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Technológia Anicolor prináša efektívne riešenie pre malé zákazky?!

1311 / 

Spoloènosś Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg) je tradièným, stabilným a technologic-
ky zameraným výrobcom, orientovaným na inovatív-
ne produkty a služby najvyššej kvality. Každý svoj 
produkt vyvíja s cie¾om posilòovaś úspešnosś svojich 
zákazníkov. Produkty Heidelbergu pokrývajú celé 
pole aplikácií hárkovej ofsetovej tlaèe vysokej kvali-
ty, od riadenia zákaziek a predtlaèovej prípravy, cez 
tlaè až po dokonèujúce spracovanie. Ponúkané port-
fólio produktov má za cie¾ zvyšovanie produktivity, 
flexibility a kvality, èo sú faktory, ktoré sa podie¾ajú 
na spokojnosti zákazníkov.

So stále klesajúcim celkovým množstvom tlaèe 
jednotlivých tlaèových zákaziek musia výrobco-
via ofsetových hárkových tlaèových strojov riešiś 
problém, ako výrobu na týchto strojoch èo najviac 
zefektívniś. Cie¾om týchto riešení je úspora mate-
riálu a pochopite¾ne tiež skrátenie èasov tlaèovej 
prípravy. 

Technológia Anicolor
Jedno z ponúkaných riešení Heidelbergu ako dosiah-
nuś efektivitu pri tlaèi nízkoobjemových zákaziek 
je technológia krátkeho bezzónového farebníka Ani-
color. Aniloxová technológia je známa pomerne dl-
ho a na trhu je prakticky už od roku 1930. Väèši-
nou je využívaná na zariadeniach pre flexotlaè a of-
setovú rotaènú tlaè. Heidelberg túto technológiu 
už ve¾a rokov používa aj vo svojich lakovacích jed-
notkách. Práve táto technológia bola prepracovaná
 a využitá  pri novom systéme farebníka Anicolor. 

Heidelberg Speedmaster SX 52 Anicolor
Technológia Anicolor vo formáte 35 cm x 50 cm sa 
teší úspechu na trhu už od roku 2006, keï spoloè-
nosś Heidelberger Druckmaschinen AG predstavi-
la túto inovatívnu technológiu na ve¾trhu IPEX.
Od tohto èasu sa tlaèový stroj Speedmaster SX 52
so systémom Anicolor osvedèil ako perfektný dopl-
nok k digitálnej tlaèi. Celosvetovo sa systém v tla-
èiaròach osvedèil a pevne etabloval vïaka vysokej
kvalite výslednej tlaèe. Systém Anicolor je dodáva-
ný ako volite¾né príslušenstvo k strojom Speedmas-
ter SX 52. Tlaèové stroje s farebníkmi Anicolor sú
vhodné ako pre etablované, tak aj pre zaèínajúce, 
ale predovšetkým pre tlaèiarne, kde je kladený 
dôraz na rýchlu zmenu zákaziek a menšie náklady. 
Vïaka výkonu 15 000 hárkov/h, širokému spektru 
hrúbky potláèaného materiálu (0,03 až 0,6 mm), 
štvorfarbovým až desaśfarbovým modelom, lakova-
cím agregátom a obracaèom sú tieto stroje ve¾mi 

mom (vodou) chladenia temperovania farebníkov 
a vlhèením Alcolor systém Vario. Zákazníci majú 
aj možnosś vo¾by medzi variantmi pre UV ofset 
s vlhèením, bezvodý UV ofset alebo kombináciu 
oboch variantov. 

Speedmaster SX 52 Anicolor s  lakovacím agregátom
Tlaèový stroj Speedmaster SX 52 Anicolor môže 
byś v opcii vybavený lakovacím agregátom a vyso-
kým vykladaèom, ktorý obsahuje sušiace zariade-
nie DryStar Coating. Nový lakovací agregát pre 
tento tlaèový stroj je špeciálne koncipovaný pre 
celoplošné lakovanie za úèelom ochrany tlaèoviny 
alebo vytvorenia efektu lesku. Lakovací agregát 
je k dispozícii s dvoma lakovacími systémami: 
dvojvalcový systém pre èasto sa meniace nánosy 
a druhy laku a systém komorovej rakle pre presné 
definované a reprodukovate¾né nánosy laku. Zále-
ží len na zákazníkovi, ktorý lakovací systém lepšie 
vyhovuje jeho prevádzke a skladbe zákaziek. Su-
šiaci modul DryStar Coating je ovládaný priamo 
z ovládacieho pultu tlaèového stroja Prinect Press 
Center.

flexibilne konfigurovate¾né pod¾a potrieb zákazní-
kov. Nasadenie a ich efektivita je pre náklady už
od nieko¾ko sto kusov tlaèe, ale rovnako dobre zvlá-
dajú aj nieko¾kotisícové náklady, èomu pomáha ich
vysoká rýchlosś, ale predovšetkým vysoká kvalita 
a stabilita tlaèe poèas celého tlaèového procesu. 

