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Novinky Heidelbergu v strednom formáte (B1)
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Spoločnosť Heidelberg Druckmaschinen AG 
bola založená v roku 1850 a  viac ako jeden a pol 
storočia je priekopníkom a trvalým partnerom 
polygrafického priemyslu. Heidelberg produkuje 
vysoko kvalitnú a trvalú hodnotu, a to hlavne vďaka 
dokonalému dielenskému spracovaniu, spoľahlivosti 
a technickým inováciám. Stroje značky Heidelberg 
vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových 
trhoch.  

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG 
ponúka tlačové stroje typového radu Speedmaster 
v malých formátoch (B3, B2), ale aj stroje stred-
ného formátu (B1) až 750 x 1 060 mm. Široké 
uplatnenie strojov značky Heidelberg od komer-
čnej akcidenčnej tlače až po oblasť obalového 
priemyslu je dané veľkou flexibilitou a celým 
radom ponúkaných konfigurácií, ktoré umožňujú 
ušiť tlačový stroj zákazníkovi doslova na mieru, 
a to od jednofarebného stroja až po mnohovežové 
stroje s obracačom a lakovacími jednotkami. 

Na základe úspešnej platformy produktového radu 
Speedmaster CD 102 bolo produktové portfólio 
tlačových strojov vo formáte B1 doplnené (v roku 
2010) o Speedmaster CX 102, čím bola v tom čase 
vyplnená medzera medzi CD 102 a XL 105. Pozí-
cia CX 102 s maximálnou rýchlosťou tlače 16500 
hárkov/h je z hľadiska ceny a výkonu dobrou 
voľbou pre tých, ktorí oceňujú XL technológiu, 
ale bez potreby takého vysokého výkonu, aký má 
XL 106. Maximálna rýchlosť tlače SM/CD 102 je 
15 000 hárkov/h. Vlajkovou loďou a najvýkonnej-
ším tlačovým zariadením do drupy 2012 bol stroj 
XL 105 s max. rýchlosťou tlače 18 000 hárkov/h.

105. Nová vlajková loď Speedmaster XL 106 je 
v súčasnosti najproduktívnejší tlačový stroj Heide-
lbergu, ktorý umožňuje tlačiť v obracacom móde 

Perfektne zabalený úspech.

Novou vlajkovou loďou vo formáte B1 je dnes 
Speedmaster XL 106, ktorý v premiére na drupe 
2012 nahradil vtedajšiu jednotku Speedmaster XL 
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plnou rýchlosťou až 18 000 hárkov/h. Pri novom 
stroji sa zväčšil maximálny formát potlačeného 
média na 750 x 1 060 mm (formát potlačenej 
plochy a formát tlačovej platne bol ponechaný). 
Nová verzia tlačového stroja prešla viacerými 
inováciami, čo umožnilo zvýšiť produktivitu až 
o 20 % oproti pôvodnému stroju XL 105. Vývojári 
vylepšili aj systém a spôsob umývania, čím sa 
podarilo redukovať čas tohto úkonu.

Nový rad tlačových strojov Speedmaster SX
Jedným z hlavných inovačných pilierov Heidelber-
gu po premiére na drupe 2012 je nový rad hárko-
vých ofsetových strojov Speedmaster SX, ktorý vy-
chádza konštrukčne z osvedčenej platformy strojov  
Speedmaster a je podstatne inovovaný a doplnený 
automatizačnými prvkami špičkového radu XL. 
Touto symbiózou vznikla nová výkonnostná 
kategória strojov s mimoriadnou produktivitou, ši-

