
Heidelberg 
Speedmaster CX 75 

Nový Speedmaster CX 75 kombinuje dva koncepty - 
špičkový výkon, kvalitu a automatizaci z nejvyšší řady strojů 
XL 75 a úspornost a praktičnost stroje SX 74. Výsledkem je 
univerzální a efektivní tiskový stroj ve formátu 50 × 70.  
Díky válcům o dvojnásobných průměrech a bezkontaktnímu 
vedení archu si hravě poradí s materiály všech gramáží - 
od tenkých papírů 0,03 mm až po tuhé kartony do tloušťky 
0,8 mm. Vysoká míra automatizace, převzatá z řady XL 75, 
snižuje neproduktivní prostoje – změna z posledního archu 
jedné zakázky k prvnímu „OK archu“ následující zakázky trvá 
necelých pět minut! CX 75 je tak ideální pro zpracovávání 
velkého počtu malých zakázek.

04_17_Heidelberg Speedmaster CX 75 

Technické parametry

Speedmaster CX 75 se standardně dodává ve verzích čtyř 
až šesti barev s možností lakovací jednotky. Jeho maximální 
produkční rychlost je 15 000 archů za hodinu a má výjimečně 
kompaktní design a velmi malou zastavěnou plochu – 
jde o jeden z nejužších strojů ve formátu 50 × 70 na trhu. 
Maximální formát archu je až 605 × 750 mm (ve zvětšeném 
formátu). Ten se hodí především pro obalářské a etiketové 
provozy, jelikož se na tiskový arch vejde více užitků. 
CX 75 je především mimořádně všestranný stroj.  
Díky systému válců o dvojnásobných průměrech 

Požadavky polygrafického trhu jsou stále náročnější, a tak jsou třeba technologie, které jsou velmi všestranné, 
produktivní a úsporné. Tiskový stroj musí umožňovat zpracování nejrůznějších zakázek, musí být rychlý 
v přípravách na zakázku a musí majiteli svou efektivitou šetřit neproduktivní čas a materiál. Přesně takový je 
nový tiskový stroj do formátu 50 × 70 cm od Heidelbergu – Speedmaster CX 75, který byl v květnu představen 
na veletrhu China Print v Pekingu.
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1 - Antistatická technologie - Antistatický systém StaticStar minimalizuje elektrostatický náboj zvláště při zpracování nízkých gramáží a optimalizuje  

vedení archu při vysokých výrobních rychlostech.  

2 - Nakladač - Nakladač Preset Plus se středovým podtlakovým pásem a pneumatickými náložkami pro přesné naložení archu je nezbytný pro optimální výrobu.  

3 - Barevník a vlhčicí systém - Barevník a systém vlhčení reaguje velmi rychle a poskytuje barevnou stabilitu. Jsou řízeny dálkově včetně funkce krátkého vybarvení 

s minimální spotřebou barvy. Funkce Vario pak zabraňuje vzniku pecek v průběhu tisku.  

4 - Automatická výměna desek - AutoPlate dovoluje rychlou a přesnou výměnu desek v čase pod jednu minutu na tiskovou jednotku bez použití pomůcek.  

5 - Automatické mytí - Extrémně rychlé mytí tiskových gum a tiskových válců s vynikajícímy výsledky. Mytí s nejrychlejším mycím programem za méně než 1 min.  

6 - Vedení archu - Systém vedení archu stojem je zajištěn technologií Venturiho trysek a v nakladači i vykladači, a nastavitelnou jednotkou přifukování  

v tiskové věži (printing–nip).  

7 - Potisknutelný materiál - Díky válcům o dvojnásobných průměrech si CX 75 hravě poradí s materiály všech gramáží - od tenkých papírů 0,03 mm  

až po tuhé kartony do tloušťky 0,8 mm.  

8 - Lakovací jednotka - Nastavení správného pasování v širokém rozsahu lze ovládat přes Prinect Press Control 2.   

9 - Sušící systém - Plně integrované sušící technologie DryStar jsou optimalizovány na nejvyšší produkční rychlosti.  

10 - Vykladač - Vykladač Preset Plus je vybaven nastavitelnými podtlakovými brzdami s možností vychylování a systémem provzdušnění s plástvovou mřížkou. 

To zajišťuje bezpečné vyložení do stohu bez ohledu na potiskované materiály a použité aplikace.
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a bezkontaktnímu vedení archu, převzatému z řady XL 75, 
zvládá potisk jak nejtenčích papírů 0,03 mm tak tuhých 
kartonů do tloušťky 0,8 mm. Především potisku tenkých 
papírů napomáhá také antistatický systém StaticStar, který  
minimalizuje elektrostatický náboj. Nakladač Preset Plus se 
středovým podtlakovým pásem a pneumatickými náložkami 
zajišťuje perfektní naložení archu. Navíc sleduje automaticky 
optimální nastavení vzduchu vzhledem k formátu archu a tím 
zkracuje přípravné časy a stabilizuje vedení archu strojem. 
Vykladač Preset Plus automaticky používá všechna dostupná 
data o zakázce. Je vybaven nastavitelnými podtlakovými 
brzdami s možností vychylování a systém provzdušnění 
s plástvovou mřížkou. To zajišťuje bezpečné vyložení do stohu 
bez ohledu na potiskované materiály a použité aplikace.

