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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) je 
známy ako svetová jednotka v hárkových ofsetových 
strojoch a POLAR-Mohr Maschinenvertriebsge-
sellschaft GmbH & Co. KG (POLAR-Mohr) sa 
stal celosvetovým synonymom pre systémy rezania. 
Znaèky Heidelberg a POLAR-Mohr vníma trh nie-
len na Slovensku ako súèasś ponuky komplexného 
riešenia tlaèe a dokonèujúceho spracovania, ktoré 
sa osvedèilo v tlaèiaròach na celom svete. Spoluprá-
ca medzi spoloènosśami Heidelberg a POLAR-Mohr 
už má svoju takmer 65-roènú históriu. Dodajme, 
že hofheimská firma POLAR-Mohr bola založená 
v roku 1906 a dodnes, aj napriek množstvu láka-
vých ponúk, si udržuje 100% rodinné vlastníctvo.

Spoloènosś Heidelberg je výhradným dodáva-
te¾om rezaèiek a rezacích systémov POLAR, ktoré 
predstavujú absolútnu špièku v odbore. Rezaèky 
POLAR zvládajú bez problémov nielen rezanie zá-
kladných materiálov ako je papier, kartón a lepen-
ka, ale aj fólie a ïalšie podobné materiály. Rezanie 
vo¾ných hárkov je vo väèšine polygrafických prevá-
dzok jednou zo základných operácií. Snáï každá 
tlaèiareò je vybavená jednonožovou rezaèkou. Aj 
v tejto oblasti polygrafickej výroby je možné do-
siahnuś významné èasové a teda aj finanèné úspo-
ry vïaka špièkovým kompaktným a vysokorých-
lostným rezaèkám znaèky POLAR. 

Preh¾ad jednonožových rezaèiek
Spoloènosś POLAR-Mohr má vo svojom portfóliu 
rezaèky s dåžkou rezu: 56, 66, 78, 80, 92, 115, 137, 
155 a 176 cm. 

POLAR MOHR – na ve¾trhu drupa 2012 predsta-
vil okrem ucelených rezacích systémov aj úplne 
novú, v poradí už jedenástu generáciu jednono-
žových rezaèiek s oznaèením „N“, ponúkajúcich 
vysoký stupeò automatizácie. Spolu s uvedením 
týchto rezaèiek došlo k celkovej úprave portfólia. 

Systémy s oznaèením „ECO“ predstavujú základ-
né modely s 14 cm (5,5“) monochromatickým 
displejom. Vo verzii „PLUS“ sú rezaèky vybavené 
ve¾kým farebným 47 cm (18,5“) TFT dotykovým 
displejom a širokým spektrom funkcií a mož-
nosśou ukladania do internej pamäte až 1 998 
programov. Najvyššia verzia z poh¾adu výbavy 
rezaèky je oznaèovaná ako „PRO“ a je vybavená 
56 cm (22“) dotykovým farebným TFT displejom 
s plno grafickým prostredím a vizualizáciou jed-
notlivých procesov výroby, navyše aj skenerom 

POLAR N 92 PLUS / PRO
Vysokorýchlostná rezaèka POLAR N 92 s dåžkou 
rezu 920 mm nachádza efektívne využitie pri pres-
nom rezaní hárkov vo formáte 52 x 74 cm. Formát 
B2 je v tlaèiaròach silne zastúpený, a preto tiež 
rezaèka POLAR N 92  patrí k èastým investíciám 
v dokonèujúcom spracovaní.

POLAR N 115 PLUS / PRO / AT
Vôbec najpredávanejšou rezaèkou je vysoko-
rýchlostná rezaèka POLAR N 115 s dåžkou rezu 
1 150 mm ideálna na rezanie hárkov až do formátu 
B1. Rezaèka vo verzii POLAR N 115 AT so sys-
témom Autotrim urèeným na rezanie etikiet je 
najvýkonnejším modelom formátu B1 série reza-
èiek POLAR. Dosahuje až o 30 % vyšší výkon vo 
všetkých rezacích programoch.

POLAR 56 ECO / NET
Pri preh¾ade rezaèiek z ponuky spoloènosti 
POLAR-Mohr by sme nemali zabudnúś ani 
na najmenšiu rezaèku POLAR 56 s dåžkou rezu 

èiarových kódov. Ide o rezaèky, ktoré ponúkajú 
nielen najvyšší komfort obsluhy, ale aj najvyššiu 
produktivitu spracovania.