rokou škálou možností opčnej výbavy a viacročnou 
preverenou koncepciou strojov s obracaním. Stroje 
SX sú dnes ponúkané vo verziách SX 52, SX 74, 
SX 102 (pre formát B3, B2 a B1) a nadväzujú 
na poslednú novinku v portfóliu tlačových strojov 
Heidelbergu, model Speedmaster CX 102, ktorý 
bol na trh uvedený na veľtrhu IPEX v roku 2010 
a ktorého sa odvtedy na svete nainštalovalo už viac 
než tisíc tlačových jednotiek. Pôvodný rad strojov 
SM ostáva v portfóliu Heidelbergu aj naďalej, ale 
už len v podobe štandardizovaných zostáv. Hei-
delberg  teraz pri každej formátovej triede strojov 
SM ponúka niekoľko štandardizovaných konfigu-
rácií strojov. Veľkou výhodou pre zákazníka je, 
že vďaka tejto úprave sú stroje Speedmaster SM 
lacnejšie a dostupnejšie. Dodajme ešte, že všetky 
stroje SM pre európsky trh sú naďalej vyrábané 
výhradne v domovskom závode v nemeckom 
Wieslochu. Pre zákazníkov tieto zmeny v portfó-

liu znamenajú, že v prípade radu SM a SX majú 
na výber buď štandardizovanú lacnejšiu a dostup-
nejšiu verziu SM, alebo inovovaný automatizovaný 
a vo vysokej miere konfigurovateľný nový rad SX.
Po minuloročnej drupe si klient môže vybrať vo 
formáte B1 stroje vo verziách: Speedmaster SM 
102, SX 102, CD 102, CX 102 a vlajkovú loď Spe-
edmaster XL 106. V portfóliu strojov najvyššieho 
radu XL ostávajú stroje: XL 75, XL 145 a XL 162.
Nové tlačové stroje formátu B1 modely SX, CX 
majú dotykové displeje okrem nakladača aj na jed-
notlivých tlačových jednotkách. Zvýšili sa obrátky 
umývania, čím sa skrátila doba umývania. Pre obe 
verzie CX 102 a SX 102 sa dá objednať ako opcia 
textilný umývač ofsetového poťahu, v štandardnom 
prevedení je kefový umývač. Pri nových strojoch sa 
zredukovali časy umývania až o 30 %. Pribudla aj 
nová verzia Perfekt JacketBlue/Transfer Jacket-
Blue – poťahov na protitlakové a transferové bubny 
(valce).

AutoPlate - systémy pre výmenu tlačových platní
• Štandardný systém AutoPlate – funguje tak, že 

sa platne menia postupne – veža za vežou.
• AutoPlate Pro – sekvenčný systém – tlačové 

platne sa menia nie naraz, ale podľa toho, v akej 
polohe je natočený príslušný cylinder.

• AutoPlate XL – funguje len pri strojoch mode-
lového radu XL tak, že všetky tlačové platne sa 
vymenia naraz. Dosahuje sa to tým, že každá 
tlačová jednotka má vlastný servo pohon.

„Energy Meter“ (meranie spotreby elektrického 
prúdu)
Znižovanie nákladov a energií je veľmi aktuálna 
problematika, hlavne ak si uvedomíme, že cena 
energií neustále rastie. Výrobcovia zariadení 
a tlačových strojov v technických manuáloch nie 
celkom jasne uvádzajú reálnu spotrebu elektriny. 
Časť výrobcov uvádza priemernú spotrebu a druhá 
časť maximálnu spotrebu elektrického prúdu. 
Heidelberg na drupe 2012 prišiel s inovatívnym 
prvkom a do vystavených tlačových strojov inštalo-
val zariadenie „Energy Meter“ (prístroj na meranie 
spotreby elektr. prúdu). 
Zariadenie „Energy Meter“ meria okamžitú 
spotrebu všetkých súčastí a príslušenstva stroja, ale 
aj napr. celkovú spotrebu energie na 1 000 hárkov. 
Namerané hodnoty sa zobrazujú priamo na obra-
zovke WallScreen Prinect Press Center. Tlačiarne 
tak môžu využiť tieto merania na analýzu spotreby 
energie a následne môžu prijať vhodné opatrenia 
na zníženie odberu elektrického prúdu. Zariadenie 

„Energy Meter“ sa dodáva ako opcia ku všetkým 
tlačovým strojom Heidelberg okrem radu SM 
52/74.

