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Diana 45, Diana X 80/115 
a Diana X 135 Easygluer 100 

Typickými aplikáciami vhodnými pre skladacie 
a lepiace stroje sú najrôznejšie (i veľmi zložité) 
obaly na kompaktné disky a DVD, škatuľky pre 
farmaceutický či potravinársky priemysel a kozme-
tiku, digiboxy, najrôznejšie uzatvárateľné škatuľky, 
skladajúce sa z dvoch do seba zapadajúcich proti-
kusov a ďalšie obaly z kartónu a lepenky. Využitie 
týchto strojov je veľmi široké.
Skladacie a lepiace stroje nie sú v našich tlačia-
renských prevádzkach bežné, ale napriek tomu 
sú aj u nás prevádzky, ktoré majú takúto skladbu 
zákaziek. Práve kvôli ich plneniu potrebujú tieto 
špeciálne zariadenia. 
Portfólio Heidelbergu v segmente spracovania 
obalov je pestré a obsahuje zariadenia, líšiace sa 
nielen maximálnou šírkou vstupného spracováva-
ného materiálu, ale aj produktivitou a v neposled-
nom rade aj stupňom automatizácie. Práve auto-
matizácia jednotlivých strojov môže byť jedným zo 
základných parametrov pri ich výbere. 
Vzhľadom na skutočnosť, že s pomocou sklada-
cích a lepiacich strojov sa dá vytvárať celý rad 
produktov rôznych tvarov a veľkostí, je viac než 
logické, že nastavovanie strojov je pri tejto vysokej 
variabilite pomerne náročné. V praxi to znamená, 
že pri strojoch s nižším stupňom automatizácie 
časy nastavenia zariadenia na novú zákazku zabe-
rú pomerne veľa času. 
Je potrebné si takisto uvedomiť, že tieto špeciálne 
stroje sú veľmi produktívne a dokážu spracová-
vať zákazky s veľkými objemami, čo naznačuje, 
že zaistiť výrobnú kapacitu skladacích a lepiacich 
strojov nie je jednoduché. 
Skladanie a lepenie hladkých lepeniek
Proces skladania a lepenia je posledným výrobným 
procesom a operáciou výroby obalov z kartónu 
a hladkých lepeniek. Procesu predchádza potlač 
kartónových a lepenkových hárkov, razba s fóliou 
a embossing (reliéfna razba-slepotlač) a vyseká-
vanie prírezov (úžitkov) určených na skladanie 

Obe kategórie následne ponúkajú rad formátových 
variácií a jednotlivé modely strojov s rôznym stup-
ňom automatizácie a pridanej hodnoty. 
Easygluer 100
Zariadenie je smerované predovšetkým do radov 
zákazníkov, ktorí plánujú rozšíriť svoje výrobné 
portfólio a chcú vstúpiť do oblasti spracovania 
obalov. Easygluer 100 je vhodný na výrobu skla-
daných škatuliek, škatuliek s lepeným dnom 
a dvojdielnych škatuliek s nasadzovacím vekom. 
V opčnom prevedení môže toto zariadenie produ-
kovať tiež štvorbodové až šesťbodové lepené skla-

dačky. V štandardnom prevedení stroj umožňuje 
robiť len jednobodové lepenie. 
Vlastnosti a výkon
Easygluer 100 je vysoko produktívne zariadenie, 
čo deklaruje i skutočnosť, že jeho produkčná 
rýchlosť sa pohybuje okolo 300 metrov za minútu. 
Pri rýchlosti 300 m/min. to predstavuje možnosť 
spracovať ažž50 000 škatuliek so zámkovým dnom 
za hodinu. Stroj Easygluer 100 dokáže spracovávať 
prírezy z kartónu a hladkej lepenky do maximálnej 
šírky prírezov 1 000 mm s plošnou hmotnosťou 

Perfektne zabalený úspech.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG  
(Heidelberg) sa v súčasnosti zaoberá výrobou a do-
dávkou tlačových strojov a zariadení pre celý rad 
výrobných procesov v oblasti polygrafie a výroby 
obalov. Jedným z nich je aj skladanie a lepenie 
škatuliek, pre ktoré firma Heidelberg ponúka široký 
sortiment strojov a zariadení. a lepenie. Vyseknuté prírezy (úžitky, skladačky) 

vchádzajú do skladacích a lepiacich strojov 
a po spracovaní z nich vychádzajú zložené a zle-
pené obalové boxy (skladačky) v tvare, v akom 
odchádzajú k zákazníkovi.
Vývoj obalov z hladkých lepeniek sa časom výraz-
ne mení a pokračuje dopredu hlavne z hľadiska 
zložitosti konštrukcie a vyrábaného množstva, 
takže v spojitosti s tým je potrebné vyvíjať aj 
zložitejšie a sofistikovanejšie skladacie a lepiace 
stroje a zariadenia, tak po konštrukčnej ako aj 
výkonnostnej stránke, ktoré by ponúkali viac mož-
ností rôznych druhov 
spracovania obalov 
z lepenky. 
Aj keď na prvý pohľad 
v porovnaní napríklad 
s výsekovými strojmi 
môžu vyzerať skla-
dacie a lepiace stroje 
veľmi jednoducho, sú 
v skutočnosti po kon-
štrukčnej stránke oveľa 
zložitejšie. 
Vlastné zariadenie 
na skladanie a lepenie 
tvoria základné časti 
(moduly) a to: nakla-
dač, predlamovacia 
sekcia, skladacia sekcia 
a vykladač. Pochopiteľ-
ne, že zariadenia sa navyše podľa potreby a požia-
davky zákazníka rozširujú formou opcie o ďalšie 
špeciálne moduly a prídavné zariadenia.
Skladacie a lepiace stroje Heidelberg
Portfólio strojov určených na skladanie a lepenie 
obalov sa v podstate dá rozčleniť na dve kategórie. 
Na kategóriu ekonomicky dostupnejších strojov 
značky „Easygluer“ a kategóriu high-endových 
strojov značky „Diana“, ktoré sú určené pre špeci-
álne aplikácie, pri ktorých je požadovaný vysoký 
produkčný výkon. 
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Lepička Diana X 115 od Heidelbergu ponúka takmer neohraničené možnosti profesionál-