Speedmaster SX 52 Anicolor pre tlaè UV farbami
Heidelberg ponúka tlaèový stroj Speedmaster SX 
52 s farebníkmi Anicolor aj v opcii pre tlaè s pro-
cesnými UV farbami. Tlaèiarne tak môžu využiś 
výhody technológie farebníka Anicolor a zároveò 
využívaś široké možnosti tlaèe s UV farbami. Tým-
to sa otvára aj možnosś potláèaś nesavé a špec. 
materiály, ako sú plasty, fólie, plech, a tak vytváraś 
a produkovaś špeciálne produkty (plastové karty, 
ozdobné fólie a pod.). Nespornou výhodou UV 
tlaèe je tiež vysoký lesk UV lakov a odolnosś tla-
èovín voèi oteru. Vïaka  Anicoloru a tým malému 
poètu makulatúry 15-20 hárkov je práve pri potlá-
èaní drahého plastového materiálu možné výrazne 
znížiś náklady. Tlaèový stroj Speedmaster SX 52 
Anicolor pre tlaè s UV farbami je vybavený systé-

aniloxový valec s keramickým povrchom

dva rozterové valce, 
ich pristavením sa 
zaisśuje optimálny 
nános farby

komora s farbou 
a komorová stierka, 
z ktorej je odberaná 
tlaèová farba

nava¾ovací valec

formový valec

vlhèiaci systém 
Anicolor

Heidelberg Speedmaster SX 52-4 Anicolor

noviny
pre grafický priemysel



Noviny pre grafický priemysel     11/2013

Vyššia rýchlosś a produktivita aj pre stredný formát

•Speedmaster  XL 75 Anicolor - v premiére 
na ve¾trhu drupa 2012 v Düsseldorfe spoloènosś 
Heidelberger Druckmaschinen AG predstavila 
nový tlaèový stroj Speedmaster XL verziu Anico-
lor s tlaèovými jednotkami s integrovaným sys-
témom Anicolor vo formátovej triede B2 (50 cm 
x 70 cm). Technológia „bezzónového krátkeho 
farebníka“ integrovaná do vysoko výkonného 
tlaèového stroja Speedmaster XL 75 v porovnaní 

s tlaèou s konvenèným farebníkom prináša svoje 
výhody. Prínosy a výhody technológie Anicolor 
sa dajú zhrnúś ako „90-50-50“, to znamená, že pri 
farebníkoch Anicolor dochádza až k 90 % zníženiu 
makulatúry papiera, o 50 % kratšej dobe prípravy 
a o 50 % vyššej produkcii. Speedmaster XL 75 
Anicolor môže byś dobrou vo¾bou pre zákazníkov, 
ktorí chcú dosiahnuś efektívnu výrobu vo formáte 
50 cm x 70 cm. Trvalo vysoká kvalita ofsetovej 
tlaèe a ve¾mi jednoduchá obsluha ponúka ideálne 
riešenie pre web-to-print a nízkoobjemovú tlaè, 
vrátane potlaèe obalov. Speedmaster XL 75 Anico-
lor je momentálne ponúkaný  v modifikáciách až 
s ôsmimi tlaèovými jednotkami, s lakovacou alebo 
bez lakovacej jednotky. Výkon stroja je 15-tisíc 
hárkov za hodinu a jeho sériová výroba sa zaène 
zaèiatkom roka 2014. Heidelberg plánuje ponúk-
nuś do konca roka 2014 aj stroje s obracacím zaria-
dením a UV technológiou.  

•Speedmaster XL 75 Anicolor - všetky výhody 
technológie Anicolor sú posilnené platformou 
a technickými vlastnosśami špièkového stroja 
Speedmaster XL 75. 

•Prinect Press Center – riadiaci pult ucelene 
kombinuje riadenie tlaèového stroja s dia¾kovým 
ovládaním farebnosti a sútlaèe. Pri zmene zákazky 
pomáha programové vybavenie Intellistart skrátiś 
prípravné èasy porovnaním dát o predchádzajúcej 
a novej zákazke, a tým zvýšiś produktivitu.

•Nakladaè Preset Plus – zabezpeèuje všetky prvky 
potrebné pre vedenie hárku. Automaticky nastavu-
je zadaný formát a hrúbku potláèaného materiálu. 
Integrovaný snímaè kontroluje a nastavuje výšku 
stohu a nastavenie nakladacej hlavy.

•Tlaèové jednotky – systém Anicolor a systém 
temperovania farebníkov CombiStar zabezpeèuje 
rovnaké podmienky poèas tlaèového procesu, 
a tým skracuje rozbeh zákaziek a znižuje množstvo 
makulatúry. Zároveò automatický systém výmeny 
tlaèových platní AutoPlate XL (súèasne na všet-
kých tlaèových jednotkách) výrazne skracuje 
prípravný èas. Programovo riadené umývacie za-

riadenie farebníkových valcov, ofsetového pośahu 
a tlakového valca zabezpeèuje rýchle a dôkladné 
umytie týchto komponentov.

