
AUTOCREASER PRO XL TO NO WOść 

W OFER CIE FIR My RI SET. CZyM Róż NI SIę

OD IN NyCh URZą DZEń TEj MAR KI, RóW NIEż

OFE RO WA NyCh PRZEZ RI SET? jA KIE MA 

NO WE FUNK CjE BąDź ROZ WIą ZA NIA?

––––––––––

ju sty na sza błow ska: autocreaser pro Xl

to wy daj ny sys tem au to ma tycz ne go bi go -

wa nia pa pie ru z eko no micz nym po daj ni kiem

pod ci śnie nio wym, prze zna czo ny dla dru karń

cy fro wych i of f se to wych. ma szy nę skon stru -

owa no dzię ki wie lo let nie mu do świad cze niu

fir my mor ga na w pro duk cji te go ty pu urzą -

dzeń oraz na pod sta wie in for ma cji zwrot -

nych od wie lu klien tów. 

waż na jest wy so ka pre cy zja bi go wa nia,

klu czo wa dla ogól nej ja ko ści pro duk tu. sys -

tem jest wy po sa żo ny w dwa mo du ły bi gu ją -

ce, któ re po zwa la ją na pra cę z bi go wa niem

od gó ry i od do łu w jed nym prze bie gu. 

uni kal na za sa da bi go wa nia w urzą dze niu

autocreaser pro Xl eli mi nu je roz dar cia pa -

pie ru, a tym sa mym je go pę ka nie.

sys tem pra cu je z mak sy mal ną pręd ko -

ścią 8500 ar ku szy a4 na go dzi nę, bez utra -

ty do kład no ści. pro Xl jest prze zna czo ny do

for ma tów o dłu go ści do 1300 mm, co czy ni

go ide al nym dla no wo cze snych dru karń.

no wo ścią jest ze staw czuj ni ków z opro -

gra mo wa niem, któ re na bie żą co ba da od le -

głość se pa ro wa nych ar ku szy i od po wied nio

usta wia wy so kość ta cy i si łę roz dmu chów

tak, że by unik nąć ja kich kol wiek błę dów

przy po bie ra niu.

no wy sys tem ada pta cyj nej kon tro li pro -

ce su (apc) fir my mor ga na mo ni to ru je pro -

ces po da wa nia ar ku szy w za mknię tej pę tli,

za pew nia jąc wy jąt ko wą wy daj ność i nie za -

wod ność. autocreaser pro Xl zo stał spe cjal -

nie za pro jek to wa ny do ob słu gi naj szer sze go

za kre su me diów. po daj nik w spo sób cią gły

spraw dza stre fę pły nię cia pa pie ru i au to ma -

tycz nie do ko nu je re gu la cji w lo cie. jest to

pierw szy w bran ży pro dukt tej kla sy i za pew -

nia naj wyż szą nie za wod ność po daj ni ka. 

no wy, in tu icyj ny in ter fejs użyt kow ni ka

ste ru je wszyst ki mi głów ny mi funk cja mi 

urzą dze nia autocreaser pro Xl. ko rzy sta nie

z ekra nu jest pro ste: wy star czy wpi sać dłu -

gość ar ku sza (po pu lar ne roz mia ry są wstęp -

nie usta wio ne), do tknąć ty pu za gię cia dla 

go to we go pro duk tu (li te ra, bra ma, itp.) i na -

ci snąć en ter. autocreaser pro Xl au to ma tycz -

nie ob li czy, gdzie ma ją być za gnie ce nia i od -

po wied nio je usta wi. wszyst kie usta wie nia

i re gu la cje są do ko ny wa ne za po mo cą in ter -

fej su użyt kow ni ka, więc ob słu ga nie mo że

być ła twiej sza. pa mięć al fa nu me rycz na po -

zwa la na za pi sa nie i na zwa nie nie ogra ni czo -

nej licz by za dań we dług wła sne go uzna nia.

no wość w ofer cie fir my ri set

Naj wyż sza 
pre cy zja bi go wa nia
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Ju sty na Sza błow ska: 
AutoCreaser Pro XL to wy daj ny 

sys tem au to ma tycz ne go bi go wa nia 
pa pie ru prze zna czo ny dla dru karń 

cy fro wych i of f se to wych

Oferta firmy Riset, znanego dostawcy rozwiązań do obróbki po druku,
wzbogaciła się ostatnio o kolejne urządzenie – system do automatycznego
bigowania AutoCreaser PRO XL. Jego producentem jest firma Morgana
wchodząca w skład Plockmatic Group; markę tę na polskim rynku reprezentuje
Riset. O najnowszej propozycji dla rodzimych drukarń, chcących rozszerzyć swój
park maszynowy o nowoczesne, wydajne rozwiązanie, rozmawiamy z Justyną
Szabłowską, marketing managerem firmy Riset.



wszel kie zmia ny w me to dzie po da wa nia,

po zy cji fał do wa nia i usta wień in ży nie ryj nych

są do ko ny wa ne za po mo cą in ter fej su użyt -

kow ni ka, umoż li wia jąc prze twa rza nie więk -

szej licz by za dań w krót szym cza sie.

DO jA KICh KLIEN TóW URZą DZE NIE 

jEST AD RE SO WA NE? jA KIE Są jE GO MOż LI WE

ZA STO SO WA NIA?