neho lepenia krabičiek. To všetko pri vysokej rýchlosti výroby, precíznom spracovaní a ex-

celentnej kvalite skladania. Vysoká automatizácia skracuje prípravné časy a zabezpečuje 

maximálny výkon. Zabaľte s Heidelbergom aj svoj úspech. 
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od 200 do 600 g/m2 a takisto vlnitú lepenku tried 
N, F a E.
Vysoká kvalita produkcie je zabezpečená tiež 
tým, že modul formovania a predlomu, modul 
na lepenie dna a skladacia sekcia sú prepojené 
centrálnym transportným systémom. Odľahčený, 
ale stabilný hliníkový valčekový dopravník zabez-
pečuje, že prírezy spoľahlivo prechádzajú operá-
ciami formovania, predlomu, skladania aj lepenia. 
Navyše skladacia jednotka svojou dĺžkou 2,9 metra 
garantuje precízne zloženie produktu aj v prípade 
dlhých prírezov.
Easygluer 100 sa dá formou opcie doplniť o vy-
rovnávací modul. Ten dokáže zabezpečiť vysokú 
kvalitu skladania pri výrobe jednobodových sklada-
čiek pri vysokom výkone, pri spracovaní prírezov 
z vlnitej lepenky alebo špeciálnych kartónov. Jeho 
použitie takisto skracuje potrebný čas na zorade-
nie stroja. 
Ovládanie a obsluha
Obsluha riadi stroj a nastavuje parametre zákaz-
ky pomocou dotykovej obrazovky. V rozšírenej 
výbave získa navyše užívateľ sofistikovaný systém 
nastavovania stroja, ktorý zabezpečí vysokú kva-
litu skladania hladkých aj vlnitých lepeniek alebo 
špeciálnych kartónov.
Diana 45, Diana X 80/X 115 a Diana X 135
Jednou z vlajkových lodí v oblasti dokončujúceho 
spracovania (postpressu) sú skladacie a lepiace 
stroje Diana. Ide o vysoko výkonné stroje, ktoré 
sú v súčasnosti vyrábané v štyroch základných 
formátových radoch - Diana 45, Diana X 80/X 
115 a Diana X 135, kde číselné označenie uvádza 
maximálnu šírku spracovateľného lepenkového 
prírezu (úžitku). 
Stroje Diana sú určené pre špeciálne aplikácie, 
pri ktorých sa vyžaduje vysoký produkčný výkon. 
K vysokej produktivite týchto zariadení pomáha 

tiež elektronika DIAlog, ktorá významným spôso-
bom urýchľuje a uľahčuje obsluhu celého stroja.
Poznámka: Skladacie a lepiace zariadenia Diana sú 
v ponuke Heidelbergu už veľa rokov, ale málokto vie, 
že niektoré modely sú vyrábané a kompletizované vo 
výrobnom závode Heidelbergu u nás na Slovensku, 
konkrétne v Novom Meste nad Váhom. 
Produkčná rýchlosť sa pri týchto zariadeniach po-
hybuje v závislosti od typu skladania, a to do 650 
metrov za minútu, čožsa rovná hodinovému 
výkonu ažž200 000 skladačiek v závislosti od for-
mátu a zložitosti produktu. Pri strojoch Diana X 
80/115/135 je rozsah plošných hmotností 200 až 

900 g/m2. Pracovať sa dá s lepenkami typu N, F, 
E a B. U najmenšieho modelu Diana 45 je rozsah 
plošných hmotností pri kartóne a lepenke 200 až 
600 g/m2.
Vlastnosti a výkon strojov Diana X
Tak ako v úvode článku bolo spomínané, zaria-
denia na skladanie a lepenie majú modulárnu 
stavbu/konštrukciu. Výhodou takejto konštrukcie 
je možnosť neskoršieho 
rozšírenia konfigurácie 
v závislosti od potrieb 
zákazníka. Samozrejme 
tým aj zvýšenie ich úžit-
kovej hodnoty. Keďže 
všetky modelové rady 
Diana X majú spoločný 
základ a princíp spra-
covania, tak by sme 
následne predstavili 
podrobnejšie zariadenie 
Diana X 115.
Diana X 115
Diana X 115 predsta-
vuje skladací a lepiaci 
stroj, ktorý ponúka 
špičkový výkon a vyso-
ký stupeň automatizá-
cie, ktorý významnou 
mierou pomáha skrá-
teniu prestavbových časov. Tak ako už bolo spo-
menuté, Diana X 115 má modulárnu konštrukciu 
a zákazník si podľa vlastnej skladby zákaziek môže 
zvoliť zodpovedajúcu konfiguráciu. 
Diana X 115 dokáže spracovávať kartón a lepenku 
s plošnou hmotnosťou 200 až 900 g/m2 a lepenky 
typu N, F, E a B. So strojom Diana X 115 sa dajú 
spracovávať všetky základné typy obalov, pri kto-
rých sa praktizuje nielen jednobodového lepenie, 

ale aj náročnejšie obaly, 
kde je potrebné využiť 
štyri- až šesťbodové 
lepenie.  V rozšírenej 
výbave s obracacím 
modulom sa dajú pri-
pravovať aj double-wall 
škatule (škatuľa s vrch-
nákom). 
Stroje Diana X 115 sú 
ponúkané v manuál-
nom (ManuSet), poloa-
utomatickom (DigiSet) 
a automatickom (Auto-
Set) prevedení. Väčšina 
modulov stroja Diana 
X 115 je nastavovaná 
s pomocou oddelených 
servomotorov. V prípa-
de časti strojov s ma-
nuálnym nastavovaním 

je obsluha vedená vopred nadefinovanou polohou, 
takže aj v takomto prípade je nastavenie rýchle 
a veľmi jednoduché.
Nakladač a prednakladač prírezov 
Tak ako väčšina strojov v polygrafickej výrobe, aj 
skladacie a lepiace stroje sú na vstupe vybavené 
nakladačom, do ktoréhožje zakladaný stoh už 
vyseknutých a ryhovaných prírezov. Práve ryho-
vanie materiálu s vysokou plošnou hmotnosťou je 
veľmi dôležité. 
Systém nakladača nie je vybavený savkovým nakla-
daním, ale materiál je na ďalšie spracovanie odobe-
raný pomocou frikčných dopravníkov. Jednotlivé 

