
 HP Indigo 30000 Dijital Ofset baskı makinesi, sahip 
olduğu sıfır hazırlık süresi, minimum fire ve kolay 
versiyonlama yetenekleri sayesinde yıllardır ofset 
kalitesinde bir dijital çözüm arayışında olan karton 
ambalaj sektörü için dönüm noktası olarak kabul 
edilmektedir. 53x75’lik malzemeye baskı yapabilen 
bu sisteme sahip olan karton ambalaj üreticileri 
sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını yüksek kar 
marjı ile karşılar ve diğer üretici firmalara karşı 
rekabet üstünlüğü kazanır.

Pazarın beklentileri değişiyor. Dünyanın her yerinde 
karton ambalaj üreticileri mevcut sistemlerinin 
ekonomik ve üretim yapısına ters düşen kısa 
tirajlı ve daha sık verilen siparişler ile çalışmaya 
zorlanmaktadır. Tedarik zincirindeki zorlamalar, 
artan stok çeşitliliği, daha sık ve dönemsel 
olarak yapılan tasarım değişiklikleri, satış noktası 
kampanyaları ve kişiselleştilirmiş ürünlere olan 
talebin artması ile daha az tirajlı işler ve işten işe 
daha hızlı geçiş ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca ürünün 
katma değerini arttıran ve tablo, fotoğraf, yazı, 
barkod ve güvenlik baskısı öğelerini içeren değişken 
datalı işlere olan talebin arttığı görülmektedir.

HP Indigo ile rekabet gücünüzü arttırın. HP Indigo 
30000 ile değişen pazar taleplerine dijital baskının 
avantajlarını kullanarak cevap verebilirsiniz. HP 
Indigo’nun ofset baskı ile birebir örtüşen baskı ve 
renk kalitesi sayesinde büyük markaların ihtiyaçlarını 
karşılamak mümkündür. Benzersiz Indigo baskı 
teknolojisi ile P&G, Nestlé, Coca-Cola ve L’Oréal 
gibi büyük global firmaların çok çeşitli ambalajları 
basılmaktadır.

Markalar tarafından onaylanan, sınıfının en iyi 
baskı kalitesi. HP Indigo’nun benzersiz ElectroInk 
teknolojisi, ofset baskıdan ayırt edilemeyen bir 
baskı kalitesi sağlar. Üreticiler makine üzerindeki 
7 renk istasyonu sayesinde, en katı kurumsal 
firmaların bile taleplerini karşılayabilirler.

● Baskıda HP IndiChrome sistemini kullanarak 4, 6 
ve 7 renkli baskılar ile Pantone onaylı renkler.

● Spot renkler, harici mürekkep karıştırma ve 
PANTONE renklerinin %97’sini karşılama.

● HP Indigo’nun benzersiz One-Shot baskı tekniği, 
ilk baskıdan itibaren kusursuz register ayarlı 
baskılar yapılmasını sağlar. 

Mevcut üretime kolay adaptasyon. 530x750 mm 
malzeme ebadına sahip makine, üretimi arttırır 
ve mevcut üretim süreçlerine kolaylıkla dahil olur. 
Makine ofset tipi paletli besleme ve sonlandırma 
üniteleri ile uyumludur. Böylece, karton ambalaj 
üreticilerinin baskı süreçlerini en uygun hale 
getirerek işleri daha ekonomik olarak bu sisteme 
aktarmasını sağlar.

Geniş medya gamutu. HP Indigo 30000, 600 
mikron kalınlığa kadar yığma karton, metalize 
karton ve plastik malzemeleri de içeren çok geniş 
bir ürün yelpazesine baskı yapabilir. Neredeyse 
her tip kutu, sleeve veya blister ambalaj üretimini 
ofset baskı kalitesinde yapmak mümkündür. 

Karton ambalaj üretimi için geliştirilmiş
530x750 mm’lik dijital ofset baskı makinesi

HP Indigo 30000
Dijital Ofset
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HP Indigo 30000 Dijital Ofset
Karton ambalaj  endüstrisi için 530x750 mm’lik dijital ofset baskı makinesi
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Üretim esnekliği. HP Indigo 30000, büyük baskı alanına ek olarak 
sağladığı geniş malzeme desteği sayesinde pazarın değişen 
taleplerini karşılama amacıyla üretim kaynaklarının verimli 
kullanılmasını sağlar. 

