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„Neustále
investujeme
do nových
technologií.“
Kromě toho firma RAYFILM
hledá příležitosti pro využití
nových materiálů a produktů,
s čímž jí pomáhá také Canon.
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Historie tiskárny sahá až
do roku 1806. Od roku 1992
působí na trhu pod názvem
Těšínská tiskárna, a. s. Jako
první v ČR si objednala tiskový stroj Roland 705 Evolution.

V praxi se často vyskytují požadavky, aby byly nainstalované linky na výrobu
vazby V2 po určitém čase
doplněny o další zařízení
a modernizovány.

Nové produkční tiskové stroje
Konica Minolta přinášejí zcela
revoluční novinku z pohledu
stability a kvality tisku.
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Přinášíme pohled na to, jak
vybírali a koupili nový ofsetový tiskový stroj Heidelberg
Speedmaster CX 102-5+LX a co
tomu všechno předcházelo.

Těšínská
tiskárna

Upgrade Müller
Martini Pantera

Konica Minolta
AccurioPress
C6085
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Vyšší
produktivita
s novým ofsetem
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BRUSSELS EXHIBITION CENTER:

Veletrh Labelexpo 2017 ukázal nové trendy

První den veletrhu potvrzuje odhady pořadatelů, že se letošní Labelexpo Europe zařadí mezi rekordní ročníky.

P

ořadatelé veletrhu Labelexpo Europe
2017 již dlouho před zahájením připomínali jeho termín 25. až 28. září. Hned první den, v době, kdy probíhá uzávěrka NGP
č. 16/2017, se před otevřením bruselského výstaviště v půl desáté dopoledne tísnily u vstupních bran davy návštěvníků. Podobně i průběh
zahajovacího dne v pavilonech mezi expozicemi
vystavovatelů vybízí k použití klišé, že veletržní
areál v Bruselu „praskal ve švech“.

Labelexpo přilákalo
do Bruselu i mnoho
návštěvníků z České
republiky. V NGP
č. 17/2017 přineseme
o průběhu veletrhu
podrobnosti.
Z pohledu návštěvníka je však důležitější,
že veletržní stánky nejznámějších i méně známých výrobců technologií z oblasti výroby
etiket přinášejí představu o trendech, jimiž se
tento segment tisku a packagingu ubírá. Etikety patří mezi nejdůležitější oblasti jak z pohledu polygrafie, tak i v rámci obalového průmyslu
a logistiky. Přední výrobci polygrafických technologií si zejména proto vyhradili pro uvedení
novinek na trh právě veletrh Labelexpo Europe
2017. Namátkou lze uvést značky Epson, Konica Minolta, Gallus, Bobst, Durst, EFI, Domino,
Nilpeter, Mark Andy, Avery Dennison a mnohé další, které jsou dobře známé i z působení
na českém trhu.
Noviny pro grafický průmysl věnují letošnímu Labelexpu značnou pozornost, neboť přilákalo do Bruselu mnoho návštěvníků z České
republiky. V NGP č. 17/2017 přineseme o veletrhu podrobnější reportáž. Na ni bude navazovat
řada článků o novinkách a zajímavostech, jak je
vystavovatelé prezentovali v halách bruselského veletržního areálu.

↑ Veletrh Labelexpo aneb etikety všude, kam se podíváš.

GKO

INZERCE

KONEČNĚ PRACUJI EFEKTIVNĚ
Plně automatické seřízení a kontrola barevnosti
i duplexního soutisku v průběhu celé zakázky!

Redakční test nového produkčního stroje na straně 6

Mondi nabízí širokou škálu papírů

Tech

pro vysokorychlostní inkoustový tisk

Pracují už pro vaši firmu?

http://www.mondigroup.com/printing

Velkoformátové technologie HP šetří čas a náklady
Zjistěte o nich více na novém webu tech.copygeneral.cz

Toto vydání Novin pro grafický průmysl je vytištěno na papíru DNS® high-speed inkjet.

INZERCE

Nová modelová řada imagePROGRAF TX

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Dva nové planografy OKI

Laserový projektor od Epsonu

Rychlé a úsporné tiskové zařízení s kvalitním
monochromatickým tiskem a rychlým plnobarevným skenování uvedla společnost OKI
pod názvy Teriostar LP-1040MF a Teriostar
LP-2060MF. Oba modely jsou vhodné pro architektonické, designové, inženýrské, konstrukční a reprografické úlohy. Širokoformátová
zařízení s LED technologií vynikají nejvyšší
rychlostí ve své třídě – vytisknou 9 stran formátu A1 za min. Navíc stále disponují snadno
vyměnitelným unikátním fotoválcem. Nová
technologie Print Data Convertor přispívá
k vysoké kvalitě tisku.

Společnost Epson představila první laserový projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností pro domácnosti. S novým
projektorem EH-LS100, dostupným od listopadu 2017 si můžete užít velkou promítací plochu v pohodlí domova, aniž byste museli provádět zásadní změny v interiéru. Projektor lze
umístit pouhých 6 cm od projekční plochy. Navíc laserový
zdroj světla s životností až 10 let s technologií 3LCD dosahuje
až 4 000 lumenů, a umožňuje sledovat živý obraz i za běžného
denního světla. Nechybí ani 3 HDMI vstupy včetně MHL portu
a wifi připojení.

Editorial

PAVLÍNA ČURDOVÁ
redaktorka

Mondi získalo
certifikát

Ocenění
pro EIZO

Společnost Mondi nedávno
dokončila certifikační proces pro potravinovou bezpečnost a získala od renomované švýcarské asociace
SQS (Swiss Association
for Quality and Management Systems) certifikát EN
15593 Hygiene Management
System. Certifikát zaručuje zákazníkům hygienické standardy a bezpečnost
papírů vhodných pro balení
potravin na mezinárodní
úrovni. Společnost Mondi
mimo to disponuje vlastní
laboratoří pro potravinovou bezpečnost, kde provádí
řadu testů pro vývoj obalových materiálů vhodných
pro styk s potravinami.

Monitor EIZO ColorEdge
CG2730 získal významné
ocenění EISA Award 20172018. Odborníci z více než
50 odborných časopisů
z celé Evropy označili monitor jako nejlepší fotografický monitor let 2017–2018.
Asociaci EISA (European
Imaging Sound Association)
zaujal především inovativní
vestavěný kalibrační senzor
umožňující ukládat různé
profily, a uživatel zároveň
nemusí používat přidané
přístroje jiných výrobců.
Díky úhlopříčce 27 palců
a vysokému rozlišení zobrazuje snímky ve velikosti DIN A3 a ještě poskytuje
dostatek místa pro nástrojové panely.

Nová velkoformátová modelová řada
imagePROGRAF TX od společnosti Canon nabízí vysokou produktivitu,
skvělou kvalitu tisku, a zároveň nízké provozní náklady. Modely TX-2000,
TX-3000, TX-4000 jsou v provedení o šířce 610 mm, 914 mm a 1 118 mm. Díky
novému šifrování dat, proprietárnímu
protokolu, bezpečnému přenosu dat atd.
patří nové tiskárny mezi nejbezpečnější na trhu. Pojmou role o průměru až
170 mm a zvládají nepřetržitý tisk. Nová
řada nabízí velkoobjemové a vysoce kvalitní řešení pro velkoformátový tisk.

Vazba LayFlat v PBtisku
Tiskárna PBtisk jako jediná v Čechách zvládá vazbu LayFlat i pro vysoké knižní náklady. Vazba LayFlat neboli „panorama“ nebo
„zapuštěná vazba“ je obzvlášť ideální pro vazbu dětských knih a fotografických publikací. Její hlavní předností je její rovný hřbet při
otevření publikace. Díky této vazbě vyniknou motivy v celé své kráse přes obě strany
a bez rušivého ohybu a jeho optického zkrácení vlivem šité nebo lepené vazby.

↑

Porovnání vazby LayFlat s klasickou vazbou.

↑

ImagePROGRAF TX 2000.

Xerox Trivor
2400 High
Fusion
Od října 2017 bude k dispozici nový tiskový stroj společnosti XEROX, který je
významným krokem na cestě
k inkoustovému tisku. Společně se speciálně vyvinutým
inkoustem High Fusion přináší nové možnosti výrazných úspor nákladů a zjednodušení tiskového procesu.
Xerox Trivor 2400 High Fusion umožňuje tisknout přímo
na natíraná ofsetová média
včetně matných i lesklých
s gramáží od 60 do 250 g/m2.
Zákazníci nadále nemusí investovat do speciálních
tiskových materiálů nebo
do speciálních povrchových
úprav papíru před či po tisku.

Nabitý podzim

Podzim je období tradičně nabité zajímavými akcemi, proto se ani první podzimní
vydání Novin pro grafický průmysl neobejde
bez pár odkazů na aktuální oborové události. Hned na titulní straně vás upozorňujeme
na významný mezinárodní veletrh Labelexpo,
který je zaměřený na etikety a konal se minulý
týden v Bruselu. Na podrobnou reportáž z veletrhu se můžete těšit v některém z blížících se
vydáních NGP. V tomto čísle novin si každopádně můžete přečíst reportáž z inspirativní
akce, která se konala jedno slunné dopoledne
v Praze. Jedná se o kreativní snídani, kterou již
po čtvrté uspořádala společnost Europapier.
Naši redaktoři si samozřejmě nenechají ujít ani
další blížící se podzimní události, ze kterých
vám budou přinášet ty nejzajímavější informace. Konkrétně se podíváme například na Polygrafický PitStop ve FORMICA CZ, na pražskou
obalovou konferenci PackSummit, na pátý
ročník obalového kongresu Obalko v Praze,
na mezinárodní strojírenský veletrh MSV
v Brně a také třeba na 27. podzimní knižní
veletrh konaný v Havlíčkově Brodě. Podívat se
zajedeme i do zahraničí, například na Canon
Commercial Printing Business Days nebo
na veletrh InPrint. Jak je zmíněno na začátku,
podzim je skutečně nabitý a rozhodně se můžeme těšit na mnoho zajímavých informací, praktických ukázek a diskuzí o aktuální trendech.
I vám doporučujeme vybrat si alespoň jednu,
dvě akce, na které zavítáte a na kterých se
necháte pohltit oborovou atmosférou, pochytíte aktuální témata a třeba vás některá událost
dokonce inspiruje k novým nápadům. A to stojí
za nějakou tu podzimní návštěvu.

Vývoj digitálního tisku

Adobe a Microsft

Neon Pink

Společnost SmithersPira vydala další předpověď vývoje digitálního tisku. Podle jejích odhadů poroste digitální tisk nejrychleji v období 2017 až 2022. Při srovnání minulého vývoje,
kdy v roce 2012 digitální tisk dosahoval 2,1 % z celkové hodnoty globálního tiskového trhu a litografický tisk dosahoval
hodnoty 48,1 %, se očekává, že v roce 2022 digitální tisk vzroste na až na 20 % hodnoty, a litografický tisk naopak klesne
na 39,5 %. Aktuálně digitální tisk čítá 16,2 % z celkové hodnoty
globální tiskového trhu, což představuje 785,1 mld. USD.

Obě společnosti rozšiřují své strategické partnerství, v rámci kterého chtějí zajistit, aby
jedinci i týmy mohli efektivně spolupracovat, komunikovat a pohánět svá rozhodnutí
napříč zařízeními. Konkrétně se jedná o to, že
Microsoft nyní upřednostňuje Adobe Sign jako
řešení pro elektronické podpisy v rámci celého portfolia produktů včetně Microsoft Office
365. Podobně Adobe preferuje aplikaci Microsoft Teams pro své platformy Adobe Creative
Cloud, Document Cloud a Experience Cloud.

