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Yritystiedot

VALMISTAJA

NIMI   RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.

PÄÄTOIMIPAIKKA  Head Office Factory: 800-2 Ukai-cho, Fuchu-shi, Hiroshima-ken,   
   Japan Kurigara 

PÄÄOMA   8 000 mijoonaa jeniä

OMISTUS  RYOBI LIMITED: 60% 
   Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery: 40%

PERUSTETTU  1.1.2014

RYOBI MHI Graphic Technology Ltd. -yhtiön omistus on vahvalla pohjalla. Yhtiöllä on koke-
musta painokoneiden valmistamisesta jo yli 50 vuoden ajalta vuodesta 1961. Lisäksi yhtiöllä 
on laajalti osaamista raskaan teollisuuden laitteiden valmistamisesta kodin elektroniikkaan ja 
kaikkea siltä väliltä. Yhtiöllä on käytössä mittavat taloudelliset ja tuotannolliset resurssit, jotka 
yhdistettynä japanilaiseen tinkimättömyyteen takaavat tuotteiden olevan vain parasta laatua.

SUOMEN EDUSTUS

MAAHANTUOJA, MYYNTI JA HUOLTO Grafinet Oy

RMGT-painokoneita edustaa Suomessa Grafinet Oy. Olemme graafiselle alalle omistautunut 
yritys, joka on palvellut graafisen alan yrityksiä ammattitaitoisella ja tunnollisella asenteella 
jo vuosikymmeniä. Henkilöstöllämme on pitkäaikainen kokemus graafisen alan laitteiden 
toimituksista ja huollosta.



Ryobi ja Mitsubishi Heavy Industry (MHI) sulautuivat 
yhteen vuonna 2014, jol loin ni iden parhaat  
ominaisuudet yhdistett i in ja syntyi uusi markkina-
johtaja RMGT.

Ryobi aloitti painokonevalmistuksen vuonna 1961. Ryobin ja Mitsubishin offset-
painokoneita on toimitettu A3-formaatista B1-formaattiin yhteensä useita kymme-
niä tuhansia ympäri maailman.

RMGT on ylivoimainen markkinajohtaja LED-UV -painokoneissa. RMGT lansee-
rasi vuonna 2008 ensimmäisenä painokonevalmistajana LED-UV -kuivatuksen ja 
maailmalla on tuotantokäytössä jo lähes 400 RMGT LED-UV -painokonetta.

Uusi  markkinajohtaja



4

RYOBI MHI GRAPHIC TECHNOLOGY LTD. perustettiin vuonna 
2014 kun Ryobi ja Mitsubishi Heavy Industry su-
lautuivat yhteen. Yhdistimme kahden perinteikkään 
ja laadukkaan painokoneen parhaat ominaisuudet, 
jolloin syntyi uusi markkinajohtaja RMGT.

RMGT ON TEKNOLOGIAJOHTAJA monissa työnkulkua 
nopeuttavissa innovaatioissa, kuten maailman no-
peimmassa yhtäaikaisessa levynvaihdossa. Kuiten-
kin RMGT-painokoneet tunnetaan parhaiten niiden 
kestävyydestä ja kustannustehokkuudesta. 

OLEMMEKIN PALKINNEET kunniadiplomeilla useita 
asiakkaitamme, joilla on ollut painokoneemme 
käytössään kolme, neljä tai viisi vuotta ilman konet-
ta seisauttavaa vikaa. Voimme huoletta myöntää 
painokoneillemme markkinoiden pisimmän standar-
ditakuun, 24 kuukautta.

STANDARDISOITU HUOLTO-OHJELMAMME takaa sen, että joka 
maassa on riittävästi kouluttamiamme huoltomiehiä. 
RMGT:n tekniset asiantuntijat ovat jatkuvasti ajan 
tasalla viimeisimmästä painotekniikasta ja ovat eri 
maiden huolto-organisaatioiden kanssa tiiviissä yh-
teistyössä. Painokoneesi toimivuus on meille enem-
män kuin kilpailuetu -  se on meille kunnia-asia.

