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بررسی اجمالی شرکت
Goss Graphic Systems (China) Co., Ltd (کــه از ایــن پــس GGSC نامیــده می شــود) یــک تامین کننــده جهانــی بــا چندیــن 

دهه تجربه در تولید ماشین چاپ از سال ۱۹۳۹ است.

 GGSC همچنین به دلیل فناوری پیشرفته، قابلیت تولید و مدیریت هوشمند اطالعات مشهور است. شهرت کیفیت GGSC
بر اساس نوآوری فنی مستمر و توسعه محصول در صنعت چاپ در سراسر جهان شناخته شده است.

Goss Graphic Systems (China) راه حل هــای فناورانــه را بــرای چاپخانــه داران صنــوف روزنامــه، کتــاب، بســته بندی و  
نشــریات تجــاری ارائــه می دهــد و طیــف گســترده ای از گزینه هــا را بــه مشــتریان خــود معرفــی می کنــد. محصــوالت اصلــی ارائــه 
شده توسط GGSC شامل طیف کاملی از دستگاه های چاپ روزنامه، افست رول Wisprint، دستگاه های چاپ کتاب پرسرعت 
با ســطح اتوماســیون باال، دســتگاه های چاپ بســته بندی ســری Varier با فناوری های فلکســوگرافی و افســت و طیف وســیعی از 

دستگاه های چاپ تجاری با کیفیت باال می باشد.

در ســال Goss Graphic Systems (China) ،۲۰۱۵ به ســایت جدیدی با بیش از ۹ هکتار در منطقه Minhang شــانگهای 
نقل مکان کرد. این مرکز پیشــرفته بیش از ۳۸۴۰۰ متر مربع را پوشــش می دهد و شــامل یک کارگاه مونتاژ ۸۶۵۴ مترمربعی 
اســت کــه در آن تمــام تجهیــزات آمــاده و آزمایــش شــده اســت و نزدیــک بــه ۶۰۰۰ متــر مربــع دفاتــر شــامل کلیــه وظایــف اداری و 
مهندسی می باشد. جابجایی سایت کارخانه باعث افزایش بهره وری GGSC شده و با بیش از ۳۰۰ کارمند تمام وقت ما خواسته

 های مشتریان خود را با کارآمدی و اطمینان بیشتری برآورده خواهیم کرد.
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به  شانگهای،   Renmin چاپ  آهن کاری  بخش 
 Renmin شانگهای  چاپ  ماشین سازی  کارخانه 

تغییر نام داد.

به   ،Shanghai Rockwell Graphic Systems
عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مشترک، توسط 
کارخانه ماشین سازی چاپ شانگهای Renmin و 
متحده  ایاالت   ،Rockwell International

آمریکا تاسیس شد.

Goss Graphic Systems (China)، یا GGSC به 
 Limited گروه  توسط  سهام  تمام  تصاحب  دلیل 

Shanghai Electric سازماندهی مجدد شد.

یا همان گاس گرافیک سیستم چین به   GGSC
شانگهای  منطقه  در  جدید  تولیدی  مرکز  یک 

Minhang منتقل شد.

Shanghai Rockwell Graphic Systems نام
با توجه به تغییرات سهامداران اصلی به

Shanghai Goss Graphic Systems تغییر کرد.

طور  به   WISPRINT
مشتریان  به  رسمی 

جهانی معرفی شد

شانگهای   Renmin چاپ  آالت  ماشین  کارخانه 
جایزه ملی نوآوری فناوری را به دست آورد.



Wisprint درباره
نام تجاری Wisprint ممکن است برای برخی جدید باشد، با وجود این که از سال ۲۰۱۶ در چین استفاده شده است.

امــا طراحــان ماشــین های چــاپ در جهــان بــه ویــژه در بخــش روزنامه هــای تــک عــرض، آن را می شناســند. اولیــن بــار در 
شانگهای بود که نخستین دستگاه چاپ Compact که نتیجه یک همکاری مشترک بود کار خود را آغاز کرد.

