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Značka Canon disponuje širokou ponukou 
tlačových strojov v radoch imagePRESS, 
VarioStream, VarioPrint, ColorStream, JetStream, 
ImageStream a ProStream.

Súčasnú  podobu knižnej výroby si síce vieme len ťažko 
predstaviť bez ofsetovej tlače, ale s neustále klesajúcim 
priemerným nákladom na zákazku je i v knižnej produkcii 
v posledných rokoch trendom rastúci podiel digitálnych 
tlačových technológií. Digitalizácia kníhtlačiarní je však 
odrazom skutočnosti. Až štvrtina svetovej ekonomiky bude 
mať do roku 2020 digitálny charakter. Navzdory vstupu 
elektronických kníh na trh má tlačená knižná produkcia stále 
výraznú prevahu.

Výrobné a obchodné modely

Ako na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svet knihy v Prahe 
uviedol Michal Toman zo spoločnosti Canon Czech Republic 
vo svojej prezentácii Obchodné príležitosti pre digitálnu tlač 
kníh, v Európe je každý rok publikovaných približne 500 
000 titulov a okolo 8 miliónov titulov je na sklade. Dôležitým 
východiskom pre posúdenie úlohy digitálnej tlače pri výrobe 
kníh zostáva skutočnosť, že všeobecne rastie počet titulov 
a klesá priemerný náklad. Český trh v tomto trende nie je 
výnimkou. Pôsobí na ňom 2 600 nakladateľov a ročne sa 
vyprodukuje asi 17 000 titulov. Veľkosť trhu sa odhaduje 
na 7,5 mld. Kč.

Od konvenčnej tlače, ktorá si vystačí s ofsetom, 
až k dynamickému publikovaniu, ktoré je plne závislé 
od digitálnych technológií, sa postupne znižuje podiel ofsetu 
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Océ varioPRINT 6000 TITAN, obojstranná tlač pri jednom priechode hárku. 
Najrýchlejšia archová tlačiareň. 

Technológie Canon  
inšpirujú vydavateľov kníh

a rastie využitie digitálu. Zároveň sa s tým zvyšuje aj úroveň 
automatizácie.

Nástup digitálnych technológií pomáha tiež riešiť problém 
vysokých skladových zásob. Ukazuje sa, že ekonomická tlač 
malých nákladov je klasickými technológiami a obchodnými 
modelmi neriešiteľná, čo vytvára priestor pre výrobcov 
a dodávateľov digitálnych tlačových strojov. Ich aplikácie sú 
schopné ponúknuť obchodné modely print-on-demad  
a book-on-demand.

Tlačové technológie Canon

Príležitosti, ktoré sa vo výrobe kníh naskytli pri jej postupnej 
orientácii na digitálnu tlač, sa medzi prvými chopili spoločnosti 
Canon a Océ. (Tá sa už pred pár rokmi stala súčasťou 

Bez digitálnej tlačovej technológie je 
ekonomická výroba kníh nemysliteľná
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Canon Group.) V súčasnej dobe disponuje značka Canon 
ucelenou ponukou tlačových strojov a kompletných riešení 
pre čiernobielu ako aj pre viacfarebnú knižnú produkciu. 
Široké spektrum tlačových riešení a digitálnych technológií 
zahrňuje archovú i kontinuálnu tonerovú tlač, ako aj archový 
a kontinuálny inkjet. Výrobca kníh má na výber dostatočnú 
ponuku tlačových strojov Canon pre najrôznejšie výrobné 
segmenty v závislosti od požadovaného výkonu, automatizácie 
a prevádzkových nákladov.

Je tiež nutné dodať, že tlačové riešenia Canon sú 
nadštandardne variabilné vo vzťahu k výslednému produktu. 
Ak hovoríme o nich v súvislostiach s výrobou kníh, neznamená 
to, že by ich produktový záber nebol oveľa širší.

V tonerovej archovej tlači Canon disponuje tlačovými 
zariadeniami známych radov imagePRESS a varioPRINT, 
pre kontinuálnu tonerovú tlač ponúka stroje radu VarioStream, 
v segmente archovej inkjetovej tlače má v ponuke tlačový stroj 
VarioPrint i300. K najrýchlejšie sa rozvíjajúcim digitálnym 
technológiám patrí kontinuálna inkjetová tlač. V inkjetových 
technológiách pre kontinuálnu tlač má Canon trhu čo 
ponúknuť, a to tlačové stroje v radoch ColorStream, JetStream 
Dual a JetStream Wide, ako aj ImageStream a ProStream.

Tlačové stroje Canon nachádzajú uplatnenie vo všetkých 
oblastiach polygrafickej výroby. Napríklad rad Océ VarioPrint 
6000 Titan predstavuje vysoko produktívne tlačové systémy 
pre obojstrannú tlač. Systémy tohto radu sú vybavené 
technológiou Océ Gemini a sú predurčené k splneniu 
najrôznejších požiadaviek špičkovej produkcie. 

Rad Océ VarioPrint 6000 Titan je určený nielen na výrobu 
kníh, ale i návodov, directmail a pod. 

Tlačové technológie Canon sú charakteristické 
neustálym vývojom. Presvedčivo to preukázala i nedávna 
výstava Hunkeler Innovationdays 2017, kde špičková 
prezentácia technológie Canon zahrňovala i tlačový stroj 
Océ ProStream 1000.

Canon varioPRINT 140. Reálna digitálna tlač technológiou Dirrect press,  
bez vytvárania ozónu.