prírezy sa pritom odoberajú zospodu stohu, čožpo-
chopiteľne umožňuje ich dopĺňanie bez nutnosti 
zastavenia stroja. 
Pri vysokej produkčnej rýchlosti by však mohol 
byť problém, že obsluha stroja by nestíhala za-
kladať potrebné množstvo prírezov. Preto sa v ta-
komto prípade osvedčuje konfigurácia predradenia 
prednakladača, v ktoromžsú naložené prírezy vo 

väčšom stohu, odkiaľ sú postupne a plynulo dopra-
vované do nakladača stroja. 
Formovacia jednotka a predlom 
Druhým modulom skladacích a lepiacich strojov 
je formovacia jednotka a predlom, kde dochádza 
k prvým úpravám vyseknutého a ryhovaného prí-
rezu. Pomocou jednotlivých nástrojov sa ohýbajú 
chlopne budúceho obalu podľa vopred ryhovaných 
liniek. Pred samotným zložením a zlepením ška-
tuľky či iného produktu pre jeho správne tvarova-
nie je potrebný predlom, pri ktoromžje prevedený 
ohyb na prvom a treťom lome pri štandardnom 
štvorcovom či obdĺžnikovom tvare. Nastavovanie 
jednotlivých nástrojov je automatizované a vykoná-
va sa s pomocou servomotorov.
Následne je prírez opätovne rozložený a posunutý 
do skladacej a lepiacej jednotky. Formovanie vy-
seknutého materiálu je zabezpečované pomocou 
vodiacich plechov a pásov, ktoré sa dajú ľubovoľne 
nastavovať podľa typu a charakteru spracovávanej 
produkcie. Pre kvalitné spracovanie produktu je 
presné nastavenie týchto nástrojov veľmi dôležité. 
Skladacia a lepiaca jednotka
Po opätovnom rozložení putuje naohýbaný prírez 
do skladacej a lepiacej jednotky, kde dochádza 
k finálnemu spojeniu produktu. Na lepenie sa pri 
strojoch X Diana využívajú systémy s lepidlami 
na báze vodnej disperzie. Vlastné lepenie tak na-
stáva penetráciou lepidla do materiálu. 
Štandardne sa dajú využiť dva základné systémy 
nanášania lepidla. V prípade, že je požadované 
kontinuálne (jednobodové) nanášanie lepidla, tak 
zariadenie sa dá vybaviť nanášacími kolieskami, 
ktoré v požadovanom mieste vytvárajú tenkú 
vrstvu filmu lepidla. 
Druhým variantom je aplikácia tryskového systé-
mu, ktorý ponúka väčšiu variabilitu v možnostiach 
nánosu lepidla. Zariadenie môže byť vybavené 
niekoľkými od seba nezávislými tryskami pre na-
nášanie disperzného lepidla (viacbodové lepenie). 
Podľa programových nastavení sa dá zvoliť nielen 
množstvo kvapiek lepidla, ale tiež ich umiestenie 
a dokonca i veľkosť. 

Variantom je i využitie tavného lepidla (tryskový 
systém), ktoré sa nasadzuje predovšetkým pri 
problematických zákazkách. Ide síce o lepidlo 
s veľmi dobrými pevnostnými parametrami, ale 
v jeho neprospech hovorí vyššia cena a v nepo-
slednom rade tiež dramatické zníženie produkč-
nej rýchlosti stroja. Aj v tejto sekcii sa môžeme 
stretnúť s vysokým stupňom automatizácie, o čom 
svedčí okrem iného aj monitorovací systém, ktorý 
priebežne sleduje kvalitu nánosu lepidla.
Obracací modul
Niektoré druhy skladačiek vyžadujú skladanie 
v dvoch osiach, ktoré sa nedá realizovať pri štan-
dardnom prechode prírezu strojom. Pre skladačky 
s kolmými lomami sa dá zariadenie Diana X 115 
vybaviť špeciálnym obracacím modulom, ktorý 
zabezpečuje presné a rýchle otočenie materiálu 
o 90°. Otočenie sa vykonáva s pomocou dvoch 
radov valčekov, ktoré sa pohybujú rozdielnou rých-
losťou. Špeciálne trysky vytvárajú pod prírezmi 
vzduchový vankúš, a tak počas otáčania nedochá-
dza k žiadnemu poškrabaniu. 
Prevádzací a vyhadzovací modul 
Zlepené škatuľky (skladačky) sú v prevádzacej 
stanici pripravované pre lisovaciu stanicu a pre 
následné vykladanie. V tejto sekcii tiež dochádza 
k prvému zalisovaniu práve zlepeného produktu, 
kde sa dajú v prípade potreby využiť drobné korek-
cie jednotlivých zlepov. Chybné skladačky môžu 
byť vo vyhadzovacom module vyradené. 
Ohyb, lisovanie a vykladanie
Po nanesení lepidla je skladačka posunutá ku spo-
jeniu chlopní podľa vopred prevedených lomov. 
Pre zatváranie sú opätovne použité vodiace lišty. 
Po spojení je skladačka dopravená na zalisovanie, 
kde dochádza k presnému finálnemu spojeniu 
oboch strán produktu. 
Lisovanie sa robí v lisovacom tuneli, kde sú finálne 
produkty už posúvané v šupine, zatiaľ čo celým 
strojom prechádzajú samostatne. Hotové produkty 
sú následne odoberané obsluhou. Pri vysokých 
produkčných rýchlostiach sa dá využiť automatizo-
vané baliace zariadenie „Diana Packer“.   
Diana Packer - slúži na automatizované odobera-
nie, stohovaniu a balenie hotových produktov. Vďa-