 Goss Graphic Systems China از سال ۲۰۱۸ به عنوان یک شرکت کامالً مستقل به نمایندگی از شرکت Wisprint برند
در بازار جهانی برای طیف کامل محصوالت معرفی شده است.

تغییر برند محصوالت از GOSS به Wisprint تنها برای متمایز ساختن شرکت در بازار و ایجاد یک هویت واضح است.

طیــف Wisprint شــامل دســتگاه های چــاپ در اندازه هــای مختلــف بــرای تولیــد روزنامــه، مجلــه و نشــریه، کاتالــوگ و چاپ هــای 
تجاری خاص و عمومی است.

ــاب هــا، فهرســت ها و برنامه هــای تخصصــی را  ــل (هــم افســت و هــم فلکســو) کت طیف هــای متفــاوت چــاپ بســته بندی و لیب
نشان می دهد.
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به دنیای جدید Wisprint خوش آمدید

1939 1947 1949 1950 1958 1978

،Jingcheng Xieji کارخانه ماشین سازی
شانگهای،  در  خصوصی،  شرکت  یک  عنوان  به 

چین تاسیس شد.

کارخانه ماشین سازیJingcheng Xieji به بخش 
یک  که  شانگهای،   Renmin چاپ  آهن کاری 

شرکت دولتی  است تبدیل شد.

به  شانگهای،   Renmin چاپ  آهن کاری  بخش 
 Renmin شانگهای  چاپ  ماشین سازی  کارخانه 

تغییر نام داد.

اولین ماشین چاپ روزنامه با عرض ۳۲ اینچ 
 Jingcheng Xieji سازی  ماشین  کارخانه 

طراحی شد.

اولین ماشین چاپ گود چینی ساخته شد. شانگهای   Renmin چاپ  آالت  ماشین  کارخانه 
جایزه ملی نوآوری فناوری را به دست آورد.



۰۴| روزنامه

روزنامه
مجموعــه دســتگاه های چــاپ روزنامــه Wisprint می توانــد تمامــی الزامــات پرتوقع تریــن ناشــران روزنامــه یــا چاپخانــه داران 
قــراردادی را از حجــم کــم تــا بــاال بــرآورده کنــد، متناســب بــا نیازهــای بهــره وری، نســخه های تک الیــه و دوالیــه در قالب هــای ۸ و 

۱۶ صفحه (عمودی) و با سرعت هایی از ۳۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ کپی در ساعت. 

دســتگاه های چــاپ روزنامــه Wisprint از نظــر طراحــی مــدوالر هســتند و براحتــی می تــوان آنهــا را بــرای بــرآورده کــردن خواســته
 های جدید بر اساس رشد کسب و کار مشتریان استفاده کرد.
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Wisprint 80

دســتگاه چــاپ Wisprint 80 در سراســر جهــان بــه دلیــل کیفیــت چــاپ و بهــره وری بــاال شــناخته شــده اســت. ایــن 
ماشــین انعطاف پذیــری یــک دســتگاه چــاپ تــک عــرض را ارائــه می دهــد در حالــی کــه پیکربنــدی بــا دو پلیــت حداکثــر 

بهره وری را با سرعت چاپ تا ۸۰۰۰۰ نسخه در ساعت امکان پذیر می کند.

Wisprint 80 انعطاف پذیــری را بــرای نیازهــای تولیــد چاپخانــه داران بــرای پاســخگویی بــه بــازار محلــی و منطقــه ای بــا 
محصــوالت بــا حجــم متوســط تــا بــاال فراهــم می کنــد. طیــف گســترده ای از چــاپ نشــریات هفتگــی گرفتــه تــا روزنامه هــای 
روزانــه بــدون توقــف، نشــریات آزاد، پیوســت ها و فهرســت ها را پوشــش می دهــد. تنظیمــات را می تــوان بــر اســاس 

نیازهای چاپ در اندازه اجرا، محتوای رنگی، صفحه بندی و کیفیت چاپ سفارشی کرد.