Prinect Inspection Control s integrovaným inkjeto-
vým systémom
Zaujímavým riešením bol na drupe 2012 vybavený 
tlačový stroj Speedmaster XL 106-6+LYYL (6-fa-
rebka s dvoma lakmi) určený na produkciu obalov. 
Stroj mal okrem inšpekčného systému (Prinect 
Inspection Control), ktorý porovnáva hárok s PDF 
súborom a kontroluje kvalitu tlače, navyše integro-
vaný inkjetový systém.
Inkjetový systém sa inštaluje na poslednú tlačovú 
jednotku. Systém pozostáva z inkjetových hláv 
(môže ich byť až 12 kusov), ktoré sa inštalujú 
podľa počtu úžitkov na hárku. Úlohou tohto systé-
mu (riešenia) je dotlačiť na každý úžitok jedinečný 
kód alebo jedinečné číslo, ktoré sa mení (využitie 
napr. pre lotérie a hry). Druhý spôsob využitia 
tohto systému je označiť, resp. zničiť už vytlačený 
čiarový kód na úžitku, ak uvedený hárok, resp. úži-
tok označil inšpekčný systém za zlý. Tento spôsob 
zničenia alebo označenia zlého úžitku na hárku je 
pri ďalšom spracovaní v postpresse identifikovaný 
opäť inšpekčným systémom zariadenia (napr. 
Diana X 80/X 115 lepička škatuliek) a zlý úžitok je 
automatický vyradený z ďalšieho spracovania.

Prinect - ucelené workflowod Heidelbergu
Heidelberg Prinect ponúka komplexné funkcie pre 
hospodárnu výrobu a trvalo udržateľnú správu 
dát, predovšetkým sa zameriava na optimalizáciu 
prípravných časov pre tlačové stroje a dokončo-
vacie technológie v postpresse s cieľom znižovať 
výrobné náklady. Systém Prinect je modulárny 
a pozostáva z desiatok aplikácií, ktoré sa podľa 
nasadenia dajú rozdeliť na riešenia pre manažment 
zákaziek, riadenie produkcie a správu farieb. Sys-
tém Prinect má okrem týchto modulov aj integro-
vaný informačný systém MIS (Manager informati-
on System), ktorý zahŕňa riešenia pre kalkulácie, 
plánovanie výroby, záznamy dát z produkcie až 
po fakturáciu a konečné účtovanie.

Prinect Business Manager
V roku 2011 kúpil Heidelberg belgickú softvé-
rovú firmu CERM, ktorá vyvinula vlastný MIS 
(Manager Information System). Tento softvér 
Heidelberg implementoval do systému Prinect 
(verzia2011/2012), a tým nahradil dovtedy použí-

vaný modul Prinance. Nové riešenie sa postupne 
zavádza po celom svete pod obchodným názvom 
Prinect Business Manager. Tento nový softvér 
Prinect Business Manager má široké spektrum 
využitia a je ideálny pre rôzne veľké tlačiarne. 
Integrácia dát aplikácií z Business Prinectu 
do prostredia Produktion Prinectu (JDF/JMF) 
zlepšuje transparentnosť a značne zjednodušuje 
spracovanie dát, čo pomáha lepšie plánovať úlohy 
a obchodné prípady. Výhodou je, že plánovanie, 
kalkulácie a výrobné dáta jednotlivých oddelení 
(prepress, press, a postpress) sú k dispozícii v rov-
nakom systéme na nahliadnutie takmer v reálnom 
čase. Existujúci užívatelia Prinect riešenia MIS Pri-
nance budú podporovaní aj v budúcnosti. Vďaka 
akvizícii CERM majú títo zákazníci možnosť 
upgradu na systém Prinect Business Manager.