•Vykladaè Preset Plus - je koncipovaný pre vysokú 
výkonnosś a je vybavený množstvom automatic-
kých funkcií (nastavenie formátu, vzduchu a iné). 
Jemné nastavenie parametrov vykladaèa sa robí 
na dotykovej obrazovke na ovládacom paneli vy-
kladaèa. Krátke prípravné èasy a vysoké produkè-
né rýchlosti sú zárukou efektívnej výroby.

Systém Anicolor
Základ farebníka Anicolor tvorí aniloxový rastrový 
valec. Ide o tvrdý valec s  keramickým povrchom, 
do ktorého sú laserom vypálené bunky (angl. cell). 
Bunky slúžia pre odber tlaèovej farby z farebnice 
a medzi ich základné charakteristiky patria: ve¾-
kosś, tvar, håbka buniek a uhol natoèenia rastrovej 
siete buniek. Množstvo dodávanej farby je dané 
poètom a håbkou jednotlivých buniek na aniloxo-

cím valcom farebníka. Na vytvorenie optimálneho 
nánosu farby sú k rastrovému valcu pristavené dva 
rozterové valce s boèným rozterom. Nava¾ovací 
valec farebníka má tiež ten istý priemer ako rastro-
vý a formový valec. Z nava¾ovacieho valca sa pri 
každej otáèke prenesie definované množstvo farby 
na tlaèovú platòu, ktorá je upnutá na formovom 
valci. Neprenesená farba sa vracia späś do komory 
s farbou. Tým sa farba nemôže hromadiś vo fareb-

níku, a to ani pri kompliko-
vaných zákazkách s extrém-
ne malým alebo meniacim 
sa farebným pokry tím. 
Týmto spôsobom je zaru-
èený (presne definovaný) 
odber stále rovnakého 
množstva farby, daného 
len jemnosśou, množstvom 
a ve¾kosśou buniek na po-
vrchu aniloxového valca. 
Prívod farby do komory pre 
farbu so stierkou prebieha 
pomocou poloautomatic-
kého systému Handyfill. 
Systém je inicializovaný 
od centrálneho riadiaceho 

pultu tlaèového stroja. 
Treba upozorniś, že farebník Anicolor má na roz-
diel od klasického farebníka priemery všetkých 
valcov rovnaké, neexistuje tu lízaè (duktor), a tým 
nemôže dochádzaś k žiadnemu pruhovaniu ani 
šablónovaniu. Farebník Anicolor je navyše bezzó-
nový, takže sa nemusí h¾adaś a nastavovaś optimál-
ne dávkovanie farby v jednotlivých zónach. 

Farebník v systéme Anicolor je temperovaný, 
tlaèový proces je nastavený tak, aby bez problé-
mov fungoval v rozmedzí teplôt od 20 do 45 °C. 
V tomto rozmedzí teplôt sa dá reguláciou teploty 
mierne ovplyvniś množstvo nanášanej tlaèovej 
farby. Poèas celého tlaèového procesu je meraná 
a vyhodnocovaná teplota na aniloxovom valci, 
èím je zaistený optimálny transport farby aj v prí-
padoch, keï sa teplota zvýši èi zníži. Teplota je 
ovládaná priamo z ovládacieho pultu Prinect Press 
Center. Odtia¾ je možné ovládaś teplotu nielen 
centrálne, ale tiež oddelene pre každú tlaèovú 
jednotku zvlášś. Pri zmene tlaèových farieb sa dá 
vymeniś celý systém aniloxového valca a komo-
rovej rakle, èo môže výrazne skrátiś èas prípravy 
novej zákazky. Systém umývania farebníkových 
valcov je ovládaný priamo od centrálneho riadia-

ceho pultu tlaèového stroja Prinect Press Center 
a je úplne automatizovaný. Systém Anicolor je 
inštalovaný v tlaèových strojoch Heidelberg SX 52 
/ XL 75 v kombinácii so štandardným vlhèiacim 
systémom Alcolor, ktorý na povrchu tlaèovej for-
my vytvára tenký film vlhèiaceho roztoku, a tak 
zabezpeèuje vyvážený pomer farba/voda poèas 
tlaèového procesu. Farebník Anicolor s vlhèiacim 
systémom Alcolor tak zaruèuje stabilné vyfarbenie 
v rekordne krátkom èase s minimálnou potrebou 
nastavovania.