 
 

 Speed

Cut-off

Web Width

Cylinder Configuration

Folder

Up to 80,000 cph

546 mm

Maximum 914 mm

2 x 2

2:3:3 Jaw, 1/2 fold

(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)
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امکانات
طراحی فشرده یک طبقه

واحدهای چاپ سه قسمتی
تعویض اتوماتیک زینک

درایوهای سروو بدون شفت
پیش تنظیم پروژه های چاپ بصورت متوالی و راه اندازی خودکار آنها

سیلندر زینک بدون گیره (سیستم شیار)
سیلندر الستیک بدون گیره (سیستم شیار)

نگه دارنده سیلندر الستیک
سیلندرهای استنلس استیل جامد (مقاومت به خوردگی بیشتر)

غلتک های مرکب با موتور جوهرافشان
تنظیم خودکار مرکب

سیستم شستشوی مرکب پنوماتیک
کنترل رجیستری با جابجایی اتوماتیک

سیستم اسپری در غلتک های رطوبت (آب)
اتصال خودکار به شبکه

گزینه های انتخابی
مرکب دیجیتال

رجیستری متمرکز و کنترل رنگ
سیلندرهای کنترل شده با دما

UV تنظیمات هیت ست و
تاکن دوتایی متقاطع و موازی

Wisprint Compact
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Wisprint Compact جدیدترین فناوری را در افســت تک عرض و حداکثر ســرعت اســمی ۵۰۰۰۰ کپی در ســاعت ارائه می دهد. 
ــه داران  ــرای چاپخان ــر اســاس فنــاوری اثبــات شــده مــا، ســطح جدیــدی از کیفیــت چــاپ، بهــره وری و انعطاف پذیــری بیشــتری را ب ب

روزنامه، کتاب و نیمه تجاری ارائه می دهد.

Wisprint Compact نــه تنهــا بــرای اتوماســیون و چاپخانه هــای تولیــدی در مقیــاس بــزرگ بلکــه بــرای عملیــات کوچکتــر نیــز مزایــا 
و کارایــی را بــه ارمغــان مــی آورد. فنــاوری تغییــر ســریع کار چــاپ در ایــن ماشــین نیــاز بــه در نظــر گرفتــن چــاپ دیجیتــال بــرای 
محصــوالت کــم تیــراژ و فــوری را از بیــن می بــرد. تعویــض خــودکار زینــک بــرای کارهــای چــاپ کــم تیــراژ و فــوری ایــده آل اســت و امــکان 
تغییــر ســریع بــا حداقــل ضایعــات را فراهــم مــی آورد، در حالــی کــه طراحــی برج هــای چــاپ بصــورت جــدا از هــم یــک کار نوآورانــه 

است که امکان تمیز کردن و نگهداری را آسان می کند.

Wisprint Compact در طیــف وســیعی از پیکربنــدی هــا بســته بــه کاربــرد و همچنیــن در اندازه هــای بــرش مختلــف ارائــه می شــود. 
پیشــرفت دیگــر در ایــن ماشــین طراحــی فشــرده آن اســت کــه امــکان نصــب ماشــین چــاپ را در یــک ســاختمان صنعتــی بــا انــدازه 
اســتاندارد فراهــم می کنــد. در واقــع ایــن ماشــین بــرای بهبــود کیفیــت چــاپ، افزایــش قابــل توجــه بهــره وری، در عیــن حــال کاهــش 

هزینه محصول و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی طراحی شده است.

