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Akrilik süreç uzmanları, endüstriyel filtre çözümleri, bas-
kı teknolojisi, ambalaj, otomasyon teknolojisi, konumla-
ma sistemleri ve yazılım fuarda yerinde görülebilecekler. 
Canon, UV sertleştirme mürekkepli bir Océ Arizona flat-
bed baskı sistemi tanıtacak. Bunun yanında canlı akrilik, 
PVC ve polistiren hafif tahta baskı demoları da olacak. A-
CI Laser ise hızlı yer tayin etme özelliğini iki yön tayin et-
me lazeri kullanarak CO2 ve fiber lazerlerle sunacak. İn-
giliz akrilik uzmanı ‘CR Clarke’, akrilik işlenmesi için çok 
çeşitli makineler gösteriyor olacak. Ve makine kiralama 
başlığıyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler 
finans uzmanlarına danışma fırsatı yakalayacaklar.

Katılımcı listesinde, Evonik Industries, Bayer MaterialS-
cience, 3A Composites, ULT, Erpa Systeme, Synrad, No-
voCut®, Eurosystems, IKB Leasing, Regler Druckzent-
rum vb. birçok iyi bilinen isimler de var.

eurolaser, en son ve rakipsiz analiz aleti ‘Watchdog’u 
halka ilk kez tanıtıyor olacak. Bu canlı gözetim aygı-
tı, müşterilere lazer sistemlerinin tüm ana fonksiyon-
larını göz önünde bulundurma imkânı tanıyor. Uzak-
tan ayarlama fonksiyonu ise hizmet işlerinin daha iyi 

The laser system manufacturer from Lüneburg will 
be celebrating its jubilee this year with a very special 
in-house fair. In addition to their latest innovations, the 
people from Northern Germany will also be presenting 
an extensive partner exhibition with many famous com-
panies covering all aspects of the topic production pro-
cess and process automation.

Specialists for acrylic processes, industrial filter solu-
tions, printing technology, packaging, automation tech-
nology, positioning systems and software will be pre-
sent on-site at the fair.

Canon will present an Océ Arizona flatbed printer sys-
tem with UV-hardening inks, with among other things 
live demonstrations of acrylic, PVC and polystyrene li-
ghtweight board printing. ACI Laser will be demonst-
rating the fascination of fast marking with CO2 and fib-
re lasers with two marking lasers. The English acrylic 
specialist ‘CR Clarke’ will be showcasing various ma-
chines for the processing of acrylic. And anyone wis-
hing to find our more about the topic of machine lea-
sing will have the opportunity of consulting with finan-
cing specialists.

The list of exhibitors include well-known names su-
ch as Evonik Industries, Bayer MaterialScience, 3A 
Composites, ULT, Erpa Systeme, Synrad, NovoCut®, 
Eurosystems, IKB Leasing, Regler Druckzentrum and 
many more.

eurolaser will presenting its latest and unrivalled a-
nalysis tool ‘Watchdog’ to the public for the very first ti-
me. This live-monitoring tool enables customers to ke-
ep all key functions of their laser systems in view at 
all times. Its remote diagnostic function allows better 
planning of service jobs and faster fault removal.

Visitors will be able to experience the diversity of the 

eurolaser 20. Yıldönümünü Özel Bir 
Fuarla Kutlayacak 

eurolaser Celebrates Its 20th 
Anniversary

Lüneburglu lazer sistemi üreticisi 
20. yıl dönümünü bu sene çok 
özel bir fuarla kutlayacak. En 
son yeniliklerine ek olarak Kuzey 
Almanya’dan gelenler de ayrıca 
birçok ünlü firmayla birlikte 
yoğun bir ortak fuarı düzenliyor 
olacaklar, fuarda üretim süreci 
ve süreç otomasyonu başlıkları 
tüm yönleriyle ele alınacak.

In-house fair with extensive 
partner exhibition on 11th and 
12th September 2014

aktüel



ağustos 2014 augustmatbaa&teknik 119

planlanmasını sağlayarak daha çabuk hata düzeltilme-
sine imkan sağlıyor.

Ziyaretçiler, çeşitli CO2 lazer sistemleri üzerinde en son 
lazer sistem teknolojisinin çeşitliliğini deneyimleme im-
kânına sahip olacaklar. Yeni otomatik mekik masa siste-
mi süreçleri işlemeye olanak tanıyor ve %75’e varan ve-
rimli operasyon sağlıyor, bu da ayrıca gösterimde ola-
cak. Fuarın bir başka ana başlığı da CO2 lazerin, frezele-
menin ve salınımlı bıçakların paralel olarak çalışmasını 
sağlayan modüler sistemlerin kullanımı olacak.

eurolaser AKADEMİ ekibinin gerçekleştireceği pratik yö-
nelimli uzman görüşleri, bir yığın canlı demo, firma için-
de gezi ve canlı müzik eşliğinde bir akşam, programı ta-
mamlıyor. eurolaser tüm içtenliğiyle, ilgili olan ziyaretçi-
lerini Lüneburg’a bekliyor.

latest laser system technology on several CO2 laser 
systems. The new automatic shuttle table system that 
optimises handling processes and allows up to 75% 
more efficient operation will also be on show. Another 
key topic of the fair will be the use of modular systems 
that enable parallel use of a CO2 laser, milling and os-
cillating knives.

Practice-orientated specialist talks from the eurola-
ser ACADEMY team, a multitude of live demonstrati-
ons, tours of the company and an evening with live mu-
sic round off the event programme.

eurolaser cordially welcomes all interested visitors 
from the trade to Lüneburg. You will find all informati-
on about the jubilee and free registration opportunities 
at: www.eurolaser.com/20years.
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