia • tarkka kohdistus • SRA3 paperikoko suoraan 
paperialustalta • mahdollisuus myös kuorien painamiseen • liitäntä Fujifi lm XMF- 
työnkulkuun ja värinhallintaan • vihkoviimeistelijä (taitto+stiftaus) lisävarusteena.

– Xerox 700 on kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen lopputulokseen –

N ew B u s i n e s s

Lisätiedot:  Ari Enroth, 040-544 5893 tai ari.enroth@kta.fi 
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Näyttövedostus on haastanut paperivedostuksen, 
CTP (Computer to Plate) on korvannut fi lmiltä 
levylle tulostamisen ja nyt suurkuva-inkjet korvaa 
silkkipainamista. Painoteollisuus on melkoinen 
paikka työskennellä, niin kauan kuin pysyt 
vauhdissa...

Fujifi lmin askel 
       inkjet-bisnekseen
Suurkuvatulostus tulee!
Miksi Fuji on päättänyt lähteä inkjet-bisnekseen? Syy on sel-
vä; suurkuvatulostus on nyt korvaamassa perinteistä silkkipai-
namista ja haastaa rohkeasti myös fl exoa ja offsetpainamista; 
Fujilla on kaikki resurssit, jotka varmistavat menestymisen täl-
lä markkina-alueella.

Inkjet-ratkaisujen keskus
Fuji on aloittanut maailmanlaajuisen hankkeen, jossa inves-
toidaan kattavaan ja yhtenäiseen uusien teknologioiden oh-
jelmaan. Viimeisin aloite on tapahtunut suurkuva inkjet-tulos-
timissa, jotka mahdollistavat bannereiden, julisteiden, ulko-
mainospintojen ja muiden aikaisemmin silkkipainoille varat-
tujen tuotteiden valmistuksen. Fuji on viime vuosina koonnut 
puuttuvat osat palettiinsa ostamalla tulostusvärejä valmista-
van Sericol-yhtiön, tulostuspäitä valmistavan Dimatix-yhtiön, 
Avesian, joka valmistaa painovärien lisäaineita, sekä Ewome-
dia, suurformaattisten tulostusmateriaalien valmistaja. On tär-
keää hallita sekä värien lisäaineet, inkjet-värien koostumuk-
sen ja valmistuksen, että inkjet-tulostuspäiden valmistuksen. 
Nämä taustalla olevat teknologiat yhdistyvät – kirjaimellises-
ti – sellaisissa tuotteissa kuten Incan suurkuva inkjet-tulos-
timet. Fuji onkin solminut yhteistyösopimuksen Incan kans-
sa, joka on myös OEM-kumppani. Fuji on lanseerannut uuden, 
Integrated Systems Group (ISG) -nimisen ryhmän, joka valvoo 
integraatiota ja yhteistyötä. Apple on esimerkki yksittäisestä 
valmistajasta, joka pitää kaikkien palasten valvonnan omissa 
käsissään ja kun tiedämme, miten varmoja ja luotettavia App-
len tietokoneet ovat, ennuste Fujin inkjet-teknologiaan siirty-
misen lähtökohdille on erinomainen.

 Fuji on keksittänyt resurssinsa osuvasti nimettyyn inkjet-
ratkaisujen keskukseen, joka sijaitsee Kansas Cityssä. Tiloihin, 
joita on hiljattain laajennettu, sijoittuvat ”suuri” suurkuva 
inkjet-tulostimien esittelyhuone, yhdistettynä toimistotiloihin 
ja tutkimuslaboratorioihin.

Inca Onset
Entä millainen on Fujin suurkuva inkjet-tulostinten valikoima? 
Acuity (2,5 x 1,25 m) on valokuvalaatuinen inkjet-tasotulos-
tin, joka hyödyntää muuttuvan pistekoon teknologiaa. Maxjet 
on rullalta rullalle tulostava laite. Vybrant on vielä yksi lai-
te Fujin arsenaalissa. Inca Spyder on tasotulostin, jonka osat 
ovat modulaarisesti päivitettävissä. Inca Turbo edustaa tulos-
tinten keskisarjaa, jonka lippulaiva on Englannissa valmistettu 
Inca Onset -laite. Huomaa, kuinka englantilaistyyppinen huu-
mori korkealaatuisen Onset-tulostimen nimessä haastaa kau-
pallista offset-painamista. Ja lisää on tulossa, tulevaisuuden 
odotukset lepäävät Drupassa esitellyssä Fujifi lm JetPress 720 
”concept auto” inkjet-laitteessa, jota tullaan käyttämään digi-
taalisessa arkkipainotuotannossa. Vain yksi kilpaileva inkjet-
laite, joka soveltuu painotuotantoon – HP Inkjet Web Press – 
oli nähtävänä Drupa-messuilla.