ka tomuto riešeniu je možné vyložiť až 200 000 
produktov za hodinu. Toto zariadenie je vybavené 
samostatným riadiacim systémom s jednoduchým 
ovládaním. Systém napr. dokáže sám zaznamenať, 
že prepravný obal so zlepenými produktmi je už 
naplnený, a tak automaticky prevedie presunutie 
vykladania do nového obalu.
Ovládanie a riadenie
Stroje pre lepenie a skladanie Diana X ponúkajú 
viacero stupňov auto-
matizácie. Dôvodom 
je, že zákazníci, ktorí 
využívajú stroje pre jed-
notnú produkciu, kde 
nie je potrebné automa-
tizované prestavovanie 
stroja, tak môžu zvoliť 
nižší stupeň automatizá-
cie. Opačne zákazníci, 
u ktorých sa nastavenie 
stroja často mení, určite 
využijú vyšší stupeň 
z ponúkaných automa-
tických systémov.
Stroje Diana X sú ponú-
kané s jedným z troch 
základných systémov 
pod označením „DI-
Aset“ určených pre 
prestavenie stroja. Pri 
verzii MANUset sa všetky nastavenia vykonávajú 
manuálne, pri systéme DIGIset a AUTOset sa 
na prestavení stroja podieľa riadiaci systém. 
Pri poloautomatickej verzii DIGIset sú užívateľovi 
navrhované všetky nastavenia, pričomžsystém sle-
duje, či nastavenia boli urobené korektne. Užíva-
teľovi potom stačí len obísť ovládacie prvky stroja 
a ich hodnoty nastaviť na nulu. Pri automatickom 
systéme AUTOset sú všetky nastavenia vykonané 
úplne samostatne. 
Stroje Diana X sú vybavené elektronickým sys-
témom DIAlog. Činnosť stroja je riadená týmto 
systémom a DIAlog predstavuje určité rozhranie 
medzi obsluhou a strojom, ktorý zjednodušuje 
a urýchľuje prácu na stroji. Pomocou dotykovej 
obrazovky sa do systému vkladajú produkčné dáta 
a na nej sa sleduje a kontroluje proces výroby. 
Súčasťou systému je takisto diagnostická funkcia, 
ktorá zaznamenáva dôležité údaje pre údržbu 
a servis stroja. Všetky systémy Diana X sú navyše 
vybavené monitorovacím systémom, ktorý nepre-
tržite sleduje transport prírezov strojom. Obsluha 
tak môže mať aj pri veľmi zložitých strojoch 
neustály prehľad o činnostiach ich jednotlivých 
sekcií.
Diana X 115 s inšpekčným modulom „Inspection-
Control“
V prípade potreby môže byť zariadenie Diana 
X 115 vybavené aj inšpekčným modulom, ktorý 
pomocou kamery s vysokým rozlíšením dokáže 
kontrolovať (podľa nadefinovaných parametrov) 
jednotlivé spracované úžitky po stránke kvality 
tlače a rôznych prípadných defektov, ktoré úžitok 
môže obsahovať (porovnáva originál pdf súbor 
alebo scan vzorového úžitku) a v prípade zistenia 
nedostatku/chyby na úžitku je následne tak ozna-
čený úžitok vyradený z ďalšieho spracovania. 
Sekcia s inšpekčným modulom (InspectionCon-
rol) je zaradená za nakladačom.
Diana X 115 s modulom pre Braillovo písmo
Technológia aplikácie Braillovho písma je v po-
sledných rokoch a mesiacoch stále aktuálnejšia. 

Obzvlášť to platí aj pri výrobe obalov. Pre túto 
aplikáciu vyvinula spoločnosť Heidelberg na svo-
jich lepiacich a skladacích strojoch nový unikátny 
systém.
Aplikácia Braillovho písma sa v oblasti výroby 
obalov rieši rôznymi spôsobmi. Najčastejšie ich 
výrobcovia aplikujú pri výseku, keď súčasťou 
výsekovej formy sú takisto nástroje pre aplikáciu 
Braillovho písma. 

Aplikácia Braillovho písma pri skladaní a lepení 
skladačiek (tak ako je riešené na stroji Diana X 
115) ponúka oveľa elegantnejšie, rýchlejšie a pre-
dovšetkým ekonomicky lacnejšie riešenie. 
Modul pre Braillovo písmo, ktorý sa je zaradený 
za nakladačom a vyrovnávacou sekciou, je tvorený 
hriadeľmi so samostatnými servopohonmi, na kto-
ré sa upevňuje jedna ažžštyri sady nástrojov (matri-
ca)  a ich protikusy (patrica) pre rotačnú aplikáciu 
Braillovho písma. Skutočnosť, že na hriadeľoch 
môže byť upevnená jedna ažžštyri sady nástrojov,  
znamená, že na každom jednom úžitku/skladačke 
môžu byť aplikované súčasne až štyri (rôzne ale-
bo rovnaké) informácie v Braillovom písme, a to 
na akomkoľvek mieste obalu. Nástroj, nesúci infor-
máciu v Braillovom písme, je v podstate oceľový 
pliešok s vylisovanými výstupkami, ktorý sa upne 
na základný modul (kotúč) na hriadeli. Jeho mon-
táž a výmena je tak veľmi jednoduchá. 
Bolo zmienené, že aplikácia Braillovho písma vo 
fáze lepenia a skladania je nákladovo výhodnejšia 
a jednoduchšia, nežžaplikácia vo fáze výseku. 
Napríklad pri aplikácii Braillovho písma na výseku 
musí výseková forma obsahovať toľko nástrojov, 
koľko je na nej úžitkov /skladačiek, na lepičke 
to vyriešite jediným nástrojom (matricou) a uni-
verzálnym protikusom (patricou). Navyše vďaka 
takejto inštalácii sa Vám uvoľní kapacita na výse-
kových strojoch. 
Záver
Skladacie a lepiace stroje Easygluer 100 a Diana 
45, X 80/X 115 a Diana X 135 so svojou pro-
duktivitou a vysokým stupňom automatizácie sa 
radia medzi najvýkonnejšie zariadenia tohto typu 
na trhu. Dá sa preto predpokladať, že sa nimi 
môžu vybaviť hlavne spoločnosti, ktoré spraco-
vávajú náklady skladaných a lepených obalov vo 
vysokých a veľmi vysokých nákladoch. 