Na mezinárodním veletrhu
PRINT 17 v Chicagu uvedla
společnost RICOH na trh
nový neonový toner pod
názvem Neon Pink. V Evropě
nový toner představí na veletrhu Labelexpo, který aktuálně probíhá v Bruselu. Neonový růžový toner byl vyvinut
jako pátá barva pro digitální
tisková zařízení RICOH řady
Pro C7100X a lze ho využít jako barvu přímou nebo
jako procesní (CMYK). Podle
zdrojů společnosti téměř 1,8
bilionů barevných stránek
v USA a západní Evropě (30 %
z celkového počtu barevných
stran) bylo upraveno nějakým speciálním efektem.
Díky tomu, že je Neon Pink
pod UV lampou reflexní, nabízí široké možnosti pro originální aplikace.

Scoodix rozšiřuje

Canon spolupracuje s X-Rite
Firmy společně oznámily novou verzi aktualizovaného softwaru i1ProcessControl pro správu barev, speciálně upraveného
pro pracovní postupy digitálních tiskáren Canon imagePRESS.
Verze 5.1 obsahuje řešení pro kalibraci a profilování barev
X-Rite i1Pro2. Poskytovatelé tiskových služeb budou moci
díky nové verzi softwaru plně využít mimořádných barevných
vlasností digitálních barevných tiskáren Canon imagePRESS.
Dojde zároveň ke snížení potřeby manuálních úprav barev,
čímž se zlepší jejich celková produktivita.
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Společnost Scoodix posílila řadu doporučených médií novými nepotahovanými papíry od předních světových výrobců papírů. Firmy tak mohou pracovat s materiály
podle vlastních preferencí, což jim umožňuje významně rozšířit a zdokonalit aplikace.
Nová řada nepotahovaných médií zahrnuje
papíry od Artic Paper, Arjowiggins, Gruppo
Cordenons SpA, Mohawk Paper, Favini,
Neenah Paper a Fedrigoni.

EffeTec na Signmaking

Zdražení desek

Den Signmakingu 2017 proběhne 10. října v Refinery Gallery v Bratislavě. Jedná
se již o 11. ročník prezentační a vzdělávací akce o zásadních trendech a potenciálu reklamy a tisku. Dne Signmakingu se zúčastní i olomoucká firma EffeTec, která
vyrábí velkoplošné UV tiskárny. EffeTec si připravila prezentaci, jejíž součástí bude
i ukázka vlastních technologií. V současné době firma Effetec uvedla na trh nejmodernější řadu UV tiskáren EffeJet. Nabízí je jako flatbed i s možností doplnění o tisk
roll-to-roll v provedení EffeJet Hybrid. Dalším modelem je SimpleJet v provedeních
Fladbed i Hybrid. EffeTec nabízí své tiskové stroje i s customizací, tj. s maximálním
přizpůsobením konkrétního tiskového zařízení potřebám uživatele.

Společnost Kodak, podobně jako další společnosti, přikročila ke zvýšení cen ofsetových
tiskových desek, konkrétně o 9 %. Společnost
se rozhodla zdražit kvůli výraznému nárůstu
cen surového hliníku o více než 20 % za posledních dvanáct měsíců. Brad Kruchten, prezident
divize Kodak Print Systems, uvedl, že společnost nemá „žádný prostor”, aby pokračovala v absorpci rostoucích nákladů na suroviny,
aniž by zvýšila své ceny. Zvýšení cen pomůže
udržet dlouhodobou životaschopnost, ziskovost a udržitelnost našich tiskáren a partnerů.

↑

Tiskárna EffeJet.
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ROZHOVOR S VÝROBCEM ETIKET:

„Neustále investujeme do nových technologií.“

Kromě toho firma RAYFILM hledá příležitosti pro využití nových materiálů a produktů, s čímž jí pomáhá také Canon.
kety pro další potisk, musíte si být jisti, že jsou vhodné pro dané
zařízení. Na počátku byl náš zájem motivován zejména tímto
důvodem – být schopen odzkoušet, jak materiál funguje v daném
zařízení. Posléze, co jsme dokoupili nové tiskové stroje (Canon
IMP 8000 a IMP 7000), jsme se posunuli i do oblasti potištěných
etiket na archu, zejména do zahraničí, a to především díky výborné kvalitě a „slušné“ ceně tisku.

#

Jaké má pro vás spolupráce největší přínosy?
Produkční zařízení Canon jsou velmi dobře uživatelsky ovladatelná. Díky jejich
napojení na digitální výrobu etiket jsme schopni realizovat i malé
objednávky přesně podle zákazníkových přání a požadavků. To
hodnotím jako největší přínos, tedy přidanou hodnotu k našim
standardním etiketám, i když co je dnes standard? Ve společnosti RAYFILM vyrobíme etiketu, respektive kartu, přesně podle
zákazníkova požadavku i v malém množství, jako by se jednalo
o standardní produkt. Kladně také hodnotím servis Canonu. To
je také jeden z podstatných důvodů, proč se společností Canon
spolupracujeme. Servis opravdu funguje. Servisáci jsou šikovní
a erudovaní a jsou schopní řešit nastalé problémy promptně.
Zmínil jste, že je společnost Canon ochotná s vámi řešit nové
věci. Co si pod tím máme představit?
Jednoduše řečeno jde
o poradenství. Společně se snažíme najít řešení, co vše na strojích
můžeme tisknout. Z našeho pohledu jde skutečně o dlouhodobou
a oboustranně prospěšnou spolupráci. My jako společnost RAYFILM se snažíme najít řešení, co zajímavého se dá malonákladově vyrobit, a zajišťujeme k tomu vše potřebné. Společnost Canon
na druhé straně poskytuje tisková řešení, které naše aktivity
a nápady podporují. Příkladem mohou být tzv. Stick It Yourself
Cards, což je zpočátku lepící etiketa s různými ohýbacími linkami a ve výsledku máte kartu nebo částečně lepící kartu. Řešení je
mnoho.

#

Č

eský výrobce samolepicích etiket RAYFILM úzce spolupracuje se společností Canon, od které má tiskové stroje. Chtěli jsme vědět, proč se společnost RAYFILM obrátila právě
na společnost Canon a jak jim spolupráce funguje. Kromě toho nás
zajímal aktuální vývoj v segmentu etiket, Všechny otázky nám
zodpověděl František Mazáč, ředitel společnosti RAYFILM.

#

Můžete nám představit společnost RAYFILM? Společnost
RAYFILM letos slaví 25. výročí své existence. Od roku 1997 se
věnujeme výrobě etiket pro laserové a inkoustové tiskové stroje
a také pro kopírky. V současné době máme hlavní sídlo v Opavě
a pobočky v Českých Budějovicích a v Brně. Jako společnost se
výrazně angažujeme v exportu etiket do celého světa. Exkluzivní
distributory máme po celé Evropě, ale také v Hong Kongu, Dubaji
a Brazílii. Naším cílem je nabídnout zákazníkům nejen standardní produkty, ale především tzv. něco navíc, což je vidět z našeho
širokého sortimentu potiskovatelných materiálů. Díky digitální technologii výseku nabízíme zákazníkům výsek jakéhokoliv
tvaru a velikosti bez nutnosti zakoupení výsekových nástrojů.
Máme k tomu vytvořenou on-line webovou aplikaci www.anylabels.eu, kde si zákazník může vybrat z přibližně 120 různých
tvarů etiket, které postupně doplňujeme. Zákazník si může definovat velikost a formát, na kterém budou etikety vyseknuty,
a materiál, z něhož budou vyrobeny. Dlouhodobě spolupracujeme
se společností Canon, což nám umožňuje nabízet širokou škálu

Produkční zařízení Canon jsou velmi
dobře uživatelsky ovladatelná. Díky
jejich napojení na digitální výrobu
etiket jsme schopni realizovat i malé
objednávky přesně podle zákazníkových přání a požadavků, a to hodnotím jako největší přínos vzájemné
spolupráce se společností Canon.
samolepicích etiket pro produkční tisk jak ve formátech A4, ale
také SRA3, resp. 330 × 487 mm, nebo i v panoramatických formátech 330 × 767 mm.

Zmínil jste spolupráci se společností Canon. Prozradíte nám,
proč jste si zvolil právě Canon? Společnost Canon jsem si zvolil
z jednoduchého důvodu, a to protože jsme si sedli nejen „technologicky“, ale zejména lidsky. Samozřejmě je na trhu produkčních
strojů velká konkurence, ale u Canonu jsme získali něco navíc.
Získali jsme ochotu a schopnost řešit nové věci. Nehovořím jen
o obchodní, ale také o technické podpoře. Pokud prodáváte eti-

#

Nyní se podíváme na segment etiket. Jaké zaznamenáváte trendy? O jaké etikety je podle vás největší zájem? A upřednostňují
zákazníci cenu nebo kvalitu?
Pokusím se zodpovědět otázky postupně. Nejdříve se tedy podíváme na trendy. Řekl bych,
že výrazně klesá objem etiket v jednotlivých zakázkách a objednávkách. V našem oboru nepotištěných etiket nastal odklon
od inkoustového tisku k laserovému. Jde o postupný až plíživý
jev a je to pravděpodobně spojeno s nástupem levného laserového tisku. Navíc dnes už není problém nechat si fotografie a letáky
natisknout malonákladově produkčním tiskem. Dalším trendem
je určitě výrazný nárůst zájmu o netradiční materiály pro potisk,
které umožňují vyzvednout kvalitu produktu. Máme například
metalické, transparentní, kraftové materiály a mnoho dalších.
Zda zákazníci upřednostňují cenu či kvalitu? Bohužel trh s „obyčejnými“ bílými etiketami je silně zdeformován. Ve své podstatě
je zdrojový materiál v Evropě od 2–3 majoritních dodavatelů, kteří si pečlivě hlídají úroveň cen. V konečném důsledku jde při výrobě univerzálních etiket o to, s jakým rabatem se který výrobce
spokojí a jak zdevastuje trh. My se snažíme myslet nejen na okamžitý zisk, ale neustále investujeme do nových technologií a hledáme trh pro nové materiály a produkty.