Jednonožové rezaèky POLAR ECO, PLUS a PRO 
predstavujú špièkové stroje, ktoré disponujú po-
kroèilými technológiami. Výmena noža v systéme 
OptiKnife je pri všetkých typoch rovnaká. Vykoná-
va sa spredu s pomocou zdvíhacieho zariadenia. 
Jemné nastavenie v dolnej úvrati skracuje dobu 
potrebnú na výmenu a predlžuje životnosś noža. 
Vysokorýchlostné rezaèky POLAR dokážu praco-
vaś rýchlosśou až 45 cyklov za minútu. 

POLAR N 78 ECO / PLUS / PRO
Jedna z najèastejšie kupovaných vysokorýchlost-
ných rezaèiek je POLAR N 78. Rezaèka s dåžkou 
rezu 780 mm umožòuje rezaś hárky vo formáte 
A2 (43 x 61 cm). Pod¾a stupòa vybavenia môže 
slúžiś v najrôznejších oblastiach polygrafického 
priemyslu.

noviny
pre grafický priemysel

Rezaèka POLAR N115 PRO
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560 mm, ktorá je ideálna pre malé formáty do ve¾-
kosti A3. Tento typ rezaèky je vyvinutý priamo 
pre potreby malonákladovej tlaèe a digitálnych 
tlaèových prevádzok. Rezaèka POLAR 56 ECO 
je vybavená 14 cm monochromatickým displejom 
s pamäśou na 198 rezacích programov. Model 
Polar 56 NET (sieśová verzia) je vybavený 47 cm 
farebným dotykovým displejom, pamäśou až 
na 1 980 rezacích programov, èítacím zariade-
ním èiarových kódov a programom Compucut 
s vizualizáciou procesu. 

Automatizácia – cesta k vyššej efektivite a úsporám
Spoloènosś POLAR-Mohr už tradiène patrí medzi 
firmy, ktoré vo svojom portfóliu kladú zvýšený 
dôraz na automatizáciu systémov. Automatizaèné 
prvky v rámci jednonožového rezania pritom 
môžeme zaradiś do nieko¾kých skupín. Tú prvú, 
pochopite¾ne, tvoria ovládacie programy samot-
ných rezaèiek, kde obsluha môže všetky technolo-
gické kroky predprogramovaś a uložiś do súboru 
pokynov pre chod rezaèky pre prípadné ïalšie po-
užitie. Vytvorenie programu je èasto ve¾mi rýchle 
a intuitívne. Ak je však nutné pripravovaś zloži-
tejšie programy, môže prísś k výrazným èasovým 
zdržaniam pred zaèatím rezania. Z tohto dôvodu 
firma POLAR-Mohr ponúka systém Compucut, 
ktorý je jedným zo základných automatizaèných 
prvkov. Ide o poèítaèový systém prípravy rezacích 
programov s plnou integráciou štandardov CIP3/
CIP4. Sotvér P-NET Compucut v novej verzii 5.0 
ponúka vylepšenú možnosś prípravy rezacích pro-
gramov mimo priestoru jednonožovej rezaèky.
Práve vïaka tomuto riešeniu sa dajú jednotlivé 
rezaèky v prevádzke tlaèiarne zaradiś do výrobné-
ho workflow Prinect. Z tohto prostredia tak tento 
samostatný softvérový nástroj získava informácie 
o jednotlivých zákazkách. Spracovávané sú pritom 
informácie nielen o druhu a formáte materiálov, 
ale tiež o umiestnení jednotlivých orezových zna-

èiek a ïalších znaèiek potrebných pri zostavení 
rezacieho programu. Compucut totiž z takto získa-
ných informácií automaticky vygeneruje optimálny 
rezací program, ktorý sa dá sprístupniś priamo 
obsluhe konkrétnej rezaèky. Toto sa dá docieliś 
buï sieśovým prenosom prostredníctvom Etherne-
tu a aplikácie „P-Net“ inštalovanej v jednotlivých 
rezaèkách, alebo prenosom pomocou USB k¾úèa. 
V oboch prípadoch je možné z jedného pracovis-
ka so systémom Compucut obsluhovaś aj väèší 
poèet jednonožových rezaèiek. Systém Compucut 
však nie je jediným automatizaèným prvkom, 
pomáhajúcim významným èasovým úsporám v ob-
lasti rezania hárkov. Ideálnym riešením je aj využi-
tie skenera èiarových kódov, pri ktorom po preèíta-
ní (zosnímaní) kódu dôjde k naèítaniu programu 
z pamäte a prednastaveniu rezacieho programu.

