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Muller Martini je nezávislým rodinným 

podnikem s globální přítomností od r. 1946.

Muller Martini. Strong Presence.

Jsme jedničkou na trhu z hlediska vývoje a výroby průmyslových 

systémových řešení pro polygrafický průmysl s vlastními prodejními a 

servisními společnostmi na všech důležitých trzích na celém světě.

Jsme silným partnerem pro polygrafický trh současnosti i budoucnosti.



Zpracování tiskovin:  

■ RIMA-SYSTEM    ■ Solema ■ Sitma

Tisk:

■ Hewlett-Packard     ■ Xerox     ■ Canon Océ     ■ Hunkeler     ■ Kodak ■ Ryobi

Muller Martini. Strong Partnerships.



Základní portfolio výrobků Müller Martini

Drátošičky

Výroba měkké vazby

Expediční systémy

Výroba digitálních knih

Systémy na tuhou vazbu

Rotační tiskové stroje



Drátošičky

► Presto II

► Primera

► Primera 160

► Tempo 220



Plates Print Fold Stock Feed Gather
Stitch/ 
Trim

Pack/
Ship

Kompletní proces časopisu tištěného ofsetem:

opakuje se pro každý arch

Video ukazující proces výroby ofsetové tiskoviny v drátošičce:

Srovnání procesů: ofsetový a digitální tisk



PDF Print Feed Gather
Stitch / 
Trim

Pack/
Ship

Srovnání procesů: ofsetový a digitální tisk

Kompletní proces digitálně tištěného časopisu:

Video ukazující proces výroby digitálně natištěných archů v drátošičce:
► Dá se použít stejná drátošička jako u konvenčních produktů, stačí ji rozšířit o nakladač 

plochého stohu, kapsový skládací stroj (zvláštní příslušenství) a skládací stroj s drážkovým 

lomem.

► Sledování archů a produktů probíhá na základě čárového kódu na každém archu.



Vhodná konfigurace pro každého zákazníka

Vkládání digitálně natištěné dráhy na roli



Výroba měkké vazby

► Amigo

► Pantera 

► Alegro

► Bolero

► Corona



Systém monitorování lepidla AMS (Adhesive Monitoring System)

► Monitorování lepidla AMS

► Terénní test u společností 

Schlüter (DE) a Scherrer (CH)

► Detekce úplnosti a tloušťky 

nánosu lepidla

► U nových strojů Alegro, Bolero, 

Corona integrované do řízení 

linky

► Při dovybavení strojů Acoro, 

Bolero, Corona samostatná

obsluha a ovládání

► Dodávky možné od 4Q 2013



Granit

Nový trojřez od Müller Martini

Prvotřídní výsledky díky 

technologii SmartPress



Vynikající kvalita řezu

Granit Highlights



Mnohostranné použití

Granit Highlights

Maximální hospodárnost a 

možnost propojení do sítě
Nárůst produktivity díky dílčí 

investici

Nárůst efektivity použitím jako 

samostatný stroj

Nejvyšší kvalita řezu pro 

tuhou vazbu



Expediční systémy

EM Alphaliner, 18‟000 c/h  

EM FlexLiner, 30‟000 c/h

EM ProLiner, 45‟000 c/h



Digitální výroba knih (Sigma Line)

Digitální tiskařský stroj

SigmaFolder

- skládací stroj

SigmaCollator

- snášecí stroj

SigmaControl

SigmaBinder -

stroj na lepenou 

vazbu

SigmaTower -

chladicí věž

SigmaTrimmer - ořez

Odvíjení



Digitální výroba knih (Sigma Line)
Max. 8 stran do 20„„

Max. 16 stran do 20„„

Max. 16 stran do 30„„

Max. 20 stran do 30„„

Max. 20 stran do 42„„

Max. 32 stran do 42„„

Max. 40 stran do 60„„

Max. 2 x 16 stran do 60„„



Systémy na výrobu tuhé vazby



Folie 18 / 27.06.2014 /

Systémy na výrobu tuhé vazby

Nový Diamant MC Digital

► Nejefektivnější výroba 
malých nákladů

► Plně automatický

► Sekvenční přestavba nezávislá 
na formátu probíhající na 
základě čárových kódů



Folie 19 / 27.06.2014 /

Systémy na výrobu tuhé vazby

Ventura MC 160

► “Vstupní úroveň” 160 cyklů/min 

sešívací stroj

► Nejmodernější koncept pohonu

Motion Control

► Kvalita sešívání podobná našemu 

stroji Ventura MC

► Atraktivní cena k dalšímu zvýšení 

konkurenceschopnosti

► Stroj bude uveden na trh ve 

čtvrtém čtvrtletí r. 2014



Folie 20 / 27.06.2014 /

Müller Martini. Příběhy úspěchu se zvýšením hodnoty produktu.

Ventura MC 

► Argument otevírající zavřené 

dveře – zákazníci tuto možnost 

vysoce oceňují, protože to je 

něco nového v procesu sešívání

► Zajímavé pro výrobu tuhé i měkké 

vazby

► 13 prodaných strojů od uvedení 

na trh, 3 dovybavení

► Zvýšení hodnoty, další vlastností 

bude možnost plnit stroj ručně 

kvůli výrobě vzorků.



Rotační tiskové stroje

►Concepta 520

►Alprinta 520 a 740

►VSOP 520 a 850



Nové trendy v polygrafii - Augmented Reality (AR)

►Celosvětově vydává Ikea svůj katalog výrobků v nákladu 210 mil. 
kusů. 
I přes rozmach elektronických médií jde Ikea cestou tradičních   
katalogů s podporou AR

►V roce 2012 použilo 42 mil. zákazníků AR u Ikea 

►Obrat Apps a servisu kolem AR bude v roce 2014 kolem 1 
miliardy €, v roce 2015 by měl být obrat dvojnásobný

►V Německu bylo v roce 2011 nakladatelství Bauer Media s AR v 
tištěných médiích první, dnes se v Německu za 1 měsíc vytiskne 
přes 10 mil. časopisů s AR



Nové trendy v polygrafii - Augmented Reality (AR)

► http://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw



Nové trendy v polygrafii - Augmented Reality (AR)

► http://www.youtube.com/watch?v=pJURQLsKH8w

► http://www.youtube.com/watch?v=otwte46cNEQ

► http://www.youtube.com/watch?v=gTU73_i8AOg

► http://www.youtube.com/watch?v=Y5ywMb6SeGc

► http://www.youtube.com/watch?v=mUuVvY4c4-A
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Your strong partner.

Děkuji za Vaši pozornost.