#

pac
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Stroje & zařízení

Radikální zrychlení
v knihařině!
Plně automatizovaný
Stahlfolder.
Skládací stroj Stahlfolder radikálně zrychlí
průchod Vašich zakázek tiskárnou i jejich kvalitu.
Plná automatizace všech nastavení výrazně
snižuje neproduktivní časy stroje, prakticky
eliminuje chyby obsluhy i zmetkovost
produkce a snižuje počet rozjezdových archů
na cca 5 – 10!
Přesnost a spolehlivost automatického nastavení
umožňuje strojům Stahlfolder rychlost produkce
až 50 000 archů/hod.
heidelberg.com/en/stahlfolder

Heidelberg Praha spol. s r.o.
Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
Tel.: 225 993 111,
E-mail: info.cz@heidelberg.com
www.heidelberg.com/cz
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REPORTÁŽ:

Těšínská tiskárna se strojem Roland 705 Evolution
„Kdybych se narodil před sto lety, byl bych vazačem knih, u Procházků dělal bych od pěti do pěti, a sedm zlatek za to
bral bych,“ zpívá Jaromír Nohavica ve svém songu Těšínská. Historie tiskárny sahá až do roku 1806. Od roku 1992
působí na trhu pod názvem Těšínská tiskárna, a. s. Jako první v ČR si objednala tiskový stroj Roland 705 Evolution.
Společnost Těšínská tiskárna se pro nový Evolution rozhodla v rámci veletrhu drupa 2016. Termín instalace byl dojednán na květen letošního
roku. Stroj je v rutinním používání od začátku
července a nyní je již vytížen v nepřetržitém
provozním režimu. „Instalace byla ovšem o něco
komplikovanější,“ říká hned na úvod výkonný
ředitel, ing. Jaroslav Siuda. Tiskárna se nachází
ve staré budově, takže instalace každého zařízení, nejen tiskového stroje, musí být dobře vyprojektována. Umístění nového stroje na stejné
místo předcházela demontáž staršího pětibarvového tiskového zařízení Roland 705 ve formátu B1. To ovšem z provozních důvodů probíhalo
až v době, po kterou se tiskárna mohla bez této
kapacity obejít. Jednalo se vlastně o rychlou
výměnu stroje za stroj. Oba stroje jsou rozměrově prakticky identické, ovšem s tím, že nový
stroj má výrazně modernizovaný a velikostně
odlišný ovládací pult. Při instalaci nového stroje
byl též nainstalován temperační systém barevníků s venkovními výměníky.

↑

Barevnice je potažená teflonem.

Těšínská tiskárna tradičně s manroland

Těšínská tiskárna je dlouholetým uživatelem
archových ofsetových strojů značky manroland.
V plochých tiskových strojích má jenom Rolandy. Nabízí se tedy logická poznámka, že investující firma se příliš nerozpakovala, na kterého
dodavatele se má obrátit. „Když jsme uvažovali o novém stroji, měl manroland nepopiratelnou výhodu. Víme, že Rolandy jsou stroje dobré,
kvalitní, s dobrým servisem,“ přiznává pan Siuda. V Těšínské tiskárně zkrátka platí, že Roland
je Roland. Neznamená to ovšem, že by v tiskárně nepřemýšleli také o jiných značkách. Kvůli
limitovaným prostorovým možnostem v tiskové hale některé konkurenční stroje v obdobné
konfiguraci nevyhovovaly větším půdorysem,
s jinými nejsou zase dostatečné zkušenosti, další se liší upínacím systémem tiskových desek.
Posledně uvedený argument nabývá z provozního hlediska na důležitosti. Možnost operativního přesunutí zakázky na vedlejší tiskový stroj je
k nezaplacení. Připravovat desky nadvakrát by
bylo zbytečně drahé.
Těšínská tiskárna patří v České republice
k největším provozovatelům archových tiskových strojů manroland. Tiskové stroje Roland
nainstalované v Těšínské tiskárně se dlouhodobě vyznačují vysokou spolehlivostí. Například čtyřbarevka ve formátu B1 má najeto 350
milionů obratů a při kalibraci vykazuje nárůst
tiskového bodu takřka identický s novým strojem. Se servisem je tiskárna spokojená. Předpoklad, že manroland umí i dnes vyrábět kvalitní
stroje, když je takto vyráběl i před deseti lety,
se ukazuje jako oprávněný. To platí i navzdory složitému období, kdy se společnost manroland ocitla v insolvenci. Ing. Siuda prošel ve své
profesní dráze i profesí správce konkurzní podstaty a umí se vžít do situace firmy v platební
neschopnosti. Zastává názor, že předlužená firma se má nechat zbankrotovat, aby životaschopné části mohly pokračovat dál i bez státních
dotací a dalších podpůrných berliček. Náročným
insolvenčním procesem prošla i původní společnost manroland, která se rozdělila na Manroland Sheeffed v Offenbachu a Manroland Web
Systems v Augsburku. Těšínská tiskárna může
nyní s novým strojem Roland 705 Evolution potvrdit, že manroland patří dál ke špičce
v technologiích archového ofsetového tisku, což
by bez nového nastartování závodu v Offenbachu bylo pravděpodobně nemožné.

Vnější design

Vnější design tiskových strojů řady Evolution se
někdy označuje jako futuristický. Nová designová řešení však ponechávají uživatele tiskových
strojů většinou v klidu. To je i případ Těšínské
tiskárny. „Ano,design je zajímavý, ale v našem
rozhodování nehrál vůbec žádnou roli. Stroj
vypadá pěkně, ale pro nás jsou rozhodující provozní kvality, kontinuita, schopnost kompatibility se stávajícími stroji,“ poznamenává výkonný ředitel. Tiskárna ovšem oceňuje i inovace,
které výrobce v porovnání se staršími stroji realizoval. Vývoj technologií v uplynulých letech
pokročil, především ve směru k vyšší automatizaci. Roland 705 Evolution má všechny prvky
výbavy, které jsou ve třídě špičkových archových ofsetových strojů obvyklé. Z provozního hlediska se z pohledu Těšínské tiskárny jeví

↑

CtP Fujifilm Luxel T-9800 HD-E.

↑

Skládací stroj MBO K8.

nejdůležitější automatické simultánní upínání
tiskových desek s elektronickou kontrolou přesnosti založení, a to za souběžného mytí ofsetových potahů a tlakových cylindrů. K redukci
času na změnu zakázky přispívá i systém ovládání stroje, který zahrnuje též systémy InlineColorPilot, InlineRegister a IntegrationPilot 2.0.

↑

Roland 705 Evolution.

↑

Nový ovládací pult.

tiskárny. Nový stroj se využívá především k tisku knižních archů. K výrobě přebalů se používá
především tiskový stroj Roland 300 ve formátu
B2. S vlastním tiskem souvisejí také technologické procesy, které mu předcházejí nebo na něj
navazují. Tiskárna si v předchozím období proto
pořídila výkonnější CtP Fujifilm Luxel T-9800

Těšínská tiskárna patří v České republice k největším
provozovatelům archových tiskových strojů manroland.
Kromě nového stroje Roland 705 Evolution má Těšínská
tiskárna v archovém ofsetovém tisku k dispozici také stroje
Roland 704, Roland 702 a Roland 305. V kotoučovém
ofsetu tiskne na stroji Variquick PC15.

nejen černobílého, ale i vícebarevného digitálního tisku prakticky srovnatelná s ofsetem. „Jestliže máme na mysli komerční pojetí knih, které
se dostanou do knihkupectví, nemůže digitál
na ofset ekonomicky stačit,“ říká Jaroslav Siuda. Ofsetový tisk nemůže samozřejmě soutěžit
v personalizaci nebo při extrémně nízkém počtu
výtisků v řádu několika kusů. Problém spočívá
v ekonomické oblasti, ofsetový tisk je pořád ještě levnější. Rozvoj digitálního tisku svým způsobem vyprovokoval výrobce ofsetových tiskových strojů k inovacím, které by jejich strojům
a zákazníkům usnadnily konkurovat nastupujícím digitálním technologiím. Typickým příkladem jsou systémy automatické a souběžné
výměny tiskových desek, které výrazně zvýšily
produktivitu při častějších změnách zakázky.

Byznys okolo knih
Návštěvníka tiskárny zaujme i řešení nového
ovládacího pultu s nadstandardní výbavou
PressPilot Comfort Packet.
Redukce přípravných časů je jedinou cestou ke zvýšení produktivity práce. Zvyšování
rychlosti tisku, když se zároveň snižují náklady v počtech výtisků v jednotlivých zakázkách,
k nárůstu produktivity nevede. V segmentu hromadné výroby merkantilních tiskovin může být
situace odlišná, jestliže se však ve výrobě knih
průměrný náklad neustále snižuje, ustupuje
rychlost tisku do pozadí, a na důležitosti naopak
nabývá rychlost změny zakázky. S novým tiskovým strojem se zvyšuje i výrobní kapacita

HD-E. V dokončujícím zpracování využívá tiskárna ve velké míře stroje a zařízení Müller
Martini, například linky Bolero B8 a Diamant
60. Neomezuje se však pouze na technologie
švýcarské značky. Pro posílení kapacity ve falcování si pořídila skládací stroj MBO K8.

O digitálním tisku

I při výrobě knih se v případě velmi krátkých
zakázek přechází na digitální tisk. Jak si v tomto trendu stojí Těšínská tiskárna? Setrvává
na pozici tradiční ofsetové tiskárny, přitom sleduje trendy na trhu a jejich dopady na vlastní
výrobu knih. Vychází ze situace, kdy je kvalita

Byznys v segmentu výroby knih je velmi náročný, klienti tlačí na cenu a termíny, což je ovšem
součástí všeobecného trendu. Při výrobě knih
naráží tyto tendence na technologické i ekonomické hranice. Těšínská tiskárna má na trhu
tradiční místo. Se zákazníky preferuje dlouhodobé vztahy, kdy jsou všemi účastníky dodržována dohodnutá pravidla. Lidé z tiskárny
navštěvují knižní veletrhy. Nyní mohou ukázat
nakladatelům i možnosti nového tiskového stroje Roland 705 Evolution při výrobě vysoce kvalitní knižní produkce.
GKO
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

TECHNOLOGIE:

Upgrade Müller Martini Pantera Dražší desky
V praxi se často vyskytují požadavky, aby byly nainstalované linky na výrobu
vazby V2 po určitém čase doplněny o další zařízení a modernizovány.
Fujifilm

↑

Linka Müller Martini Pantera.

T

echnologie společnosti Müller Martini jsou dostatečně flexibilní, aby mohly takovým požadavkům vyjít vstříc. Prokazují to upgrady linek Pantera v Tiskárně Helbich a v Tisk
Centru, které výrobce a jeho tuzemský zástupce realizovali
v poslední době.

Pantera v Tiskárně Helbich

Tiskárna Helbich v Brně je jedním z často zmiňovaných zákazníků společnosti Müller Martini. V letošním roce zajišťovala pobočka Müller Martini v ČR upgrade stávající linky Pantera, která
byla nainstalovaná v roce 2010. Linka Müller Martini Pantera
je vybavena dvanáctistanicovou snášečkou 1571, hotmeltovou
lepicí jednotkou, chladicí transportní dráhou a inline trojřezem
Esprit. Produkuje až 3 500 brožur za hodinu. Obsluha má k dispozici kamerový systém Asyr. Kompletní lepicí linka si vyžadovala
po sedmi letech provozu rozšíření o čelní ořez. Do linky bylo doplněno zařízení Easy Fly od firmy Automaberg. Italskou firmu SCS
Automaberg v Česku zastupuje též česká pobočka Müller Martini.
Nainstalováním Easy Fly se rozšířila možnost výroby katalogů
s klopami. Čelní ořez je nyní schopen obálku odchýlit, odhalit čelní stranu bloku a oříznout ji. Publikace dál postupuje do klasického trojřezu s odstaveným čelním nožem k provedení ořezu hlavy a paty produktu. Katalogy s klopami nacházejí na trhu lepší
uplatnění, navíc se produkt vyrobí při jednom průchodu linkou,
což samozřejmě přispívá k vyšší efektivitě provozu a ke zjedno-

Modernizace polygrafických
technologií se nerealizují jenom pořizováním nových strojů a zařízení,
ale také pomocí upgradů a doplňování jejich konfigurací.
Příklady linek Pantera v Tiskárně Helbich a v Tisk Centru prokazují, že společnost Müller Martini je schopna nabídnout tiskárnám upgrade a modernizaci stávajících strojů a zařízení. To se
netýká jenom technologií na výrobu vazby V2, ale i dalších strojů
švýcarského výrobce pro dokončující zpracování.
gko