Nezanedbate¾nú rolu tu hrajú aj periférne zaria-

denia, ktoré môžu v dobrej kombinácii znamenaś 
výrazné zefektívnenie celej prevádzky.

Periférie a rezacie systémy znaèky POLAR-Mohr
POLAR ponúka celý rad periférnych strojov a zaria-
dení, ktorých úlohou je zlepšiś kvalitu rezu, zjed-
nodušiś a zrýchliś prácu obsluhy, èi inak pomôcś 
zvýšeniu kvality spracovania potlaèených materiá-
lov. Je potrebné poznamenaś, že týchto periférií 
pre jednonožové rezaèky je celý rad a záleží vždy 
len na tlaèiarni a pochopite¾ne tiež na skladbe 
jej zákaziek - pre aký model, resp. modely sa roz-
hodne. Pritom platí, že prevažne ide o modulárnu 
koncepciu, takže sa dá rezacie pracovisko doplniś 
len o niektoré stroje, iné sa naopak dajú využívaś 
v tlaèiarni pre viacero strojov naraz. Jednotlivé 
zariadenia sa potom môžu líšiś v rôznom stupni 
automatizácie. Je jasné, že automatizovanými rie-
šeniami sa asi nevybaví malá tlaèiareò s jednodu-
chou skladbou produkcie, naopak, v prevádzkach 
s výrobou etikiet sú tieto zariadenia ekonomicky 
ve¾mi výhodné. 

Zdvíhacie a striasacie stoly
Prvým periférnym zariadením, ktorým môže byś 
tlaèiareò vybavená, sú zdvíhacie stoly – ich úlo-
hou je posunúś stoh do pracovnej výšky rezaèa. 
Všetky zdvíhacie stoly využívajú rovnaký princíp 
èinnosti, ktorý je ve¾mi jednoduchý a je založe-
ný na kontrole pomocou èidla, ktoré priebežne 
kontroluje aktuálnu výšku hornej hrany stohu. 
V prípade odobrania nálože hárkov zo stohu èidlo 
zaznamená zmenu a vydá povel hydraulickému 
systému alebo inému motorickému pohonu, ktorý 
posunie paletu vo vertikálnom smere tak, aby bolo 
možné pohodlne odobraś ïalšiu nálož. Konštruk-
cia umožòuje do zdvíhacieho stola naložiś stoh 
na palete, prípadne priamo na pracovnom vozíku 
z vykladaèa, èo môže významne zefektívniś celý 
výrobný proces v tlaèiarni. Len implementáciou 
tohto jednoduchého zariadenia sa dá zvýšiś pro-
duktivita rezaèa až o 10 %. 
Ïalšie zo základných periférií vo¾ne dokúpite¾-
ných k jednonožovým rezaèkám sú striasacie stoly, 
slúžiace na optimálne, a predovšetkým kvalitné 
zarovnanie stohu hárkov. Navyše môže byś stria-
sacie zariadenie vybavené vytlaèovacím valcom, 
ktorý odstráni vzduch z náložky a tým z nej vytvorí 
kompaktný, dobre spracovate¾ný stoh. Pracovný 
princíp je v podstate pomerne jednoduchý. Po na-
ložení materiálu je šikmý pracovný stôl sklopený 

a pomocou vibrácií dochádza ku straseniu mate-
riálu na zadný a boèný doraz. Tým dôjde k opti-
málnemu zarovnaniu hárkov. Striasacie zariadenia 
majú takisto významný vplyv na zvýšenie produk-
tivity, pri ich správnom používaní môže vzrásś 
produktivita práce až o 30 %. Striasacie zariadenie 
môžeme umiestniś aj samostatne a využívaś ho tak 
napríklad pre viacero jednonožových rezaèiek.