Na záver
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG, 

prezentuje celosvetovo svoje výrobky pod heslom 
HEI Performance – HEI Value (špičková kvali-
ta – špičková hodnota), hlavnou témou a cieľom 
Heidelbergu pre budúcnosť, ale aj súčasnosť, sú 
produktivita a vysoká efektivita produkcie spojené 
s ekologickou šetrnosťou. V praxi sa tento prístup 
prejavuje zvýšenou výkonnosťou strojov, úspo-
rou materiálov a energií, skrátením prípravných 
časov, znižovaním odpadov či nižšou ekologickou 
záťažou výroby.
Úplne na záver informujeme o najnovšej atypickej 
konfigurácii tlačového stroja Speedmaster XL 106.
http://www.uk.heidelberg.com/www/html/en/
content/articles/news_events/2013/130226_che-
sapeake http://www.printweek.com/Business/
article/1173053/record-breaking-b1-press-arrives-
chesapeake/

Anglická spoločnosť Chesapeake, ktorá sa 
zaoberá výrobou kreatívnych obalov pre kozme-
tiku, značkové alkoholické nápoje a iné značkové 
tovary, v apríli tohto roku nainštalovala najdlhší 
stroj Speedmaster XL 106 vyrobený v Heidelbergu 
na svete. Speedmaster XL 106 má neuveriteľných 
17 tlačových jednotiek a je postavený pre (in-line / 
Perfector) obojstrannú tlač. 
Z toho desať jednotiek je určených pre tlač, tri 
jednotky pre lakovanie a štyri sušiace jednotky. 
Lakovacie veže sú inštalované pred i po tlačových 
jednotkách z dôvodu, aby počas in-line procesu 
mohli aplikovať matný, lesklý a perleťový efekt 
na vonkajšej, ale aj vnútornej strane obalu. Tento 
stroj navyše disponuje najmodernejšími systémami 
a funkciami, ako je „autoplay XL“ systém pre auto-
matickú výmenu tlačových platní a logistikou pre 
plne automatizovanú manipuláciu s materiálom. 
Svojou konfiguráciou tento stroj uspokojí súčasné 
aj budúce požiadavky majiteľov a hlavne klientov. 

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg Druckmaschine AG
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plnou rýchlosťou až 18 000 hárkov/h. Pri novom 
stroji sa zväčšil maximálny formát potlačeného 
média na 750 x 1 060 mm (formát potlačenej 
plochy a formát tlačovej platne bol ponechaný). 
Nová verzia tlačového stroja prešla viacerými 
inováciami, čo umožnilo zvýšiť produktivitu až 
o 20 % oproti pôvodnému stroju XL 105. Vývojári 
vylepšili aj systém a spôsob umývania, čím sa 
podarilo redukovať čas tohto úkonu.

Nový rad tlačových strojov Speedmaster SX
Jedným z hlavných inovačných pilierov Heidelber-
gu po premiére na drupe 2012 je nový rad hárko-
vých ofsetových strojov Speedmaster SX, ktorý vy-
chádza konštrukčne z osvedčenej platformy strojov  
Speedmaster a je podstatne inovovaný a doplnený 
automatizačnými prvkami špičkového radu XL. 
Touto symbiózou vznikla nová výkonnostná 
kategória strojov s mimoriadnou produktivitou, ši-

rokou škálou možností opčnej výbavy a viacročnou 
preverenou koncepciou strojov s obracaním. Stroje 
SX sú dnes ponúkané vo verziách SX 52, SX 74, 
SX 102 (pre formát B3, B2 a B1) a nadväzujú 
na poslednú novinku v portfóliu tlačových strojov 
Heidelbergu, model Speedmaster CX 102, ktorý 
bol na trh uvedený na veľtrhu IPEX v roku 2010 
a ktorého sa odvtedy na svete nainštalovalo už viac 
než tisíc tlačových jednotiek. Pôvodný rad strojov 
SM ostáva v portfóliu Heidelbergu aj naďalej, ale 
už len v podobe štandardizovaných zostáv. Hei-
delberg  teraz pri každej formátovej triede strojov 
SM ponúka niekoľko štandardizovaných konfigu-
rácií strojov. Veľkou výhodou pre zákazníka je, 
že vďaka tejto úprave sú stroje Speedmaster SM 
lacnejšie a dostupnejšie. Dodajme ešte, že všetky 
stroje SM pre európsky trh sú naďalej vyrábané 
výhradne v domovskom závode v nemeckom 
Wieslochu. Pre zákazníkov tieto zmeny v portfó-