1600

↑

Červen 2017

Březen 2017

Prosinec 2016

Září 2016

Červen 2016

Březen 2016

1 400

Prosinec 2015

Tiskárna Tisk Centrum v Moravanech u Brna si výrobu vazby V2
pořizovala v několika krocích. Linka v Tisk Centru prokazuje, že
Müller Martini nabízí vysoce modulární systémy, které lze upgradovat a modernizovat podle narůstajících potřeb provozovatelů
a jejich zákazníků. V roce 2013 byla nainstalována dvanáctistanicová snášecí linka Müller Martini 1571 s vykladačem criss-cros.
Stroj byl využíván k off-line snášení jako součást off-line
výroby vazby V2. Lepicí linka Pantera byla potom nainstalována v roce 2015 a propojena se snášečkou 1571. Ve stejném roce
byla technologie Pantera na výrobu vazby V2 doplněna o gázovací stanici. Linka potom fungovala bez chladicí dráhy a bez napojení na trojřez. Za lepičkou se produkty ručně odebíraly, ukládaly se na paletu a off-line se ořezávaly na samostatném trojřezu.
V letošním roce se tiskárna rozhodla rozšířit snášecí linku z 12
na 24 stanic. Společnost Müller Martini před dvěma lety ukončila
výrobu snášecích stanic 1571 se dvěma nakladači a nahradila je
modernizovanou verzí stanic 3692 po čtyřech nakladačích. Snášecí sekce s 24 nakladači se proto instaluje jako nová se stanicemi
3692. Z původní linky se přebírá criss-cros a bezpečnostní výhybka. Snášecí sekce se propojuje s lepicím strojem Pantera a nově
se instaluje chladicí dráha a trojřez. Během let 2013 až 2017 se tak
v Tisk Centru nainstalovala kompletní linka na výrobu vazby
V2 s kapacitou 24 nakládacích stanic, s gázovací stanicí s lepicím
zařízením hotmelt a lepicí tryskou PUR, jakož i s chladicí dráhou a trojřezem. Doinstalování linky Pantera umožní společnosti Tisk Centru posílit i její kapacity v oblasti samostatné výroby
knih v tuhé vazbě.

1 800

Září 2015

Pantera v Tisk Centru

EUR za tunu

dušení výrobního procesu. Důležitým přínosem je také zvýšení
kvality procesu i produktu. Úprava linky Pantera v Tiskárně Helbich prokazuje, že zařízení Müller Martini z roku 2010 je upgradovatelné podle aktuálního požadavku z trhu, v tomto případě
na základě požadavku provozovatele na výrobu bloku s klopami.

Kvalita ofsetových desek Fujifilm se
promítá do špičkové výsledné kvality
tiskového produktu.

Nárůst cen surového hliníku v eurozóně o více než 20 %.

P

odobně jako ostatní
výrobci, jejichž ceny
jsou závislé na růstu
nákladů na materiálové vstupy, přistupuje i společnost Fujifilm od 1. září ke zvýšení cen
ofsetových tiskových desek.
Zdražení desek vychází ze situace, kdy během posledních
dvanáct měsíců došlo k nárůstu cen surového hliníku v eurozóně o více než 20 %. Ceny
surového hliníku jsou závislé
na mnoha faktorech, hlavně
na hospodářském oživení, které zvyšuje poptávku po hliníku, a konec konců i na směnném kurzu EUR/USD. Růst cen
v oblasti hliníkových komodit
dokládá i skutečnost, že během
posledních dvanácti měsíců rostly také výkupní ceny
za hliníkový šrot. Při odprodeji
použitého hliníku lze očekávat
cenu na úrovni 70 a 85 % nákladů na surový hliník.
Společnost Fujifilm se
během uplynulého roku snažila dopad rostoucích cen materiálových vstupů snížit pomocí
strukturálních změn, opatřeními v oblasti efektivity výroby a snižováním provozních

Za poslední rok
došlo k nárůstu cen
surového hliníku
v eurozóně
o více než 20 %.

nákladů. Nyní však jako nevyhnutelný krok vidí přenesení
určité části zvýšených materiálových nákladů i do cen pro
zákazníky. Ofsetové tiskové
desky Fujifilm jsou známé svojí vysokou kvalitou, která se
promítá i do špičkové výsledné kvality tisku. Výrobce desek
se snaží v maximálně možné
míře omezit dopad zvýšení cen
na podnikání tiskáren. Nabízí
i přezkoumání logistiky nebo
nové typy množstevního balení. Růst cen nicméně společnosti Fujifilm umožní zachovat
výrobu robustních a vysoce
kvalitních desek, i jejich rychlé
dodávky v rámci spolehlivých
služeb.
GKO
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SET
PRINT
FREE
Océ Colorado 1640
První velkoformátová roll-to-roll tiskárna
využívající nejnovější technologii
Canon UVgel. Tato technologie přináší
bezprecedentní úroveň produktivity,
špičkovou kvalitu výstupu na široké
škále médií a nízké provozní náklady.
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TEST PRODUKČNÍHO DIGITÁLNÍHO TISKOVÉHO STROJE:

Test stroje Konica Minolta AccurioPress C6085

Nové produkční tiskové stroje Konica Minolta přinášejí zcela revoluční novinku z pohledu stability a kvality tisku.
Tiskové RIPy

Tiskové archy
Ukázka tiskových archů, které
stroj v automatickém režimu
postupně vytiskne a on-line změří.
Podle naměřených hodnot bez
zásahu uživatele seřídí základní
barevnost stroje a následně
vytvoří tiskový ICC profil
pro zvolený tiskový materiál.

Technické parametry:
Tiskové rozlišení 1200 dpi
při 8 bitech
Oboustranně potiskne
materiály do gramáže 400 g/m2
Rychlost tisku 100/85 A4
stran/min na jakoukoliv gramáž
papíru
Automatické seřízení
soutisku a barevnosti díky
nové jednotce IQ-501
Podpora RIPů Konica
Minolta, EFI Fiery a Creo

→→
→→
→→
→→

↑

Automaticky vytisknuté archy pro seřízení
barevnosti tisku.

S

polečnost Konica Minolta dlouhodobě
patří mezi nejvýznamnější výrobce produkčních digitálních tiskových strojů.
V současné době na trh uvádí své nové dvě vlajkové lodě. Jedná se o stroje s vysokým výkonem,
precizní kvalitou tisku, průběžnou kontrolou
kvality barevnosti a soutisku, s velmi širokou
škálou potisknutelných médií.

Konica Minolta AccurioPress
C6100/6085

Rychlost tisku, jak název strojů napovídá, je
100/85 stran A4 za minutu. Dokáže potisknout
materiály v celém rozsahu gramáží, od 52 g/m2
až do 400 g/m2, v plné rychlosti stroje, bez snížení produktivity. Zvýšila se tedy maximální
gramáž materiálů až na 400 g/m2, a to včetně
automatického oboustranného tisku. Tiskové rozlišení je 1 200 × 1 200 dpi při osmibitové
hloubce, kvalitu tisku lze ovlivnit volbou mnoha typů rastrů. Zcela nová je jednotka IQ, která
dokáže automaticky nastavit barevnost a soutisk, včetně jeho průběžné kontroly při tisku
zakázky.

Možnosti konfigurace

Podle přání a požadavků zákazníka lze na míru
složit nejvýhodnější konfiguraci stroje. Základem je tiskový engine, který je pro oba stroje stejný, a liší se jen rychlostí tisku, jak již bylo
řečeno. Dokáže tisknout rychlostí 100 nebo 85
A4 stran za minutu, a to ve všech gramážích,
bez omezení rychlosti. Podávací kazety potiskovaného papíru jsou podtlakové, s maximální
kapacitou 13 890 listů papíru gramáže 80 g/m2.
Konica Minolta plánuje v následujících měsících

→→

Výsledky testu

Velmi rádi jsme využili možnost otestovat produkční tiskový stroj Konica Minolta
AccurioPress C6085. V testu nás jako obvykle nejvíce zajímala kvalita tisku, stabilita tisku,
uživatelská přívětivost ovládání a výkonnost
stroje.

Hlavní novinka IQ-501

Po přečtení technických parametrů stroje nás
nejvíce zaujal nový modul IQ-501. Tento modul
je umístěn za strojem a je vybaven spektrofotometrem Konica Minolta a dvěma skenery přes
celou šířku tiskové dráhy. Hlavními benefity
IQ-501 je možnost plně automaticky nastavit
barevnost tiskového stroje na zvolený materiál
a automatické seřízení oboustranného soutisku.
Tím, ale práce tohoto modulu nekončí. Je možné
jej využít i v průběhu tisku pro on-line kontrolu
barevnosti a soutisku každého listu, bez zpomalení tisku stroje. Jak to funguje?

Automatické seřízení barevnosti stroje

Intelligent Quality
Optimiser IQ-501
dokáže automaticky
v průběhu tisku kontrolovat a nastavovat
barevnost a soutisk
oboustranného tisku.

přidat možnost rozšíření vstupních zásobníků
o kazetu na bannerové papíry do délky 750 mm
a ručního podavače o maximální délce banneru
1 300 mm. V této konfiguraci bude umět potisknout automaticky oboustranně banerový papír
o délce až 762 mm.
Na výstupu lze doplnit stroj rovnací jednotkou s vlhčícím roztokem, která se velmi osvědčila u předchozích modelů. Za tento modul lze
umístit zcela novou jednotku IQ-501, která je
významná z hlediska automatizace, stability
a barevné kvality tisku. Podle přání zákazníka
je možné stroj dále doplnit jednotkou pro vazbu
V1 s ořezem po všech třech stranách a bigováním, vazbu V2 a velkokapacitní výstup s vozíkem.

Intelligent Quality
Optimiser IQ-501

Je uživatelská funkce, kdy tiskový operátor zvolí typ materiálu, typ tiskového rastru a jedním
tlačítkem spustí proces automatického seřízení. Postupně se provede nastavení maximálních densit, příčné density (stejný tisk na celém
archu), nastavení polotónů, kontrola barev
a jejich optimalizace. Celý tento proces trval
12 minut a vytisklo se jen 10 archů. Na panelu se
zobrazí cílové hodnoty, kterých mělo být dosaženo, a naměřené hodnoty. Po této proceduře je
stroj v optimálním stavu.

Automatická kalibrace
a vytvoření ICC profilu

Pokud chcete mít maximálně přesný výsledek
simulace ofsetového tisku, lze spustit automatické vytvoření ICC profilu a následné ověření
na shodu se simulovanou barevností, např. ofsetového tisku.
Celé nastavení se opět provádí z panelu stroje a je uživatelskou funkcí. Zvolíte typ papíru,
simulovanou referenci (např. ISO Coated v2)
a spustíte proces, který je opět zcela automatický, provede linearizaci, vytisknutí chartu, ze
kterého stroj změří ICC profil, a může následovat ověření kvality simulace. Vytiskne škálu,
kterou zvolíte (např. Fogra Media Wedge v3),
změří ji a vytiskne výsledek měření. Povolené tolerance lze zvolit podle definic norem ISO
12647-7 a 8, nebo je lze nadefinovat podle vašich
preferencí. My jsme pro test zvolili tisk na matnou natíranou křídu a výsledná simulace ofsetového tisku byla ve shodě s normou. Při testu
jsme porovnávali naměřené odchylky strojem
s naměřenými odchylkami standardním spektrofotometrem. Rozdíl byl maximálně do 1 delta
E. Jinými slovy, byl v podstatě stejný.