Pripravil: František Martančík
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Heidelberg Diana Braille Modul
Heidelberg Diana Feeder

Heidelberg Diana Packer

Heidelberg Diana X115



Noviny pre grafický priemysel     1/2013 Noviny pre grafický priemysel     1/2013

od 200 do 600 g/m2 a takisto vlnitú lepenku tried 
N, F a E.
Vysoká kvalita produkcie je zabezpečená tiež 
tým, že modul formovania a predlomu, modul 
na lepenie dna a skladacia sekcia sú prepojené 
centrálnym transportným systémom. Odľahčený, 
ale stabilný hliníkový valčekový dopravník zabez-
pečuje, že prírezy spoľahlivo prechádzajú operá-
ciami formovania, predlomu, skladania aj lepenia. 
Navyše skladacia jednotka svojou dĺžkou 2,9 metra 
garantuje precízne zloženie produktu aj v prípade 
dlhých prírezov.
Easygluer 100 sa dá formou opcie doplniť o vy-
rovnávací modul. Ten dokáže zabezpečiť vysokú 
kvalitu skladania pri výrobe jednobodových sklada-
čiek pri vysokom výkone, pri spracovaní prírezov 
z vlnitej lepenky alebo špeciálnych kartónov. Jeho 
použitie takisto skracuje potrebný čas na zorade-
nie stroja. 
Ovládanie a obsluha
Obsluha riadi stroj a nastavuje parametre zákaz-
ky pomocou dotykovej obrazovky. V rozšírenej 
výbave získa navyše užívateľ sofistikovaný systém 
nastavovania stroja, ktorý zabezpečí vysokú kva-
litu skladania hladkých aj vlnitých lepeniek alebo 
špeciálnych kartónov.
Diana 45, Diana X 80/X 115 a Diana X 135
Jednou z vlajkových lodí v oblasti dokončujúceho 
spracovania (postpressu) sú skladacie a lepiace 
stroje Diana. Ide o vysoko výkonné stroje, ktoré 
sú v súčasnosti vyrábané v štyroch základných 
formátových radoch - Diana 45, Diana X 80/X 
115 a Diana X 135, kde číselné označenie uvádza 
maximálnu šírku spracovateľného lepenkového 
prírezu (úžitku). 
Stroje Diana sú určené pre špeciálne aplikácie, 
pri ktorých sa vyžaduje vysoký produkčný výkon. 
K vysokej produktivite týchto zariadení pomáha 

tiež elektronika DIAlog, ktorá významným spôso-
bom urýchľuje a uľahčuje obsluhu celého stroja.
Poznámka: Skladacie a lepiace zariadenia Diana sú 
v ponuke Heidelbergu už veľa rokov, ale málokto vie, 
že niektoré modely sú vyrábané a kompletizované vo 
výrobnom závode Heidelbergu u nás na Slovensku, 
konkrétne v Novom Meste nad Váhom. 
Produkčná rýchlosť sa pri týchto zariadeniach po-
hybuje v závislosti od typu skladania, a to do 650 
metrov za minútu, čožsa rovná hodinovému 
výkonu ažž200 000 skladačiek v závislosti od for-
mátu a zložitosti produktu. Pri strojoch Diana X 
80/115/135 je rozsah plošných hmotností 200 až 

900 g/m2. Pracovať sa dá s lepenkami typu N, F, 
E a B. U najmenšieho modelu Diana 45 je rozsah 
plošných hmotností pri kartóne a lepenke 200 až 
600 g/m2.
Vlastnosti a výkon strojov Diana X
Tak ako v úvode článku bolo spomínané, zaria-
denia na skladanie a lepenie majú modulárnu 
stavbu/konštrukciu. Výhodou takejto konštrukcie 
je možnosť neskoršieho 
rozšírenia konfigurácie 
v závislosti od potrieb 
zákazníka. Samozrejme 
tým aj zvýšenie ich úžit-
kovej hodnoty. Keďže 
všetky modelové rady 
Diana X majú spoločný 
základ a princíp spra-
covania, tak by sme 
následne predstavili 
podrobnejšie zariadenie 
Diana X 115.
Diana X 115
Diana X 115 predsta-
vuje skladací a lepiaci 
stroj, ktorý ponúka 
špičkový výkon a vyso-
ký stupeň automatizá-
cie, ktorý významnou 
mierou pomáha skrá-
teniu prestavbových časov. Tak ako už bolo spo-
menuté, Diana X 115 má modulárnu konštrukciu 
a zákazník si podľa vlastnej skladby zákaziek môže 
zvoliť zodpovedajúcu konfiguráciu. 
Diana X 115 dokáže spracovávať kartón a lepenku 
s plošnou hmotnosťou 200 až 900 g/m2 a lepenky 
typu N, F, E a B. So strojom Diana X 115 sa dajú 
spracovávať všetky základné typy obalov, pri kto-
rých sa praktizuje nielen jednobodového lepenie, 

ale aj náročnejšie obaly, 
kde je potrebné využiť 
štyri- až šesťbodové 
lepenie.  V rozšírenej 
výbave s obracacím 
modulom sa dajú pri-
pravovať aj double-wall 
škatule (škatuľa s vrch-
nákom). 
Stroje Diana X 115 sú 
ponúkané v manuál-
nom (ManuSet), poloa-
utomatickom (DigiSet) 
a automatickom (Auto-
Set) prevedení. Väčšina 
modulov stroja Diana 
X 115 je nastavovaná 
s pomocou oddelených 
servomotorov. V prípa-
de časti strojov s ma-
nuálnym nastavovaním 

je obsluha vedená vopred nadefinovanou polohou, 
takže aj v takomto prípade je nastavenie rýchle 
a veľmi jednoduché.
Nakladač a prednakladač prírezov 
Tak ako väčšina strojov v polygrafickej výrobe, aj 
skladacie a lepiace stroje sú na vstupe vybavené 
nakladačom, do ktoréhožje zakladaný stoh už 
vyseknutých a ryhovaných prírezov. Práve ryho-
vanie materiálu s vysokou plošnou hmotnosťou je 
veľmi dôležité. 
Systém nakladača nie je vybavený savkovým nakla-
daním, ale materiál je na ďalšie spracovanie odobe-
raný pomocou frikčných dopravníkov. Jednotlivé 