Paletizátory - Transomat
V neposlednom rade k periférnym zariadeniam, 
ktoré významne zvyšujú produktivitu jednonožovej 
rezaèky, patria systémy na automatické nakla-
danie, resp. automatické vykladanie narezaných 
hárkov (tzv. Transomat). Transomat automaticky 
nakladá hárky do rezaèky alebo vykladá narezané 
úžitky / hárky z rezaèky na paletu, to všetko poèas 
procesu rezania. Vïaka technológii, ktorá je pri 
paletizácii použitá, sú jednotlivé hárky (úžitky) 
presne vyrovnané a ihneï použite¾né na ïalšie 
spracovanie. Vo väèšine prípadov ide o najzlo-
žitejšie periférne zariadenia, ktoré síce výrazne 
zvyšujú automatizáciu celého výrobného procesu, 
na druhej strane však predstavujú ve¾mi vysokú 
investíciu, preto sa používajú skôr vo ve¾kých 
priemyselných prevádzkach.

Okrem už tu spomínaných periférií existujú aj 
niektoré ïalšie doplnkové zariadenia, ako sú na-
príklad váhy, transportné stoly so vzduchovým 
vankúšom, lisovacie stanice, nakladacie a otáèacie 
chytaèe, obracacie zariadenia paliet  a iné. Ino-
vácie na rezaèkách a periférnych komponentoch 
POLAR smerujú k postupnej automatizácii a k zá-

sadnému zvýšeniu produktivity.

Automatizácia – cesta k vyššej efektivite a úsporám
Automatizácia rezacieho procesu má zmysel pre-
dovšetkým pri väèších formátoch, a to z dôvodu, 
že so stohom z rezaèky do ve¾kosti 78 cm sa dá 
¾ahko manipulovaś ruène. Pri väèších formátoch 

od ve¾kosti 137 cm sú však už stohy śažké a obslu-
ha by bola zbytoène namáhaná, èím by sa predåžili 
pracovné èasy alebo by dochádzalo k poškodeniu 
hárkov pri ich presúvaní.

Rezacie centrum
Zloženie rezacieho centra je závislé od typu pro-
dukcie. Buï je centrum prevažne používané na re-
zanie už potlaèeného materiálu pred samotnou 
tlaèou, vtedy má zmysel, aby centrum obsluhoval 
výśah, striasacie zariadenie, ktorý má za cie¾ striasś
jednotlivé hárky do presného kompaktného bloku. 
To všetko je nutné, keïže sa reže do konkrétnej 
grafiky, kde by každá odchýlka bola vidite¾ná. 
V reśazci nasleduje samotná rezaèka, po ktorej 
sa dá pridaś Transomat, ktorý si sám orezaný 
stoh vezme a premiestni na paletu. V tom èase sa 
už môže obsluha centra venovaś ïalšiemu stohu 
na striasacom zariadení alebo v rezaèke. Druhým 
variantom je spracovanie nepotlaèených hárkov, 
keï je cie¾om len presný rozmer finálneho hárku. 
V tomto prípade nie je potrebné striasacie zariade-
nie, ale má zmysel uvažovaś o použití Transomatu 
na zaèiatku, keï bude stoh posúvaný na zadný stôl 
rezaèky bez zásahu obsluhy. Spoloènosś Heidel-
berg a firma POLAR-Mohr je zameraná predovšet-
kým na automatizáciu procesu rezania s pomocou 
automatizaèných prvkov, ale aj pomocou integrá-
cie rezania v rámci celého výrobného workflow.

Záver
Heidelberg a POLAR dlhodobo riešia proble-
matiku vysoko efektívnych výrobných systémov 
v procese rezania, ktoré prinášajú jednak vysokú 
produktivitu, ale tiež ve¾ké režijné úspory. Úspo-
ry v tlaèiarenských prevádzkach (predovšetkým 
z titulu nižšej potreby obsluhujúceho personálu) 
sú stále èastejšie diskutovanou témou. Zvyšovanie 
podielu digitalizácie a automatizácie pri rezacích 
strojoch pomôže tlaèiarenským podnikom a kni-
hárskym prevádzkam byś flexibilnejšími a efektív-
nejšími voèi svojim klientom.

Pripravil: František Martanèík
Zdroj: Heidelberg

Na modernej rezaèke je možné cez softvér vyvolaś zobrazenie jednotlivých zákaziek, ktoré sa majú orezávaś. 

Schéma sieśového prepojenia s Prepresso a tak isto prepojenie s MIS systémom.

