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Duran Makina,
Omega Alius
modelini Print4All
İtalya fuarında
tanıtacak

Duran
Machinery
will unveil
its new line
OMEGA
ALIUS at
Print4All

yaşam için baskı 2018

İtalya pazarında Omega Alius 110 makinamızı
sergileyeceğiz. Tüm fuar katılımlarımızda olduğu
gibi yurt dışı temsilcilerimizden bir grup da bizler ile
birlikte bu fuarda olacaklar.

them together with our international sales
organization at this exhibition.
We have been designing our Omega Alius line for
the past year. Like our Omega Magnus, we chose its
name from Latin. Alius means the other, another or
different depending on usage. Basing on its unique
features we named our new machine Alius and will
market with the slogan “Like no other”.
Omega Alius will be presented in 3 sizes, 70 -90 –
110, all configured for high speed production with
belt speed up to 600 m/min and full automation
features. The first machine we will now Show at
Print4All is an Omega Alius 110. We are confident
that Alius’ modern and user-friendly design as
well highest technology electronics with matching
software, state of the art controls that has help
content at every page and safety management
features will make it stand out.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu fuara özel,
son 1 yıldır tasarımını yapmakta olduğumuz yeni
“Alius” modelimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz.
70 -90 ve 110 ölçülerinde üreteceğimiz bu yeni
serimizi İtalya’da 110 modeli ile tanıtacağız. Bu özel
makinamız, 600 m/dk maksimum bant hızı ile yüksek
hızlı, tamamı servo motorlu, enerjiyi şebekeye geri
çevirme ve makinaya uzaktan erişim gibi en yüksek
elektronik donanım özelliklerine sahip. En önemli
özelliği, birinci işten itibaren kutu ölçüleri üzerinden
tam otomatik ayar yapıyor olması.
2018 ile birlikte yeni çağın gerekliliği olan Endüstri
4.0’a uygun makinalar üretmeye başladık. Bu
teknolojik gelişim ile Omega Kutu Katlama ve
Yapıştırma makinaları yeni Allpro ve Alius’ta anlık
olarak farklı cihazlar ile veri alışverişi yapabilecek.
Aynı zamanda makinelerimiz, firmaların sahip
olduğu OPC UA ile haberleşen BMS Sistemleri ile
de entegre olarak çalışabilecek.
Print4All fuarımızda tüm ziyaretçilerimizi
ağırlamaktan ve onlarla katlama yapıştırma
konusundaki ihtiyaçlarını görüşüyor olmaktan
büyük mutluluk duyacağız; fuar sırasındaki
ziyaretlerinizi heyecanla bekliyoruz.

Since the beginning of 2018, we started
manufacturing our machines that are comply
with Industry 4.0. Our machines process real time
data, coming from different devices. They also are
compatible with business management system
software systems via OPC UA.
Abdurrahman Küçükaras
Genel Müdür / Managing Director

Alius, Dünya Vitrinine Çıkıyor

29 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihleri arasında
Milano’da gerçekleştirilecek olan, geçmiş yıllarda ayrı
ayrı düzenlenen ConverFlex, InPrinting ve GrafItalia
fuarlarının bir birleşimi olan Print4All – İtalya
fuarına katılacağız ve yeniden canlanmaya başlayan
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World Premier for ALIUS 110

Our participation at Print4All will see the
unveiling of our new series Omega Alius. Like
all our exhibitions, we are expecting our visitors
from all around to World to discuss their folding
& gluing requirements and will be welcoming

Our new development for full automatic make
ready starting from the first set up will surely be
an operators’ favorite. This features allows the
machine carriers to take position automatically
when blank dimensions are entered into the
machine screens. In addition to this unique
feature, the Alius is a fully servo driven machine
with Energy saving by Regenerative operation,
remote access to machine and special safety
management features. We are excited to make its
first presentation to the World in Milan
The Print4All exhibition will be marking this
important milestone for our product range. We are
looking forward to welcoming our visitors at Print4All.

MAYIS | MAY | 2018

7