prírezy sa pritom odoberajú zospodu stohu, čožpo-
chopiteľne umožňuje ich dopĺňanie bez nutnosti 
zastavenia stroja. 
Pri vysokej produkčnej rýchlosti by však mohol 
byť problém, že obsluha stroja by nestíhala za-
kladať potrebné množstvo prírezov. Preto sa v ta-
komto prípade osvedčuje konfigurácia predradenia 
prednakladača, v ktoromžsú naložené prírezy vo 

väčšom stohu, odkiaľ sú postupne a plynulo dopra-
vované do nakladača stroja. 
Formovacia jednotka a predlom 
Druhým modulom skladacích a lepiacich strojov 
je formovacia jednotka a predlom, kde dochádza 
k prvým úpravám vyseknutého a ryhovaného prí-
rezu. Pomocou jednotlivých nástrojov sa ohýbajú 
chlopne budúceho obalu podľa vopred ryhovaných 
liniek. Pred samotným zložením a zlepením ška-
tuľky či iného produktu pre jeho správne tvarova-
nie je potrebný predlom, pri ktoromžje prevedený 
ohyb na prvom a treťom lome pri štandardnom 
štvorcovom či obdĺžnikovom tvare. Nastavovanie 
jednotlivých nástrojov je automatizované a vykoná-
va sa s pomocou servomotorov.
Následne je prírez opätovne rozložený a posunutý 
do skladacej a lepiacej jednotky. Formovanie vy-
seknutého materiálu je zabezpečované pomocou 
vodiacich plechov a pásov, ktoré sa dajú ľubovoľne 
nastavovať podľa typu a charakteru spracovávanej 
produkcie. Pre kvalitné spracovanie produktu je 
presné nastavenie týchto nástrojov veľmi dôležité. 
Skladacia a lepiaca jednotka
Po opätovnom rozložení putuje naohýbaný prírez 
do skladacej a lepiacej jednotky, kde dochádza 
k finálnemu spojeniu produktu. Na lepenie sa pri 
strojoch X Diana využívajú systémy s lepidlami 
na báze vodnej disperzie. Vlastné lepenie tak na-
stáva penetráciou lepidla do materiálu. 
Štandardne sa dajú využiť dva základné systémy 
nanášania lepidla. V prípade, že je požadované 
kontinuálne (jednobodové) nanášanie lepidla, tak 
zariadenie sa dá vybaviť nanášacími kolieskami, 
ktoré v požadovanom mieste vytvárajú tenkú 
vrstvu filmu lepidla. 
Druhým variantom je aplikácia tryskového systé-
mu, ktorý ponúka väčšiu variabilitu v možnostiach 
nánosu lepidla. Zariadenie môže byť vybavené 
niekoľkými od seba nezávislými tryskami pre na-
nášanie disperzného lepidla (viacbodové lepenie). 
Podľa programových nastavení sa dá zvoliť nielen 
množstvo kvapiek lepidla, ale tiež ich umiestenie 
a dokonca i veľkosť. 

Variantom je i využitie tavného lepidla (tryskový 
systém), ktoré sa nasadzuje predovšetkým pri 
problematických zákazkách. Ide síce o lepidlo 
s veľmi dobrými pevnostnými parametrami, ale 
v jeho neprospech hovorí vyššia cena a v nepo-
slednom rade tiež dramatické zníženie produkč-
nej rýchlosti stroja. Aj v tejto sekcii sa môžeme 
stretnúť s vysokým stupňom automatizácie, o čom 
svedčí okrem iného aj monitorovací systém, ktorý 
priebežne sleduje kvalitu nánosu lepidla.
Obracací modul
Niektoré druhy skladačiek vyžadujú skladanie 
v dvoch osiach, ktoré sa nedá realizovať pri štan-
dardnom prechode prírezu strojom. Pre skladačky 
s kolmými lomami sa dá zariadenie Diana X 115 
vybaviť špeciálnym obracacím modulom, ktorý 
zabezpečuje presné a rýchle otočenie materiálu 
o 90°. Otočenie sa vykonáva s pomocou dvoch 
radov valčekov, ktoré sa pohybujú rozdielnou rých-
losťou. Špeciálne trysky vytvárajú pod prírezmi 
vzduchový vankúš, a tak počas otáčania nedochá-
dza k žiadnemu poškrabaniu. 
Prevádzací a vyhadzovací modul 
Zlepené škatuľky (skladačky) sú v prevádzacej 
stanici pripravované pre lisovaciu stanicu a pre 
následné vykladanie. V tejto sekcii tiež dochádza 
k prvému zalisovaniu práve zlepeného produktu, 
kde sa dajú v prípade potreby využiť drobné korek-
cie jednotlivých zlepov. Chybné skladačky môžu 
byť vo vyhadzovacom module vyradené. 
Ohyb, lisovanie a vykladanie
Po nanesení lepidla je skladačka posunutá ku spo-
jeniu chlopní podľa vopred prevedených lomov. 
Pre zatváranie sú opätovne použité vodiace lišty. 
Po spojení je skladačka dopravená na zalisovanie, 
kde dochádza k presnému finálnemu spojeniu 
oboch strán produktu. 
Lisovanie sa robí v lisovacom tuneli, kde sú finálne 
produkty už posúvané v šupine, zatiaľ čo celým 
strojom prechádzajú samostatne. Hotové produkty 
sú následne odoberané obsluhou. Pri vysokých 
produkčných rýchlostiach sa dá využiť automatizo-
vané baliace zariadenie „Diana Packer“.   
Diana Packer - slúži na automatizované odobera-
nie, stohovaniu a balenie hotových produktov. Vďa-