Výhody systému Anicolor
Už z princípu svojej èinnosti ide o technológiu, 
ktorá je koncipovaná ako reprodukène stabilná, 
ktorá sa nedá ve¾mi vyviesś z rovnovážneho stavu, 
tlaè sa nedá ani prefarbiś, ani odfarbiś, odpadá 
úplne starosś o zóny deleného farebníka, èo èasto 
zaberie najväèšiu èasś tlaèového èasu. Tlaè je 
vyfarbená poèas nieko¾kých hárkov. Stabilita tlaèe 
je výnimoèná, aniloxový valec naberá stále to isté 
množstvo tlaèovej farby, a tak nehrozia nežiaduce 
posuny farebnosti poèas tlaèe. Keïže nie je po-
trebné nastavovaś jednotlivé zóny farebníka, tak sa 
prípravné èasy skracujú asi o 40% a taktiež množ-
stvo hárkov papiera, ktoré sú potrebné pre rozbeh, 
sa znižuje o 90 %.

Rentabilita 
Najviac bude asi prípadných používate¾ov zaují-
maś, èo im táto nová technológia prinesie. Ide, po-
chopite¾ne, o úspory nie iba v zmysle úspory èasu, 
ale tiež v oblasti úspory makulatúry. Najlepšie 
výsledky boli dosiahnuté pri tlaèovom stroji Hei-
delberg Speedmaster SX 52 / XL 75 s farebníkom 
Anicolor pri štvorfarbovom prevedení a náklade 
v rozsahu od 100 až 500 hárkov. Vïaka Anicoloru 
totiž dochádza k dramatickému poklesu makulatú-
ry na nieko¾ko hárkov cca. 15-20 kusov pre akcep-
tovate¾né vyfarbenie a èas prípravy novej zákazky 
sa pri skúsenej obsluhe skracuje na dobu kratšiu 
ako 7 minút. Ideálne je použitie tlaèového stroja 
s farebníkmi Anicolor v spolupráci s workflow Pri-
nect a CtP systémom. Dôležitým aspektom celej 
aplikácie je procesná kalibrácia, keïže korekcia 
vyfarbenia sa nedá robiś v tlaèovom stroji, ale musí 
byś vykonaná už pri príprave tlaèe. Výpoèet návrat-
nosti ukazuje, že na stroji s farebníkom Anicolor 
je možné v tlaèiarni získaś významné finanèné 
úspory, a to aj napriek tomu, že investièné náklady 
sú oproti konvenènému stroju Speedmaster SX 
52 / XL 75 približne o 15 % vyššie. Vïaka vyššej 

stabilite tlaèe sú hárky ak-
ceptovate¾né zákazníkom už  
po nieko¾kých kusoch a vïaka 
skráteniu èasu produkcie je 
možné zvýšiś kapacitu stroja, 
a to až o 25 % oproti konvenè-
nému tlaèovému stroju. 

Na záver
Technológia a bezzónová kon-
štrukcia farebníka Anicolor 
prináša do ofsetovej tlaèe neu-
verite¾ne krátke prípravné èasy, 
minimálne množstvo makula-
túry, vysoko stabilné vyfarbe-
nie spojené s procesnou kalib-
ráciou zaruèujúcou vynikajúcu 
kvalitu výslednej tlaèe v cene 
konkurujúcej digitálnej tlaèi. 
V Èeskej republike sú inštalo-
vané už tri stroje formátu B3 
s touto technológiou a chystajú 
sa ïalšie inštalácie. Na Slovensku 
zatia¾ nemáme zavedenú túto 
technológiu, ale v budúcom roku 
by sa to malo zmeniś a oèakáva sa 
prvá inštalácia stroja formátu B3. 
Veríme, že èoskoro budeme môcś 
priniesś informáciu o tejto prvej 
inštalácii.

Pripravil: 
František Martanèík

Zdroj: Heidelberg

Schéma tlaèového stroja Heidelberg Speedmaster SX 52-5 Anicolor s lakom, s dvoma UV medzisušièmi a s UV sušením vo vykladaèi.
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Systém komorovej rakle - Speedmaster SX 52 Anicolor

vom valci. Objem jednej bunky 
sa v technickej dokumentácii 
udáva ako (bmc). Množstvo 
buniek sa udáva podobne ako 
parameter rozlíšenia – cell 
per inch (cpi), poèet buniek 
na danú mieru (inch) úzko 
súvisí s frekvenciou tlaèového 
rastra obrazu. 

Ako to celé funguje
Rovno merný nános presne 
definovaného množstva farby 
sa dosahuje pomocou aniloxo-
vého valca s priemerom, ktorý 
zodpovedá priemeru formo-
vého valca a je umies tnený 
medzi komorou s farbou a ko-
morovou stierkou a nava¾ova-

Systém farebníka a vlhèenia „Anicolor“Systém farebníka a vlhèenia „Hycolor“

         Conventional            Anicolor

Porovnanie konvenènej farebnice so zónami a systému Anicolor (bezzónový) 
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Vyššia rýchlosś a produktivita aj pre stredný formát