Automatické
seřízení oboustranného tisku
Scaner

Spectrophotometer

Scaner

↑

Ke strojům je možné zvolit RIP Konica Minolta, EFI nebo Creo. Všechny RIPy jsou vybaveny tiskovými enginy APPE, a zvládají tak tisk
v nových PDF tiskových formátech.

Produkční digitální tiskový stroj Konica Minolta AccurioPress C6100/6085 s novou jednotkou IQ-501.

Opět z panelu stroje spustíte proces seřízení soutisku pro zvolený papír. Stroj vytiskne
jeden arch, na který natiskne značky pro seří-

Automatické nastavení
maximální kvality tisku na zvolený
papír, včetně vytvoření tiskového
ICC profilu a ověření kvality
simulace ofsetového tisku je zcela
automatické a nezávislé na znalostech obsluhy tiskového stroje.
zení a změří je. Tento výsledek pak již jen uložíte k danému papíru pro standardní použití. Nic
víc, nic míň. Testovali jsme pět typů materiálu.
Ty kvalitní, křídový materiál, Colorcopy a DNS
měly soutisk na všech značkách bez odchylky,
zcela přesný. Tenký materiál, zřejmě vlivem větší deformace ve fixační jednotce, měl odchylku
na jedné značce 0,2 mm, to je ale myslím zcela
zanedbatelné!

Seřízení a kontrola v průběhu tisku

Z mého pohledu nejzajímavější funkce IQ-501
je hlídání soutisku a barevné stability přímo
při tisku. Tuto funkci zvolíte standardně při
tisku dané úlohy z ovladače nebo RIPu a funguje následovně. Na každý tiskový arch SRA3
a SRA4 se vytisknou malé křížky do rohu papírů
a ty jsou při průjezdu IQ jednotkou změřeny skenery a v případě odchylky seřízeny. Toto zcela
eliminuje vliv, který má různé množství toneru
na jednotlivých stranách, oproti seřízení před
úlohou jen na křížky.
Kontrola barevnosti probíhá stejně, na lícovou stranu každého archu se natisknou čtyři
škály barev po 10 %, C,M,Y,K a R, G, B, K, ty jsou
změřeny skenerem a vyhodnoceny strojem.
Lze dokonce zvolit režim, který před tiskem
zakázky vytiskne jako první škálu Fogra Media
Wedge, změří ji a vytiskne report s výslednou
odchylkou a vy, pokud je vše jak má být, jen
na panelu spustíte tisk úlohy.

Kvalita tisku

Kvalita tisku z pohledu barevnosti byla vzhledem k výše popsaným vlastnostem zcela
v pořádku. Kvalita tisku ploch a jemných tónů je
velice dobrá, velmi pěkně vycházelo i prokreslení ve stínech, kdy i v těžkých stínech zůstávala stále viditelná kresba. Zpracování PDF dat
s průhledností a přetisky přímých barev bylo při
správném nastavení Konica Minolta RIPu zcela
korektní.
Potisk strukturovaných materiálů je lepší
než u předchozího modelu, změněn byl způsob
přenosu toneru na papír a současně jsou ve stroji předdefinovány speciální tisková nastavení
pro potisk strukturovaných materiálů. Navíc je
možné vyměnit celý transferový pás, který je
přizpůsoben na potisk strukturovaných materiálů.

Závěr

Nové stroje nejvýkonnější modelové řady Konica Minolta AccurioPress C6100/6085 přinesly skutečně nové možnosti pro stabilitu tisku
v čase, a to jak v oblasti barevného podání, tak
v oblasti oboustranného soutisku. Kvalita tisku
je velice dobrá, z pohledu produkce lze tyto stroje bez problémů využít pro malonákladový až
středně nákladový tisk v ofsetových tiskárnách,
stejně tak jako pro tisk fotoprodukce a speciálních tisků na grafické materiály.
Jan Štor, GRAFIE CZ

noviny pro grafický průmysl
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Designové kelímky
v Mcdonald's

Vyšší produktivita s novým ofsetem

Nedávno jste si v NGP mohli přečíst, jak tiskárna AF BKK pořídila nový dokončovací stroj KAMA.
Nyní vám přinášíme pohled na to, jak vybírala a koupila nový ofsetový tiskový stroj Heidelberg
Speedmaster CX 102-5+LX, a co tomu předcházelo.
Tiskárna AF BKK k výběru
nového tiskového stroje přistoupila velmi zodpovědně.
Přibližně po půlročním rozhodování o nákupu přikročila
k důkladné analýze, která vedla ke zhodnocení stávající situace a k následnému vybrání
vhodné alternativy.

Než se rozhodla

Společnost disponovala třemi
tiskovými stroji, a to dvěma
stroji B1 a jedním strojem B2,
které však již neodpovídaly
současným požadavkům, a proto byl jeden ze strojů prodán.
S postupnou změnou skladby
zakázek na vyšší počet objednávek s celkově nižšími objemy
se provoz dostal do fáze, kdy
vznikaly nepříjemné prodlevy.
Ty byly způsobené především
z důvodů různých oprav nebo
výpadků strojů. Navíc vznikala
ztráta v makulaturách, která se
již nedala příliš snižovat.
Kvůli těmto nedostatkům se
společnost začala rozhodovat,
zda vymění jeden či oba stávající tiskové stroje. Rozhodování
společnost podložila důkladnou interní analýzou, ze které bylo zřejmé, kam chce dále
směřovat a na jaké portfolio
produktů se chce více zaměřit.
Výsledkem této analýzy byla
nutnost zakoupení pouze jednoho tiskového stroje, který
je kvalitní, spolehlivý a dosta-

↑

Nový stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5+LX v tiskárně AF BKK.

tečně flexibilní a díky kterému se sníží náklady na energii,
materiál a prostory. Na základě skladby zakázek a také
z úsporných důvodů dala tiskárna AF BKK přednost pětibarevné variantě stroje před
šestibarevnou.
Tiskárna AF BKK dlouhodobě spolupracuje se společností Heidelberg, se kterou má
dobré zkušenosti. Přesto při
výběru oslovila i další dodavatele a porovnávala kvalitu
s cenou. Z užšího výběru nakonec vyhrál Heidelberg, a to především díky cenové nabídce
a bezproblémovému servisu,
který byl v hodnotících kritéri-

Přednosti tiskárny AF BKK jsou
flexibilita a rychlost zpracování zakázek.
Zakoupení nového tiskového stroje
jim pomohlo k ještě lepšímu
naplňování těchto předností.
ích shledán jako zásadní. „Když
máte pouze jeden tiskový stroj,
potřebujete, aby neustále fungoval. Nemůžete si dovolit
výpadky,“ říká Jiří Beran, technický manažer tiskárny AF
BKK. Společnost Heidelberg
také zajistila hladký průběh
instalace stroje, který probíhal

přesně podle harmonogramu.
„Díky tomu nedošlo k většímu
tiskovému výpadku,“ dodává.

Dobré rozhodnutí

Proces rozhodování a výběru
trval přibližně rok. Je vám tedy
jasné, že zakoupení nového
tiskového stroje není jen tak.

Aktuálně instalovaný Heidelberg Speedmaster CX 102-5+LX
v tiskárně AF BKK běží správně vyladěn už rok. Již nyní je
ale tiskárně jasné, že to bylo
správné rozhodnutí. Dá se říci,
že jedinou komplikací byla nutnost stavebně upravit prostory.
Největším oříškem byla vzduchotechnika. Přesto se i tyto
zásahy vyplatily. Nový tiskový
stroj zvládne obrovské množství práce, a tiskárně se tak
výrazně navýšila tisková kapacita, díky které může nabízet
okolním tiskárnám možnosti
kooperace.
Předpoklady z analýzy se
ukázaly jako správné. Energetické zatížení je nižší, jednak
protože se snížil počet tiskových strojů, ale také protože je stroj rychlejší – zakázky, které se dříve tiskly osm
hodin, se nyní zvládají vytisknout za šest. Tisková kvalita
také odpovídá předpokladům.
Reklamace se snížily z dřívějších 3 % na 1,5 %. Nemluvě
o snížení makulatur.
Předností tiskárny AF BKK
vždy byla flexibilita a rychlost
zpracování zakázek. Zakoupení nového ofsetového stroje Heidelberg Speedmaster
CX 102-5+LX pomohlo tiskárně k ještě lepšímu naplňování
těchto předostí.

Od června jste se mohli v provozovnách McDonald's setkávat s nevšedními designovými kelímky
na kávu. Staly se výsledkem
soutěžního výtvarného projektu, na kterém McDonald's
spolupracoval s ilustrátorským studiem DRAWetc.
Úkolem bylo vytvořit design
opěvující původ kávy, její
vůni, barvu, chuť a pocity,
které vzbuzuje. Soutěže se
zúčastnilo 20 českých talentů, kteří vytvořili 60 návrhů.
V semifinále soutěže RAW
Art Wrestling, kterou pořádá
již třetím rokem studio DRAWetc, bylo vybráno 10 finalistů. Z jejich návrhů vybírala
tři nejlepší designy kelímků veřejnost na Facebooku.
Hlasovalo přes 50 tisíc
fanoušků. „Zájem ilustrátorů
i fanoušků nás mile potěšil
a je vidět, že propojení běžně používaných věcí se současným uměním má smysl,”
podotkla Zuzana Svobodová, PR/Communications
Director CZ/SK McDonald's
k projektu Designer's cup.
Celkem se vytvořilo 3,5 milionů kusů kelímků ve třech
výherních designech
od Yeve Drovossekové, Karla
Cettla a Dalibora Krcha.

PAC

PAC

VÝSLEDKY VÝZKUMU:

Z tiskových produktů nejvíce porostou obaly

Alespoň podle očekávání našich respondentů, kterých jsme se zeptali na aktuální stav jejich tiskových produktů.
výzkumu označilo za nejvíce klesající i nejvíce
rostoucí produkt. Rozdílnost odpovědí samozřejmě spočívá především v zaměření a ve skladbě zakázkového portfolia jednotlivých tiskových provozů. Výsledky je tedy nutné brát spíše
orientačně. Rozhodně ale napovídající o aktuálním stavu tiskových produktů v Čechách.
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15 %
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5% 5%

15 %

V následujících 5 letech více než
polovina (52 %) respondentů
očekává nejvýraznější růst obalů.
Ty jsou zcela nejsilnější kategorií,
přestože 10 % účastníků označilo
obaly jako aktuálně nejvíce
klesající produkt v jejich provozu.
Očekávání a chystané změny

Obaly

O
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ZVÝŠENÍ

U jakého produktu zaznamenáváte NEJVĚTŠÍ ZMĚNU objemU tisku

Etikety

Časopisy

slovili jsme majitele a pracovníky tiskových provozů v České republice, protože nás zajímal aktuální vývoj tiskových
produktů, o které tiskové produkty je největší
zájem a které produkty naopak zaznamenávají
pokles. Stejně tak nás zajímala budoucí očekávání respondentů. Odpovědi byly velmi různorodé,
přesto se ve vybraných bodech účastníci výzkumu shodli. Jaké jsou tedy výsledky výzkumu?

