
Wy wiad z dy rek to rem sprze da ży fir my DLM 
(Ma szy ny cy fro we do dru ku ety kiet) – Zbi gnie wem 
Ka ra pu dą.

Rok 2018 dla dlM z Gdy ni za koń czył się spRze da żą 3 Ma szyn

na Ryn ku pol skiM. Jak na pieRw szy Rok dzia ła nia fiR My dlM

i wpRo wa dze nia no weJ MaR ki sHi ki, to du ży suk ces.

––––––––––

Zbi gniew Ka ra pu da: Oczy wi ście, lecz ja poń ska fir ma SHI KI by ła

zna na już od 40 lat na pol skim ryn ku, ale z ma szyn ana lo go wych 

(of f set, ro to gra wiu ra). Ma szy ny ta kie ku pio ne w la tach 80. XX w. dzia -

ła ją i pro du ku ją do dziś, wzbu dza jąc cią gle za chwyt do sko na łą pre -

cy zją. Jed nak że cy fro we UV LED od SHI KI by ły no wo ścią. No wo ścią,

któ ra po twier dzi ła le gen dar ną pre cy zję Ja poń czy ków.

cHy ba nie by ło ła two weJść do GRo na naJ baR dzieJ 

za awan so wa nycH tecH no lo Gicz nie Ma szyn bez wiel kie Go

wspaR cia MaR ke tin Go we Go, Ja kie Ma Ją du że kon ceR ny?

––––––––––

Z.K.: Do sko na ła sprze daż to głów nie za słu ga sa mej ma szy ny i ja -

ko ści jej wy dru ków. Każ dy, kto je wi dział, po twier dza nie zwy kłą

wręcz pre cy zję i do kład ność, szcze gól nie przy ma łej czcion ce, a do te -

go – dru ku w kontrze. Nie wiel kie zu ży cie tu szu nie tyl ko po wo du je,

że jest to naj tań szy wy druk na ryn ku, lecz rów nież da je moż li wość

wy ko rzy sta nia tej ma szy ny do dru ko wa nia na bar dzo cien kich fo liach

ter mo kurcz li wych. Prze pro wa dzo ne pró by da ły do sko na ły efekt. 

za ska ku Ją ce, że Ma szy na cy fRo wa in kJet uV led od sHi ki na da Je

się do dRu ko wa nia śRed nicH i du życH na kła dów ety kiet.

––––––––––

Z. K.: Ma szy ny cy fro we do ety kiet ko ja rzy ły się do tej po ry z dość

wy so ką ce ną wy dru ku, bo tusz w ta kich ma szy nach jest wie lo krot -

nie droż szy niż far ba flek so gra ficz na. Jed nak że dzię ki nie zwy kłe mu

po stę po wi w re duk cji zu ży cia tu szu, a mi mo te go do sko na łej ja ko -

ści wy dru ku, punkt prze cię cia opła cal no ści uży cia ma szy ny cy fro wej

po szedł zna czą co w gó rę. To zna czy, że już po kaź ne na kła dy w wy -

so ko ści 50-100 tys. ety kiet bę dą tań sze na cy frze niż na ma szy nach

ana lo go wych. Prze dział jest dość sze ro ki, gdyż trze ba tu uwzględ nić

głów ny pa ra metr kosz to twór czy, tj. po kry cie ety kie ty. Naj le piej spraw -

dzić to na przy kła dzie kon kret nej ety kie ty, do cze go na ma wiam.

za sto so wa nie Ma szy ny cy fRo weJ bę dzie więc 

co Raz baR dzieJ eko no Micz nie uza sad nio ne?

