
Wy da je się, że re wo lu cja 
w spo so bie dru ku już ru szy ła:
co raz wię cej ma szyn ku po wa -
nych jest do firm za ma wia ją -
cych ety kie ty, a nie 
do dru karń. 

Po wo dów jest wie le; pod sta wo we to:

n ma szy ny cy fro we sta ły się dzie cin nie ła twe w ob słu dze,

przy nie zwy kle wy so kiej ja ko ści wy dru ku;

n ma my ety kie ty od rę ki, w pa rę mi nut i to w do wol nych ilo -

ściach, na wet od 1 sztu ki;

n druk wła sny przy ma łych i śred nich na kła dach stał się tań -

szy niż za mó wie nie w dru kar ni.

To czy się za żar ty spór o to, czy druk cy fro wy do go ni in ne

tech ni ki dru ko wa nia? Spór po czę ści ja ło wy, bo już dzi siaj cy fra

do go ni ła z pręd ko ścią (250-300 m/min) i ja ko ścią dru ku wszyst -

kie tech no lo gie ana lo go we. Je dy ne, cze go nie jest w sta nie prze -

kro czyć, to kosz ty wy dru ku. Za rów no of f set, jak i flek so są cią -

gle wie lo krot nie tań sze przy du żych na kła dach. 

Ostat nie stwier dze nie jest tu de ter mi nu ją ce: przy du żych na -

kła dach. Przy ma łych, wia do mo – druk cy fro wy jest bez kon ku ren -

cyj ny. Nie tyl ko dla te go, że ma szy ny cy fro we nie po trze bu ją po -

cząt ko wych in we sty cji w for my dru ko we, ale przede wszyst kim

dla te go, że ma szy na cy fro wa jest ła twa i szyb ka w ob słu dze do te -

go stop nia, że druk na niej nie wy ma ga za trud nia nia dru ka rza.

Ra czej ope ra to ra, któ ry spraw nie bę dzie wpi sy wał da ne i zmie -

niał rol ki. Da je to nie zwy kłe moż li wo ści, nie tyl ko w dru kar ni, ale

rów nież u bez po śred nie go pro du cen ta dóbr, któ ry użyt ku je te ety -

kie ty. Dzię ki ła two ści ob słu gi i wy so kiej ja ko ści ety kie ty cy fro wej

sam dru ku je so bie po trzeb ne ety kie ty, bez two rze nia za pa sów

i w ilo ściach obec nie mu po trzeb nych, „just -in -ti me”. 

Wraz z po ja wie niem się ja poń skiej ma szy ny cy fro wej SHIKI,

gdzie koszt wy dru ku jest wie lo krot nie niż szy niż pro po no wa ne

do tej po ry kosz ty ma szyn cy fro wych, na stą pi no wa era. Ja poń -

ska pre cy zja i do sko na ła elek tro ni ka tłu ma czą, dla cze go tak wie le

obie cu je my so bie po pro duk tach z Ja po nii. Dziś, przy tak ni skich

kosz tach wy dru ku na ma szy nie cy fro wej SHIKI, już nie tyl ko ma -

łe na kła dy, lecz rów nież te śred nie są tań sze na cy frze niż na ma -

szy nach ana lo go wych. Na kła dy do 150 tys. sztuk mo gą być tań -

sze na cy frze SHIKI niż na ma szy nach flek so gra ficz nych. W prze -

li cze niu na me try kwa dra to we za dru ku, któ re są naj lep szą mia rą,

da je to wy nik po mię dzy 1000 a 1500 m2. Ozna cza to, że ta ki na -

kład, do tej licz by me trów, bę dzie bar dziej opła cal ny na tej ma szy -

nie cy fro wej niż na każ dej ma szy nie flek so. To już jest re wo lu cja,

bo ile ma my na kła dów ety kiet więk szych niż 1500 m2?

Ku pu jąc bar dzo ła twą w ob słu dze i o do sko na łej ja ko ści wy -

dru ku ma szy nę dru kar ską SHIKI, dzię ki jej naj niż sze mu na ryn ku

kosz to wi wy dru ku pod wyż sza my ren tow ność fir my z dnia na

dzień. Zdo by wa my moż li wość dru ko wa nia wie lu wa rian tów ety -

kie ty w mi ni mal nych na kła dach, z cze go dział mar ke tin gu bę dzie

się cie szył naj bar dziej. Koń czy się też kosz mar cze ka nia na ety kie -

ty z dru kar ni, któ re za wsze docierają zbyt póź no, szcze gól nie bra -

ku ją ce do dru ki. Do te go, za miast szu kać do świad czo ne go dru ka -

rza, zle ca my dru ko wa nie na cy frze przy uczo ne mu ope ra to ro wi. To

mo że być dla nie któ rych firm de cy du ją cym ar gu men tem. 

Ma szy na cy fro wa SHIKI 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 każ dym ko lo rze

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 ku na ma te ria -

łach wraż li wych na tem pe ra tu rę i trud no się za dru ko wu ją cych. 

Ma szy na do dru ku cy fro we go SHIKI PJ Se ries, wpro wa dza -

na do Eu ro py przez fir mę DLM z Gdy ni, ma roz sąd ną ce nę. Nie

tyl ko ofe ru je naj tań szy zna ny nam wy druk cy fro wy, ale tak że po -

ko nu je swo ich kon ku ren tów oszczęd ną wiel ko ścią in we sty cji.

Obec nie wy stę pu je w trzech stan dar do wych sze ro ko ściach

wstę gi: 120, 250 i 350 mm, w peł nym CMYK + bia ły, z ko ro ną dla

fo lii i Pin nin giem UV LED w stan dar dzie. Z do sko na łą ja ko ścią

i 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 nie tyl ko przez dru kar nie. n
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Chcesz mieć ety kie tę od rę ki 
– pro du kuj ją u sie bie!
ZBIGNIEW KARAPUDA
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