Piezo sähköinen tulostus
Mitä painotalon on tiedettävä, kun se harkitsee liiketoimin-
nan laajentamista inkjet-tulostukseen? Ensiksikin on ymmär-
rettävä teknologiaa!
 Inkjet-tulostimissa keskeinen asia on tulostuspääjärjes-
telmä. Painotalojen on tiedettävä inkjet-tulostuspäistä, tuk-
keutuvista suuttimista ja järjestelmän kyvystä havaita tukossa 
olevia suuttimia sekä välttää tulostusvirheitä, kuten erisuun-
taiset jaksolliset ja jaksottomat tulostuslaadun vaihtelut. Li-
säksi tulostuspäät jaetaan kahteen päätyyppiin, joissa hyö-
dynnetään joko lämmittämiseen perustuvaa tai piezosähköistä 
teknologiaa.
 Lämmittämiseen perustuvat järjestelmät, kuten Canon ja 
HP, perustuvat musteen sisällä olevan veden haihduttamiseen, 
joka aiheuttaa pienen ”räjähdyksen” ja väripisaran erottumi-
sen. Tulostuspään nopea lämmittäminen ja jäähdyttäminen 
saattaa lopulta rajoittaa sen käyttöikää. 
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 Toinen inkjet-teknologia perustuu piezosähköiseen järjes-
telmään. Piezosähköisen järjestelmän ohjaama kalvo tai levy 
puristaa vuorotellen värisäiliöitä ja pakottaa ulos väripisaran, 
tulostinpään liikkuessa samanaikaisesti arkin yli rasterikuvion 
mukaisesti. Piezosähköisellä teknologialla on useita luontaisia 
etuja kuten suurempi pakkaustiheys ja pidempi käyttöikä.

Inkjet-tulostuspää määrää värit
Inkjet-tulostuspään tyyppi määrää, mitä väriä voidaan käyt-
tää. Inkjet-värejä on kolmea eri tyyppiä – vesipohjainen, liu-
otin- ja UV-pohjainen. Vesipohjaiset värit, jotka sisältävät 
vettä, ovat yleistyneet markkinoilla ja niitä käytetään lämmit-
tämiseen perustuvissa teknologioissa. Värin sisälle tarvitaan 
vettä, jotta se kuplisi ja höyrystyisi muodostaen ”räjähdyk-
sen, joka erottaa väripisaran. Liuotin-pohjaisia värejä voidaan 
käyttää lukuisissa medioissa ja ne kuivuvat nopean, alkoho-
lityyppisen höyrystymisen kautta (kuten käsien sanitointi-
laitteet), mutta ne aiheuttavat VOC-päästöjä ja edellyttävät 
ilmanvaihtojärjestelmiä. UV-värit kuivataan UV-valon avulla, 
joka kovettaa värin. Se mahdollistaa suuret tulostusnopeudet 
ja Fujin laitesarjassa UV-lamppu liikkuu inkjet-tulostuspään 

mukana, kuivaten ja kovettaen värin välittömästi, kun se osuu 
painoalustaan. UV:n markkinasegmentti on hyvin pieni, mut-
ta sillä on potentiaalia kasvaa viidessä vuodessa siihen pistee-
seen, että vesi-, liuotin- ja UV-pohjaiset menetelmät voivat 
jakaa yhtä suuret markkinaosuudet.
 
Abhay Sharman erikoisraportin mukaan editoitu 
KTA:ssa syyskuussa 2008 

Fujifi lm Jet Press 720 ensiesitys Drupassa – B2-formaattinen inkjet-
arkkikone offset-laadulla.



Markprintille 
XMF-työnkulku
Lahdessa toimiva Markprint Oy 
tilasi KTA:lta uuden Fujifilm XMF 
-työnkulkujärjestelmän sekä sii-
hen liittyvän järeän Dell serve-
rin ja Epson 7880 -sopimusve-
dostimen.