•Speedmaster  XL 75 Anicolor - v premiére 
na ve¾trhu drupa 2012 v Düsseldorfe spoloènosś 
Heidelberger Druckmaschinen AG predstavila 
nový tlaèový stroj Speedmaster XL verziu Anico-
lor s tlaèovými jednotkami s integrovaným sys-
témom Anicolor vo formátovej triede B2 (50 cm 
x 70 cm). Technológia „bezzónového krátkeho 
farebníka“ integrovaná do vysoko výkonného 
tlaèového stroja Speedmaster XL 75 v porovnaní 

s tlaèou s konvenèným farebníkom prináša svoje 
výhody. Prínosy a výhody technológie Anicolor 
sa dajú zhrnúś ako „90-50-50“, to znamená, že pri 
farebníkoch Anicolor dochádza až k 90 % zníženiu 
makulatúry papiera, o 50 % kratšej dobe prípravy 
a o 50 % vyššej produkcii. Speedmaster XL 75 
Anicolor môže byś dobrou vo¾bou pre zákazníkov, 
ktorí chcú dosiahnuś efektívnu výrobu vo formáte 
50 cm x 70 cm. Trvalo vysoká kvalita ofsetovej 
tlaèe a ve¾mi jednoduchá obsluha ponúka ideálne 
riešenie pre web-to-print a nízkoobjemovú tlaè, 
vrátane potlaèe obalov. Speedmaster XL 75 Anico-
lor je momentálne ponúkaný  v modifikáciách až 
s ôsmimi tlaèovými jednotkami, s lakovacou alebo 
bez lakovacej jednotky. Výkon stroja je 15-tisíc 
hárkov za hodinu a jeho sériová výroba sa zaène 
zaèiatkom roka 2014. Heidelberg plánuje ponúk-
nuś do konca roka 2014 aj stroje s obracacím zaria-
dením a UV technológiou.  

•Speedmaster XL 75 Anicolor - všetky výhody 
technológie Anicolor sú posilnené platformou 
a technickými vlastnosśami špièkového stroja 
Speedmaster XL 75. 

•Prinect Press Center – riadiaci pult ucelene 
kombinuje riadenie tlaèového stroja s dia¾kovým 
ovládaním farebnosti a sútlaèe. Pri zmene zákazky 
pomáha programové vybavenie Intellistart skrátiś 
prípravné èasy porovnaním dát o predchádzajúcej 
a novej zákazke, a tým zvýšiś produktivitu.

•Nakladaè Preset Plus – zabezpeèuje všetky prvky 
potrebné pre vedenie hárku. Automaticky nastavu-
je zadaný formát a hrúbku potláèaného materiálu. 
Integrovaný snímaè kontroluje a nastavuje výšku 
stohu a nastavenie nakladacej hlavy.

•Tlaèové jednotky – systém Anicolor a systém 
temperovania farebníkov CombiStar zabezpeèuje 
rovnaké podmienky poèas tlaèového procesu, 
a tým skracuje rozbeh zákaziek a znižuje množstvo 
makulatúry. Zároveò automatický systém výmeny 
tlaèových platní AutoPlate XL (súèasne na všet-
kých tlaèových jednotkách) výrazne skracuje 
prípravný èas. Programovo riadené umývacie za-

riadenie farebníkových valcov, ofsetového pośahu 
a tlakového valca zabezpeèuje rýchle a dôkladné 
umytie týchto komponentov.

•Vykladaè Preset Plus - je koncipovaný pre vysokú 
výkonnosś a je vybavený množstvom automatic-
kých funkcií (nastavenie formátu, vzduchu a iné). 
Jemné nastavenie parametrov vykladaèa sa robí 
na dotykovej obrazovke na ovládacom paneli vy-
kladaèa. Krátke prípravné èasy a vysoké produkè-
né rýchlosti sú zárukou efektívnej výroby.

Systém Anicolor
Základ farebníka Anicolor tvorí aniloxový rastrový 
valec. Ide o tvrdý valec s  keramickým povrchom, 
do ktorého sú laserom vypálené bunky (angl. cell). 
Bunky slúžia pre odber tlaèovej farby z farebnice 
a medzi ich základné charakteristiky patria: ve¾-
kosś, tvar, håbka buniek a uhol natoèenia rastrovej 
siete buniek. Množstvo dodávanej farby je dané 
poètom a håbkou jednotlivých buniek na aniloxo-

cím valcom farebníka. Na vytvorenie optimálneho 
nánosu farby sú k rastrovému valcu pristavené dva 
rozterové valce s boèným rozterom. Nava¾ovací 
valec farebníka má tiež ten istý priemer ako rastro-
vý a formový valec. Z nava¾ovacieho valca sa pri 
každej otáèke prenesie definované množstvo farby 
na tlaèovú platòu, ktorá je upnutá na formovom 
valci. Neprenesená farba sa vracia späś do komory 
s farbou. Tým sa farba nemôže hromadiś vo fareb-