––––––––––

j. s.: urzą dze nie jest ad re so wa ne do pro -

fe sjo na li stów, a szcze gól nie do klien tów wy -

ma ga ją cych. 

autocreaser pro Xl zo stał za pro jek to wa -

ny z moż li wo ścią prze twa rza nia dłu gich ar -

ku szy do stęp nych w no wo cze snych dru kar -

niach prze my sło wych. jest on wy po sa żo ny

w pół kę, któ ra mo że ob słu gi wać ar ku sze

o dłu go ści do 1300 mm. otwie ra to drzwi 

dla no wych za sto so wań, ta kich jak bro szu ry 

kra jo bra zo we, okład ki du żych ksią żek, bro -

szu ry wie lo pa ne lo we i wie le in nych.

autocreaser pro Xl z dwo ma no ża mi bi -

gu ją cy mi do sko na le na da je się dla dru karń

two rzą cych okład ki pro fe sjo nal nie wy glą da -

ją cych ksią żek.

w ze sta wie znaj du je się sze reg do dat ko -

wych na rzę dzi do per fo ro wa nia, co po zwa la

na pro duk cję m.in. ku po nów ra ba to wych.

W CZA SACh PAN DE MII OD WO ły WA NE 

– BąDź PRZE KłA DA NE – Są ZA RóW NO 

TAR GI, W TyM DRU PA, jAK I IN NE IM PRE Zy

BRAN żO WE. jA KIE MOż LI WO śCI ZA PO ZNA NIA

SIę Z NO Wy MI URZą DZE NIA MI MA ją 

PO TEN CjAL NI KLIEN CI?

––––––––––

j. s.: w na szym sa lo nie wy sta wo wym

dys po nu je my przy kła do wy mi mo de la mi, któ -

re ofe ru je my do sprze da ży. klien tów za pra -

sza my na po ka zy, za cho wu jąc da le ko idą ce

środ ki ostroż no ści.  co raz czę ściej sto su je my

for mę wi de okon fe ren cji, pod czas któ rej

na ma te ria łach klien ta po ka zu je my moż li wo -

ści ma szy ny. 

DZIę KU ję ZA ROZ MO Wę.

Ar ty kuł 

spon so ro wa ny
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AUTOCREASER PRO XL ZO STAŁ 

ZA PRO JEK TO WA NY Z MOŻ LI WO ŚCIĄ 

PRZE TWA RZA NIA DŁU GICH AR KU SZY 

DO STĘP NYCH W NO WO CZE SNYCH 

DRU KAR NIACH PRZE MY SŁO WYCH

Mię dzy nA rO dO we tAr Gi KsiĄż Ki w KrA KO wie 
– edy cjA spe cjAL nA
––––––––––

cze go moż na się spo dzie wać w dniach 22-25 paź dzier ni ka br.

w eXpo kra ków? licz ba zwie dza ją cych mu si być kon tro lo wa na.

uczest ni cy bę dą wcho dzić na te ren tar gów w tu rach, na któ re bę dą

sprze da wa ne bi le ty. wy dłu że nie go dzin otwar cia 24. mtkwk spra -

wi, że do dys po zy cji zwie dza ją cych bę dą trzy róż ne tu ry od wie dza -

nia tar gów: 9.00-12.00, 12.00-15.00 oraz 15.00-19.00. Bi let na da -

ną tu rę bę dzie upo waż niał do jed no krot ne go wej ścia na te ren eXpo

kra ków i wyj ścia w ra mach wy bra nych go dzin. wej ściów ki ma ją

być do stęp ne do za ku pu tyl ko on li ne i przy obo wiąz ko wej re je stra -

cji każ de go bio rą ce go udział w tar gach. wszy scy bę dą mu sie li też wy -

peł nić an kie tę epi de mio lo gicz ną.

Bi le ty bę dą sprze da wa ne na każ dą z tur, tj. na kon kret ną go dzi nę

w da nym dniu  (bę dzie moż na ku pić bi let na kil ka tur). koszt jed nej

wy no si 5 zł dla wszyst kich uczest ni ków; nie bę dzie moż li wo ści bez płat -

ne go wstę pu na tar gi lub uzy ska nia zniż ki. dzię ki ta kie mu sys te mo -

wi moż li we bę dzie do kład ne mo ni to ro wa nie, ile osób prze by wa w da -

nym mo men cie w bu dyn ku oraz kim są go ście. 

spo tka nia z au to ra mi i pod pi sy wa nie ksią żek na sto iskach nie bę -

dą moż li we. po wsta nie stre fa au to ra – spe cjal nie wy dzie lo ne miej -

sce w ha li, gdzie każ dy wy staw ca mo że za re zer wo wać czas dla swo -

je go pi sa rza. tam czy tel ni cy bę dą mo gli zdo być au to graf ulu bio ne go

twór cy i ku pić je go dzie ła – wszyst ko z za cho wa niem od po wied nich

od le gło ści oraz do dat ko wych środ ków ostroż no ści. 

stra te gia bez piecz nych tar gów za kła da do sto so wa nie obiek tu

do ob ostrzeń sa ni tar nych. eXpo kra ków jest wy po sa żo ne w bram ki

ze spe cjal ny mi czyt ni ka mi, któ re spraw dza ją tem pe ra tu rę osób

wcho dzą cych na te ren tar gów. do dat ko we za bez pie cze nie w po sta -

ci po sze rze nia ko ry ta rzy za pew nia zwięk szo ne od le gło ści mię dzy

sto iska mi. ele men ty czę sto do ty ka ne (po rę cze, klam ki, ele men ty

sto isk) bę dą pod da wa ne do kład nej i czę stej de zyn fek cji. po daj ni ki

z pły nem de zyn fe ku ją cym bę dą do stęp ne we wnątrz bu dyn ku.

wszy scy wy staw cy zo sta ną wy po sa że ni w do dat ko we pa kie ty 

sa ni tar ne: kom plet rę ka wi czek, ma se czek oraz pły nów de zyn fe ku-

ją cych. 

uczest ni ków bę dą obo wią zy wać środ ki ochro ny oso bi stej, ta kie

jak ma secz ki i rę ka wicz ki (do ku pie nia w stre fie wej ścia).

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji or ga ni za to ra




