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Roll to roll systém 
Konica Minolta
Prvý roll to roll systém od spoločnosti 
Konica Minolta bizhub PRESS C71cf 
na svete bol nainštalovaný na Slovensku.

V súčasnosti si polygrafický trh okrem klasických foriem 
tlače ako ofset či sieťotlač vyžaduje aj nové technológie, 
ktoré uľahčujú fungovanie jednotlivých tlačiarenských 
prevádzok a zároveň rozširujú možnosti poskytovania 
služieb klientom. Pre špecifický trh tlačenia etikiet platí táto 
skutočnosť dvojnásobne, ako nám ilustruje aj majiteľ tlačiarne 
Litograf Jaroslav Vidra: „S vývojom súčasnej ekonomiky 
a celkového fungovania firiem sa nám stáva, že klienti, často 
aj veľké rakúske firmy, objednávajú etikety na mesačných 
bázach. Štvrťročné objednávky sme nemali problém splniť 
aj na klasickom ofsete, ale s prísnejšími nárokmi klientov sme 
si museli zadovážiť stroj, ktorý nám umožnil vyhovieť aj tým 
najnáročnejším zákazníkom.“ 

Počas hľadania stroja, ktorý spĺňa kritériá rozšírenia 
pôsobnosti tlačiarne, oslovil majiteľov aj prototyp spoločnosti 
Konica Minolta PRESS C71cf. „Prvýkrát sme s týmto 
produkčným zariadením mali dočinenia už na Label Expo 
2013 v Bruseli a videli sme, že aj napriek skutočnosti, že je to 
prototyp, spĺňa naše požiadavky a javí sa ako cenný partner 
na ceste rozširovania biznisu. Neskoršia osobná prezentácia 
v Lisabone a dobré vzťahy so spoločnosťou Konica Minolta 
nakoniec rozhodli, že bizhub PRESS C71cf sa ocitol aj u nás 
vo firme,“ pokračoval Jaroslav Vidra.

Tlačiareň Litograf bola vôbec prvou tlačiarenskou 
prevádzkou na svete, ktorá sa mohla pýšiť týmto zariadením. 
V čase, keď to bolo inštalované (december 2015), nebol 
tento model ešte ani na trhu. Jaroslavovi Vidrovi a jeho 
zamestnancom tak poskytla výraznú konkurenčnú výhodu. 
„Vďaka tejto akvizícii sme mohli vyhovieť požiadavkám našich 
dlhodobých partnerov a rozšíriť portfólio aj o ďalšie služby, 
ktoré sme dovtedy neboli schopní poskytovať, alebo boli 
príliš nákladné na vykonávanie.“

„Jednou z najväčších výhod tohto zariadenia je, že sme 
schopní vytlačiť aj menšie množstvá rôznych etikiet či iných 
produktov vo veľmi porovnateľnej kvalite s ofsetom pri 
neporovnateľne menšom množstve odpadu,“ vysvetľuje 
výhody kúpy nového zariadenia J. Vidra. „Niekedy klient 
vyžaduje iba 220 či 350 kusov jedného druhu etikety, čo by 
na klasickom ofsete bolo možné vytlačiť iba so zápornou 
rentabilitou. O to viac, že pri kotúčovej ofsetovej tlači musíme 
zosúladiť množstvo jednotlivých častí zariadenia a vzniká 
nám doslova obrovské množstvo odpadu. Vďaka variabilným 
dátam, s ktorými pracuje digitálne zariadenie Konica Minolta, 
nie je problém vytlačiť ani päť etikiet.“

Tlačiareň Litograf je tradičná polygrafická 

spoločnosť, ktorá sa primárne venuje 

tlači etikiet pre potravinárstvo, priemysel 

a pre všetky odvetvia, v ktorých sú využívané 

samolepiace etikety. Okrem toho potláča 

etikety aj na klasický, hárkový papier. 

Na tlačiarenskej scéne funguje od roku 

1992, po roku 2008 ako súčasť koncernu 

štyroch talianskych a jednej slovenskej 

firmy. Špecializáciou tohto koncernu je trh 

s rôznymi druhmi alkoholu, najmä vína. 

Disponuje svojím vlastným grafickým 

štúdiom a v súčasnosti zamestnáva 

11 pracovníkov.

Majiteľ tlačiarne Litograf Jaroslav Vidra.
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Tlačiareň Litograf mala okrem podmienky – byť prvá na 
Slovensku, ktorá bude mať k dispozícii model bizhub PRESS 
C71cf aj kritérium, aby mohla na etikety aplikovať 3D laky 
alebo plošné lakovanie. „Keďže v našej tlačiarni vykonávame 
aj všetky dokončovacie procesy jednotlivých produktov, 
chceli sme si byť istí, že farba vytlačená na tomto zariadení 
je kvalitná, dobre drží na povrchu, neodliepa sa, či nemá iné 
nedostatky. Ďalším kritériom pri rozhodovaní o kúpe bola 
stabilita tlače a neskresľovanie rozmeru grafiky, čo je dôležité 
pre ďalšie dokončovacie práce ako zlatá razba, reliéfna razba 
alebo aplikácia 3D laku. Neboli sme sklamaní,“ spokojne 
skonštatoval Jaroslav Vidra.

Plusom akvizície zariadenia bizhub PRESS C71cf nie je iba 
možnosť vyhovieť náročnejším a špecifickejším požiadavkám 
klienta, ale aj celkové rozšírenie portfólia o nové produkty. 
„Odkedy bol u nás stroj sprevádzkovaný, rozšírili sme 
ponuku o limitované či špecifické edície produktov. Robili 
sme napríklad sériu etikiet na víno pre jednu firmu, ktorá 
na etikete vyžadovala nielen názov firmy, ale napríklad 
aj meno generálneho riaditeľa či ďalších funkcionárov. 
Vďaka bizhub PRESS C71cf to nebol problém. Na viacerých 
zariadeniach od spoločnosti Konica Minolta tlačíme 
aj vstupenky či knihy pre rôzne školy,“ dopĺňa rozšírenie 
ponuky majiteľ tlačiarne Litograf.

„Jeden z kľúčových aspektov, prečo sme si vybrali 
spoločnosť Konica Minolta, sú služby klientom a servis, 
s ktorým sme nadmieru spokojní. Promptnosť, odbornosť 
technikov a kvalita servisu, ale aj prístup celého manažmentu 
je základným kritériom pri spolupráci na tejto úrovni 
a ja iba dodám, že Konica Minolta je mimoriadne silným 
a spoľahlivým partnerom v biznise,“ spokojne vyhlásil 
Jaroslav Vidra na záver rozhovoru.

Konica Minolta bizhub PRESS C71cf 

je digitálne zariadenie, ktoré je schopné 

produkovať farebnú tlač prostredníctvom 

mechanizmu roll to roll. Je ideálne pre tých, 

ktorí hľadajú alternatívu voči konvenčným 

strojom v situácii, keď klesá objem zákaziek, 

ale stúpajú nároky na rýchlosť dodania, 

personalizáciu či modifikáciu produktu. 

Výkon zariadenia je najvyšší vo svojej triede, 

dosahuje rýchlosť tlače až 18,9 bm/min 

a rozlíšenie tlače sa pohybuje na hodnote 

1200 x 3600 dpi/8bit, čím sa toto digitálne 

zariadenie dostáva na kvalitatívnu úroveň 

ofsetu. V modeli bizhub PRESS C71cf sa 

okrem spoľahlivého denzitometra nachádza 

aj pokročilá farebná správa či ekologický 

toner Simitri HD E.
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