● Bir vardiyada 20 farklı işi ayar  hazırlık süresi olmadan ve 
minimum fire ile basabilme kapasitesi (iş başına ortalam 1.000 tb.)

● Saatte 4.600 tabaka renkli baskı kapasitesi.

● 530x750 mm malzeme ebadı, konvansiyonel sonlandırmalarda 
ayarlama ve malzeme tasarrufu sağlarken karton ambalaj 
işlerinin büyük bir bölümünü kapsar. 

● 200 - 600 mikron arası her tip malzemeye baskı yapılabilir. HP 
Indigo’nun özel One Shot baskı modu ile her çeşit malzemeye 
kusursuz register ve yüksek kaliteli sürekli baskılar yapılabilir. 

● Dahili prime ünitesi ile her çeşit yığma karton üzerine baskı 
yapılabilir.

● HP Indigo baskısı vernikler, yaldız uygulamaları, laminasyon, 
kesim, kırım, katlama ve tutkallama ile ilgili endüstriyel 
standartları karşılamaktadır. Aynı zamanda endirekt gıda 
temasında FDA ve Avrupa Birliği kriterlerine uygundur. 

Gelişmiş baştan sona çözümler. HP Indigo 30000, bir baskı 
makinesinden öte komple bir üretim çözümüdür. HP Indigo, sektörün 
alanında lider firmalari ile yaptığı ortaklıklar sayesinde iyi entegre 
edilmiş bir ekosistem geliştirmektedir. Böylece üretici firmaların sipariş 
geldiği andan bitişe kadar ihtiyaç duydukları araçları sağlamaktadır.

● HP Indigo ve Esko, bu sisteme adanmış bir baskı server’ı ve iş akış 
araçları geliştirmektedir. Bu entegre çözüm ile diğer sistemlerden 
dijitale aktarılmış herhangi bir işin renk yönetimi daha hassas 
ve verimli olarak yapılabilmektedir. ICC profilleri, PANTONE 
renk eşleştirme algoritmaları, çeşitli tasarım ve yönetim bilişim 
sistemleri (MIS) ile bağlantı, değişken data baskı programları ve 
otomatize edilmiş iş akış sistemlerini içermektedir.

● Karton pazarının lider tedarikçileri ile ortaklaşa geliştirilmiş 
kaplama sonrası ünitesi, baskı makinesi ile inline olarak çalışabilir. 
Su bazlı ve UV özel efekt kaplamaları hızlı değişim süreleriyle inline 
olarak basılmakta ve aynı anda hem baskı işlemi hem de kaplama 
işlemlerini yaparak ofset ambalaj makineleri ile aynı özellikte 
çıktılar alınmaktadır.

● HP Indigo, Highcon ve Scodix gibi dijital sonlandırma makinesi 
üreticileri ile ortaklık ederek baştan sona dijital olarak otomatize 
edilmiş karton ambalaj üretim hattı kurulmasını sağlar.
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Sürdürebilirlik. HP Indigo’nun sahip olduğu sıfır ayar süresi özelliği kalıp 
ve kalıp takma süreçlerini ortadan kaldırarak fire oranını en aza indirir. 
Böylece büyük oranda tasarruf sağlanırken çevresel rapor puanlarının 
iyileşmesi sağlanır. Talebe yönelik baskı imkanı sayesinde fire ve tedarik 
malzemelerinde aşırı stoklama olasılığını ortadan kaldırarak üreticilerin 
müşterilerine ve büyük firmalara daha sürdürülebilir ambalajlama 
çözümleri sunmasını sağlar.

● Yıllık 120 tona kadar karton firesinden tasarruf edilir.  

● Yıllık 19.000 m2’den fazla kalıp tasarrufu.

● Envanteri ve süresi dolmuş stokları azaltarak toplam sürdürülebilirliği 
iyileştirir.