liu znamenajú, že v prípade radu SM a SX majú 
na výber buď štandardizovanú lacnejšiu a dostup-
nejšiu verziu SM, alebo inovovaný automatizovaný 
a vo vysokej miere konfigurovateľný nový rad SX.
Po minuloročnej drupe si klient môže vybrať vo 
formáte B1 stroje vo verziách: Speedmaster SM 
102, SX 102, CD 102, CX 102 a vlajkovú loď Spe-
edmaster XL 106. V portfóliu strojov najvyššieho 
radu XL ostávajú stroje: XL 75, XL 145 a XL 162.
Nové tlačové stroje formátu B1 modely SX, CX 
majú dotykové displeje okrem nakladača aj na jed-
notlivých tlačových jednotkách. Zvýšili sa obrátky 
umývania, čím sa skrátila doba umývania. Pre obe 
verzie CX 102 a SX 102 sa dá objednať ako opcia 
textilný umývač ofsetového poťahu, v štandardnom 
prevedení je kefový umývač. Pri nových strojoch sa 
zredukovali časy umývania až o 30 %. Pribudla aj 
nová verzia Perfekt JacketBlue/Transfer Jacket-
Blue – poťahov na protitlakové a transferové bubny 
(valce).

AutoPlate - systémy pre výmenu tlačových platní
• Štandardný systém AutoPlate – funguje tak, že 

sa platne menia postupne – veža za vežou.
• AutoPlate Pro – sekvenčný systém – tlačové 

platne sa menia nie naraz, ale podľa toho, v akej 
polohe je natočený príslušný cylinder.

• AutoPlate XL – funguje len pri strojoch mode-
lového radu XL tak, že všetky tlačové platne sa 
vymenia naraz. Dosahuje sa to tým, že každá 
tlačová jednotka má vlastný servo pohon.

„Energy Meter“ (meranie spotreby elektrického 
prúdu)
Znižovanie nákladov a energií je veľmi aktuálna 
problematika, hlavne ak si uvedomíme, že cena 
energií neustále rastie. Výrobcovia zariadení 
a tlačových strojov v technických manuáloch nie 
celkom jasne uvádzajú reálnu spotrebu elektriny. 
Časť výrobcov uvádza priemernú spotrebu a druhá 
časť maximálnu spotrebu elektrického prúdu. 
Heidelberg na drupe 2012 prišiel s inovatívnym 
prvkom a do vystavených tlačových strojov inštalo-
val zariadenie „Energy Meter“ (prístroj na meranie 
spotreby elektr. prúdu). 
Zariadenie „Energy Meter“ meria okamžitú 
spotrebu všetkých súčastí a príslušenstva stroja, ale 
aj napr. celkovú spotrebu energie na 1 000 hárkov. 
Namerané hodnoty sa zobrazujú priamo na obra-
zovke WallScreen Prinect Press Center. Tlačiarne 
tak môžu využiť tieto merania na analýzu spotreby 
energie a následne môžu prijať vhodné opatrenia 
na zníženie odberu elektrického prúdu. Zariadenie 

„Energy Meter“ sa dodáva ako opcia ku všetkým 
tlačovým strojom Heidelberg okrem radu SM 
52/74.

Prinect Inspection Control s integrovaným inkjeto-
vým systémom
Zaujímavým riešením bol na drupe 2012 vybavený 
tlačový stroj Speedmaster XL 106-6+LYYL (6-fa-
rebka s dvoma lakmi) určený na produkciu obalov. 
Stroj mal okrem inšpekčného systému (Prinect 
Inspection Control), ktorý porovnáva hárok s PDF 
súborom a kontroluje kvalitu tlače, navyše integro-
vaný inkjetový systém.
Inkjetový systém sa inštaluje na poslednú tlačovú 
jednotku. Systém pozostáva z inkjetových hláv 
(môže ich byť až 12 kusov), ktoré sa inštalujú 
podľa počtu úžitkov na hárku. Úlohou tohto systé-
mu (riešenia) je dotlačiť na každý úžitok jedinečný 
kód alebo jedinečné číslo, ktoré sa mení (využitie 
napr. pre lotérie a hry). Druhý spôsob využitia 
tohto systému je označiť, resp. zničiť už vytlačený 
čiarový kód na úžitku, ak uvedený hárok, resp. úži-
tok označil inšpekčný systém za zlý. Tento spôsob 
zničenia alebo označenia zlého úžitku na hárku je 
pri ďalšom spracovaní v postpresse identifikovaný 
opäť inšpekčným systémom zariadenia (napr. 
Diana X 80/X 115 lepička škatuliek) a zlý úžitok je 
automatický vyradený z ďalšieho spracovania.