níku, a to ani pri kompliko-
vaných zákazkách s extrém-
ne malým alebo meniacim 
sa farebným pokry tím. 
Týmto spôsobom je zaru-
èený (presne definovaný) 
odber stále rovnakého 
množstva farby, daného 
len jemnosśou, množstvom 
a ve¾kosśou buniek na po-
vrchu aniloxového valca. 
Prívod farby do komory pre 
farbu so stierkou prebieha 
pomocou poloautomatic-
kého systému Handyfill. 
Systém je inicializovaný 
od centrálneho riadiaceho 

pultu tlaèového stroja. 
Treba upozorniś, že farebník Anicolor má na roz-
diel od klasického farebníka priemery všetkých 
valcov rovnaké, neexistuje tu lízaè (duktor), a tým 
nemôže dochádzaś k žiadnemu pruhovaniu ani 
šablónovaniu. Farebník Anicolor je navyše bezzó-
nový, takže sa nemusí h¾adaś a nastavovaś optimál-
ne dávkovanie farby v jednotlivých zónach. 

Farebník v systéme Anicolor je temperovaný, 
tlaèový proces je nastavený tak, aby bez problé-
mov fungoval v rozmedzí teplôt od 20 do 45 °C. 
V tomto rozmedzí teplôt sa dá reguláciou teploty 
mierne ovplyvniś množstvo nanášanej tlaèovej 
farby. Poèas celého tlaèového procesu je meraná 
a vyhodnocovaná teplota na aniloxovom valci, 
èím je zaistený optimálny transport farby aj v prí-
padoch, keï sa teplota zvýši èi zníži. Teplota je 
ovládaná priamo z ovládacieho pultu Prinect Press 
Center. Odtia¾ je možné ovládaś teplotu nielen 
centrálne, ale tiež oddelene pre každú tlaèovú 
jednotku zvlášś. Pri zmene tlaèových farieb sa dá 
vymeniś celý systém aniloxového valca a komo-
rovej rakle, èo môže výrazne skrátiś èas prípravy 
novej zákazky. Systém umývania farebníkových 
valcov je ovládaný priamo od centrálneho riadia-

ceho pultu tlaèového stroja Prinect Press Center 
a je úplne automatizovaný. Systém Anicolor je 
inštalovaný v tlaèových strojoch Heidelberg SX 52 
/ XL 75 v kombinácii so štandardným vlhèiacim 
systémom Alcolor, ktorý na povrchu tlaèovej for-
my vytvára tenký film vlhèiaceho roztoku, a tak 
zabezpeèuje vyvážený pomer farba/voda poèas 
tlaèového procesu. Farebník Anicolor s vlhèiacim 
systémom Alcolor tak zaruèuje stabilné vyfarbenie 
v rekordne krátkom èase s minimálnou potrebou 
nastavovania.

Výhody systému Anicolor
Už z princípu svojej èinnosti ide o technológiu, 
ktorá je koncipovaná ako reprodukène stabilná, 
ktorá sa nedá ve¾mi vyviesś z rovnovážneho stavu, 
tlaè sa nedá ani prefarbiś, ani odfarbiś, odpadá 
úplne starosś o zóny deleného farebníka, èo èasto 
zaberie najväèšiu èasś tlaèového èasu. Tlaè je 
vyfarbená poèas nieko¾kých hárkov. Stabilita tlaèe 
je výnimoèná, aniloxový valec naberá stále to isté 
množstvo tlaèovej farby, a tak nehrozia nežiaduce 
posuny farebnosti poèas tlaèe. Keïže nie je po-
trebné nastavovaś jednotlivé zóny farebníka, tak sa 
prípravné èasy skracujú asi o 40% a taktiež množ-
stvo hárkov papiera, ktoré sú potrebné pre rozbeh, 
sa znižuje o 90 %.

Rentabilita 
Najviac bude asi prípadných používate¾ov zaují-
maś, èo im táto nová technológia prinesie. Ide, po-
chopite¾ne, o úspory nie iba v zmysle úspory èasu, 
ale tiež v oblasti úspory makulatúry. Najlepšie 
výsledky boli dosiahnuté pri tlaèovom stroji Hei-
delberg Speedmaster SX 52 / XL 75 s farebníkom 
Anicolor pri štvorfarbovom prevedení a náklade 
v rozsahu od 100 až 500 hárkov. Vïaka Anicoloru 
totiž dochádza k dramatickému poklesu makulatú-
ry na nieko¾ko hárkov cca. 15-20 kusov pre akcep-
tovate¾né vyfarbenie a èas prípravy novej zákazky 
sa pri skúsenej obsluhe skracuje na dobu kratšiu 
ako 7 minút. Ideálne je použitie tlaèového stroja 
s farebníkmi Anicolor v spolupráci s workflow Pri-
nect a CtP systémom. Dôležitým aspektom celej 
aplikácie je procesná kalibrácia, keïže korekcia 
vyfarbenia sa nedá robiś v tlaèovom stroji, ale musí 
byś vykonaná už pri príprave tlaèe. Výpoèet návrat-
nosti ukazuje, že na stroji s farebníkom Anicolor 
je možné v tlaèiarni získaś významné finanèné 
úspory, a to aj napriek tomu, že investièné náklady 
sú oproti konvenènému stroju Speedmaster SX 
52 / XL 75 približne o 15 % vyššie. Vïaka vyššej 

stabilite tlaèe sú hárky ak-
ceptovate¾né zákazníkom už  
po nieko¾kých kusoch a vïaka 
skráteniu èasu produkcie je 
možné zvýšiś kapacitu stroja, 
a to až o 25 % oproti konvenè-
nému tlaèovému stroju. 

