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Cafodd Tectonic International ei sefydlu ym 1993 i ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd, wedi’i deilwra ar gyfer diwydiant. Erbyn 
hyn, tyfodd i fod yn arweinydd byd-eang yn y maes argraffu gyda’i 
gynnyrch wedi’u gosod mewn 70 o wahanol wledydd dros y byd. 
Ers 2006, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, llwyddodd y 
cwmni arwain y farchnad drwy ddatblygu gwahanol gynnyrch 
newydd, arweiniol, gan gynnwys system archwilio print, K3digital.

Daeth y cwmni o Aberdâr yn 
arweinydd byd-eang mewn 
dylunio a gweithgynhyrchu 
amrywiaeth o systemau 
archwilio print a pheiriannau 
gosod platiau, gan gyflenwi 
peiriannau i lawer o’r cwmnïau 
argraffu enwocaf. Busnesau 
argraffu yw ei brif gwsmeriaid. 
Gosodwyd ei systemau mewn 
gwahanol wledydd ar draws y 
byd gan gynnwys India, Rwsia 
ac Unol Daleithiau America. 
Bydd pob gosodiad yn cael ei 
deilwra’n benodol ar gyfer 
anghenion y cwsmeriaid ac yn 
cael ei osod ar y safle yn ôl 
dymuniad y cwsmer. 

Gofynnodd Tectonic am 
gymorth Llywodraeth Cymru 
gyntaf yn 2006 wrth ddatblygu 
prototeip o’i gynnyrch arloesol 
FLEXICO. Ar ôl ei gorffen, hon 
oedd y system gyntaf erioed o 
osod platiau heb eu cyffwrdd, 
a hynny’n hynod gywrain, ar 
gyfer argraffu silindrau a 
llewysau. Gyda’r dyluniad, sydd 
â phatent, gall unrhyw aelod 
o’r tȋm argraffu mewnol, ac 
nid y rhai sydd wedi’u 
hyfforddi’n unig, osod 
platiau’n gyflym ac yn gywir. 

Yn fwyaf diweddar, cafodd 
Tectonic International 
gefnogaeth Llywodraeth 
Cymru i ddylunio prototeip o 
K3digital, y system archwilio 
print fodwlar, gyflym, gyntaf 
yn y byd sy’n cynnwys 
nodweddion archwilio unigryw 
a defnyddiol fel rhan o’r offer 
safonol. Mae’r system yn 
galluogi cwmnïau argraffu i 
weld ac archwilio eu gwaith 
argraffu ar y pryd ac mae 
wedi’i raglennu i ganfod 
newidiadau mewn lliw yn 
awtomatig cyn y gall llygad 
dynol ei weld. Golyga hyn y 
gellir atal y gwaith argraffu a 
chywiro’r lliw cyn bod yr holl 
waith argraffu’n cael ei 
ddifetha. Mae hyn yn lleihau 
gwastraff, sydd â mantais 
ddeuol, o dorri costau a bod yn 
fwy eco gyfeillgar. 

Drwy ddatblygu cynnyrch 
newydd, mae’r cwmni wedi 
gallu achub y blaen a chadw 

staff mewn marchnad 
gystadleuol. Mae llwyddiant 
K3digital wedi bod yn 
broffidiol ac mae wedi’i sefydlu 
ei hunan yn y farchnad fel 
teclyn rheoli defnyddiol, 
fforddiadwy a nerthol ar gyfer 
argraffwyr. 

Meddai Sheila Harper, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Tectonic 
International: “Heb 
gefnogaeth Llywodraeth 
Cymru, ni fyddai gan ein 
cynnyrch obaith o aros ar y 
blaen. Roedd y dirwasgiad yn 
boenus i gymaint o fusnesau, 
ond, gyda chefnogaeth y 
Llywodraeth, roedden ni’n 
gallu datblygu technoleg yn y 
dyddiau tywyll sydd o gryn 
fantais i ni ac mae wedi ein 
rhoi mewn sefyllfa gref a 
hyderus erbyn heddiw. Rydyn 
ni’n edrych ymlaen at weddill 
2015 wrth i Tectonic fynd o 
nerth i nerth. ”

I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:
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