  

  

  

 
 

 

 Up to 45,000 cph  (Option - 50,000 cph)

546 mm  / 578 mm  / 620 mm

2 × 1

2:3:3 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

1:3:3 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

1:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Speed

Cut-off 

Cylinder Configuration

Folder

● - standard,  ○ - option,  × - not available

    

          

          

          

          

 

 Folder Options

Cut-off

1/2 Fold

1/4 Fold

Double Parallel
Fold

            2:3:3 Jaw         1:3:3 Jaw      1:2 Jaw

546mm  578mm  620mm   546mm  578mm  620mm   546mm  578mm  620mm

     ○        ○          ○            ○  ○     ○       ○         ○           ×

     ○        ○          ○            ×  ×     ×       ○         ○           ×

     ×        ○          ○            ×  ×     ×       ○         ○           ×



Wisprint 45 جدیدتریــن نمونــه تکامــل دســتگاه چــاپ تــک عــرض بــا یــک فــرم چــاپ بــا بیــش از ۴۰۰۰۰ دســتگاه مشــابه در 
ــر  ــو بــدون شــفت و کنترل هــای کاربرپســند اســت کــه حداکث ــاوری درای سراســر جهــان اســت. Wisprint 45 دارای آخریــن فن
انعطاف پذیری و سهولت استفاده را برای نیازهای مختلف چاپ ارائه می دهد. دستگاه چاپ Wisprint 45 با اتوماسیون ویژه 
خــود، انعطاف پذیــری و مزایــای بهــره وری بــاال را بــرای چاپخانه هــای تیــراژ متوســط بــه ارمغــان مــی آورد. ظرفیت هــای جامــع 
کلدست، هیت ست و چاپ UV دستگاه Wisprint 45 را قادر می سازد تا طیف گسترده ای از محصوالت چاپی را تولید کند.

Wisprint 45

Up to 45,000 cph

546 mm  / 560 mm  / 578 mm

2 × 1

1:2 Jaw, 1/2 Fold

(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Speed

Cut-off 

Cylinder Configuration

Folder
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ــرای  ــر آن ب ــه دلیــل کاربــری آســان و عملکــرد انعطاف پذی Wisprint 35 دســتگاه چــاپ افســت وب تک عــرض و یــک فرمــی ب
برنامه هــای چــاپ روزنامــه کلدســت، هیت ســت و چــاپ UV شــهرت خوبــی در بخــش چــاپ روزنامــه دارد. بــر اســاس ارتقــاء فنــی 
پایــدار، دســتگاه چــاپ Wisprint 35 بــه طــور مــداوم در بــازار پیشــرو اســت. ایــن یــک انتخــاب عاقالنه بــرای چاپخانه های با تیراژ 
متوسط تا کم با کیفیت چاپ خوب و بهره وری باال است. Wisprint 35 می تواند خروجی و ارزش قابل اعتمادی را برای مطابقت 

با نیازهای رشد تجاری چاپخانه ها به ارمغان بیاورد.

Wisprint 35

Up to 35,000 cph

546 mm  / 560 mm  / 578 mm

2 × 1

1:2 Jaw, 1/2 Fold

(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Speed

Cut-off 

Cylinder Configuration

Folder
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کتاب
Goss Graphic Systems China بــر اســاس گرایــش جهانــی فنــاوری پایــدار، دســتگاه چــاپ افســت رول بــا اتوماســیون بــاالی 

Wisprint WS-D را برای تولید کتاب ها و کارهای تجاری با کیفیت باال معرفی کرده است.

این دستگاه چاپ در چاپخانه های کتاب نه تنها در چین بلکه در سطح بین المللی نصب شده است.



کتاب  | ۱۱

Wisprint WS-D بــه طــور خــاص بــرای چــاپ کتــاب طراحــی شــده اســت و در طیــف وســیعی از کات آف مطابــق بــا تقاضاهــای 
جهانی ارائه می شود.

واحدهــای چــاپ ایــن ماشــین قــادر بــه چاپــی بــا کیفیــت تجــاری بــاال هســتند کــه مــورد نیــاز چاپخانه هــای کتــاب در سراســر جهــان 
اســت. بخش هــای ویــژه از جملــه خم کــن لبــه زینــک و مجموعــه غلتک هــای مرکــب (قطــار مرکــب) اســتاندارد هســتند. تاکــن 

چند منظوره، بر اساس طراحی سیستم تاکن JF45، قادر به تغییر فرمت خودکار در کمتر از یک دقیقه است.

