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Marabu Scandinavia på FESPA 2022
FESPA Global Print Expo äger rum i Berlin, den 31 maj till 3 juni och Marabu Scandinavia kommer
vara på plats. De kommer representera sin portfölj tillsammans med sina samarbetspartners inom
screen-, tampo- och digitaltryck. Det kommer vara många nya och spännande lanseringar från deras
leverantörer.
Om ni har missat att Marabu har släppt vårens stora nyhet för
storformat har ni nu chansen att utforska den tillsammans med Marabu
på FESPA! Lansering av Vanguard har tagit världen med storm. Deras
storformatsskrivare är välutrustade och kan enkelt anpassas efter
kapacitet. Efterhand som behovet för effektivitet och produktivitet ökar
kan flera skrivarhuvuden enkelt installeras. Vanguard har både
flatbäddsskrivare och rulle-till-rulle. Möt Marabu och Vanguard i monter
4.2-A41, hall 4.2.
En annan av Marabus leverantörer inom storformat är Roland DG, de
kommer visa upp en mängd nya och spännande produkter. Bland annat
visas en uppdaterad modell i TrueVIS-serien som heter TrueVIS VG3. Det
är den mest avancerade storformatsskrivaren i TrueVIS-familjen.
Storformatsprintern har en rad förbättrade funktioner och utökad färgrymd
för att uppnå ett detaljrikt tryck. Roland DGs monter finns i hall 2.2,
monter 2.2-A20.
När det gäller screentryck är många av Marabus samarbetspartners på
plats. Sakurai, som erbjuder moderna arkpressar, kommer visa en linje
med både tryck och efterbehandling. Många gånger kombineras
Sakurais tryckpressar med torkugnar från Natgraph som är en global
ledare inom avancerad torkteknik. De lanserar för övrigt en ny serie av
torkugnar för rulle till rulle. Dessa torkugnar har en hög torkningskapacitet samt energisparfunktioner.
Sakurai har monter 27-B61 och Natgraph finns i monter 27-B69, båda i hall 27.

Marabu kommer också representera följande leverantörer för den nordiska marknaden:
Digitaltryck
Chemica | Hall: 27 Monter: 27-C70
d.gen INC | Hall: 2.2 Monter: 2.2-C20
EFI | Hall: 6.2 Monter: 6.2-A20
Kala SAS | Hall: 4.2 Monter: 4.2-A51
Summa NV | Hall: 3.2 Monter: 3.2-C48

Screen- och tampotryck
Fimor | Hall: 27 Monter: 27-B24
SEFAR | Hall: 27 Monter: 27-B29
TTS | Hall: 27 Monter: 27-C47

Mer information om Marabu på Fespa finns på deras hemsida.

Marabu

Två väletablerade leverantörer inom screentryck är SignTronic och Grünig. Deras kombination av CtS –
Computer to Screen och tvättutrustning ligger i framkant. SignTronics och Grünigs mål är att skapa
automatiserade processer för framtagning av schabloner. Träffa Marabu i deras monter 27-B27, hall
27.