XMF on ensimmäinen aitoa 
Adobe Print Engine (APPE) PDF/
JDF -teknologiaa käyttävä nyky-
aikainen työnkulkujärjestelmä, 
jossa on mm. sisäänrakennettu 
JDF-pohjainen arkkiasemointi, 
3D vedoksen katselu sekä useita 
muita uusia työnkulkua nopeut-
tavia ja virtaviivaistavia ominai-
suuksia. 

Järjestelmä on asennettu 
käyttöön heinä-elokuun aikana. 

XMF-työnkulku lisätiedot: Ari. 
Enroth@kta.fi, 040-5445893.

Fujifim 
XMF-työnkulku 
liitettynä HiFlex 
MIS-järjestelmään 
ja CoRes-rasterointi 
Latviaan
Latvian Diena-ryhmään kuu-
luva PGM Sia (Poligrafijas Grupa 
Mukusala) tilasi Fujifilm XMF 
Complete -työnkulkujärjestel-
män KTA:lta päivittämään entisen 
Celebrant -työnkulkujärjestelmänsä

JDF ja Adobe PDF Print Engine 
-perustuva XMF -työnkulku integ-
roidaan painotalon olemassa ole-
vaan HiFlex MIS-järjestelmään. 
Samalla PGM ottaa Fujifilmin 
CoRes -rasteroinnin käyttöön. 
CoRes on ns. hybriidirasterointi, 

joka parantaa tuotavuutta, vai-
mentaa aihemoiréen, parantaa 
painojälkeä, mutta samalla se on 
yhtä helppo painaa, kuin perin-
teinen AM-rasterointi. 

Lisätietoja: Barry.Brown@kta.fi

Laine Directille 
uusi Fuji Luxel V6 
CTP-levytulostin
Raumalainen Laine Direct Oy 
tilasi KTA:lta heinäkuun alussa 
uuden Fuji Luxel V6 automaatti-
sen levytulostusjärjestelmän. 
Laitteessa on kaksi erillistä levy-
kasettia sekä myös levyjen ohi-
syöttötoiminta, koska painossa 
on kuusi erilaista levykokoa. 
Tulostimen nopeus on 24–30 
levyä tunnissa riippuen levyfor-
maatista. 

Työnkulkujärjestelmäksi yri-
tys valitsi uuden Fujifilm XMF:n, 
jonka rippausteho ja nykyaikai-
set asemointiominaisuudet oli-
vat tärkeitä kriteereitä kun valin-
taa tehtiin. 

Järjestelmään liitetään lisäksi 
Epson 4880 sopimusvedosti-
met Rauman, Helsingin ja Viron 
toimipisteisiin. Yrityksessä oli 
aiemmin käytössä ECRM Mako-
tulostin, joka myös oli KTA:n toi-
mittama. 

Lisätiedot: Ari.Enroth@kta.fi, 
040-5445893.

Kirjapaino 
Öhrlingille 
Fujifilm 
XMF-työnkulku
Tamperelainen Kirjapaino Öhrling 
Oy hankki elokuun alussa Fujifilm 
XMF 4-up työnkulkujärjestelmän 
liitettäväksi jo yrityksessä ole-
vaan Fujifilm Luxel V6HS -CTP jär-
jestelmään.

Laitteistoon lisätään myös 
järeä Dell serveri RAID levyjärjes-
telmällä sekä liitäntä Black Magic 
ROOM -vedostusjärjestelmään. 
XMF perustuu Adobe Print Engine 
(APPE) teknologiaan, jossa PDF 
tiedostoja ei enää muuteta 
PS-tiedostoiksi ja töiden läpime-
noaika nopeutuu merkittävästi 
CPSI-tason rippiin verrattuna. 

Laitteisto asennettiin syyskuun 
alussa.

Lisätiedot ari.enroth@kta.fi

Kirjapaino Jaarlille 
Luxel V-8 CTP 
Kirjapaino Jaarli Turengissa on 
hankkinut uuden Fujifilm Luxel 
V-8 CTP-järjestelmän, joka asen-
nettiin syyskuussa. 

Uusi violetti-teknologialla toi-
miva Luxel-levytulostin korvaa 
Kirjapaino Jaarlin entisen hyvin 
palvelleen vihreällä laserilla toi-
mivan Cymbolic Sciencesin 
PlateJet -tulostimen. 

Hankintapäätös tehtiin Drupa-
messuilla, sen jälkeen kun kaikki 
mahdolliset vaihto-ehtoiset rat-
kaisut olivat olleet vertailussa 
mukana. Uusi CTP-järjestelmä lii-
tetään tulostamaan 1-bit TIF 
-tiedostot jo olemassa olevasta 
työnkulkujärjestelmästä. 