ka tomuto riešeniu je možné vyložiť až 200 000 
produktov za hodinu. Toto zariadenie je vybavené 
samostatným riadiacim systémom s jednoduchým 
ovládaním. Systém napr. dokáže sám zaznamenať, 
že prepravný obal so zlepenými produktmi je už 
naplnený, a tak automaticky prevedie presunutie 
vykladania do nového obalu.
Ovládanie a riadenie
Stroje pre lepenie a skladanie Diana X ponúkajú 
viacero stupňov auto-
matizácie. Dôvodom 
je, že zákazníci, ktorí 
využívajú stroje pre jed-
notnú produkciu, kde 
nie je potrebné automa-
tizované prestavovanie 
stroja, tak môžu zvoliť 
nižší stupeň automatizá-
cie. Opačne zákazníci, 
u ktorých sa nastavenie 
stroja často mení, určite 
využijú vyšší stupeň 
z ponúkaných automa-
tických systémov.
Stroje Diana X sú ponú-
kané s jedným z troch 
základných systémov 
pod označením „DI-
Aset“ určených pre 
prestavenie stroja. Pri 
verzii MANUset sa všetky nastavenia vykonávajú 
manuálne, pri systéme DIGIset a AUTOset sa 
na prestavení stroja podieľa riadiaci systém. 
Pri poloautomatickej verzii DIGIset sú užívateľovi 
navrhované všetky nastavenia, pričomžsystém sle-
duje, či nastavenia boli urobené korektne. Užíva-
teľovi potom stačí len obísť ovládacie prvky stroja 
a ich hodnoty nastaviť na nulu. Pri automatickom 
systéme AUTOset sú všetky nastavenia vykonané 
úplne samostatne. 
Stroje Diana X sú vybavené elektronickým sys-
témom DIAlog. Činnosť stroja je riadená týmto 
systémom a DIAlog predstavuje určité rozhranie 
medzi obsluhou a strojom, ktorý zjednodušuje 
a urýchľuje prácu na stroji. Pomocou dotykovej 
obrazovky sa do systému vkladajú produkčné dáta 
a na nej sa sleduje a kontroluje proces výroby. 
Súčasťou systému je takisto diagnostická funkcia, 
ktorá zaznamenáva dôležité údaje pre údržbu 
a servis stroja. Všetky systémy Diana X sú navyše 
vybavené monitorovacím systémom, ktorý nepre-
tržite sleduje transport prírezov strojom. Obsluha 
tak môže mať aj pri veľmi zložitých strojoch 
neustály prehľad o činnostiach ich jednotlivých 
sekcií.
Diana X 115 s inšpekčným modulom „Inspection-
Control“
V prípade potreby môže byť zariadenie Diana 
X 115 vybavené aj inšpekčným modulom, ktorý 
pomocou kamery s vysokým rozlíšením dokáže 
kontrolovať (podľa nadefinovaných parametrov) 
jednotlivé spracované úžitky po stránke kvality 
tlače a rôznych prípadných defektov, ktoré úžitok 
môže obsahovať (porovnáva originál pdf súbor 
alebo scan vzorového úžitku) a v prípade zistenia 
nedostatku/chyby na úžitku je následne tak ozna-
čený úžitok vyradený z ďalšieho spracovania. 
Sekcia s inšpekčným modulom (InspectionCon-
rol) je zaradená za nakladačom.
Diana X 115 s modulom pre Braillovo písmo
Technológia aplikácie Braillovho písma je v po-
sledných rokoch a mesiacoch stále aktuálnejšia. 

Obzvlášť to platí aj pri výrobe obalov. Pre túto 
aplikáciu vyvinula spoločnosť Heidelberg na svo-
jich lepiacich a skladacích strojoch nový unikátny 
systém.
Aplikácia Braillovho písma sa v oblasti výroby 
obalov rieši rôznymi spôsobmi. Najčastejšie ich 
výrobcovia aplikujú pri výseku, keď súčasťou 
výsekovej formy sú takisto nástroje pre aplikáciu 
Braillovho písma. 

Aplikácia Braillovho písma pri skladaní a lepení 
skladačiek (tak ako je riešené na stroji Diana X 
115) ponúka oveľa elegantnejšie, rýchlejšie a pre-
dovšetkým ekonomicky lacnejšie riešenie. 
Modul pre Braillovo písmo, ktorý sa je zaradený 
za nakladačom a vyrovnávacou sekciou, je tvorený 
hriadeľmi so samostatnými servopohonmi, na kto-
ré sa upevňuje jedna ažžštyri sady nástrojov (matri-
ca)  a ich protikusy (patrica) pre rotačnú aplikáciu 
Braillovho písma. Skutočnosť, že na hriadeľoch 
môže byť upevnená jedna ažžštyri sady nástrojov,  
znamená, že na každom jednom úžitku/skladačke 
môžu byť aplikované súčasne až štyri (rôzne ale-
bo rovnaké) informácie v Braillovom písme, a to 
na akomkoľvek mieste obalu. Nástroj, nesúci infor-
máciu v Braillovom písme, je v podstate oceľový 
pliešok s vylisovanými výstupkami, ktorý sa upne 
na základný modul (kotúč) na hriadeli. Jeho mon-
táž a výmena je tak veľmi jednoduchá. 
Bolo zmienené, že aplikácia Braillovho písma vo 
fáze lepenia a skladania je nákladovo výhodnejšia 
a jednoduchšia, nežžaplikácia vo fáze výseku. 
Napríklad pri aplikácii Braillovho písma na výseku 
musí výseková forma obsahovať toľko nástrojov, 
koľko je na nej úžitkov /skladačiek, na lepičke 
to vyriešite jediným nástrojom (matricou) a uni-
verzálnym protikusom (patricou). Navyše vďaka 
takejto inštalácii sa Vám uvoľní kapacita na výse-
kových strojoch. 
Záver
Skladacie a lepiace stroje Easygluer 100 a Diana 
45, X 80/X 115 a Diana X 135 so svojou pro-
duktivitou a vysokým stupňom automatizácie sa 
radia medzi najvýkonnejšie zariadenia tohto typu 
na trhu. Dá sa preto predpokladať, že sa nimi 
môžu vybaviť hlavne spoločnosti, ktoré spraco-
vávajú náklady skladaných a lepených obalov vo 
vysokých a veľmi vysokých nákladoch. 
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Diana 45, Diana X 80/115 
a Diana X 135 Easygluer 100 