Prinect - ucelené workflowod Heidelbergu
Heidelberg Prinect ponúka komplexné funkcie pre 
hospodárnu výrobu a trvalo udržateľnú správu 
dát, predovšetkým sa zameriava na optimalizáciu 
prípravných časov pre tlačové stroje a dokončo-
vacie technológie v postpresse s cieľom znižovať 
výrobné náklady. Systém Prinect je modulárny 
a pozostáva z desiatok aplikácií, ktoré sa podľa 
nasadenia dajú rozdeliť na riešenia pre manažment 
zákaziek, riadenie produkcie a správu farieb. Sys-
tém Prinect má okrem týchto modulov aj integro-
vaný informačný systém MIS (Manager informati-
on System), ktorý zahŕňa riešenia pre kalkulácie, 
plánovanie výroby, záznamy dát z produkcie až 
po fakturáciu a konečné účtovanie.

Prinect Business Manager
V roku 2011 kúpil Heidelberg belgickú softvé-
rovú firmu CERM, ktorá vyvinula vlastný MIS 
(Manager Information System). Tento softvér 
Heidelberg implementoval do systému Prinect 
(verzia2011/2012), a tým nahradil dovtedy použí-

vaný modul Prinance. Nové riešenie sa postupne 
zavádza po celom svete pod obchodným názvom 
Prinect Business Manager. Tento nový softvér 
Prinect Business Manager má široké spektrum 
využitia a je ideálny pre rôzne veľké tlačiarne. 
Integrácia dát aplikácií z Business Prinectu 
do prostredia Produktion Prinectu (JDF/JMF) 
zlepšuje transparentnosť a značne zjednodušuje 
spracovanie dát, čo pomáha lepšie plánovať úlohy 
a obchodné prípady. Výhodou je, že plánovanie, 
kalkulácie a výrobné dáta jednotlivých oddelení 
(prepress, press, a postpress) sú k dispozícii v rov-
nakom systéme na nahliadnutie takmer v reálnom 
čase. Existujúci užívatelia Prinect riešenia MIS Pri-
nance budú podporovaní aj v budúcnosti. Vďaka 
akvizícii CERM majú títo zákazníci možnosť 
upgradu na systém Prinect Business Manager.

Na záver
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG, 

prezentuje celosvetovo svoje výrobky pod heslom 
HEI Performance – HEI Value (špičková kvali-
ta – špičková hodnota), hlavnou témou a cieľom 
Heidelbergu pre budúcnosť, ale aj súčasnosť, sú 
produktivita a vysoká efektivita produkcie spojené 
s ekologickou šetrnosťou. V praxi sa tento prístup 
prejavuje zvýšenou výkonnosťou strojov, úspo-
rou materiálov a energií, skrátením prípravných 
časov, znižovaním odpadov či nižšou ekologickou 
záťažou výroby.
Úplne na záver informujeme o najnovšej atypickej 
konfigurácii tlačového stroja Speedmaster XL 106.
http://www.uk.heidelberg.com/www/html/en/
content/articles/news_events/2013/130226_che-
sapeake http://www.printweek.com/Business/
article/1173053/record-breaking-b1-press-arrives-
chesapeake/