Barevník a systém vlhčení reaguje velmi rychle a poskytuje 
barevnou stabilitu. Potřebné funkce mohou být řízeny na dálku 
včetně funkce krátkého vybarvení s minimální spotřebou 
barvy. Funkce Vario pak zabraňuje vzniku pecek v průběhu 
tisku. Stroj je standardně vybaven plně automatizovanými 
prvky, které zrychlují a zpřesňují přípravu na zakázku 
i samotný tisk. Jedná se např. o automatické zakládání 
desek AutoPlate (výměna za méně než 1 min na jednotku), 
nebo automatické mycí programy, které dovolují rychlé 
a důkladné vymytí nejen barevnic, ale také tiskových gum 
a formových válců. Ochranné fólie barevnic namísto čistého 
kovu rapidně zkracuje dobu mytí. Nejkratší mycí program 
trvá jen 1 minutu! Stroj je vybaven automatickou výměnou 
lakovacích desek a gum, což dále zkracuje přípravné časy. 
Jednoduchá výměna rastrového válce i laků navíc rozšiřuje 
možnosti zušlechťování.

Speedmaster CX 75 lze použít k široké škále 
technologických aplikací díky nepřebernému 

množství doplňků. Lze tisknout konvenčními barvami 
s disperzním lakem nebo si zvolit jednu z variant UV 
- klasické „plnohodnotné“ UV, které pokrývá nejširší 
škálu potiskovaných materiálů, barev i typů laků, dále 
nízkoenergetické LE UV, které používá vysoce reaktivní UV 
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Nový Speedmaster CX 75 kombinuje dva koncepty - špičkový výkon, kvalitu 

a automatizaci z nejvyšší řady strojů XL 75 a úspornost a praktičnost stroje 

SX 74. Výsledkem je univerzální a efektivní tiskový stroj ve formátu 50 × 70. 

Díky systému válců o dvojnásobných průměrech a bezkontaktnímu vedení archu, převzatému z řady XL 75, zvládá 

nový Speedmaster CX 75 potisk jak nejtenčích papírů 0,03 mm, tak tuhých kartonů do tloušťky 0,8 mm.  

Vše rychle a ve špičkové kvalitě Heidelberg!



Nový Speedmaster CX 75 je neuvěřitelně univerzální stroj. Je ideální do provozů, kde se zpracovává větší množství krátkých různorodých zakázek. Od letáčků na tenký 

papír po pohlednice na tuhý karton - CX 75 zvládá tyto zakázky ve špičkové kvalitě a navíc ještě velmi efektivně, bez zbytečných prostojů.

04_17_Heidelberg Speedmaster CX 75 

barvy a laky a spotřebuje méně energie a nakonec LED UV 
dosahující největších energetických úspor pro aplikaci UV 
barev a laků. 

Ovládání stroje a řízení zakázek

Nový CX 75 je vysloveně moderní a plně automatický stroj. 
Plně automaticky je řešeno přednastavení většiny parametrů 
stroje, a ovládání stroje je již prakticky naprosto beznástrojové. 
Řízení zakázek a nastavení stroje na novou zakázku jsou 
mimořádně rychlé a jednoduché. Celý stroj a všechny procesy 
se ovládají z řídicího pultu Prinect Press Center 2. Ten je 
mimo jiné vybavený inteligentním systémem Intellistart 
pro automatizovanou přípravu zakázek. Tiskař si tak již 
dopředu spravuje frontu zakázek a systém mu pomáhá je 
řadit tak, aby jednotlivé přípravy (změny nastavení) byly 
co nejjednodušší a nejrychlejší. Se systémem přednastavení 
barevnosti Color Assistant Pro je možné počet rozjezdových 
archů snížit na 60! Tiskař má široké možnosti přednastavení 
pro tiskové formáty, tloušťky materiálů, přednastavení barevnic 
atp. Parametry zakázek jsou uloženy v paměti ovládacího pultu 
a při opakovaných zakázkách mohou být jednoduše použity 
pro automatické přednastavení stroje.

Stroj je vybaven automatickým spektrálním měřením. 
Zákazník má na výběr ze tří variant - Prinect Easy Control, 
Axis Control, nebo Image Control. Všechny měřicí systémy 
napomáhají nejen bleskurychlému vybarvení a rozjezdu 
zakázky, ale zajišťují také stabilní a standardizovaný tiskový 
proces. Stroj je pochopitelně plně integrovatelný do řídících 
workflow tiskárny. Integrace do workflow Prinect znamená 
dokonalou kontrolu a přehled nad tiskovými daty, stejně jako 
rychlejší přípravy.

Shrnutí

Heidelberg měl v nabídce strojů formátu 50 x 70 velmi 
kvalitní, ale přeci jen základní verzi SX 74 a pak Formuli 1 
v této třídě XL 75. Ten představuje naprostou špičku,  

ale pro většinu provozů je „zbytečně kvalitní“. Heidelberg 
se poučil a přišel s mezistupněm - CX 75. A výsledek je 
opravdu zdařilý.  CX 75 vychází konstrukčně z XL 75 - 
transport archu strojem, vysoká míra automatizace, ovládání 
stroje atp. a některé prvky jsou naopak převzaty z SX 74. Je 
ideální pro zpracování velkého počtu malých a různorodých 
zakázek. Je perfektně připraven na časté změny zakázek, 
potiskovaných materiálů, přemývání atp., většina operací je 
podporována plně automatizovanými systémy, které zkracují 
přípravné časy a šetří materiál. Navíc má malou zastavěnou 
plochu, což často bývá u menších provozů důležité kritérium.  
A nezapomeňme na jedno - CX 75 je oproti XL 75 také  
výrazně levnější.
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Celý stroj a všechny procesy se ovládají z řídicího pultu Prinect Press Center 2.  
Ten je mimo jiné vybavený inteligentním systémem Intellistart pro automatizovanou 

přípravu zakázek. Tiskař si tak již dopředu spravuje frontu zakázek a systém mu 
pomáhá je řadit tak, aby jednotlivé přípravy (změny nastavení) byly co nejjednodušší 

a nejrychlejší. 