WS-D

●- standard,  ○- option,  ×- not available

Up to 45,000 cph  (Option - 50,000 cph)

508 mm / 546 mm  / 598 mm  / 614 mm / 625 mm

2 × 1

1:2:2:2 Jaw, 1/2 Fold
(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Speed

Cut-off 

Cylinder Configuration

Folder

  

  

  

 
 

 

 

Folder Options

1/2 fold

1/4 fold

Double Parallel Fold

Delta Fold

 
     

      

      

      

      

WS-D 508       WS-D 546         WS-D 598        WS-D 614        WS-D 625

●      ●      ●      ●      ●
●      ●      ●      ●      ●
●      ●      ●      ○      ●
○      ○      ○      ×      ○



۱۲| بسته بندی

بسته بندی
Goss Graphic Systems China بــا توجــه بــه رونــد حفاظــت از محیــط زیســت و افزایــش آگاهــی از "بســته بندی ســبز"، 

دستگاه های چاپ بسته بندی سازگار با محیط زیست را توسعه داده است.

مــا دســتگاه های چــاپ افســت کارآمدتــر و همچنیــن گزینــه دســتگاه چــاپ فلکســوگرافی بــا مرکــب پایــه آب را تولیــد و پیشــنهاد 
می کنیم.



بسته بندی | ۱۳

Aqua Stream برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون بسته بندی سازگار با محیط زیست طراحی شده است.
Aqua Stream بــا قابلیــت چــاپ روی کاغــذ یــا مقــوا، از فرآینــد چــاپ فلکســوگرافی پایــه آب اســتفاده می کنــد. ایــن دســتگاه 

چاپ از نظر طراحی مدوالر است و به راحتی می توان آن را برای رفع نیازهای چاپ مشتریان پیکربندی کرد.
میله هــای رول برگــردان (اختیــاری) در صــورت لــزوم امــکان چــاپ بــر روی دیگــر ســطح چاپــی را فراهــم می کننــد. عــالوه بــر چــاپ 

بسته بندی، مشتریان از Aqua Stream برای تولید کتاب های سازگار با محیط زیست نیز استفاده می کنند.

Aqua Stream

   

   

   

  

  

  

  

Web Width

Printing  Width

Repeat  Range

Speed

Paperboard Weight

Circumferential Adjustment

Side Lay Adjustment

1,100 mm  (43.3 inch)   1,650 mm  (72.8 inch)

1,080 mm  (42.5 inch)   1,630 mm  (64.1 inch)

508 - 1,060 mm  (20 - 40 inch)  630 - 1,600 mm  (25 - 63 inch)

Up to 360 m/min (1,181 ft/min)

80 - 380 gsm

360°

± 5mm (0.2 inch)



۱۴| بسته بندی

Litho Vario یــک دســتگاه چــاپ افســت رول اســت کــه امــکان تکــرار چــاپ متغیــر را فراهــم می کنــد. ایــن دســتگاه چــاپ بــرای 
مشتریان بسته بندی ساخته شد تا سفارشات کم تیراژ و سریع (Short Run) را چاپ کنند و به دلیل هزینه کمتر مواد مصرفی 
افســت رول بتوانند همچنان در رقابت بازار باقی بمانند. Litho Vario با قابلیت چاپ روی فیلم، کاغذ یا مقوا، تنوع زیادی 

برای چاپخانه های بسته بندی به همراه دارد.