Na záver
Technológia a bezzónová kon-
štrukcia farebníka Anicolor 
prináša do ofsetovej tlaèe neu-
verite¾ne krátke prípravné èasy, 
minimálne množstvo makula-
túry, vysoko stabilné vyfarbe-
nie spojené s procesnou kalib-
ráciou zaruèujúcou vynikajúcu 
kvalitu výslednej tlaèe v cene 
konkurujúcej digitálnej tlaèi. 
V Èeskej republike sú inštalo-
vané už tri stroje formátu B3 
s touto technológiou a chystajú 
sa ïalšie inštalácie. Na Slovensku 
zatia¾ nemáme zavedenú túto 
technológiu, ale v budúcom roku 
by sa to malo zmeniś a oèakáva sa 
prvá inštalácia stroja formátu B3. 
Veríme, že èoskoro budeme môcś 
priniesś informáciu o tejto prvej 
inštalácii.

Pripravil: 
František Martanèík

Zdroj: Heidelberg

Schéma tlaèového stroja Heidelberg Speedmaster SX 52-5 Anicolor s lakom, s dvoma UV medzisušièmi a s UV sušením vo vykladaèi.
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Systém komorovej rakle - Speedmaster SX 52 Anicolor

vom valci. Objem jednej bunky 
sa v technickej dokumentácii 
udáva ako (bmc). Množstvo 
buniek sa udáva podobne ako 
parameter rozlíšenia – cell 
per inch (cpi), poèet buniek 
na danú mieru (inch) úzko 
súvisí s frekvenciou tlaèového 
rastra obrazu. 

Ako to celé funguje
Rovno merný nános presne 
definovaného množstva farby 
sa dosahuje pomocou aniloxo-
vého valca s priemerom, ktorý 
zodpovedá priemeru formo-
vého valca a je umies tnený 
medzi komorou s farbou a ko-
morovou stierkou a nava¾ova-

Systém farebníka a vlhèenia „Anicolor“Systém farebníka a vlhèenia „Hycolor“

         Conventional            Anicolor

Porovnanie konvenènej farebnice so zónami a systému Anicolor (bezzónový) 
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Papier je hodný zlata! S Anicolorom, novou, efektívnou farebníkovou technológiou 

od Heidelbergu ušetríte až 90 % makulatúry. 

Viac informácií na www.heidelberg.com/hd/anicolor.

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Novobanská 10 • 851 01 Bratislava • tel.: 02/63 81 06 30 • www.heidelberg.sk

Anicolor:
až o 90 % menej makulatúr.

21. november 2013 samostatne nepredajné

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Novobanská 10 • 851 01  Bratislava • tel.: 02/63 81 06 30
www.heidelberg.sk

Technológia Anicolor prináša efektívne riešenie pre malé zákazky?!

1311 / 

Spoloènosś Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg) je tradièným, stabilným a technologic-
ky zameraným výrobcom, orientovaným na inovatív-
ne produkty a služby najvyššej kvality. Každý svoj 
produkt vyvíja s cie¾om posilòovaś úspešnosś svojich 
zákazníkov. Produkty Heidelbergu pokrývajú celé 
pole aplikácií hárkovej ofsetovej tlaèe vysokej kvali-
ty, od riadenia zákaziek a predtlaèovej prípravy, cez 
tlaè až po dokonèujúce spracovanie. Ponúkané port-
fólio produktov má za cie¾ zvyšovanie produktivity, 
flexibility a kvality, èo sú faktory, ktoré sa podie¾ajú 
na spokojnosti zákazníkov.

So stále klesajúcim celkovým množstvom tlaèe 
jednotlivých tlaèových zákaziek musia výrobco-
via ofsetových hárkových tlaèových strojov riešiś 
problém, ako výrobu na týchto strojoch èo najviac 
zefektívniś. Cie¾om týchto riešení je úspora mate-
riálu a pochopite¾ne tiež skrátenie èasov tlaèovej 
prípravy. 

Technológia Anicolor
Jedno z ponúkaných riešení Heidelbergu ako dosiah-
nuś efektivitu pri tlaèi nízkoobjemových zákaziek 
je technológia krátkeho bezzónového farebníka Ani-
color. Aniloxová technológia je známa pomerne dl-
ho a na trhu je prakticky už od roku 1930. Väèši-
nou je využívaná na zariadeniach pre flexotlaè a of-
setovú rotaènú tlaè. Heidelberg túto technológiu 
už ve¾a rokov používa aj vo svojich lakovacích jed-
notkách. Práve táto technológia bola prepracovaná
 a využitá  pri novom systéme farebníka Anicolor. 

