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ESNEK AMBALAJ
Esnek ambalajlarla ilgili haberler • EMEA baskısı

UV OFSET:
GIDA AMBALAJLARI İÇİN BİR ALTERNATİF
Hızlı cevap süreleri, en iyi baskı kalitesi ve yüksek hız özellikleri – UV ofset baskı mürekkepleri
halihazırda çok çeşitli baskı uygulamalarında olağanüstü işler ortaya koymaktadır.
Siegwerk şimdi de lamine gıda ambalajı için UV çözümleri sunuyor.
UV ofset mürekkepleri matbaa sektörün-

de yıllardır kullanılmaktadır ve katlanır
kartonlar, shrink-film, sarmal ve IML (in-

bu alanda mükemmel parlaklık ve yüksek
hızlılık özellikleri sağlarlar.

mold) etiketler gibi ambalaj uygulamala-

Kanıtlanmış olan uygulamaya özel mü-

kalıplarının üretimi hızlı ve düşük maliyetli

Siegwerk'in esas önceliği, müşterilerine

rında kullanımı gittikçe artmaktadır. Baskı
olduğundan, bu baskı yöntemi kısa vadede bile maliyeti uygun olan bir yöntem-

rekkep performansının ötesine geçen
ürün güvenliği konusunda rehberlik et-

mek ve onları desteklemektir. Bu nedenle,

dir. Aynı şekilde UV ofset baskı, hizmet

potansiyel bileşenlerin taşınabildiği de-

ve mükemmel bir baskı kalitesi ile cevap

Siegwerk’in UV ofset baskı mürekkepleri

sağlayıcıların müşteri siparişlerine anında

taylı belgeler (Kompozisyon Beyanları),

verebilmelerini sağlar. Ancak, ambalaj

için de mevcuttur.

alanında UV baskı bugün hala daha çok
laminasyonsuz yüzey veya ters baskı ile
sınırlıdır.

Yüksek düzeyde ambalaj işlevselliği
Siegwerk sürekli olarak baskı mürekkeplerini geliştirmek ve yeni çözümler bul-

mak için çalışmaktadır. Siegwerk’in en
gelişmiş UV ofset baskı mürekkepleri ile
solvent bazlı poliüretan (PUR) beyaz mürekkeplerinin bileşimi, coex-OPP, PET ve

hatta OPA gibi filmler üzerinde, 2 newton/
• Mükemmel basılabilirlik

•	Çok iyi laminasyon performansı
(solvent bazlı PUR beyaz
ile birlikte)

•	Düşük migrasyon

(gıda ambalajı için uygundur)

• Düşük koku seviyesi

15 milimetre üzerinde bağlama dayanımı
değerlerine sahip yüksek performanslı
laminatların üretilmesine olanak sağlıyor.
Bu gelişmiş ambalaj işlevselliği, PUR ta-

UV ofset mürekkepleri kullanılarak yapılan basılı
ambalaja örnek

banlı beyazın olağanüstü opaklığı ile daha

da artmaktadır. Bu da kullanıcıların UV ofset ile sofistike laminatlar ve zor baskı ta-

sarımları üretmesine olanak sağlar. Doğal
olarak, Siegwerk'in UV ofset mürekkep-

Daha fazla bilgi için lütfen
bizimle iletişime geçin:

info@siegwerk.com

leri yüzey baskısı için de kullanılabilirler;
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AVANTAJLARI:
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ON-SITE CONSULTING (YERİNDE DANIŞMANLIK): KURULUM SÜRESİ OPTİMİZASYONU
Dış danışmanlar olarak Siegwerk'in uzmanları, ambalaj üreticileri ve matbaaların süreçlerini analiz ederler. On-Site Consulting
(Yerinde Danışmanlık) projeleri, her yıl büyük ölçüde tasarruf sağlar. Kurulum süreleri üçte bire kadar azaltılabilir.

(Yerinde Danışmanlık) Ekibi, müşterilerin

süreçlerini optimize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur. Üretim

süreçlerinin analizi, müşterilerin çalışanla-

rı ile bilgi alışverişi ve profesyonel tavsiyeler, altı haneli rakamlara kadar tasarruf
edilebilmesini ve buna bağlı olarak, da-

nışmanlık ücretlerinin kısa sürede amortize edilmesini sağlamaktadır.

Müşteriler OSC hizmetini kullanarak,
Siegwerk uzmanlarının kimyasal baskı ve

teknik süreçler konusundaki derin bilgi ve

deneyimlerinden yararlanırlar. Verimliliği

artırmak için çok sayıda fırsat mevcuttur –

baskıda yazdırma parametrelerini optimi-

ze etmek ilk seçilen yöntem olmakla birlikte, örneğin kurulum süreleri de büyük
ölçüde tasarruf potansiyeline sahiptir.

Özel atölyelerde, OSC uzmanlarımız ku-

rulum sürelerinin nasıl büyük ölçüde kısal-

tılabileceğini, müşterilerin baskı makine-

lerinde çalışan personeli ile birlikte analiz

eder. Personelin kat ettiği mesafeler, ekiplerin baskı preslerinde görevlendirilmesi,

aniloks merdanelerin depolanması, baskı
silindirleri ve baskı manşonları da dikkatle
incelenir. En sonunda, iş akışı optimizasyonu genellikle günlük rutinin içinde kay-

Siegwerk’in On-Site Consulting (Yerinde
Danışmanlık) ekibi, bugüne kadar belirli
vakalarda kurulum sürelerini %34'e kadar
azaltmaya başarıyla yardımcı olmuştur.

OSC'NİN AVANTAJLARI:

bolur. Siegwerk uzmanları, her şirket ça-

•	Tarafsız “dışarıdan bir

edileceği veya kat edilen mesafelerin na-

• Artan verimlilik

lışanına, örneğin deponun nasıl organize

bakış açısı”

sıl azaltılacağı konusunda rehberlik eder.