Litho Vario

Web Width

Printing  Width

Repeat  Range

Speed

Paperboard Weight

Material Thickness
(Film PET / BOPP)

1,100 mm  (43.3 inch)       1,625 mm  (64 inch)

1,080 mm  (42.5 inch)       1,605 mm  (63.2 inch)

508 - 812 mm  (20 - 32inch)      700 - 1,400 mm  (27.5 - 55 inch)

Up to 360 m/min (1,181 ft/min)

80 - 380 gsm

12 - 200 µm    N/A

   

   

   

  

  

 
  



بسته بندی | ۱۵

Varier L850 فنــاوری جدیــد افســت اســت کــه طــول تکــرار چــاپ متغیــر ارائــه می دهــد کــه می توانــد پیکربنــدی شــود تــا 
 EB یــا UV  را می تــوان بــا سیســتم های خشــک کن  Varierنیازهــای چاپخانه هــای بســته بندی را بــرآورده کنــد. دســتگاه های چــاپ
(یــا هــر دو) عرضــه کــرد و بــرای اجــرا بــر روی طیــف گســترده ای از الیه هــای فیلــم، کاغــذ و مقــوا طراحــی شــده اســت، کــه آن را 

برای چاپ لیبل نیز ایده آل می کند.

 Varier .تغییر و تنظیم سریع طول چاپ را بطور نامحدود امکان پذیر می کند Varier L850 فناوری تعویض سریع اسلیو در
L850 یک محصول بخوبی اثبات شــده اســت که با بیش از ۱۰۰ نصب در سراســر جهان، طیف وســیعی از نیازهای محصوالت 

را برآورده می کند.

Varier L850

Web Width

Variable Printing  Repeat  Length

Speed

PS Plate Thickness

Blanket Thickness

Web Diameter

Rewind  Diameter

Material  Thickness

Material  Range

Maximum 850 mm  (33.5 inch)

457.2  - 914.4 mm  (18 - 36 inch)

Up to 400 m/min (1,312 ft/min)

0.3 mm  (0.01 inch)

1.95 mm  (0.07 inch)

Maximum 800 mm  (31.5 inch)

Maximum 800 mm  (31.5 inch)

50 - 250 µm

Film PET / BOPP / Carton Paper

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۶| محصوالت تجاری

چاپ تجاری
در زمینه چاپ تجاری، بهره وری، قابلیت اطمینان و نیازهای عملیاتی ساده به طور فزاینده ای ضروری است.

عالوه بر این، انتظارات کیفیت چاپ و طول زمان فرایند چاپ نیز حیاتی تر می شوند.

بــا توجــه بــه شــرایط بــازار، Goss Graphic Systems China طیــف گســترده ای از ماشــین های چــاپ تجــاری را بــرای بــرآورده 
کردن خواسته های مشتریان ارائه می دهد.



محصوالت تجاری | ۱۷

دســتگاه چــاپ Wisprint C40 بــه دلیــل کیفیــت بــاالی چــاپ و ویژگی هــای ثابــت شــده در بــازار ۱۶ صفحــه شــهرت خوبــی دارد. 
مناســب بــرای طیــف وســیعی از تیراژهــای کــم و زیــاد، می توانــد خواســته های اکثــر چاپخانه هــای تجــاری را بــرآورده کنــد. مقــرون 

به صرفه بودن و طراحی غیر پیچیده و ساده نیز باعث می شود Wisprint C40 یک انتخاب ایده آل برای مشتریان باشد.

چاپخانه هــا، از صاحبــان افســت های رول بــزرگ گرفتــه تــا شــرکت های کوچکتــر، ایــن دســتگاه را بــه عنــوان راه حلــی بــا کیفیــت 
بــرای مجــالت، کاتالوگ هــا، کتاب هــا، برگه هــای تبلیغاتــی و ســایر چاپ هــای تجــاری انتخــاب می کننــد. ایــن مزایــا و ارزش هــا، 
ماشــین چــاپ Wisprint C40 را بــه گزینــه ای جــذاب بــرای چاپخانــه داران تبدیــل می کنــد کــه بــرای تولیــد فرمت هــا و کارهــای 

متعدد به یک دستگاه چاپ وب تکی دارند.