Knihy

Katalogy

Noviny

Změny v objemu tiskových produktů

První otázka zněla: „U jakého tiskového produktu zaznamenáváte největší zvýšení obejmu
tisku ve vašem provozu?” Ze široké nabídky
produktů 30 % účastníků výzkumu zvolilo obaly jako tiskový produkt s největším nárůstem
objemu. Jako druhá nejčastější odpověď (20 %)
byly etikety. Následovaly s 15 % knihy a s 10 %
reklamní tisk. Na druhou otázku zkoumají-

Merkantilní
tisk

Reklamní
tisk

POP/POS

cí největší snížení objemu tiskových produktů
účastníci odpovídali rozdílněji než u první otázky. Z odpovědí nám vyšlo, že 15 % respondentů zaznamenalo pokles u časopisů, stejně tak
u merkantilního tisku a direct mailu. Zajímavé,
že například 10 % respondentů označilo za nejvíce klesající produkt ve svém provozu právě obaly. Reklamní tisk a katalogy také stojí za zmínku, kdy shodný počet (10 %, resp. 5 %) účastníků

V následujících 5 letech více než polovina (52 %)
respondentů očekává nejvýraznější růst právě
obalů. Ty jsou zcela nejsilnější kategorií. Žádná jiná kategorie nedosáhla ani 10 %. Zmíníme
přesto další nejčastěji zvolené možnosti: etikety,
merkantilní tisk, interiérový tisk, fotoprodukty,
direct maily a transakční tisk.
V neposlední řadě nás zajímalo, jakou oblast
v tiskovém provozu budou muset respondenti
v souvislosti se změnou objemů tiskových produktů posílit. Celých 38 % nepříliš překvapivě
odpovědělo, že budou muset posílit obchod. Dále
svou pozornost zaměří (19 %) na kvalifikované lidské zdroje, (14 %) na příjem zakázek, (14 %)
na dokončování.
PAC
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Digitální zrcadlovky
vs. bezzrcadlovky
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INSPIRUJÍCÍ AKCE:

Kreativní snídaně byla výživná

Společnost Europapier v první polovině září uspořádala čtvtou kreativní snídani.

Č
Pokud to se svými fotografiemi a videem
myslíte opravdu vážně, vyplatí se sáhnout
po odpovídající technice. To je taková, která dokáže nabídnout: a) vysoce kvalitní
obrazové výstupy; b) plnou kontrolu nad
výsledkem; c) možnost dalšího rozšíření
– kreativní volnost. V současné době jsou
k dispozici 2 relevantní alternativy: digitální zrcadlovky a bezzrcadlovky. Oba systémy jsou si na jednu stranu velice podobné,
na straně druhé však jde o dva zcela odlišné koncepty. Jaké jsou mezi nimi rozdíly
a pro co se hodí to či ono?

Shodné znaky

Oba systémy nabízejí komfort výměny objektivů, což z nich dělá univerzální a vysoce flexibilní foto/video zařízení.
Také mají k dispozici pokročilé možnosti
nastavení a přizpůsobení. Finální výstupy
tak můžete mít plně pod kontrolou. Kromě
ryze manuálních módů ale lze – v případě
potřeby – využít i plně automatické, vysoce sofistikované režimy. Dále nabízejí – jak
digitální zrcadlovky tak bezzrcadlovky –
pokročilé možnosti ukládání obrazových
dat. Obrazová data můžete ukládat v různém rozlišení, kvalitě i formátu – včetně
formátů nekomprimovaných RAW (CR2,
NEFF, ORF, DNG atd.) nebo TIFF. Velkou
devízou obou systémů je možnost využití široké škály příslušenství – od fotografických filtrů, přes konvertory, předsádky
a mezikroužky až po externí LCD, mikrofony nebo třeba ostřící rigy.

Digitální zrcadlovky

DLSR – digital single lens reflex, do češtiny můžeme přeložit jako: jednooká digitální zrcadlovka. Termín označující původní
koncept digitálních fotoaparátů vycházející z klasických 35 mm kinofilmových přístrojů. Mezi hlavní přednosti patří: rychlost – ostření, měření, ukládání dat, reakční
doba obecně. Dále mají optický průhledový
hledáček. Obojí je nezbytné pro reportáže
a sport. DSLR také disponují vysokou výdrží, a to jak po stránce odolnosti, tak i výdrže
baterie (spotřeby). Pořídíte s nimi stovky až
tisíc snímků na jediné nabití. Mezi nevýhody patří: vyšší rozměry a hmotnost a relativně složité ovládání. Také příslušenství je
rozměrné – objektivy, blesky, fotografické
filtry atd.

Bezzrcadlovky

CSC – compact system camera neboli systémový kompaktní fotoaparát. Stále ještě
relativně mladý koncept kombinující výhody kompaktních fotoaparátů, digitálních
zrcadlovek a kamer. Svým způsobem jde
o univerzální řešení, které si bere to nejlepší z výše zmíněných přístrojů, při zachování malých rozměrů, ale ponechání všech
pokročilých funkcí. Současně jsou to právě
bezzrcadlovky, které jsou doslova nadupány praktickými funkcemi, s výrazným
zaměřením právě na digitální video. Často
jsou označovány za digitální foto/kamery
21. století. Negativa: v porovnání s DSLR
méně vydrží – a to jak po fyzické stránce,
tak co se týče výdrže.

Shrnutí

Současné trendy fandí stylu, designu, kompaktnosti a univerzálním, výkonným řešením. Ve foto/video branži je koncept systémových kompaktů neboli bezzrcadlovek
jasným důkazem. Zatímco prodeje DSLR
od roku 2012 klesají, bezzrcadlovky jdou
nahoru. Nabízí vysoký výkon, pokročilé
funkce, 4K video, rychlost, a to vše v malém
těle. K dispozici je množství příslušenství
a stále větší nabídka špičkových, světelných skel. Zatímco v segmentu velkých
(DSLR) fotoaparátů hrají prim Canon
a Nikon, s CSC systémem bezzrcadlovek
slaví stále větší úspěchy značky: Sony, Fujifilm, Panasonic a Olympus.
mHa

tvrtá kreativní snídaně byla opravdu
výživná. Nabídla návštěvníkům bohatou inspiraci z oblasti reklamy, marketignu, médií i print produkce. Program byl
příjemně vyvážen, takže si v něm zajímavé
informace našli jak kreativci, tak i technicky
zaměření účastníci.

Nabitý program

Prvním řečníkem byl Martin Bělík z DataLine
Technology, který se zaměřil na téma personalizace a přizpůsobení tiskových produktů. Zdůraznil, že už dávno personalizace neznamená
pouze individualizaci jména a adresy. Naopak
je nutné zamyslet se nad celým konceptem produktu a nad tím, co by zákazníka mohlo zaujmout. Viděli jsme hodně povedených příkladů
z celého světa. Tím nejjednoduším je například
personalizace prodejních letáků. Proč posílat
všem stejný leták, když můžeme zákazníkům
poslat prodejní leták jen s nabídkou, která ho
skutečně zajímá. A jak personalizaci tiskovin
realizovat?
Na to navázal Martin Novotný z GRAFIE CZ,
který hovořil o digitálním tisku a nových možnostech pro komerční tisk. Právě digitální tisk
je výborným nástrojem pro personalizaci. Zajímavým faktem je, že v Čechách je aktuálně více
digitálních tiskáren než ofsetových. Ty ofsetové
navíc už nepřibývají. Digitální tisk zatím ubírá
konvenčím tiskárnám podíl pouhých 10 %. Podíl
ale každoročně roste, a to díky novým technologiím digitálního tisku, které nabízejí neuvěřitelnou pestrost. Martin Novotný také pro mnohé překvapivě poznamenal, že digitální tisk je
vhodný i pro vetší objemy, kolem 10 tisíc. Jeden
z posluchačů nejen tuto informaci potvrdil,
ale dodal, že sám digitálně tisknul 40tisícovou
zakázku.

Praktický příklad kreativity

Od více teoretického povídání jsme se se Zuzanou Svobodovou, PR/Communications Director
CZ/SK McDonald's, přesunuli k praktické
ukázce kreativity. Představila nám projekt
DESIGNER'S CUPS, který McDonald's společně s ilustrátorským studiem DRAWetc nedávno
realizovali. Šlo o soutěž pro mladé kreativní lidi,
kteří měli navrhnout zajímavý design pro kelímky na kávu. Ze soutěžních návrhů lidé na Face-

↑

Pozvánka se vzorníkem tiskových materiálů.

booku vybrali tři vítězné designy. Zuzana Svobodová s radostí podotkla, co se v prosinci jen
tak nakreslilo na papír, podařilo se proměnit
v něco reálného a krásného. Konkrétně vznikla

Letošní poslední kreativní
snídaně se opravdu vydařila,
včetně výborného občerstvení
od Špejle. My už se těšíme, jaké
zajímavé snídaňové menu
nás čeká příští rok.

limitované edice kelímků na kávu, na které ještě
chvíli můžete narazit v provozovnách McDonald's. Mohli jsme si poslechnout i příběhy ilustrátorů výherních designů, kteří nám přiblížili
vznik nápadu. Na povídání o kreativních nápadech navázal Vladimír Strejček ze studia DRA-

Wetc, který zdůraznil, že skutečně dobrý ilustrátor musí mít okulibý styl a že pouze studium
mu nestačí. Na téma školství se strhla diskuze,
kdy se účastníci shodli, že aktuální stav školství
je tristní, protože studenty nepřipraví do reálného života, aby obstáli v konkurenci. Kromě toho
Vladimír Strejček odhalil, že budoucnost leží
v rozšířené realitě, konkrétně v pohybu v tištěných médií. Podle něj se právě papír stane nositelem pohybu a informací.
Petr Haškovec, ředitel ateliéru Haškovec,
představil novou technologii ražby Letterpress,
kdy se na papír nanáší barva, která se zatlačí.
Podle Petra Haškovce je lepší udělat jeden pořádný slepotisk než jich udělat 20 průměrných, což
nám podložil mnoha reálnými příklady.
Na závěr nás Lenka Šebková z Europapieru seznámila s novinkami, jako je nový vzorník
s materiály vhodnými pro HP Indigo, karton
Sumo od výrobce FAVINI nebo prémiový papír
GMUND URBAN.
pac

KONGRES:

Obalko si posvítí na nové technologie
Jubilejní pátý ročník čeká letos největší obalový kongres v České republice – OBALKO.
Pro své návštěvníky se otevře 19. října v pražském Aquapalace hotelu.
Během dopoledne se návštěvníci můžou těšit na přednášku „Jak ve dvou dnech přestěhovat cirkus?“ od Jiřího
Berouska. Druhou dopolední
prezentaci s názvem „Balení
je hrdinou vaší značky“ si připravila Flore Wouters. Poslední
dopolední přednášku na téma
„Bioplasty — budoucnost pro
nové generace obalů“ bude mít
paní Lenka Mynářová.
Zájemci o odpolední technologickou část se rozhodně nebudou nudit. Mohou se
nechat inspirovat a využít
zkušeností českých i zahraničních společností. Samozřejmostí je i náhled do oblasti nových technologií. Vždyť
budoucnost je právě v technologiích. „Návštěvníci kongresu se dozvědí, jak zefektivnit
výrobní procesy a optimalizovat náklady, a to díky příkladům z českých firem," vysvětlila Iva Werbynská, manažerka
kongresu OBALKO.