•	Önemli ölçüde maddi

unsurlarından biri olabilir.

• Personel motivasyonu

Hatta baskı departmanı bile analizin ana

OSC danışmanları yerel ilgililer ile yakın

tasarruf

•	Tüm süreçlerin uzun

süreli optimizasyonu

işbirliği içinde, bir eylem planını temel

alan sürdürülebilir olarak uygulanabilen
önlemlerin bir taslağını hazırlar. Üretim te-

sislerindeki yazı tahtaları bir proje sırasın-

da personel ile iletişimi destekler ve şeffaflık sağlar. Ayrıca gelişmiş raporlama,
üretim yönetimi oranlarına genel bir ba-

kış sağlar ve personeli yeni süreçlere sıkı

OSC Hizmetimizle İlgileniyor
musunuz? Lütfen bizimle
iletişime geçin:

info@siegwerk.com

bir şekilde uyma konusunda motive eder.
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Siegwerk’in On-Site Consulting (OSC)
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DAHA FAZLA ÜRÜN GÜVENLİĞİ
İÇİN GÜÇLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

ESNEK AMBALAJ YENİ BAŞKANI:
DR. JAN BREITKOPF

Çeşitli birliklerin üyesi olan Siegwerk, tüketicinin korunması ve
gıda güvenliği konularını destekler.

Birlikler ve dernekler, STK'lar ve kamu ile iletişimde sektör üyelerinin sesi olarak görülebilir. Tüm üyelerinin çıkarlarını bir havuzda
toplayarak, mesajlarına otorite katar. Dahası, üye firmaların belir-

lenen standartlara uymalarını ve ortak hedeflere sahip olmalarını
sağlar.

Siegwerk dünyanın çeşitli yerlerindeki tanınmış baskı mürekkebi

sektörü birliklerinin ve kimyasal endüstrisi için şemsiye kuruluş-

Dr. Jan Breitkopf, Siegwerk
Esnek Ambalaj Bölümü Başkanı

ların aktif bir üyesidir. Bu kuruluşları uzmanlık ve sektör bilgisi

sağlayarak desteklemekteyiz. Siegwerk CEO'su Herbert Forker,
aynı zamanda European Printing Ink Association (EuPIA) (Avru-

1 Temmuz'dan bu yana, Dr. Jan Breitkopf, Siegwerk'de

"Küresel SEÇ + Sürdürülebilirlik" ya da "Ürün Güvenliği ve Dü-

bu iş birimi dahilindeki satış, teknoloji ve üretimden sorum-

deki çeşitli komitelere başkanlık yapmaya kadar uzanan önemli

sonucudur: işletme birimleri artık üretim ve tedarik zinciri

pa Baskı Mürekkebi Birliği) başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca,

yeni Esnek Ambalaj Bölümü Başkanı olmuştur. Bu görevde

zenlemeleri" gibi çeşitli departmanların uzmanları, ilgili birlikler-

ludur. Bu Siegwerk'teki temel kurumsal değişikliklerin bir

global danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

faaliyetlerinden de sorumludur. Esnek Ambalaj söz konu-

Siegwerk'in taahhüdünün uzun vadeli hedefleri gıda güvenliği ile

le Rusya ve Türkiye'deki konumları da etkiler. Bu yapısal

nek teşkil edici davranışlar ve tüm sektörde iş ve tesis güvenli-

teknoloji ve satış arabirimlerinin daha iyi koordinasyonudur.

zamanda matbaalar, marka sahipleri, perakendeciler ve tüketici-

Dr. Jan Breitkopf işletme bölümünden mezun oldu ve 2012

ilgili fikirlerimizin yerleşmesi, tüketicinin korunması açısından ör-

ğidir. Bu sadece kamudaki itibarı artan birlik üyelerine değil, aynı

su olduğunda, bu Siegburg sahasını olduğu kadar, özellikdeğişimin hedefi, daha fazla müşteri odaklılığı ile üretim,

ler gibi, değer zinciri içindeki tüm partnerlerimize de fayda sağlar.

yılında Siegwerk'e katıldı. Kurumsal Gelişim Başkanı göre-

Siegwerk aşağıdakiler de dahil olmak

Siegwerk sahalarında yatırımları ve dahili gelişim program-

üzere çeşitli birliklerin üyesidir:

vindeyken, kurumsal M&A projelerini, dünya çapında farklı
larını yönetti. Daha önce yaptığı uluslararası bir danışmanlık şirketindeki 10 yıllık geçmişi sırasında, Dr. Jan Breitkopf

European Printing Ink Association (EuPIA)

kimya endüstrisinde strateji danışmanı olarak derinlemesi-

National Association of Printing
Ink Manufacturers (NAPIM), ABD

Dr. Jan Breitkopf Flexible Packaging Bölümünün Başkanı

Brazilian Packaging Assocation
(ABRE), Brezilya

olduğu bu yeni pozisyonunda, özellikle daha proaktif bir

müşteri hizmeti yaklaşımına ve dahili karar alma süreçleri-

ni hızlandırmaya odaklanmayı hedeflemektedir. Selefi Coen
Vinke, şirket içindeki görevine ABD ve Kanada için Esnek
Ambalaj Bölümü Başkanı olarak devam etmektedir ve bu
görevde Siegwerk'in dünya çapında başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Siegwerk'in üyesi olduğu tüm birlikleri internet sitemizden görebilirsiniz:
www.siegwerk.com/en/our-responsibility/associations-and-memberships.html
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Chinese Printing Ink Association
(CPIA), Çin

ne deneyim ve bilgi kazandı.