Kestävyys erottaa meidät kilpailijoistamme

RYOBI MHI Graphic Technology Ltd. 
Yuzuru Ichimasa
President
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Our emphases
VA L U E S

RMGT Corporate PhilosophyRMGT Corporate Philosophy

RMGT will apply its extensive expressive 
capabilities to contribute to the creation of 
a prosperous and colorful (IRODORI) society.

M I S S I O N
Commitment to society

RMGT aims to become a company 
that grows in tandem by harnessing 
the collective technical and creative 
capabilities of both companies.

Our targeted image
V I S I O N

P H I L O S O P H Y

∙Striving constantly to bring innovations from within
∙Building trustworthy relationships
∙Respecting different sets of values

RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.
Yuzuru Ichimasa
President

RYOBI MHI Graphic Technology Ltd. was launched in January 2014, inheriting 
and fusing the respective strengths of RYOBI LIMITED. and Mitsubishi Heavy 
Industries Printing & Packaging Machinery, Ltd.  Going forward, we remain com-
mitted to expanding our product lineup and strengthening our development, manu-
facturing, sales and service capabilities.

RMGT is the initialism of our company name that we have elected to implement, 
along with a new symbol mark and the new corporate message of “IRODORI  - 
Coloring the World Together.” We have also established a corporate philosophy of 
“Mission, Vision and Values” that all RMGT employees fully embrace.

In terms of products, our renewed press lineup now encompasses former Mit-
subishi sheet-fed models in the B1 (1020/1050 mm) and larger size formats, 
together with previous Ryobi sheet-fed models in the A1 (920/940 mm) and smaller 
size formats. Beyond external design appearance, we will integrate the technolo-
gies and features of both lines to ensure even greater press performance.

In addition to our customers, RMGT will work to earn the trust of printing unions, 
materials and peripheral device manufacturers, dealers, partner companies and all 
parties engaged in the printing industry to move forward globally together. We will 
promote a generous, affluent, enriching, joyous, fun and happy world with IRODORI 
(color), as we contribute to the creation of a prosperous and colorful society.

We contribute to the creation of a colorful society.We contribute to the creation of a colorful society.
M E S S A G E

RMGT : The initialism of RYOBI MHI Graphic Technologies Ltd. adopted as our company name.

January 1, 2014 Founded RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.

History of RYOBI LIMITED Graphic Systems Division

1943 • Founded as Ryobi Seisakusho Co., Ltd.

1961 • Began manufacturing offset printing presses

1966 • Launched the small-size offset printing press KR-430

1970 • Began manufacturing the phototypesetter Leon 1

1985 • Launched the RYOBI 3302M A3-size portrait format two-color offset press
• Introduced the RECS 200 Phototype Electronic Composing Setting System

1989 • Entered into a business tie-up with Koenig & Bauer AG to manufacture 
the SRO2K (722KOEBAU) offset printing press

1990 • Launched the RYOBI 524 A3-plus size four-color offset press

1997 • Received ISO 9001 certification for quality management and assurance 
systems

1998 • Received ISO 14001 certification for environmental management systems
• Launched the RYOBI 680 series A2 size multi-color offset presses

1999 • New office and printing equipment factory was completed on the 
grounds of the Hiroshima East Plant

2005 • Launched the RYOBI 920 series A1-size multi-color offset presses

2007 • Introduced a UV casting system for use with the RYOBI 750 series 
B2-size multi-color offset printing presses

2008 • Introduced the energy efficient, environmentally friendly LED-UV Printing 
System, the first such system for sheet-fed offset printing

2012 • Displayed a B2-size liquid toner digital offset printing press at drupa 2012

Corporate Data

History

Name RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.