že se o 3D tisku neustále mluví,
málokdo ví, co všechno je možné touto technologií dnes vyrobit a z jakých materiálů. 3D tisk
a inovace ve výrobě na kongresu představí Tomáš Michálek,
spoluzakladatel 3D tiskové
dílny MakersLab – laboratoře umožňující rychlou výrobu
plastových výrobků.
Kongresové debatování se
dotkne i problematiky automatizace výroby. Ve své přednášce se Fauquet Arnaud ze společnosti DS Smith zaměří na to,
jakým způsobem lze zrychlit proces vaší výroby inovativními koncepty výrobních
linek. Na téma automatizace
vystoupí Pavel Hrdina, předseda představenstva společnosti
EUROPASTA SE.
Stranou nezůstane ani
náhled do tajů Průmyslu 4.0.
Po jeho stopách se vydá Filip
Plevač, který působil 7 let jako
úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans.

Trendy a inovace

public relations

Trendem dnešní doby je 3D
tisk, který na OBALKU rozhodně nebude chybět. Přesto-

Odborný program je rozdělený na dopolední
společnou část, dvě odpolední sekce – marketingovou a technologickou, Studenstské fórum
a seminář PivOBALKO.

↑

Obalový kongres obalko každoročně přináší aktuální trendy v obalovém průmyslu.
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OFSETOVÝ TISK:

Nabídka rotaček je více než dostatečná

Zpráva o přípravě dodávky 48stránkové rotačky Lithoman S do Severotisku v Ústí nad Labem oživila zájem
o informace z oblasti ofsetových kotoučových tiskových strojů. Prezentace na webových stránkách svědčí
o připravenosti největších světových výrobců ofsetových rotaček rychle zareagovat na jakýkoliv náznak
objednávky.
švýcarských rotaček Wifag.
Řada z nich je stále v provozu
i na našem trhu. V Asii, jež se
trendově jeví jako nejslibnější trh pro kotoučové ofsetové
technologie, se nabízejí rotačky
japonské společnosti Mitsubishi nebo i čínských či indických
výrobců.

Asijské trhy

↑

Novinová rotačka KBA Cortina.

Kontrakt podepsaný mezi
výrobcem rotaček, společností
Manroland Web Systems, a tiskárnou Severotisk ze skupiny Euro-Druckservice GmbH
(EDS), je po delší době zase

ci skupiny podniků EDS, která
má kromě Česka tiskárny také
v Německu, Polsku, Maďarsku
a Rumunsku. Tiskárny Euro-Druckservice mají s technologiemi manroland dlouhodo-

Spolu s poklesem poptávky po nových
rotačkách se trendem v kotoučovém ofsetovém tisku staly z pohledu výrobců modernizace
a upgrady stávajících instalací, z hlediska
provozovatelů je trendem akceptování
co nejširší škály zakázek.

náznakem oživení trhu. Nový
kotoučový tiskový stroj Lithoman S 48 pro potisk ležatého
formátu s technologií sleevů se vyznačuje osvědčenými technickými a provozními
parametry. Tiskárně nabídne
výkon 65 000 obratů/hod. Bude
se vyznačovat širokým spektrem automatizačních funkcí,
včetně automatické výměny
tiskových desek, řízením soutisku, systémy pro kontrolu
a řízení optické hustoty barev
a dynamickým nastavením
polohy řezu. Investice svědčí o dobré ekonomické kondi-

bé zkušenosti. Ve skupině EDS
je nyní v rutinním provozu 18
tiskových linek z produkce
Manroland Web Systems.

Komerční rotačky

Společnost Manroland Web
Systems, která dodá rotačku Lithoman S 48 do Severotisku, má v nabídce komerční kotoučové ofsetové tiskové
stroje Rotoman v konfiguracích a provedeních HiPrint,
DirectDrive a S. Další skupinu
tvoří rotačky Lithoman a Euroman. Společnost KBA před
časem provedla změny v ozna-

čování svých komerčních
rotaček. Dřívější řady Compacta byly nahrazeny modely
C16, C32 – C80 a C48 SG – C56
SG. Není třeba dodávat, že čísla v názvech označují formát,
tedy počet stránek potištěných při jednom obratu tiskových cylindrů. Komori, největší japonský výrobce archových
ofsetových strojů, má v nabídce i slušnou plejádu komerčních kotoučových ofsetových
strojů. Pod jednotným označením Komori System je v nabídce deset modelů od nejmenšího formátu 18S až po největší
System 43.

Novinové rotačky

Výrobci novinových tiskových
strojů mají z pohledu objednávek ještě daleko méně důvodů
k radosti než v případě komerčních strojů. Jsou samozřejmě schopni nabídnout celou
řadu osvědčených technologií.
V případě společnosti Manroland Web Systems se jedná
o rotačky Colorman, které
jsou v nabídce kromě základního modelu také ve verzích
XXL a e:line. Nabídku doplňují rotačky Cromoman, Regioman, Uniset a Geoman e-line.
V nabídce novinových koto-

učových tiskových strojů
KBA zůstaly modely Comet
a Continent, drží se kompaktní
rotačka Cortina, která využívá
technologii bezvodého ofsetoveho tisku, a nabídky obohacují taktéž kompaktní modely
Commander CT a Commander CL.

Goss

Rozsáhlou nabídkou v komerčním i novinovém segmentu disponuje značka Goss.
V komerčních rotačkách se
jedná o řadu tiskových strojů
Sunday s modely 2000, 3000,
4000 a 5000. Nabídku doplňuje i u nás dobře známý model
M600, a také tiskový stroj
M500. V novinovém tisku je
po světě nainstalována celá
řada ofsetových rotaček Uniliner a Universal, jakož i Magnum 4 a Magnum Compact.
Tiskový stroj Goss Community je v nabídce zastoupen
modelem SSC. Celkový obrázek globální nabídky ofsetových rotaček by nebyl úplný,
kdybychom nekonstatovali,
že kromě již zmíněných značek existovala či existuje také
řada dalších výrobců. Bohužel spíše už v minulém čase se
pohybuje značka výtečných

Rotačky Lithoman do česka a na sLovensko

iFRa WoRLd PubLishing exPo 2017

I přes dlouhodobější pokles investičních nálad v sektoru komerčního kotoučového ofsetového tisku
se rotačky dál objednávají a vyrábějí. O Severotisku píšeme v úvodu hlavního článku na této stránce. Objednávce ze Severotisku
časově předcházel kontrakt, který
se společností Manroland Web
Systems letos podepsala Slovenská Grafia. Smlouva o dodávce
dalšího stroje Lithoman navazuje na podobné investice do dvou
rotaček Lithoman, které byly realizovány v roce 2011. Objednán byl
32stránkový komerční kotoučový stroj Lithoman. Konfigurace se
čtyřmi tiskovými věžemi s tiskovými cylindry o obvodu 1158 mm
potiskuje dráhu o šířce 965 mm.
Součástí dokončující nadstavby
je řezačka RSC 15. Stroj je vybaven pokročilými systémy ovládání a kontroly. Tiskové desky jsou
měněny pomocí plně automatického systému. Měření denzi-

Kde jinde by se mělo hovořit
o novinových ofsetových rotačkách víc než na výstavě IFRA
World Publishing Expo, která se
koná každoročně v podzimním
termínu. V tomto roce proběhne
od 10. do 12. října v Berlíně. WAN-IFRA (World Association of
Newspapers and News Media)
uvádí, že reprezentuje více než
3000 vydavatelských společností a přes 18000 tištěných a 15000
elektronických titulů. Výstava IFRA World Publishing Expo
samozřejmě není prioritně určena
k prezentování kotoučového ofsetového tisku novin. Novinový byznys byl s ofsetovou technologií
nicméně dlouhodobě spjat a ani
úspěšné aplikace digitálního tisku
při výrobě novin na tom nemohou
jednorázově nic změnit. Letos
je WAN-IFRA opět propojena
s výstavou DCX Digital Content
Expo, což naznačuje, že se trend
digitálních tiskových technolo-

ty barev má na starosti systém
IDCm. Soutisk barev a přesnost
odřezu hlídají systémy IRC a ICC,
což zajišťuje minimalizaci makulatury. Řízení nové komerční ofsetové rotačky je zakomponováno
do nejnovější generace systému
Pecom-X.

A jaká je celková situace
v kotoučovém ofsetovém tisku na velkém čínském trhu,
od něhož bychom očekávali,
že je schopen také v rotačním
ofsetu absorbovat i spoustu dalších instalací? Platí to,
co známe i v případě velkých
archových tiskových strojů. Pokud se čínský investor
rozhodne pro domácí značku, má k dispozici například
rotačky Beiren, jestliže se ale
zaměří na špičkovou kvalitu, sáhne raději po tiskovém
stroji z Německa nebo Japonska. Další velkým teritoriem,
jež láká nadnárodní výrobce
ofsetových tiskových technologií, je bezesporu indický trh.
Podobně jako v případě Číny
a značky Beiren, je i v Indii
nabídka obohacena o tiskové stroje domácí provenience.
Společnost Manugraph nabízí
novinové i komerční rotačky. Na rozdíl od značky Beiren
jsou však technologie Manugraph známější i na světovém
trhu. Ofsetové rotačky Manugraph jsou nainstalovány
například v celé řadě tiskáren
v Rusku.

Příklady technologií

Ačkoliv konstrukce ofsetových
kotoučových tiskových strojů
vychází z jednotného principu rotačního tisku, v praxi se
v oblasti komerčního a novinového tisku vyskytuje celá řada
technických a technologických
řešení. Na jednu novinovou
stranu nemůžeme samozřejmě umístit komplexní přehled,
uveďme alespoň dva příklady od neznámějších výrobců.
Společnost manroland do své
nabídky komerčních tiskových strojů zařadila rotačku
Euroman ještě před tím, než se

gii nezastaví ani před ofsetovým
novinovým byznysem. Při příležitosti veletrhu IFRA World Publishing Expo & DCX Digital Content Expo se uskuteční 47. ročník
shromáždění, na kterém se schází komunita vydavatelů z celého
světa. Během třídenního setkání
promluví těžké váhy ze světa tištěných i elektronických novin.
Mezi nimi například Mathias
Döpfner, nově zvolený prezident WAN-IFRA, CEO mediálního
kolosu Axel Springer, a zároveň
prezident sdružení německých
vydavatelů novin. Během výročního meetingu se bude zcela jistě
přednášet a diskutovat o byznysu okolo novin a o změnách, které
do dlouhodobého hájemství tisku novin ofsetem vnášejí digitální technologie v tisku, přípravě,
postpressu i logistice.

závod manroland v Augsburku ztransformoval do podoby
Manroland Web Systems. Tady
ji připomínáme především proto, že svými provozními parametry 35 000 obratů v hodině
a šířkou dráhy 965 mm zajímavým způsobem doplnila
nabídku značky manroland
v segmentu komerčních rotaček. Rotačky Rotoman pracují se stejnou šířkou dráhy, tj.
965 mm, ale podle provedení
se nabízejí s výkonem 55, 65
nebo až 70 tisíc obratů za hodinu. Tiskové stroje Lithoman se
podle konfigurace a provedení
stavějí až v 72-stránkovém formátu, dosahují výkon až 70 000
obratů v hodině a mohou potiskovat pás v maximální šířce až
2 060 mm.