Typickými aplikáciami vhodnými pre skladacie 
a lepiace stroje sú najrôznejšie (i veľmi zložité) 
obaly na kompaktné disky a DVD, škatuľky pre 
farmaceutický či potravinársky priemysel a kozme-
tiku, digiboxy, najrôznejšie uzatvárateľné škatuľky, 
skladajúce sa z dvoch do seba zapadajúcich proti-
kusov a ďalšie obaly z kartónu a lepenky. Využitie 
týchto strojov je veľmi široké.
Skladacie a lepiace stroje nie sú v našich tlačia-
renských prevádzkach bežné, ale napriek tomu 
sú aj u nás prevádzky, ktoré majú takúto skladbu 
zákaziek. Práve kvôli ich plneniu potrebujú tieto 
špeciálne zariadenia. 
Portfólio Heidelbergu v segmente spracovania 
obalov je pestré a obsahuje zariadenia, líšiace sa 
nielen maximálnou šírkou vstupného spracováva-
ného materiálu, ale aj produktivitou a v neposled-
nom rade aj stupňom automatizácie. Práve auto-
matizácia jednotlivých strojov môže byť jedným zo 
základných parametrov pri ich výbere. 
Vzhľadom na skutočnosť, že s pomocou sklada-
cích a lepiacich strojov sa dá vytvárať celý rad 
produktov rôznych tvarov a veľkostí, je viac než 
logické, že nastavovanie strojov je pri tejto vysokej 
variabilite pomerne náročné. V praxi to znamená, 
že pri strojoch s nižším stupňom automatizácie 
časy nastavenia zariadenia na novú zákazku zabe-
rú pomerne veľa času. 
Je potrebné si takisto uvedomiť, že tieto špeciálne 
stroje sú veľmi produktívne a dokážu spracová-
vať zákazky s veľkými objemami, čo naznačuje, 
že zaistiť výrobnú kapacitu skladacích a lepiacich 
strojov nie je jednoduché. 
Skladanie a lepenie hladkých lepeniek
Proces skladania a lepenia je posledným výrobným 
procesom a operáciou výroby obalov z kartónu 
a hladkých lepeniek. Procesu predchádza potlač 
kartónových a lepenkových hárkov, razba s fóliou 
a embossing (reliéfna razba-slepotlač) a vyseká-
vanie prírezov (úžitkov) určených na skladanie 

Obe kategórie následne ponúkajú rad formátových 
variácií a jednotlivé modely strojov s rôznym stup-
ňom automatizácie a pridanej hodnoty. 
Easygluer 100
Zariadenie je smerované predovšetkým do radov 
zákazníkov, ktorí plánujú rozšíriť svoje výrobné 
portfólio a chcú vstúpiť do oblasti spracovania 
obalov. Easygluer 100 je vhodný na výrobu skla-
daných škatuliek, škatuliek s lepeným dnom 
a dvojdielnych škatuliek s nasadzovacím vekom. 
V opčnom prevedení môže toto zariadenie produ-
kovať tiež štvorbodové až šesťbodové lepené skla-

dačky. V štandardnom prevedení stroj umožňuje 
robiť len jednobodové lepenie. 
Vlastnosti a výkon
Easygluer 100 je vysoko produktívne zariadenie, 
čo deklaruje i skutočnosť, že jeho produkčná 
rýchlosť sa pohybuje okolo 300 metrov za minútu. 
Pri rýchlosti 300 m/min. to predstavuje možnosť 
spracovať ažž50 000 škatuliek so zámkovým dnom 
za hodinu. Stroj Easygluer 100 dokáže spracovávať 
prírezy z kartónu a hladkej lepenky do maximálnej 
šírky prírezov 1 000 mm s plošnou hmotnosťou 

Perfektne zabalený úspech.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG  
(Heidelberg) sa v súčasnosti zaoberá výrobou a do-
dávkou tlačových strojov a zariadení pre celý rad 
výrobných procesov v oblasti polygrafie a výroby 
obalov. Jedným z nich je aj skladanie a lepenie 
škatuliek, pre ktoré firma Heidelberg ponúka široký 
sortiment strojov a zariadení. a lepenie. Vyseknuté prírezy (úžitky, skladačky) 

vchádzajú do skladacích a lepiacich strojov 
a po spracovaní z nich vychádzajú zložené a zle-
pené obalové boxy (skladačky) v tvare, v akom 
odchádzajú k zákazníkovi.
Vývoj obalov z hladkých lepeniek sa časom výraz-
ne mení a pokračuje dopredu hlavne z hľadiska 
zložitosti konštrukcie a vyrábaného množstva, 
takže v spojitosti s tým je potrebné vyvíjať aj 
zložitejšie a sofistikovanejšie skladacie a lepiace 
stroje a zariadenia, tak po konštrukčnej ako aj 
výkonnostnej stránke, ktoré by ponúkali viac mož-
ností rôznych druhov 
spracovania obalov 
z lepenky. 
Aj keď na prvý pohľad 
v porovnaní napríklad 
s výsekovými strojmi 
môžu vyzerať skla-
dacie a lepiace stroje 
veľmi jednoducho, sú 
v skutočnosti po kon-
štrukčnej stránke oveľa 
zložitejšie. 
Vlastné zariadenie 
na skladanie a lepenie 
tvoria základné časti 
(moduly) a to: nakla-
dač, predlamovacia 
sekcia, skladacia sekcia 
a vykladač. Pochopiteľ-
ne, že zariadenia sa navyše podľa potreby a požia-
davky zákazníka rozširujú formou opcie o ďalšie 
špeciálne moduly a prídavné zariadenia.
Skladacie a lepiace stroje Heidelberg
Portfólio strojov určených na skladanie a lepenie 
obalov sa v podstate dá rozčleniť na dve kategórie. 
Na kategóriu ekonomicky dostupnejších strojov 
značky „Easygluer“ a kategóriu high-endových 
strojov značky „Diana“, ktoré sú určené pre špeci-
álne aplikácie, pri ktorých je požadovaný vysoký 
produkčný výkon. 
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Lepička Diana X 115 od Heidelbergu ponúka takmer neohraničené možnosti profesionál-

neho lepenia krabičiek. To všetko pri vysokej rýchlosti výroby, precíznom spracovaní a ex-

celentnej kvalite skladania. Vysoká automatizácia skracuje prípravné časy a zabezpečuje 

maximálny výkon. Zabaľte s Heidelbergom aj svoj úspech. 