Locations Head Office, Head Office Factory: 800-2 Ukai-cho, Fuchu-shi, Hiroshima-ken, Japan
Kurigara Factory: 444-1 Kurigara-cho, Fuchu-shi, Hiroshima-ken, Japan

Scope of 
Business Manufacture and sale of printing equipment and related products

Capitalization 100 million yen (capitalization 100 million yen + capital reserve 
7,900 million yen: total 8,000 million yen)

Ownership RYOBI LIMITED: 60% 
Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery, Ltd.: 40%

Established January 1, 2014

Fiscal year-end March 31

History of Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging 
Machinery, Ltd. Sheet-Fed Offset Printing Press Business

1943 • Founded as the Mihara Rolling Stock Works
• Began the production of steam locomotives and brakes and built its 

first steam locomotive (Class D51)

1962 • Introduced the Super Bijou, the Company’s first 820 mm format sheet-fed offset 
printing press, through a technological tie-up with Societe Marinoni of France

1967 • Introduced DAIYA, the Company’s first independently developed 
1,020 mm format sheet-fed offset printing press

1976 • Introduced the 1,120 mm format D-IV-N sheet-fed offset printing press 

1988 • Introduced the DAIYA-F series, the world’s first 1,020 mm format 
sheet-fed offset printing presses with automatic plate changer and 
sheet size and impression pressure preset systems

1989 • Founded the Paper and Printing Research Center 

1996 • Received ISO 9001 certification for quality management and assurance systems

1999 • Received ISO 14001 certification for environmental management systems

2003 • Introduced the New DAIYA 308TP 1,020 mm format sheet-fed offset 
printing press, capable of one pass multi-color perfecting

2007 • Introduced the V3000 series 1,050 mm format sheet-fed offset printing 
presses

2008 • The V3000 series received Japan’s Good Design Gold Award
• Shipped 10,000th sheet-fed offset printing press

2010 • Founded Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging 
Machinery, Ltd. as a fully owned subsidiary of MHI

2011 • Introduced an in-line quality control system at an open house event 
commemorating 50 years of printing press manufacturing

Management members

Akira Urakami Chairman

Yuzuru Ichimasa 

Vice President, Administration
(Member of the Board)

President
(Representative Director)

Kiyotaka Fudetani

Vice President, Sales and Service
(Member of the Board)Keiji Katayama

Vice President, Development
(Member of the Board)Katsushi Hirokawa

Yoshiaki Tanaka Auditor

Mutsuro Kurokawa Auditor

Aug. 2014: First shipment of V4000 (current RMGT 11 series) 1,130 mm format offset press

Jul. 2015: Establishment of new CI (corporate identity)

Apr. 2015: Announcement of SAT SYSTEM, achieving the world's first printing on insert molding film using a waterless LED-UV offset press
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■リョービMHI会社案内　P02-P03_0825
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Teknologiajohtaja

MAAILMAN NOPEIN LEVYNVAIHTO
SimulChanger vaihtaa painolevyt täysin automaattisesti yhtä 
aikaa kaikkiin yksiköihin. Levynvaihtoon kuluu aikaa vain 75 
sekuntia.
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LED-UV -kuivauksen avulla painat välittö-
mästi arkkien molemmat puolet ja nopeutat 
työnkulkua siirtämällä arkit jälkikäsittelyyn heti 
painamisen jälkeen. LED-UV -kuivatuksella 
säästät jopa 37 % energiakuluissa verrattuna 
perinteiseen UV-kuivatukseen. LED-UV -lam-
put ovat myös erittäin pitkäkestoisia. LED-
UV -kuivatuksessa ei tarvita kuumaa ilmaa, 
jolloin materiaalit säilyttävät mittasuhteensa. 
LED-UV on saatavilla kaikkiin formaatteihin.

TARKKA JA NOPEA TAMDEM-KÄÄNTÖLAITEAJO

Tandem-kääntölaite mahdollistaa kaksipuoleisen painamisen yhdellä ajolla ilman naukkariot-
teen vaihtoa. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu pitää rekisterit yhtä tarkasti kohdillaan kuin suo-
ra-ajossa. Huippunopea kääntölaiteajo 16.200 arkkia / tunnissa lisää tuntuvasti tuottavuutta.

VÄLITÖN LED-UV -KUIVUMINEN
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Painokoneet painotalojen ja pakkauspainami-
sen suuren formaatin tarpeeseen

RMGT 11 1130 mm formaatti

fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

RMGT 11 ST -suorat painokoneet ovat varustettuja ”kello 7” 
-ryhmitetyillä tuplakokoisilla paino- ja siirtosylintereillä. 

