,sf;a wxYfha we;s hka;% yd tu hka;%j,g wkqhql;
a lr we;s fiajl uy;=ka
my; mßÈ fõ'
01& .eiÜ hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈl hka;%hls' hqksÜ folla we;' fjí Í,a uqøKh lrk hka;%hls'
A-4 lvodis 08 la j¾K folla uqøKh lr wjYH m%udKhg kjd ,nd .; yel'ffoksl
ksIamdokh msgm;a 45'000ls'
±kg uqøKh l, yelafla tla j¾Khla muKs' ±kg jir 40 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 05
02& TßhkaÜ 03 hka;%h
fuu hka;%h bkaÈhdfõ ksIamdÈ; hka;%hls' tljr l%jqka m%udKfha fmd;l fmdaruhl isõj¾K
uqøKh ù wjYH m%udKhg kjd ,nd .; yel' mehlg msgm;a 30"000;a muK uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 75'000ls' fuu hka;%h 2009 jif¾§ iúlr we;'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 05
03& TßhkaÜ 02 hka;%h
fuu hka;%h bkaÈhdfõ ksIamdÈ; hka;%hls' tljr l%jqka m%udKfha fmd;l fmdaruhl isõj¾K
uqøKh ù wjYH m%udKhg kjd ,nd .; yel' mehlg msgm;a 20"000;a muK uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 65'000ls' fuu hka;%h 2000 jif¾§ iúlr we;'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 05
04& TßhkaÜ 01 hka;%h
fuh bkaÈhdfõ ksIamdÈ; hka;%hls' j¾K folla tljr uqøKh l, yel' äuhs 1$4 m%udKfha
fmd;l msgq 16 fmdaru yd äuhs 1$8 fmd;l msgq 32 fmdaru uqøKh l, yel' ffoksl
ksIamdokh msgm;a 60'000ls' fuu hka;%h 1998 jif¾§ iúlr we;'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 05

by; ish¿ hka;% fjí hka;% fõ'

SHEET FED hka;%
SORDZ hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈl hka;%hls' hqksÜ folla we;' tljr j¾K folla uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 30"000ls' fuys w.,a 24 x 35 m%udKh tljr uqøKh l,
yel' jir 30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
GTO hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; ;ks j¾K l=vd uqøK hka;%hls' w.,a 18 x 12 m%udKh uqøKh
l, yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 18"000ls' jir 30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 01
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
HB 03 hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; ;ks j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 18 x 24 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 22"000ls'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 01
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
HB 02 hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; ;ks j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 18 x 24 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 22"000ls' jir 30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 01
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01

HB 01 hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; ;ks j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 18 x 24 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 22"000ls' jir 30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 01
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
SORS hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; ;ks j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 28 x 40 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 30"000ls' jir 30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
MAN ROLAND hka;%h
fuu hka;%h c¾uksfha ksIamdÈ; oaù j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 28 x 40 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 30"000ls' fuys uqøKh l, yelafla fnda¾â j¾. muKs' jir
30 lg jvd merKsh'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 02
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01
SOM hka;%h
fuu hka;%h bkaÈhdfõ ksIamdÈ; ;ks j¾K uqøK hka;%hls' w.,a 21 x 31 m%udKh uqøKh l,
yel' ffoksl ksIamdokh msgm;a 22"000ls' fuu hka;%h 1998 jif¾È iúlr we;'
fiajl uy;+ka .kk
hka;% mßpdrl uy;=ka 01
hka;% iyhl fyda uqøK ld¾h iyhl uy;=ka 01

ලිත ෝ අංශතේ මුøණ යන් % පිළිබද වාර් ාව

ලිත ෝ අංශය තුල මුøණ යන් % 12 කි. එයින් 4 ක් තෙබ් ඔෆ්තෙට් යන් % ෙන අ ර යන් % 8 ක් පත් ලිත ෝ
( Sheet Fed ) යන් % තේ.
1. ගැසට් යන් %ය ( Gazette Super )
තෙෙ යන් %ය ප%oශතේ නිශ්පාදි තෙබ් ඔෆ්තෙට් යන් %යකි. 889mm තෙබ් කඩදාසිතේ තදපෙ ද්වී ෙර්ණ
මුøණය කර A4 ප%ොණයට නො ලබා ග හැක. ප%ධාන ෙශතයන් විභාග උත් ර ලියන තකොළ මුøණය
කරයි.





දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 45,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 40 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහතුන් 5
තදතනකු අෙශH තේ.
එක් තකොටෙක ආපදා ත්ෙයක් තහේතුතෙන් එක් ෙර්ණයක් පෙණක් මුøණය කිරීෙට හැක.