Zdvíhací stôl LW1000-4
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560 mm, ktorá je ideálna pre malé formáty do ve¾-
kosti A3. Tento typ rezaèky je vyvinutý priamo 
pre potreby malonákladovej tlaèe a digitálnych 
tlaèových prevádzok. Rezaèka POLAR 56 ECO 
je vybavená 14 cm monochromatickým displejom 
s pamäśou na 198 rezacích programov. Model 
Polar 56 NET (sieśová verzia) je vybavený 47 cm 
farebným dotykovým displejom, pamäśou až 
na 1 980 rezacích programov, èítacím zariade-
ním èiarových kódov a programom Compucut 
s vizualizáciou procesu. 

Automatizácia – cesta k vyššej efektivite a úsporám
Spoloènosś POLAR-Mohr už tradiène patrí medzi 
firmy, ktoré vo svojom portfóliu kladú zvýšený 
dôraz na automatizáciu systémov. Automatizaèné 
prvky v rámci jednonožového rezania pritom 
môžeme zaradiś do nieko¾kých skupín. Tú prvú, 
pochopite¾ne, tvoria ovládacie programy samot-
ných rezaèiek, kde obsluha môže všetky technolo-
gické kroky predprogramovaś a uložiś do súboru 
pokynov pre chod rezaèky pre prípadné ïalšie po-
užitie. Vytvorenie programu je èasto ve¾mi rýchle 
a intuitívne. Ak je však nutné pripravovaś zloži-
tejšie programy, môže prísś k výrazným èasovým 
zdržaniam pred zaèatím rezania. Z tohto dôvodu 
firma POLAR-Mohr ponúka systém Compucut, 
ktorý je jedným zo základných automatizaèných 
prvkov. Ide o poèítaèový systém prípravy rezacích 
programov s plnou integráciou štandardov CIP3/
CIP4. Sotvér P-NET Compucut v novej verzii 5.0 
ponúka vylepšenú možnosś prípravy rezacích pro-
gramov mimo priestoru jednonožovej rezaèky.
Práve vïaka tomuto riešeniu sa dajú jednotlivé 
rezaèky v prevádzke tlaèiarne zaradiś do výrobné-
ho workflow Prinect. Z tohto prostredia tak tento 
samostatný softvérový nástroj získava informácie 
o jednotlivých zákazkách. Spracovávané sú pritom 
informácie nielen o druhu a formáte materiálov, 
ale tiež o umiestnení jednotlivých orezových zna-

èiek a ïalších znaèiek potrebných pri zostavení 
rezacieho programu. Compucut totiž z takto získa-
ných informácií automaticky vygeneruje optimálny 
rezací program, ktorý sa dá sprístupniś priamo 
obsluhe konkrétnej rezaèky. Toto sa dá docieliś 
buï sieśovým prenosom prostredníctvom Etherne-
tu a aplikácie „P-Net“ inštalovanej v jednotlivých 
rezaèkách, alebo prenosom pomocou USB k¾úèa. 
V oboch prípadoch je možné z jedného pracovis-
ka so systémom Compucut obsluhovaś aj väèší 
poèet jednonožových rezaèiek. Systém Compucut 
však nie je jediným automatizaèným prvkom, 
pomáhajúcim významným èasovým úsporám v ob-
lasti rezania hárkov. Ideálnym riešením je aj využi-
tie skenera èiarových kódov, pri ktorom po preèíta-
ní (zosnímaní) kódu dôjde k naèítaniu programu 
z pamäte a prednastaveniu rezacieho programu.

Nezanedbate¾nú rolu tu hrajú aj periférne zaria-

denia, ktoré môžu v dobrej kombinácii znamenaś 
výrazné zefektívnenie celej prevádzky.

Periférie a rezacie systémy znaèky POLAR-Mohr
POLAR ponúka celý rad periférnych strojov a zaria-
dení, ktorých úlohou je zlepšiś kvalitu rezu, zjed-
nodušiś a zrýchliś prácu obsluhy, èi inak pomôcś 
zvýšeniu kvality spracovania potlaèených materiá-
lov. Je potrebné poznamenaś, že týchto periférií 
pre jednonožové rezaèky je celý rad a záleží vždy 
len na tlaèiarni a pochopite¾ne tiež na skladbe 
jej zákaziek - pre aký model, resp. modely sa roz-
hodne. Pritom platí, že prevažne ide o modulárnu 
koncepciu, takže sa dá rezacie pracovisko doplniś 
len o niektoré stroje, iné sa naopak dajú využívaś 
v tlaèiarni pre viacero strojov naraz. Jednotlivé 
zariadenia sa potom môžu líšiś v rôznom stupni 
automatizácie. Je jasné, že automatizovanými rie-
šeniami sa asi nevybaví malá tlaèiareò s jednodu-
chou skladbou produkcie, naopak, v prevádzkach 
s výrobou etikiet sú tieto zariadenia ekonomicky 
ve¾mi výhodné. 