RMGT 11 TP -Tandem-kääntölaite mahdollistaa kaksipuolei-
sen painamisen kapealla naukkariotteella ja ilman naukka-
riotteen vaihtoa. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu pitää rekiste-
rit tarkasti kohdillaan ja nopeuden maksimissa.

RMGT 11 LX -kartonkipainatuskoneet painavat mitä moninai-
sempia materiaaleja 1,0 mm paksuuteen asti. Pitkän luo-
vutuksen arkinkulku tapahtuu koskematta sylintereitä Ske-
leton-sylintereiden ja ilman avulla, jolloin arkkeihin ei synny 
naarmuja tai tahroja. RMGT on syystäkin markkinajohtaja 
useilla markkina-alueilla juuri pakkauspainokoneissa.

1130 TP (kääntölaite)1130 ST

820 x 1130 mm

0,04 - 0,60 mm 0,04 - 1,00 mm

1130 LX (kartonki)
13 000 arkkia/h15 000 arkkia/h 15 000 arkkia/h

810 x 1120 mm

”Kello 7” -sylinterijärjestys

TP - Tandem-kääntölaite

Skeleton-sylinteri

RMGT 11 1130 LX-6 lakkayksiköllä

RMGT 11
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Suuri formaatti ja pakkauspainatus

RMGT 10 1020/1050 mm formaatti

RMGT 10 1050 TP-10 Tamdem-kääntölaitteella

RMGT 10 1020

fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

RMGT 10 -KONEITA on valittavana sekä 1020 mm että 1050 mm formaatissa 
suorina koneina, varustettuna kääntölaitteella ja kartonkipainatusvarustuk-
sella.

RMGT 10 -KÄÄNTÖLAITEKONEET voidaan varustaa myös kahdella erilaisella kään-
tölaiteratkaisulla. TP-Tamdem-kääntölaitteesa naukkariote ei vaihdu, jolloin 
rekisterit pysyvät tarkasti kohdillaan. Poiskytkettävässä PF-kääntölaitteessa 
on kolmisylinterinen kääntolaitemekanismi, joka pitää rekisterit tarkasti pai-
koillaan ja kääntölaiteajossa nopeus säilyy samana kuin suora-ajossa.

1020 TP (kääntölaite)1020 ST

740 x 1020 mm

1020 PF (kääntölaite)
16 200 arkkia/h

0,04 - 1,00 mm

1020 LX (kartonki)

730 x 1020 mm 730 (720) x 1020 mm 730 x 1020 mm
0,04 - 0,80 mm 0,04 - 0,60 mm

RMGT 10 1050

fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

1050 TP (kääntölaite)1050 ST

750 x 1050 mm

1050 PF (kääntölaite)
16 200 arkkia/h

0,04 - 1,00 mm

1050 LX (kartonki)

740 x 1050 mm 740 (730) x 1050 mm 750 x 1050 mm
0,04 - 0,80 mm 0,04 - 0,60 mm
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RMGT 9 920 PF-8 kääntölaitteella

Tällä konella voidaan painaa 16- 
sivuinen esite yhdelle kaksipuolei-
selle A1-arkille

RMGT 9
fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

15 000 arkkia/h
640 x 940 mm
615 x 930 mm

PF-kääntölaite

RMGT 9 A1-formaatti

RMGT 9 -painokoneella voi painaa kahdeksan A4-arkkia leikkuuvaroineen yhdelle arkille. RMGT 
9 on suorityskykyinen ja taloudellinen vaihtoehto B1-koneelle. Se on investointina noin 30 % 
edullisempi. Lisäksi levykustannuksissa säästyy 27 %, tuotantokustannuksissa 30 % ja ener-
giakustannuksissa 35-45 %. RMGT 9 vie myös lattiapinta-alaa 35 % vähemmän.

RMGT 9 -painokoneita on saatavilla 2-10-väriyksiköllä 920 mm ja 940 mm formaatissa. 920-malli 
on varustettavissa PF-kääntölaitteella, joka takaa tarkan kohdistuksen kolmisyrinterisen kään-
tösylinterijärjestelmän avulla.