Lisätiedot: barry.brown@kta.fi

Kirjapaino Astrolle 
Fuji Luxel T-6300 
Turussa toimiva Kirjapaino Astro 
Oy tilasi KTA:lta Fuji Luxel T-6300 
CTP:n sekä Fujin uusinta tuoteke-
hitystä edustavan XMF Processor 
-työnkulkujärjestelmän. XMF 
perustuu Adobe PDF Print Engine 
teknologiaa käyttävään uusim-
paan RIP-tekniikkaan. 

Luxel T-6300 termotulos-
tin käyttää ympäristöystävälli-
siä Brillia Pro-T -kehitysvapaata 
painolevyä, joten minkäänlaista 
jätettä ei synny kehitysproses-
sissa.

Laitteisto asennettiin ja otet-
tiin tuotantoon lokakuun lopussa. 

Lisätiedot ari.enroth@kta.fi

Xrite julkistaa 
VipFLEX 2 mittarin
Uusi versio on varustettu tarkem-
malla kameralla ja on helpompi 
asentaa ja käyttää. 

VipFLEX uusi VipFLEX 2

10 000 dpi 14 000 dpi
2,5 um/pixel 1,8 um/pixel
1.6x1.2mm² 2.3x1.9mm²
640x480 VGA 1280x1024 SXVGA
 

Uusi kamera-ajuri helpot-
taa asennusta. Uudessa vipFLEX2 
manuaalisia kamerasäätöjä ei 
enää tarvitse tehdä. Kameran 
säätöjä ohjataan suoraan Plate-
Quality Flexo ohjelmasta.

Helpompikäyttöiset 
kirkkaussäädöt
Uusi VipFLEX 2 korvaa VipFLEXin 
ja hinta säilyy samana.

Päivityshinta 1 750 eur (alv 
0%) on voimassa joulukuun 31. 
2008 asti!

vipFLEX laite lähetetään päivi-
tettäväksi X-Rite huoltoon ennen 
vuoden loppua. Paluupostissa 
tulee laite päivitettynä ja sertifi-
oituna vipFLEX2:ksi. Laitteeseen 
vaihdetaan kamerayksikkö, uusi 
kalibrointi kohde ja päivitetty 
PlateQuality Flexo -ohjelma. 

Ota yhteys meihin, kun haluat 
päivittää laitteesi uudeksi. 
Vuodenvaihteen jälkeen päivitys 
ei enää onnistu!

Jos sinulla on vanhempi malli, 
esim. vipFLEX 334 tai Viptronic 
tai FAG tai Beta, niin niidenkin 
päivitys uudeksi onnistuu ennen 
vuodenvaihdetta hintaan 2 850 
euroa (alv 0%)

Vuodenvaihteen jälkeen van-
hoista mittareista saa vain vaih-
tohyvityksen. Uusi vipFLEX 2 
maksaa 7 500 euroa alv 0%, hyvi-
tyshinta on 1 200 euroa. 

Lisätietoja: Markku.Rajala@kta.fi, 
Reinhard.Lindqvist@kta.fi

Tako Kotelotehdas 
luottaa EskoArtworkin 
ohjelmistoihin ja 
KTA:n tukeen
Tamperelainen Pyroll Takon kote-
lotehdas on tilannut KTA:lta  
uudeksi työnkulkuohjelmistokseen 
EskoArtworkin Nexus RIP- työnku-
lun täydentämään jo olemassa ole-
via ArtPro työasemia. Takon kaikki 
reprotyöt kasitellään ArtProssa.

Samassa yhteydessä Tako tilasi 
uuden Kongsberg XL 20 leikkuu-
pöydän tuotesuunnittelun käyt-
töön. Pakkauksen rakennesuun-
nittelu tehdään ArtioCad ohjel-
malla, jossa määritellään pakka-
uksen kaikki mittatiedot kuten  
leikkaus- ja nuuttaustiedot leik-
kuria varten. Leikkuri toimitetaan 
marraskuussa.

Kongsberg on EskoArtworksin 
omistama maailman johtavan 
leikkuupöytävalmistaja, jonka 
pääpaikka sijaitsee Norjassa 
Kongsbergin kaupungissa.

Lisätietoja: Kari.Pietilä@kta.fi

Lisätietoa: www.kta.fi 
puhelin (09) 759 071

104759