Zdvíhacie a striasacie stoly
Prvým periférnym zariadením, ktorým môže byś 
tlaèiareò vybavená, sú zdvíhacie stoly – ich úlo-
hou je posunúś stoh do pracovnej výšky rezaèa. 
Všetky zdvíhacie stoly využívajú rovnaký princíp 
èinnosti, ktorý je ve¾mi jednoduchý a je založe-
ný na kontrole pomocou èidla, ktoré priebežne 
kontroluje aktuálnu výšku hornej hrany stohu. 
V prípade odobrania nálože hárkov zo stohu èidlo 
zaznamená zmenu a vydá povel hydraulickému 
systému alebo inému motorickému pohonu, ktorý 
posunie paletu vo vertikálnom smere tak, aby bolo 
možné pohodlne odobraś ïalšiu nálož. Konštruk-
cia umožòuje do zdvíhacieho stola naložiś stoh 
na palete, prípadne priamo na pracovnom vozíku 
z vykladaèa, èo môže významne zefektívniś celý 
výrobný proces v tlaèiarni. Len implementáciou 
tohto jednoduchého zariadenia sa dá zvýšiś pro-
duktivita rezaèa až o 10 %. 
Ïalšie zo základných periférií vo¾ne dokúpite¾-
ných k jednonožovým rezaèkám sú striasacie stoly, 
slúžiace na optimálne, a predovšetkým kvalitné 
zarovnanie stohu hárkov. Navyše môže byś stria-
sacie zariadenie vybavené vytlaèovacím valcom, 
ktorý odstráni vzduch z náložky a tým z nej vytvorí 
kompaktný, dobre spracovate¾ný stoh. Pracovný 
princíp je v podstate pomerne jednoduchý. Po na-
ložení materiálu je šikmý pracovný stôl sklopený 

a pomocou vibrácií dochádza ku straseniu mate-
riálu na zadný a boèný doraz. Tým dôjde k opti-
málnemu zarovnaniu hárkov. Striasacie zariadenia 
majú takisto významný vplyv na zvýšenie produk-
tivity, pri ich správnom používaní môže vzrásś 
produktivita práce až o 30 %. Striasacie zariadenie 
môžeme umiestniś aj samostatne a využívaś ho tak 
napríklad pre viacero jednonožových rezaèiek.

Paletizátory - Transomat
V neposlednom rade k periférnym zariadeniam, 
ktoré významne zvyšujú produktivitu jednonožovej 
rezaèky, patria systémy na automatické nakla-
danie, resp. automatické vykladanie narezaných 
hárkov (tzv. Transomat). Transomat automaticky 
nakladá hárky do rezaèky alebo vykladá narezané 
úžitky / hárky z rezaèky na paletu, to všetko poèas 
procesu rezania. Vïaka technológii, ktorá je pri 
paletizácii použitá, sú jednotlivé hárky (úžitky) 
presne vyrovnané a ihneï použite¾né na ïalšie 
spracovanie. Vo väèšine prípadov ide o najzlo-
žitejšie periférne zariadenia, ktoré síce výrazne 
zvyšujú automatizáciu celého výrobného procesu, 
na druhej strane však predstavujú ve¾mi vysokú 
investíciu, preto sa používajú skôr vo ve¾kých 
priemyselných prevádzkach.

Okrem už tu spomínaných periférií existujú aj 
niektoré ïalšie doplnkové zariadenia, ako sú na-
príklad váhy, transportné stoly so vzduchovým 
vankúšom, lisovacie stanice, nakladacie a otáèacie 
chytaèe, obracacie zariadenia paliet  a iné. Ino-
vácie na rezaèkách a periférnych komponentoch 
POLAR smerujú k postupnej automatizácii a k zá-

sadnému zvýšeniu produktivity.

