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OnsetX – další 
generace nejvýkonnějších 
UV inkjetových tiskových 
strojů Fujifilm

Modulární platforma flatbed tiskových strojů Onset se od svého uvedení stala 
nejvýkonnějším řešením pro kvalitní a přitom vysoce produktivní digitální 
UV inkjetový tisk. Nyní přichází nová generace OnsetX, která posunuje všechny 
hranice ještě mnohem dále, ať už mluvíme o výkonu, kvalitě tisku, produktivitě, 
spolehlivosti nebo možnosti plné automatizace.

Tiskový systém

Unikátní řešení tiskového systému je jedním z klíčových 
prvků, které dávají tiskovým strojům OnsetX bezkonkurenční 
rozšiřitelnost a možnost přizpůsobit se i velmi rozdílným 
požadavkům na kvalitu či rychlost tisku.

Dodávány jsou tři hlavní konfigurace stroje, které se zásadně 
liší rychlostí tisku. Základní model OnsetX1 nabízí maximální 
rychlost 400 m²/hod, OnsetX2 až 640 m²/hod a nejvyšší 
model posouvá laťku tiskové rychlosti až přes 900 m²/hod. 
Pro lepší představu to znamená až 80, 128, nebo dokonce 
až přes 180 plných formátů rozměru 1.6 x 3.2 m za hodinu.

Navýšení rychlosti je dáno počtem osazených tiskových 
hlav. Všechny modely mají držáky pro plný počet hlav 
a konfigurace stroje tak záleží jen na požadavku zákazníka. 
V základní verzi, OnsetX1, disponuje stroj osmi kanály, 
ve složení základní CMYK plus LcLmWO (tedy light verze 

Cyan a Magenta, k tomu bílý a oranžový inkoust). Při potřebě 
vyšší rychlosti a vyššího výkonu lze stroj upgradovat 
na model OnsetX2 s celkem dvanácti kanály, osazený dvojicí 
CMYK kanálů, kterým opět sekunduje čtveřice LcLmWO. 
Kde je potřeba ještě vyšší rychlost tisku, nastupuje model 
OnsetX3 s celkem čtrnácti kanály, ze kterých dvanáct je 
vyhrazeno pro CMYK inkousty (3 x CMYK) a dva zbývající 
pro kombinace W a O.

OnsetX používá osvědčené špičkové tiskové hlavy 
s variabilní velikostí kapky Fujifilm Dimatix, které si zákazník 
může vybrat ve třech verzích s různým objemem kapky 
inkoustu – podle toho, zda je kladen důraz více na kvalitu 
tisku nebo na rychlost jsou k dispozici hlavy s objemem 
kapky 9, 14 nebo 27 pl. Kromě rychlosti se hlavy Dimatix, 
v kombinaci s osvědčenými inkousty Uvijet, vyznačují 
extrémní spolehlivostí a trvanlivostí. Údaje z praktického 
nasazení například ukazují, že 75% instalovaných strojů 
Onset nepotřebovalo za celý rok 2014 výměnu hlavy.
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Řízení lesku

Možnost přímo řídit lesk tiskoviny je exkluzivní vlastností 
tiskových strojů Onset. Žádný jiný stroj nedosáhne tak 
vysoké míry lesku, a co víc, míru lesku lze pouhou změnou 
vytvrzovacích podmínek měnit od plného lesku až po mat. 
Mimo jiné tak lze simulovat efekt lesklého i matného 
parciálního laku v ploše. Možnost simulace parciálního laku 
představuje unikátní funkčnost strojů Onset, která je vyděluje 
proti ostatní konkurenci.

Nový vakuový stůl

Konstrukci vakuového stolu lze označit za přelomovou. 
Stůl je výškově seřiditelný a antivibračními bloky fixován 
v ocelovém šasi. Nový vakuový systém stolu pracuje s 25 
nezávisle řízenými zónami a automatikou, která usnadňuje 
operátorům ovládání a eliminuje nutnost maskování 
nepotiskované plochy. Pro často používané formáty lze 
naprogramování vakuových zón stolu uložit do databáze. Jen 
tato inovace sama o sobě zvyšuje produktivitu stroje OnsetX 
až o 20% ve srovnání s předchozí generací modelů Onset.

Další zásadní novinkou je technologie pro precizní 
vyrovnání roviny stolu. Ve všech směrech dokonale 
vodorovný povrch stolu je nutnou podmínkou pro přesné 
kladení kapek inkoustu, zejména při obousměrném tisku. 
Nová patentovaná technologie „print-a-shim“ využívá 
zabudovaný senzor, kterým přesně proměří profil stolu 
a pak vytiskne proužky, podle kterých přesně dorovná 
polohu stolu. Výsledkem je dokonale rovná plocha s nulovou 
tolerancí.

Užitečné novinky

OnsetX přináší celou řadu dalších inovací, které možná 
nejsou na první pohled tak atraktivní, ale vycházejí 
z praktických zkušeností a z každodenních potřeb uživatelů. 
Na prvním místě lze jmenovat zcela nové uživatelské rozhraní 

s dotykovým displejem. Jednoduché, ale přitom výkonné 
nástroje pro ovládání stroje a správu zakázek nabízejí 
rychlejší přípravu zakázek, možnost ukládat přednastavení, 
a mimo jiné umožní podrobně nastavit zakázku, ještě než 
přijde na řadu s tiskem.

Mezi další novinky patří rychlé závěrky, které chrání 
tiskové hlavy před poškozením z UV záření, volitelný 
systém automatického čištění potiskovaného materiálu 
(nečistoty jsou odstraněny válečkem s přilnavým povrchem) 
a inovovanou konstrukci válečků pro potisk vlnité lepenky, 
které v jediném průchodu přitlačují před tiskem lepenku 
k vakuovému stolu a zajišťují tím lepší kontakt se stolem.

Scalable Architecture

Koncept naprosté rozšiřitelnosti je důsledně aplikován 
na všechny komponenty tiskových strojů OnsetX.

Platí to zejména pro možnosti automatizace, kde si 
uživatelé mohou vybrat varianty od poloautomatizované 
linky, kdy je materiál ustaven operátorem a odebírán 
automaticky, až po dva druhy systémů s plně automatickými 
nakladači i vykladači pro tisk zakázek ve vysokých nákladech. 
A stejně to platí pro všechny další komponenty a vlastnosti, 
jako jsou tiskové hlavy, tiskové módy, rychlosti, UV lampy. 
Každý model je možné, přímo v místě instalace u zákazníka, 
libovolně dále upgradovat, přidávat tiskové hlavy či je měnit 
za verzi s jinou velikostí kapek, vše přesně podle potřeb 
zákazníka.

Majitel tiskového stroje Onset tak získává cennou jistotu, 
že jeho investice je v bezpečí a zakoupený stroj dokáže použít 
nejen na stávající zakázky, ale bude připraven i na všechny 
typy budoucích výkonnostních nebo kvalitativních výzev. 
Ostatně, přijďte se o výkonu a technické pokročilosti systému 
OnsetX přesvědčit na vlastní oči a navštivte nás na stánku 
H70 v hale 1 na veletrhu FESPA Digital v Amsterodamu 
ve dnech 8-11. března 2016.

Možnost simulace 
parciálního laku 
představuje unikátní 
funkčnost strojů 
Onset.

„

“

Kamil Třešňák
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