● Geri dönüşümlü kağıtlar üzerine baskı yaparak çevre dostu ambalaj 
üretim çözümü sağlar.
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 1.  Palet Besleme
 2.  Çekmece Besleme
 3. Dahili Priming Ünitesi 
 4. Yüksek Hızlı Lazer Yazıcı Kafa 
 5. Görüntü Pozlama Kalıbı (PIP)
 6. Otomatik PIP Değiştirme  
  Sistemi (PARS)
 7.  Mürekkep Merdaneleri (BID)
 8. Blanket
 9. Otomatik Blanket Değiştirme 
  Sistemi (BARS) 
 10. Baskı Merdanesi
 11. Register Kameraları
 12. Kamera Sistemi & Spektrofotometre
 13. Prova Çıkış Tepsisi
 14. İstif Çıkış
 15. Mürekkep Kabini



Teknik Özellikler

Baskı Hızı Saatte; 4/0 Renk 3.450 tabaka 
 EPM Modunda  4.600 tabaka

Görüntü Kalitesi Çözünürlük; 8 bit     812 x 1219 dpi
 2438 x 2438 dpi “Yüksek Çözünürlük Modunda (HDI)”

Tram Değeri 175, 180, 180m

Malzeme Ebadı 750 x 530 mm maksimum

Baskı Ebadı 740 x 510 mm maksimum

Malzeme Kalınlığı 200 mikrondan 600 mikrona kadar

Malzeme Tipi C1S ve C2S, geri dönüşümlü veya saf vb. her çeşit karton. Metalize kartonlar, sentetikler ve mikro oluklu kağıtlar.

Besleme Palet besleme: 85 cm malzeme. Çekmece besleme: iki adet (her biri 30 cm malzeme kapasiteli)

Çıkış İstifi 85 cm malzeme.

Print Server Esko tarafından geliştirilen HP SmartStream Labels and Packaging Print Server

Makine Boyutları Yükseklik; 2400 mm   Uzunluk; 11,000 mm   Genişlik; 4700 mm

Makine Ağırlığı 13,000 kg

HP Indigo Mürekkepleri*

Standart 4 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı ve siyah (CMYK)

5 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı, siyah ve beyaz

HP IndiChrome 6 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı, siyah, turuncu ve mor

HP IndiChrome Plus 7 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı, siyah, turuncu, mor ve yeşil

Spot Renkler HP IndiChrome Mürekkep Karıştırma Sistemi (IMS) ile spot renkleri oluşturuken CMYK’nın yanısıra turuncu, mor, yeşil, reflex blue, 
rhodamine red, bright yellow ve transparan mürekkepleri kullanır.

PANTONE® Renkleri
PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® ve PANTONE GoeTM ile uyumludur. 
HP Profesyonel Benzerlik Teknolojisi sayesinde baskı esnasında 4 renk, 6 renk, 7 renk kullanarak PANTONE® renklerini %97 oranında 
karşılama başarısı.

Opsiyonlar

Genişletilmiş Renk Kapasitesi 5., 6. ve 7. renk baskısı; HP IndiChrome Mürekkep Karıştırma Sistemi (IMS)

Tekrar Takma Tek yönlü ve çift yönlü

* Gıda ürünleri ve ambalajları, pazardaki durumlarına bağlı olarak değişen gerekliliklere dayalı katı düzenlemeleri olan bir sektördür. Bu sebeple üreticiler, baskı süreçlerinde kullanılan tüm 
malzemelerin yapılacak üretime ve kullanım şartlarına uygun olduğundan emin olmalı ve baskı işlemi İyi Üretim Uygulamaları (GMP) yönetmeliğine uygun olmalıdır. HP Indigo şu yönetmelikler ile 
uyumludur; FDA, Title 21 of the Code of Federal Regulations for indirect food contact; Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with Food, RS 817.023.21; EUPIA Guideline on Printing 
Inks Applied to the Non-Food Contact Surface of Food Packaging Materials and Articles (November 2011); Council of Europe Resolution ResAP (2005/2) for indirect food contact; Nestlé Guidance 
Note on Packaging Inks, exclusion lists for indirect food contact; German Food Law and Article 3 of the EU framework regulation 1935/2004, for non food contact.
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