Cortina

Zajímavé konstrukční i technologické řešení kotoučového
ofsetového tisku představuje stroj Cortina od společnosti KBA. Rotačka byla poprvé
představena v provedení pro
tisk novin bezvodým ofsetem jako prototyp v roce 2000
na veletrhu drupa. Tiskový
stroj originální koncepce si
postupně našel místo v novinových tiskárnách. Tisk na rotačce Cortina je založen na technologii bezvodého ofsetu.
Krátký bezzónový barevník
s temperovaným aniloxovým
válcem umožnil konstruktérům umístit jej spolu s formovým a ofsetovým válcem
do velmi malého prostoru
a vytvořit tak kompaktní tiskové místo. Čtyři dvojice tiskových míst nad sebou tvoří tiskovou věž Cortina. Pás papíru
je veden svisle tiskovou věží
po velmi krátké dráze. Tisková věž pro tisk 4/4 nepotřebuje
na výšku víc než 3,7 m. Na vstupu doplňují rotačku odvíječe
Pastostar RC nebo Pastomat
RC. Samozřejmostí je špičková
úroveň řízení tiskového stroje. Koncept rotaček Cortina
umožňuje vytváření konfigurací podle potřeb konkrétní
tiskárny.
gko
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DIGITÁLNÍ TISK ETIKET:

Společnost Screen Graphic Solutions

Na veletrh Labelexpo Europe 2017 Screen představil dva nové modely strojů typové řady Truepress Jet L350UV,
které rozšiřují jeho nabídkové portfolio UV inkjetových etiketových tiskových strojů. Jedná se o modely Truepress
Jet L350UV+ pro tisk high-endových etiket a Truepress Jet L350UV+ LM pro potisk potravinářských obalů.

↑

Jedna z novinek společnosti Screen – Truepress Jet L350UV+.

Japonská společnost Screen
Graphic Solution se výrobou
strojů a zařízení pro tiskový
průmysl zabývá už více než 70
let. Za dobu své existence nejenom získala reputaci výrobce
inovativních a produktivních
strojů s úžasnou spolehlivostí, ale vybudovala si pobočky
v téměř celém světě. Po celou
tuto dobu byla firma „pionýrem“ v mnoha nových technologiích, které způsobovaly
základní převrat v tomto průmyslovém odvětví.
Zhruba 15 let se Screen
zaměřuje na vývoj a výrobu strojů pro inkjetovou produkci, kterých po celém světě
uvedla do provozu už více než
1 000, takže firma získala v této
oblasti už velké zkušenosti, ze
kterých může průběžně čerpat.
V současnosti je Screen jedním
z vedoucích integrátorů inkjetové tiskové technologie pro

řadu průmyslových sekcí a současně zaujímá dominantní pozici jako výrobce CtP systémů
pro flexotisk a konvenční ofsetový tisk.

Společnost Screen je jedním
z vedoucích integrátorů inkjetové
tiskové technologie pro řadu průmyslových sekcí. Jasným důkazem
je více než 1000 instalací řešení
Screen po celem světě.

Typová řada
Truepress Jet L350UV

Společnost Screen je také jedním z předních výrobců digitálních kotoučových etiketových
rotaček. Její typová řada Truepress Jet L350UV nabízí celou

NoviNka pro výrobce etiket
Požadavky zadavatelů etiket
na jejich neobvyklost a zejména
vizuální, ale i dotykovou atraktivnost neustále rostou.
Proto jsou do úzkoformátových
etiketových linek, ať už využívají flexotiskovou, ofsetovou nebo
digitální technologii, začleňovány
další moduly umožňující povrchové zušlechťování a úpravy produktů. Jedná se třeba o laminování,
celoplošné i parciální lakování, slepou nebo horkou i studenou fóliovou ražbu, ale například
i efektové dotisky sítotiskem.
Holandská společnost SGPPrints se zaměřuje mimo jiné
také na výrobu úzkoformátových
rotačních sítotiskových modulů
a nyní přichází s novinkou, která rozšiřuje její nabídku pro etiketový a obalový design. Jedná
se o RotaMesh Glitter Screen,
kotoučové niklové rotační síto
využitelné pro nanášení glittrových, třpytivých a mihotajících se
a opticky variabilních barev, které bude premiérově představeno
na letošním veletrhu Labelexpo
Europe.
Jak uvedl Hank Guitjens,
obchodní manažer divize Label
Printing společnosti SGPPrints:
„Bude se jednat o obrovskou ino-

řadu výhod a přínosů do digitální etiketové produkce a reaguje na současné požadavky
tohoto odvětví, tedy výrobu
malých množství, minimál-

vaci v reflexních barvách vytvářejících množství exkluzivních efektů, umožňujících efektivní způsob
odlišování jednotlivých značek
v regálech obchodů. Nové síto
RotaMesh Glitter Screen nabízí
nákladově efektivní způsob zařazení vytváření těchto efektů přímo do výrobní linky.“
Částice pro vytváření exkluzivních efektů musí mít větší průměr,
obvykle přibližně asi 70 μm, aby
byly funkční a umožňovaly odrazivost, a nové síto RotaMesh Glitter
Screen má dostatečně velké otvory pro zajištění hladkého průběhu
jejich nanášení na substrát.
RotaMesh Glitter Screen je
určen pro tisk v šířce do 914 mm
a ideální využití bude mít pří výrobě luxusních etiket na kosmetiku, dárkové produkty a wrapové
aplikace.

ní odpad, možnost rychlých
změn zakázek a nízkou cenu
za kus. Navíc může být Truepress snadno integrován do již
existujícího tiskového prostředí, protože umožňuje snadnou
propojitelnost prepressový-

mi a postpresovými zařízeními. Pokud uživatel strojů
z této typové řady využívá
také konvenční tiskové stroje,
nabízí mu Screen firemní vysoce automatizované workflow
Equios vyvinuté k řízení jak
digitální, tak také konvenční
tiskové produkce ve smíšeném
prostředí. Pomocí partnerského programu Equiosnet může
být automatizace rozšířena
na jednu stranu k systémům
web-to-print a MIS a na druhou stranu k různým finišingovým stanicím a zařízením.
Výhodou strojů z této typové řady je také vysoká rychlost
až 50 m/min., takže Truepress
Jet L350UV zajišťuje maximální produktivitu v minimálním
čase.
Mezi další přednosti těchto
strojů je třeba započítat také
jednoduchou údržbu a vysokou spolehlivost. Stroje jsou

vybaveny automatickou funkcí čištění tiskových hlav, která
podstatně zjednodušuje jejich
údržbu. Čištění hlav může být
zahájeno jednoduchým stisknutím tlačítka a stroj je okamžitě připraven k tisku. Denní
údržba stroje tak nezabere víc
než 15 minut. Také výměna tiskových hlav je velice jednoduchá a provádí se z čelní strany
zařízení.
Truepress Jet L350UV
byl zkonstruován s důrazem
na provozní preciznost a dlouhodobé užívání, má tedy velmi robustní konstrukci. Konstruktéři také usilovali o to,
aby nabízel velkou flexibilitu
možností jednoduchého připojení přídavných modulů rozšiřujících možnosti nabídky dalších služeb a růst produkce.
Truepress Jet L350UV využívá velice pokročilou firemní inkoustovou technologii.
Screen byla schopna formulovat unikátní set patentovaných tiskových UV inkoustů
umožňujících vysoce kvalitní
potisk širokého spektra různých substrátů. Využívání velice malých kapiček o objemu
pouhých 3 pikolitrů zajišťuje pokrývání tiskového média
tenoučkou vrstvou potisku
bez jakékoliv ztráty kvality
nebo barevné integrity. Maličké kapky inkoustu také snižují
tiskové náklady minimalizací
spotřeby inkoustů. Jednoprůchodový tisk opčním krycím
bílý inkoustem potom nabízí
široké možnosti využití včetně tisku na barevné, metalické
nebo transparentní materiály.

Nové přírůstky
typové řady

Na veletrh Labelexpo Europe 2017 společnost připravila představení dvou nových
modelů strojů z této typové
řady, které rozšiřují její nabíd-

Hubergroup představí Nové
a iNovativNí produkty pro flexotisk
Na podzimní konferenci DFTA
(německá asociace flexotisku)
v Lipsku se přední světový výrobce flexotiskových barev hubergroup chystá představit čtyři
novinky ze své produkce.
Výroční konference DFTA bude
zaměřena na prezentaci hlavních novinek a změn týkajících se
sektorů potisku vlnitých lepenek
a flexibilních obalových materiálů.
Pro hubergroup tak bude vítanou
příležitostí k představení jejího
současného portfolia pro flexografické aplikace. Čtyři avizované
novinky z tohoto portfolia se zcela jistě stanou předmětem velkého zájmu účastníků konference,
protože řeší problémy tisku nebo
otevírají nové možnosti pro designéry obalů.
Konkrétně se jedná o následující produkty. Laky se speciálními efekty, které zaujmou koncové
uživatele nejenom z vizuální
stránky, ale také z hlediska hmatového vjemu. Fólie s naneseným
speciálním efektovým lakem
mohou působit papírovým
dojmem a v důsledu toho i vyšší
kvalitou. Soft-touch laky dodávají substrátu sametový povrch

a kompletnímu produktu potom
luxusní dojem.
Vysoce pigmentované polotónové barvy umožňují vytvářet
na povrchu obalů realističtější
obrazy, protože vysoký obsah pigmentů umožňuje použití jemnějších rastrových válců k dosažení
vyššího rozlišení.
Netransparentní bílá barva hubergroup, prezentovaná
na konferenci, umožní tiskařům
dosahovat stejnou úroveň nepropustnosti jako například při hlubotiskovém procesu, a zabraňuje
probleskování obsahu balení skrz
obalový materiál.
A konečně hu-track je hardwarový/softwarový servisní balíček
hubergroup umožňující uživatelům rychle kontrolovat kvalitu
používaných barev a modifikovat
jejich formulaci přímo v tiskovém
stroji. To snižuje počet nastavení
nutných k dosažení perfektního
zabarvení, takže hu-track je ideálním řešením pro maximalizaci
produkční rychlosti a minimalizaci
množství odpadu.

kové portfolio UV inkjetových
etiketových tiskových strojů.
Jedná se o modely Truepress
Jet L350UV+ pro tisk high-endových etiket a Truepress Jet
L350UV+ LM pro potisk potravinářských obalů.
Truepress Jet L350UV+ využívá šestý, oranžový inkoust,
který ještě dále rozšiřuje
a oživuje již tak široký barevný gamut systému Truepress CMYKW. Zavedení vodního
chladicího válce napomáhá řízení kontroly deformací na teplo citlivých materiálů
procházejících pod UV vytvrzovací lampou a umožňuje
stroji potiskovat tenčí nepodložené fólie. Navíc přidání dalších funkcí a vlastností oběma novým modelům L350UV+
a Truepress Jet L350UV+LM
také podporuje tisk potravinářských etiket a obalových materiálů nově vyvinutým setem nízkomigračních
inkoustů Screen v kombinaci s dusíkovou komorou, která
podstatným způsobem zdokonaluje vytvrzování tiskových
inkoustů a odstraňuje zápach
při výrobě potravinářských
a farmaceutických aplikací.
Oba nové modely využívají jednoprůchodový piezoelektrický tisk a dosahují tiskového rozlišení 600 × 600 dpi.
Rychlost tisku dosahuje 50 m/
min., tedy 16,1 m²/min. u modelu L350UV+ a až 60 m/min.
u modelu L350UV+LM. Šíře
potiskovaného pásu média
se může pohybovat v rozmezí od 50,8 do 322 mm a plošná hmotnost médií v rozmezí
od 0,09 do 0,35 mm. Oba modely se vyznačují také mimořádnou registrační přesností
a využívání mikrokapek jim
umožňuje také tisk bezpečnostních prvků.
Di

