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   Böttcher – Inovačná firma 
• Inovačný proces sa v ideálnom prípade skladá z troch etáp, v rámci ktorých je inovácia 

navrhnutá, realizovaná a šírená do priestoru.  
 
 

Inovácie 

Procesné 
inovácie 

Technologické  Organizačné  

Produktové 
inovácie 

Výrobky  Služby 



Systém inovácií made in Böttcher   

      prvá etapa               druhá etapa           tretia etapa  

      Spätná väzba  obchod  - výskum 



Najdôležitejšie inovácie  
• Výroba a inovovanie sleevs technológie orientácia hlavne na flexografiu 

• Výroba nových gumových zmesí 

• Digitálna tlač 

• Zameranie sa na obaly Vita produkty – tlač obalov 

• Polakované valce – Pro Aqualis, Black Peral, Pro Colora, Gold Peral 

• Polyuretán – rotačný spôsob 

• Výroba GFK valcov 
                    
 

 
 



 
   Inovačné doby – doba od objavu po využitie 

Fotografia                 1728 – 1840                     112 rokov 

Parná lokomotíva     1760 – 1845                     85 rokov 

Telefón                     1820 – 1876                      56 rokov 

Rádio                        1870 – 1905                      35 rokov 

Radar                        1925 – 1940                      15 rokov 

Tranzistor                 1948 – 1953                         5 rokov 

Solárny článok         1953  – 1956                        3 roky 

Pevné pamäte           1980  - 1982                         2 roky  
  



Vývoj a inovácie  
 

 
•   Budova vývoja  
 
•   Centrum kvality  a štandartov ISO        

  Kolín nad Rýnom 
 
•   Administratívna budova firmy 
 

•   Najväčší výrobca pogumovaných valcov na svete 
 

•  Najautomatizovanejšia výroba valcov na svete  



Böttcher-
skúšobný prístroj 
na určovanie 
dynamických 
vlastností gumy  



Technológia výroby gumy  

•Gumové zmesi je možné skonštruovať tak, aby spĺňali všetky očakávania  i 
tých najnáročnejších zákazníkov. 
 

•Každý rok sa vyvinie v laboratóriách asi 3.000 receptúr. 
 

•300 gumových zmesí sa testuje dôkladnejšie a z toho 30 nových sa dostáva 
do výroby. 
 
•Laboratórium disponuje rôznymi prístrojmi. Niektoré sú bežne dostupné a 
niektoré vyrobene na mieru. 



30 Shore A 80 Shore A 

Polymer 

vypĺňače & 
pigmenty 

zmekčovače 

ostatné látky  

vulkanizátory 

Technológia výroby gumy 

Rýchla metóda na zmeranie tvrdosti 
gumy 



  Bude mať polygrafia problémy? 



Böttcher a digitálne technológie 



Sleevs  – technológia vhodná pre rôzne použitia  

Trň 

Conic Sleeves  

Válec 



Sleevs  – priame gravírovanie  
 



    Polakované valce a špeciálne povrchy 

• Pro Colora 
• Pro Aqualis 
• Gold Peral 
• Black Peral 



PU - rotačné nanášanie polyuretánu 

Najmodernejší proces výroby polyuretánu rotačným spôsobom. 



PU – a Sleevs technológia 



Úplne nová  vrstva laminátu   

CFK- hriadele s Böttcher- ochrannou vrstvou 



CFK- hriadele s ochrannou vrstvou  

 



Nová metóda na opravu  sediel ložísk 



Nové metódy na opravy sediel ložísk  



Vývoj obratu Böttcher východná Európa  
 2000 - 2011  



   Výstava Drupa 2012 

• 75 000 návštevníkov menej ako v roku 2008  

• Nemecko 2000 -  2011 stratila polygrafia 3 900 firiem (61 000 pracovníkov) 

• Podobný trend je v celej Európe a USA 

• Dupu 2012 navštívilo 314 500 odborníkov z viac ako 130 krajín sveta  

• 15 000 odborníkov z Indie – druhé miesto po Nemecku 

• Ohromný nástup digitálnych technológií 

• 40 % návštevníkov uviedlo, že sa zaujímajú o digitálne technológie 

• Výrobcovia ofsetových strojov predstavili „svadby z rozumu“   

  

 



   Kam kráčaš Polygrafia ? 

Úspešní ľudia riešia veci ktoré môžu ovplyvniť 

a neriešia veci ktoré ovplyvniť nemôžu.  

Potom im ostane veľa energie na riešenie záležitostí,  

ktoré môžu a musia sami ovplyvňovať. 

 

Ivo Toman 



Životný cyklus produktu 



Aké hlavné zmeny sa udiali v polygrafickom 
priemysle  od roku 1990 ? 

• Zánik remesla knihtlačiar 
• Zánik remesla reprodukčný grafik 
• Zánik remesla sadzač 
• Zánik remesla montážnik 
• Zánik remesla kopista tlačových platni 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hlavným „vinníkom“ je nástup počítačov ! 

• Zánik remesla kníhtlačiar 
• Zánik remesla sadzač 
• Zánik remesla reprodukčný grafik 
• Zánik remesla montážnik 
• Zánik remesla kopista tlačových platni 
  

 
 
 
 
 
 
 



Nikto z nás nie je schopný svetový trend  

 v polygrafickom priemysle zastaviť  

 jediné čo môžeme urobiť je tomuto trendu  

prispôsobiť  sa ! 



Ďakujem   
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