Anglická spoločnosť Chesapeake, ktorá sa 
zaoberá výrobou kreatívnych obalov pre kozme-
tiku, značkové alkoholické nápoje a iné značkové 
tovary, v apríli tohto roku nainštalovala najdlhší 
stroj Speedmaster XL 106 vyrobený v Heidelbergu 
na svete. Speedmaster XL 106 má neuveriteľných 
17 tlačových jednotiek a je postavený pre (in-line / 
Perfector) obojstrannú tlač. 
Z toho desať jednotiek je určených pre tlač, tri 
jednotky pre lakovanie a štyri sušiace jednotky. 
Lakovacie veže sú inštalované pred i po tlačových 
jednotkách z dôvodu, aby počas in-line procesu 
mohli aplikovať matný, lesklý a perleťový efekt 
na vonkajšej, ale aj vnútornej strane obalu. Tento 
stroj navyše disponuje najmodernejšími systémami 
a funkciami, ako je „autoplay XL“ systém pre auto-
matickú výmenu tlačových platní a logistikou pre 
plne automatizovanú manipuláciu s materiálom. 
Svojou konfiguráciou tento stroj uspokojí súčasné 
aj budúce požiadavky majiteľov a hlavne klientov. 

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg Druckmaschine AG
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Spoločnosť Heidelberg Druckmaschinen AG 
bola založená v roku 1850 a  viac ako jeden a pol 
storočia je priekopníkom a trvalým partnerom 
polygrafického priemyslu. Heidelberg produkuje 
vysoko kvalitnú a trvalú hodnotu, a to hlavne vďaka 
dokonalému dielenskému spracovaniu, spoľahlivosti 
a technickým inováciám. Stroje značky Heidelberg 
vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových 
trhoch.  

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG 
ponúka tlačové stroje typového radu Speedmaster 
v malých formátoch (B3, B2), ale aj stroje stred-
ného formátu (B1) až 750 x 1 060 mm. Široké 
uplatnenie strojov značky Heidelberg od komer-
čnej akcidenčnej tlače až po oblasť obalového 
priemyslu je dané veľkou flexibilitou a celým 
radom ponúkaných konfigurácií, ktoré umožňujú 
ušiť tlačový stroj zákazníkovi doslova na mieru, 
a to od jednofarebného stroja až po mnohovežové 
stroje s obracačom a lakovacími jednotkami. 

Na základe úspešnej platformy produktového radu 
Speedmaster CD 102 bolo produktové portfólio 
tlačových strojov vo formáte B1 doplnené (v roku 
2010) o Speedmaster CX 102, čím bola v tom čase 
vyplnená medzera medzi CD 102 a XL 105. Pozí-
cia CX 102 s maximálnou rýchlosťou tlače 16500 
hárkov/h je z hľadiska ceny a výkonu dobrou 
voľbou pre tých, ktorí oceňujú XL technológiu, 
ale bez potreby takého vysokého výkonu, aký má 
XL 106. Maximálna rýchlosť tlače SM/CD 102 je 
15 000 hárkov/h. Vlajkovou loďou a najvýkonnej-
ším tlačovým zariadením do drupy 2012 bol stroj 
XL 105 s max. rýchlosťou tlače 18 000 hárkov/h.

105. Nová vlajková loď Speedmaster XL 106 je 
v súčasnosti najproduktívnejší tlačový stroj Heide-
lbergu, ktorý umožňuje tlačiť v obracacom móde 

Perfektne zabalený úspech.

Novou vlajkovou loďou vo formáte B1 je dnes 
Speedmaster XL 106, ktorý v premiére na drupe 
2012 nahradil vtedajšiu jednotku Speedmaster XL 

 

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. 

Inovácia inšpiruje inováciu. Nový Speedmaster CX 102 zjednocuje inovatívne, technické 

riešenia technológie stroja Speedmaster XL 105 s úspešným tlačovým strojom Speedmaster 

CD 102. Výsledkom je špičkový, moderný stroj, ktorý s mimoriadne krátkymi prípravnými 

časmi a maximálnou rýchlosťou 16.500 hárkov za hodinu je najlepšie vybavený pre 

rastúce požiadavky zákazníkov. Prebudila sa vo Vás zvedavosť? 

Viac sa dozviete na  www.heidelberg.com
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