Automatizácia – cesta k vyššej efektivite a úsporám
Automatizácia rezacieho procesu má zmysel pre-
dovšetkým pri väèších formátoch, a to z dôvodu, 
že so stohom z rezaèky do ve¾kosti 78 cm sa dá 
¾ahko manipulovaś ruène. Pri väèších formátoch 

od ve¾kosti 137 cm sú však už stohy śažké a obslu-
ha by bola zbytoène namáhaná, èím by sa predåžili 
pracovné èasy alebo by dochádzalo k poškodeniu 
hárkov pri ich presúvaní.

Rezacie centrum
Zloženie rezacieho centra je závislé od typu pro-
dukcie. Buï je centrum prevažne používané na re-
zanie už potlaèeného materiálu pred samotnou 
tlaèou, vtedy má zmysel, aby centrum obsluhoval 
výśah, striasacie zariadenie, ktorý má za cie¾ striasś
jednotlivé hárky do presného kompaktného bloku. 
To všetko je nutné, keïže sa reže do konkrétnej 
grafiky, kde by každá odchýlka bola vidite¾ná. 
V reśazci nasleduje samotná rezaèka, po ktorej 
sa dá pridaś Transomat, ktorý si sám orezaný 
stoh vezme a premiestni na paletu. V tom èase sa 
už môže obsluha centra venovaś ïalšiemu stohu 
na striasacom zariadení alebo v rezaèke. Druhým 
variantom je spracovanie nepotlaèených hárkov, 
keï je cie¾om len presný rozmer finálneho hárku. 
V tomto prípade nie je potrebné striasacie zariade-
nie, ale má zmysel uvažovaś o použití Transomatu 
na zaèiatku, keï bude stoh posúvaný na zadný stôl 
rezaèky bez zásahu obsluhy. Spoloènosś Heidel-
berg a firma POLAR-Mohr je zameraná predovšet-
kým na automatizáciu procesu rezania s pomocou 
automatizaèných prvkov, ale aj pomocou integrá-
cie rezania v rámci celého výrobného workflow.

Záver
Heidelberg a POLAR dlhodobo riešia proble-
matiku vysoko efektívnych výrobných systémov 
v procese rezania, ktoré prinášajú jednak vysokú 
produktivitu, ale tiež ve¾ké režijné úspory. Úspo-
ry v tlaèiarenských prevádzkach (predovšetkým 
z titulu nižšej potreby obsluhujúceho personálu) 
sú stále èastejšie diskutovanou témou. Zvyšovanie 
podielu digitalizácie a automatizácie pri rezacích 
strojoch pomôže tlaèiarenským podnikom a kni-
hárskym prevádzkam byś flexibilnejšími a efektív-
nejšími voèi svojim klientom.

Pripravil: František Martanèík
Zdroj: Heidelberg

Na modernej rezaèke je možné cez softvér vyvolaś zobrazenie jednotlivých zákaziek, ktoré sa majú orezávaś. 

Schéma sieśového prepojenia s Prepresso a tak isto prepojenie s MIS systémom.

Zdvíhací stôl LW1000-4
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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) je 
známy ako svetová jednotka v hárkových ofsetových 
strojoch a POLAR-Mohr Maschinenvertriebsge-
sellschaft GmbH & Co. KG (POLAR-Mohr) sa 
stal celosvetovým synonymom pre systémy rezania. 
Znaèky Heidelberg a POLAR-Mohr vníma trh nie-
len na Slovensku ako súèasś ponuky komplexného 
riešenia tlaèe a dokonèujúceho spracovania, ktoré 
sa osvedèilo v tlaèiaròach na celom svete. Spoluprá-
ca medzi spoloènosśami Heidelberg a POLAR-Mohr 
už má svoju takmer 65-roènú históriu. Dodajme, 
že hofheimská firma POLAR-Mohr bola založená 
v roku 1906 a dodnes, aj napriek množstvu láka-
vých ponúk, si udržuje 100% rodinné vlastníctvo.