920 ST (suora) 920 PF (kääntölaite)
16 200 arkkia/h 13 000 arkkia/h
640 x 920 mm 640 (635) x 920 mm

615 x 900 mm
0,04 - 0,60 mm 0,04 - 0,40 mm

Kustannustehokkuutta A1-formaatissa

940 ST
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Keskiformaatti

RMGT 7 B2-formaatti

RMGT 7 790 ST-1 
UV-lakka- ja foliointiyksiköllä

RMGT 7
fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

790 ST (XL)
16 000 arkkia/h

545 (580) x 765 mm

790 PF (kääntölaite)
15 000 arkkia/h

0,04 - 0,60 (0,80) mm

600 x 788 mm

0,04 - 0,60 (0,40) mm

760 ST (XL)

545 (580) x 765 mm

760 PF (kääntölaite)

0,04 - 0,60 (0,80) mm

600 x 765 mm

0,04 - 0,60 (0,40) mm

13 000 arkkia/h

UV-lakka- ja foliointiyksikkö

RMGT 7 -sarjan B2-formaatin koneet on laaduk-
kaita ja automatisoituja painokoneita. Ne voi 
varustaa esimerkiksi kääntölaitteella ja UV-lak-
ka- ja foliointiyksiköllä. 790-mallia saa lisäksi 
XL-kartonkipainatusvarustuksella, jolla voi pai-
naa 0,8 mm arkkipaksuuteen asti. 760 on kus-
tannustehokas malli, jossa ohjausyksikkö on 
sijoitettu painokoneen yhteyteen.

RMGT 6 A2-formaatti
RMGT 6

fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

690 PF (kääntölaite)690 ST (XL)
15 000 arkkia / h

495 (488) x 660 mm495 x 660 mm
508 x 686 mm

0,04 - 0,60 (0,40) mm0,04 - 0,60 (0,80) mm RMGT 6 690 ST-4
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13 000 arkkia/h

520 HX

RMGT 5 520 GX-4 lakkayksiköllä

RMGT 5
fo
Suurin arkkikoko

Suurin painonopeus

fo
Arkkipaksuus

Suurin painoala

UV-lakka- ja foliointiyksikko

RMGT 5 A3+ formaatti
520 GX

11 000 arkkia/h

350 x 505 mm

520 GXP (kääntölaite)

0,04 - 0,60 mm

375 x 520 mm

0,04 - 0,60 (0,40) mm

520 GE

0,04 - 0,50 mm

15 000 arkkia/h

RMGT 5 -sarjan A3+ formaatin koneita on myyty yli 10 000 yksikköä maailman  
laajuisesti. 520 GE -malli on automatisoitu painokone, jolla voi painaa myös 
todella pieniä painosmääriä kustannustehokkaasti.

RMGT DP 790ST-4 -DIGIPAINOKONE B2-formaatti

RMGT DP 790ST-4 on nestemäiseen tooneritekniikkaan perustuva digitaalinen 
painokone, joka painaa B2-formaatissa 6 000 arkin tuntivauhdilla. Painolaatu 
on täysin verrattavissa offsetpainokoneiden laatuun ja huomattavasti parem-
pi kuin mustesuihkuteknologiaan perustuvissa digipainokoneissa. RMGT- 
digipainokoneen runko, mekaniikka ja komponentit ovat luotettavaa ja va-
kaata RMGT-laatua.  RMGT-digipainokone on optimaalinen sekä lyhyisiin ja 
korkealaatuisiin sarjoihin että digitaaliseen pakkaustulostamiseen.

Pieni formaatti ja digipainaminen
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RMGT Suomi

RMGT ylläpitää myynti- ja huoltoverkostoa ympäri maailmaa. Toimiva huol-
to- ja varaosapalvelu takaavat sen, että asiakas saa investoinnistaan täyden 
hyödyn. RMGT on valinnut yhteistyökumppanikseen Suomessa Grafinet Oy:n, 
jonka osaajilla on monivuotinen kokemus painokoneiden myynti-, huolto- ja 
varaosapalvelusta.

RMGT SUOMI
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Suomen maahantuonti ja edustus 
Grafinet Oy

Koivuhaantie 16, 01510 Vantaa
Puh. 0404 178 331

www.grafinetoy.fi/ryobi