––––––––––

Z. K.: Ma szy ny cy fro we sta ły się nie zbęd nym ele men tem wy po -

sa że nia każ dej dru kar ni i każ da dru kar nia już ją ma lub za chwi lę bę -

dzie mia ła. Nie wy ni ka to z mo dy, lecz z gwał tow nej po trze by re ali -

zo wa nia ma łych i śred nich zle ceń klien tów. Ma szy ny cy fro we są

sto sun ko wo pro ste w ob słu dze i dru ku ją już w bar dzo do brej ja ko -

Du ży suk ces fir my DLm z GDy ni 

SHI KI PJ Se ries
zmie nia ry nek ma szyn cy fro wych 
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Zbigniew Karapuda: Maszyny cyfrowe stały się
niezbędnym elementem wyposażenia każdej drukarni
i każda drukarnia już ją ma lub za chwilę będzie miała.
Nie wynika to z mody, lecz z gwałtownej potrzeby
realizowania małych i średnich zleceń klientów



ści. Je dy ne, co ogra ni cza ich szer sze za sto so wa nie, to ce na wy dru ku, znacz nie prze wyż sza -

ją ca ce ny wy dru ku ma szyn ana lo go wych. Przy naj mniej tak wy glą da ło to do tej po ry, przy du -

żych na kła dach ety kiet.

Wraz z po ja wie niem się ja poń skiej ma szy ny cy fro wej SHI KI in kjet UV, gdzie koszt wy dru -

ku jest istot nie niż szy niż pro po no wa ne do tej po ry kosz ty wy dru ku ma szyn cy fro wych, na -

stą pi no wa era. Każ da dru kar nia, któ ra nie chce wy paść z ryn ku i chcia ła by mieć jesz cze mar -

że na dru ku cy fro wym, po win na po waż nie roz wa żyć ofer tę SHI KI PJ Se ries.

czyM za teM Róż nią się Ma szy ny sHi ki od kon ku Ren cJi?

––––––––––

Z. K.: Ma szy na cy fro wa SHI KI PJ Se ries uzy sku je swo ją nie zwy kłą ja kość wy dru ku dzię ki

za sto so wa niu gło wic KY OCE RA, o zmien nej wiel ko ści kro pli od 3 do 13 pi ko li trów, w tech -

no lo gii Drop -on -de mand. Zmien na kro pla jest pod su sza na po dru ku każ de go ko lo ru w sys -

te mie Pin ning UV LED, za nim osta tecz nie zo sta nie do głęb nie wy su szo na zim ny mi lam pa mi

LED. Za pew nia to nie tyl ko naj wyż szą ja kość wy dru ku, oszczęd ność ener gii, dłuż sze ży cie lamp

i eko lo gicz ność pro ce su, ale rów nież moż li wość dru ko wa nia na ma te ria łach wraż li wych

na tem pe ra tu rę lub trud no przyj mu ją cych tu sze. Ma szy na dru ku je na każ dym stan dar do wym

pod ło żu do flek so, bez pri me rów, a tak że na fo lii, kar to nie, la mi na cie do tub czy tek sty liach,

w tym rów nież ko lo rem bia łym i la kie rem wy biór czym w stan dar dzie.

a co z ce ną ta kieJ Ma szy ny, bo pRze cież za Ja kość tRze ba za pła cić?

––––––––––

Z. K.: Ma szy na do dru ku cy fro we go SHI KI PJ Se ries, wpro wa dza na do Eu ro py przez na -

szą fir mę DLM z Gdy ni, ma rów nież roz sąd ną ce nę. Nie tyl ko ofe ru je naj tań szy zna ny nam

wy druk cy fro wy, ale jesz cze po ko nu je swo ich kon ku ren tów oszczęd ną wiel ko ścią in we sty cji.

Wy da je się, iż jest to naj tań sze roz wią za nie w kla sie UV LED. Obec nie ma szy na wy stę pu je

w trzech stan dar do wych sze ro ko ściach wstę gi: 120, 250 i 350 mm, w peł nym ze sta wie CMYK

+ bia ły, ko ro ną i Pin nin giem UV LED w stan dar dzie. Je stem pew ny, że ze swo ją do sko na łą ja -

ko ścią oraz nie zwy kle ni ski mi kosz ta mi wy dru ku szyb ko sta nie się prze bo jem i bę dzie ku -

po wa na na wet przez dru kar nie po sia da ją ce już to ne ro wą ma szy nę cy fro wą, aby zwięk szyć

mar że na ety kie tach dru ko wa nych cy fro wo i wejść w śred nio na kła do wy druk ety kiet.

dzię ku Ję za Roz Mo wę i ży czę dal szycH suk ce sów!

Roz ma wia ła Iwo na Zdro jew ska
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