Spoloènosś Heidelberg je výhradným dodáva-
te¾om rezaèiek a rezacích systémov POLAR, ktoré 
predstavujú absolútnu špièku v odbore. Rezaèky 
POLAR zvládajú bez problémov nielen rezanie zá-
kladných materiálov ako je papier, kartón a lepen-
ka, ale aj fólie a ïalšie podobné materiály. Rezanie 
vo¾ných hárkov je vo väèšine polygrafických prevá-
dzok jednou zo základných operácií. Snáï každá 
tlaèiareò je vybavená jednonožovou rezaèkou. Aj 
v tejto oblasti polygrafickej výroby je možné do-
siahnuś významné èasové a teda aj finanèné úspo-
ry vïaka špièkovým kompaktným a vysokorých-
lostným rezaèkám znaèky POLAR. 

Preh¾ad jednonožových rezaèiek
Spoloènosś POLAR-Mohr má vo svojom portfóliu 
rezaèky s dåžkou rezu: 56, 66, 78, 80, 92, 115, 137, 
155 a 176 cm. 

POLAR MOHR – na ve¾trhu drupa 2012 predsta-
vil okrem ucelených rezacích systémov aj úplne 
novú, v poradí už jedenástu generáciu jednono-
žových rezaèiek s oznaèením „N“, ponúkajúcich 
vysoký stupeò automatizácie. Spolu s uvedením 
týchto rezaèiek došlo k celkovej úprave portfólia. 

Systémy s oznaèením „ECO“ predstavujú základ-
né modely s 14 cm (5,5“) monochromatickým 
displejom. Vo verzii „PLUS“ sú rezaèky vybavené 
ve¾kým farebným 47 cm (18,5“) TFT dotykovým 
displejom a širokým spektrom funkcií a mož-
nosśou ukladania do internej pamäte až 1 998 
programov. Najvyššia verzia z poh¾adu výbavy 
rezaèky je oznaèovaná ako „PRO“ a je vybavená 
56 cm (22“) dotykovým farebným TFT displejom 
s plno grafickým prostredím a vizualizáciou jed-
notlivých procesov výroby, navyše aj skenerom 

POLAR N 92 PLUS / PRO
Vysokorýchlostná rezaèka POLAR N 92 s dåžkou 
rezu 920 mm nachádza efektívne využitie pri pres-
nom rezaní hárkov vo formáte 52 x 74 cm. Formát 
B2 je v tlaèiaròach silne zastúpený, a preto tiež 
rezaèka POLAR N 92  patrí k èastým investíciám 
v dokonèujúcom spracovaní.

POLAR N 115 PLUS / PRO / AT
Vôbec najpredávanejšou rezaèkou je vysoko-
rýchlostná rezaèka POLAR N 115 s dåžkou rezu 
1 150 mm ideálna na rezanie hárkov až do formátu 
B1. Rezaèka vo verzii POLAR N 115 AT so sys-
témom Autotrim urèeným na rezanie etikiet je 
najvýkonnejším modelom formátu B1 série reza-
èiek POLAR. Dosahuje až o 30 % vyšší výkon vo 
všetkých rezacích programoch.

POLAR 56 ECO / NET
Pri preh¾ade rezaèiek z ponuky spoloènosti 
POLAR-Mohr by sme nemali zabudnúś ani 
na najmenšiu rezaèku POLAR 56 s dåžkou rezu 

èiarových kódov. Ide o rezaèky, ktoré ponúkajú 
nielen najvyšší komfort obsluhy, ale aj najvyššiu 
produktivitu spracovania.

Jednonožové rezaèky POLAR ECO, PLUS a PRO 
predstavujú špièkové stroje, ktoré disponujú po-
kroèilými technológiami. Výmena noža v systéme 
OptiKnife je pri všetkých typoch rovnaká. Vykoná-
va sa spredu s pomocou zdvíhacieho zariadenia. 
Jemné nastavenie v dolnej úvrati skracuje dobu 
potrebnú na výmenu a predlžuje životnosś noža. 
Vysokorýchlostné rezaèky POLAR dokážu praco-
vaś rýchlosśou až 45 cyklov za minútu. 

POLAR N 78 ECO / PLUS / PRO
Jedna z najèastejšie kupovaných vysokorýchlost-
ných rezaèiek je POLAR N 78. Rezaèka s dåžkou 
rezu 780 mm umožòuje rezaś hárky vo formáte 
A2 (43 x 61 cm). Pod¾a stupòa vybavenia môže 
slúžiś v najrôznejších oblastiach polygrafického 
priemyslu.

noviny
pre grafický priemysel

Rezaèka POLAR N115 PRO