Heidelberg Speedmaster SX 52 Anicolor
Technológia Anicolor vo formáte 35 cm x 50 cm sa 
teší úspechu na trhu už od roku 2006, keï spoloè-
nosś Heidelberger Druckmaschinen AG predstavi-
la túto inovatívnu technológiu na ve¾trhu IPEX.
Od tohto èasu sa tlaèový stroj Speedmaster SX 52
so systémom Anicolor osvedèil ako perfektný dopl-
nok k digitálnej tlaèi. Celosvetovo sa systém v tla-
èiaròach osvedèil a pevne etabloval vïaka vysokej
kvalite výslednej tlaèe. Systém Anicolor je dodáva-
ný ako volite¾né príslušenstvo k strojom Speedmas-
ter SX 52. Tlaèové stroje s farebníkmi Anicolor sú
vhodné ako pre etablované, tak aj pre zaèínajúce, 
ale predovšetkým pre tlaèiarne, kde je kladený 
dôraz na rýchlu zmenu zákaziek a menšie náklady. 
Vïaka výkonu 15 000 hárkov/h, širokému spektru 
hrúbky potláèaného materiálu (0,03 až 0,6 mm), 
štvorfarbovým až desaśfarbovým modelom, lakova-
cím agregátom a obracaèom sú tieto stroje ve¾mi 

mom (vodou) chladenia temperovania farebníkov 
a vlhèením Alcolor systém Vario. Zákazníci majú 
aj možnosś vo¾by medzi variantmi pre UV ofset 
s vlhèením, bezvodý UV ofset alebo kombináciu 
oboch variantov. 

Speedmaster SX 52 Anicolor s  lakovacím agregátom
Tlaèový stroj Speedmaster SX 52 Anicolor môže 
byś v opcii vybavený lakovacím agregátom a vyso-
kým vykladaèom, ktorý obsahuje sušiace zariade-
nie DryStar Coating. Nový lakovací agregát pre 
tento tlaèový stroj je špeciálne koncipovaný pre 
celoplošné lakovanie za úèelom ochrany tlaèoviny 
alebo vytvorenia efektu lesku. Lakovací agregát 
je k dispozícii s dvoma lakovacími systémami: 
dvojvalcový systém pre èasto sa meniace nánosy 
a druhy laku a systém komorovej rakle pre presné 
definované a reprodukovate¾né nánosy laku. Zále-
ží len na zákazníkovi, ktorý lakovací systém lepšie 
vyhovuje jeho prevádzke a skladbe zákaziek. Su-
šiaci modul DryStar Coating je ovládaný priamo 
z ovládacieho pultu tlaèového stroja Prinect Press 
Center.

flexibilne konfigurovate¾né pod¾a potrieb zákazní-
kov. Nasadenie a ich efektivita je pre náklady už
od nieko¾ko sto kusov tlaèe, ale rovnako dobre zvlá-
dajú aj nieko¾kotisícové náklady, èomu pomáha ich
vysoká rýchlosś, ale predovšetkým vysoká kvalita 
a stabilita tlaèe poèas celého tlaèového procesu. 

Speedmaster SX 52 Anicolor pre tlaè UV farbami
Heidelberg ponúka tlaèový stroj Speedmaster SX 
52 s farebníkmi Anicolor aj v opcii pre tlaè s pro-
cesnými UV farbami. Tlaèiarne tak môžu využiś 
výhody technológie farebníka Anicolor a zároveò 
využívaś široké možnosti tlaèe s UV farbami. Tým-
to sa otvára aj možnosś potláèaś nesavé a špec. 
materiály, ako sú plasty, fólie, plech, a tak vytváraś 
a produkovaś špeciálne produkty (plastové karty, 
ozdobné fólie a pod.). Nespornou výhodou UV 
tlaèe je tiež vysoký lesk UV lakov a odolnosś tla-
èovín voèi oteru. Vïaka  Anicoloru a tým malému 
poètu makulatúry 15-20 hárkov je práve pri potlá-
èaní drahého plastového materiálu možné výrazne 
znížiś náklady. Tlaèový stroj Speedmaster SX 52 
Anicolor pre tlaè s UV farbami je vybavený systé-

aniloxový valec s keramickým povrchom

dva rozterové valce, 
ich pristavením sa 
zaisśuje optimálny 
nános farby

komora s farbou 
a komorová stierka, 
z ktorej je odberaná 
tlaèová farba

nava¾ovací valec

formový valec

vlhèiaci systém 
Anicolor

Heidelberg Speedmaster SX 52-4 Anicolor

noviny
pre grafický priemysel