2. ඔරියන්ට් II යන් %ය ( Orient Super )
තෙෙ යන් %ය ඉන්දියාතේ නිශ්පාදි තෙබ් ඔෆ්තෙට් යන් %යකි. 750mm තෙබ් කඩදාසිතේ තදපෙ සිේ
ෙර්ණ මුøණය කර අෙශH ප%ොණයට නො ලබා ග හැක. ප%ධාන ෙශතයන් ක%වුන් ¼ ප%ොණතේ පාෙැල්
තපළ තපොත් මුøණය කරයි.





දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 65,000 කි.
2000 ෙෙතර් සිට නිශ්පාදනයට එක් කර ඇ .
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහතුන් 5
තදතනකු අෙශH තේ.
ෙම්පූර්ණ අලුත්ෙැඩියාෙක් කරනත ක් ෙර්ණ තදකක් පෙණක් මුøණය කිරීෙට හැක.

3. ඔරියන්ට් I යන් %ය ( Orient Super )
තෙෙ යන් %ය ඉන්දියාතේ නිශ්පාදි තෙබ් ඔෆ්තෙට් යන් %යකි. 889mm තෙබ් කඩදාසිතේ තදපෙ ද්වී ෙර්ණ
මුøණය කර අෙශH ප%ොණයට නො ලබා ග හැක. ප%ධාන ෙශතයන් ඩිෙයි ¼ ප%ොණතේ පාෙැල් තපළ
තපොත් හා ඩිෙයි 1/8 ප%ොණතේ දහම් පාෙැල් තපොත් මුøණය කරයි.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 60,000 කි.
1998 ෙෙතර් සිට නිශ්පාදනයට එක් කර ඇ .
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහතුන් 5
තදතනකු අෙශH තේ.

4. ඔරියන්ට් III යන් %ය ( Orient Super )
තෙෙ යන් %ය ඉන්දියාතේ නිශ්පාදි තෙබ් ඔෆ්තෙට් යන් %යකි. 750mm තෙබ් කඩදාසිතේ තදපෙ සිේ
ෙර්ණ මුøණය කර අෙශH ප%ොණයට නො ලබා ග හැක. ප%ධාන ෙශතයන් ක%වුන් ¼ ප%ොණතේ පාෙැල්
තපළ තපොත් මුøණය කරයි.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 75,000 කි.
2009 ෙෙතර් සිට නිශ්පාදනයට එක් කර ඇ .
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහතුන් 5
තදතනකු අෙශH තේ.

5. SORDZ යන් %ය ( Heidelberg SORDZ )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් මුøණ යන් %යකි. 24"x 36" කඩදාසිතේ ෙර්ණ
තදකක් එකෙර මුøණය කර හැක.





දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 30,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 30 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු
අෙශH තේ.
ඩැම්පර් පද්ධතිය අලුත්ෙැඩියා කල යුතුෙ ඇ .

6. GTO යන් %ය ( Heidelberg GTO )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 12"x 18"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 18,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 30 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහත කු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු අෙශH තේ.

7. HB III යන් %ය ( Heidelberg KORD )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 18"x 24"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 22,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 30 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහත කු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු අෙශH තේ.

8. HB II යන් %ය ( Heidelberg KORD )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 18"x 24"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 22,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 30 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහත කු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු අෙශH තේ.

9. HB I යන් %ය ( Heidelberg KORD )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 18"x 24"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 22,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 30 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහත කු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු අෙශH තේ.

10. SORSයන් %ය ( Heidelberg SORS )
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 28"x 40"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.




දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 30,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 25 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු
අෙශH තේ.

11. MAN ROLAND යන් %ය
තෙෙ යන් %ය ජර්ෙනිතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් මුøණ යන් %යකි. 28"x 40" කඩදාසිතේ ෙර්ණ
තදකක් එකෙර මුøණය කර හැක.





දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 30,000 කි.
යන් %ය ෙෙර 25 කට ෙඩා පැරණිය.
යන් % පරිචාරක ෙහතුන් තදතදතනකු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු
අෙශH තේ.
ෆීඩර් තකොටතෙේ තදෝෂයක් තහේතුතෙන් තබෝර්ඩ් ෙර්ග පෙණක් මුøණය කිරීෙට හැක.

12. SOM යන් %ය ( HMT SOM )
තෙෙ යන් %ය ඉන්දියාතේ නිශ්පාදි (Sheet Fed) ඔෆ්තෙට් නි ෙර්ණ මුøණ යන් %යකි. 21"x 31"
කඩදාසිය මුøණය කල හැක.





දදනික නිශ්පාදනය පිටපත් 22,000 කි.
1998 ෙෙතර් සිට නිශ්පාදනයට එක් කර ඇ .
යන් % පරිචාරක ෙහත කු හා යන් % ෙහායක තහෝ මුøණ කාර්H ෙහායක ෙහත කු අෙශH තේ.
ඩිලිෙරි ගි%පර් තගවීයාෙ තහේතුතෙන් තබෝර්ඩ් ෙර්ග මුøණය කිරීෙට තනොහැක.