Wisprint C40

  

  

  

 
 

 

 Speed

Cut-off

Cylinder Configuration

Folder

Up to 40,000 cph

546 mm  / 578 mm  / 625 mm

2 × 1

1:2:2:2 Jaw, 1/2 Fold

(Options - 1/4 Fold, Double Parallel, Delta Fold)



۱۸| محصوالت تجاری

MV400 بــه عنــوان یــک دســتگاه چــاپ نیمــه تجــاری مقــرون بــه صرفــه طراحــی شــده اســت. دســتگاه چــاپ بــه صــورت 
پیکربندی Hi-4 طراحی شده و با یک خشک کن به عنوان یک ماشین چاپ نیمه تجاری فشرده ترکیب شده است.

ایــن دســتگاه چــاپ می توانــد بــر روی کاغذهــای تحریــر، گالســه یــا LWC چــاپ انجــام دهــد و محصــوالت چاپی باکیفیــت با ارزش 
افزوده تولید کند.

MV400

  

  

  

 
 

Speed

Cut-off

Cylinder Configuration

Folder

Up to 40,000 cph

546 mm  / 578 mm  / 560 mm

2 × 1

1:2 Jaw, 1/2 Fold
(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



محصوالت تجاری | ۱۹

دســتگاه چــاپ ورقــی SG-104 اکنــون بــا فناوری هــای چــاپ اضافــی بــه منظــور افزایــش ارزش محصــوالت چاپــی در دســترس 
است. این پیشرفت ها شامل واحد ورنی و واحد فویل سرد می باشد.

فنآوری هــای جدیــد افــزوده شــده در ایــن ماشــین چــاپ، کیفیــت ظاهــری، کیفیــت چــاپ و ارزش محصــوالت چــاپ شــده را بــه 
شدت افزایش می دهد.

Sheet Fed SG-104

  

 
 

  

  

Speed

Printing  Area

Paper  Thickness

Stack  Height

Up to 12,000 cph

Maximum 720 × 1,040 mm

Minimum 360 × 520 mm

0.06 - 0.6 mm

Maximum 1,300 mm



۲۰| محصوالت تجاری

چاپخانه هــای تجــاری و قــراردادی بــا افزایــش تخصصــی و سفارشــی شــدن چــاپ بــا افزایــش تقاضــا بــرای چاپ هــای کم تیــراژ و 
تعویــض ســریعتر سفارشــات روبــرو هســتند. رنــگ بیشــتر، کیفیــت باالتــر، نســخه های متعــدد از یــک کار و هدف گیــری دقیــق

 تر به نیازهای جدید در بازار چاپ تبدیل شده است.

Wisprint C80 یــک راه حــل ایــده آل بــرای محصــوالت بــا حجــم متوســط بــا طیــف گســترده ای از عرض هــا و کات آف هــای متعــدد 
اســت. پیکربندی دو رول و (32 صفحه) دارای بســیاری از ویژگی های تجاری مانند ســیلندر کوکینگ برای ثبت کامل، سیســتم 
جوهــر ســه شــکل قدرتمنــد و سیســتم مرطوب کننــده مــداوم تجــاری چــاپ بــا کیفیــت باالیــی را ارائــه می کنــد و ایــن معیارهــای 
بســیاری از چاپخانه هــای بــا ظرفیــت تولیــد تــا ۶۵۰۰۰ نســخه در ســاعت بــرای Heatset و ۸۰۰۰۰ نســخه در ســاعت بــرای 

Coldset را برآورده می کند.

Wisprint C80



محصوالت تجاری | ۲۱

امکانات
قابلیت های تجاری، نیمه تجاری

سرعت تا ۸۰۰۰۰ نسخه در ساعت
طیف گسترده ای از کات آف و عرض های رول

۴ غلتک رطوبت پیوسته
تنظیمات انعطاف پذیر برای تولید هیت ست و کلدست

انتخاب تاکن متناسب با نیاز محصول
مرکب رسانی قوی بر روی زینک با ۳ غلتک

غلتک های مرکب زینک بصورت نوسانی (صالیه)
سیلندر زینک قفل سیلندر صفحه برای ثبت کامل

قفل صفحه تجاری تک صفحه

Contiweb
ما با Contiweb همکاری داریم. 

ایــن ســازنده، پیش آهنــگ خشــک کن های دســتگاه چــاپ بــا 
ــی  ــان و کارای ــاال، قابلیــت اطمین ــه، کیفیــت ب ــاوری نوآوران فن

در جهان است.
خشــک کن Contiweb کارایــی بــاال را بــا اپراتــوری ســاده و 

هزینه عملیاتی کم ترکیب کرده است.

گزینه های انتخابی
رجیستری اتوماتیک و کنترل اشباع رنگ ها

هیت ست یا کلدست
طیف گسترده ای از لوازم جانبی برای کاربردهای 

خاص

 

 

  

  

  

 

 

Speed

Cut-off

Web Width

Cylinder Configuration

Folder

Up to 65,000 cph  for heatset

Up to 80,000 cph  for coldset

533 mm  / 546 mm  / 578 mm

Maximum 1,260 mm

2 × 2

2:3:3 Jaw, 1/2 fold

(Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



۲۲| خدمات

با ما آشنا شوید
●  Wisprint برنــد جهانــی جدیــد Goss Graphic Systems China اســت کــه در یــک کارخانــه مــدرن 38000 متــر مربعی 

در شانگهای چین مستقر است.

●  ما بر اساس یک زیرساخت قوی با چندین دهه تجربه در تجارت دستگاه های چاپ توسعه یافته ایم.

●  Wisprint بخشــی از شــرکت بــزرگ و بین المللــی صنعتــی "شــانگهای الکتریــک" اســت کــه در سراســر جهــان شــناخته 
شده است.

●  راه حل هــای هوشــمند مــا  در بخــش چــاپ روزنامــه و نشــریات بــرای پاســخ بــه درخواســت های جهانــی یعنــی انجــام 
سفارشــات کم تیــراژ بــا تعویــض ســریع ســفارش بــه همــراه چندگانگــی یــک ســفارش و اعمــال تغییــرات در آن طراحــی شــده 

است.

●  مــا بــا فناوری هــای باالیــی کــه بــه عنــوان اختراعــات در جهــان ثبــت شــده و مشــارکت برخــی شــرکای اروپایــی خــود، راه حــل
 های منحصر به فردی برای سفارشات بسته بندی ارائه می دهیم.

●  ما پشتیبانی دائمی مادام العمر را برای قطعات، خدمات، آموزش، ارتقاء و پیشرفت ارائه می دهیم.

 (self-learning) تجهیزات هوشمند ما با نگاه به گرایش های آینده صنعت به عنوان بخشی از مفهوم شبکه خودآموز  ●
و سازگار با موبایل (mobile-friendly) تعریف شده اند.



خدمات | ۲۳

مشتری مداری
بــه حداکثــر رســاندن رضایــت مشــتریان مفهــوم اصلــی مــا از خدمــات اســت. ارائــه بهتریــن خدمــات ممکــن بــه مشــتریان در 

طول فرآیند پیش از فروش، فروش و پس از فروش بر اساس دیدگاه مشتریان.

خدمات هدفمند

دغدغــه مــا ایــن اســت کــه بــرای رشــد کســب و کار مشــتریان خــود ارزش قائــل شــویم و اطمینــان حاصــل کنیــم کــه محصــوالت 
ما در طول عمر خدمات خود انتظارات مشتری را برآورده می کنند.

مــا محصــوالت و فناوری هــا را بــا بهتریــن راه حل هــا از جملــه مشــاوره پــروژه، برنامه ریــزی، آمــوزش، تعمیــر و نگهــداری، قطعــات 
یدکی، ارتقا و تحول و غیره ارائه می دهیم.

پشتیبانی فناوری
ما یک تیم مهندسی حرفه ای داریم که پروژه ها را در ابتدا و در طول فرآیند هدایت می کند.

تیــم مــا همچنیــن از نزدیــک بــا مشــتریان خــود کار می کنــد و پیشــنهادات و راه حل هــای ارزشــمندی را بــر اســاس انتظــارات 
فعلی و آینده مشتریان ارائه می دهد.
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