
Nový tiskový stroj 
ROLAND 700 
EVOLUTION Ultima®

Společnost Manroland Sheetfed GmbH je předním 
německým výrobcem litografických strojů pro archový 
ofsetový tisk. Společnost byla založena v roce 1871 a je 
jedním z nejstarších výrobců tiskových strojů na světě. 
V současné době vlastní dceřiné společnosti ve více než 
40 zemích a je celosvětovým symbolem špičkové kvality 
a spolehlivosti. Společnost Manroland Sheetfed GmbH 
je stoprocentní dceřinou společností v soukromém 
vlastnictví britské strojírenské skupiny Langley  Holdings 
plc. V roce 2013 proběhla její integrace a nyní je největším 
podnikem skupiny co do výše dosaženého výnosu a počtu 
zaměstnanců.

Společnost v posledních letech pravidelně vykazuje zisk. 
Rok 2017 byl z hlediska vývoje na trhu velmi optimistickým 
rokem, společně s vhodně zvolenou obchodní strategií 
a novým vývojem produktů se proto podařilo přesvědčit 
zákazníky k vhodným investicím do výroby a překonat 
plánovaný hospodářský výsledek. Tento rok byl pro skupinu 
manroland nejen pátým v řadě, kdy skupina vykázala zisk, 
ale patřil dokonce mezi ty vůbec nejúspěšnější. Za velmi 
úspěšný projekt je potřeba označit především nový 
tiskový stroj ROLAND 700 EVOLUTION. Špičkový stroj, 
který pomáhá nastavit nový globální standard v oblasti 
technologie ofsetového tisku.

V roce 2017 byly na českém trhu společností 
manroland instalovány čtyři ofsetové 
stroje, z toho tři řady R700 EVOLUTION 
a jeden řady R900 XXL HiPrint. Celkem 
bylo tedy naistalováno 22 tiskových a 
lakovacích jednotek. Na slovenském trhu byl 
instalován jeden tiskový stroj celkově a to 
ze stáje manroland řady R700 EVOLUTION 
v konfiguraci R705 LV.

V aktuálním roce budou společností 
manroland na česko-slovenském trhu 
instalovány dva další stroje řady R700 
EVOLUTION s vlastnostmi plně vyhovující 
aktuálním polygrafickým trendům, zejména 
pak plná automatizace pro zkrácení doby 
přípravy stroje, výrazné snížení makulatury 
při rozjezdu stroje, jednotky Inline Foiler 
rozšiřující výrobní portfolio zákazníka 
a mnoho dalších skvělých vlastností 
podporující bezkonkurenční flexibilitu 
a vynikající kvalitu tisku.
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Jako podporu pro maximalizaci zisku zákazníků nabízí 
společnost manroland, vedle průlomových technologických 
inovací, službu ProServ 360° PERFORMANCE poskytující 
kompletní zabezpečení výroby od okamžiku investice přes 
důkladné pravidelné kontroly stroje až po jeho údržbu 
a analýzu produktivity. Spojení služby ProServ 360° 
a stroje ROLAND 700 EVOLUTION optimalizuje účinnost 
tisku a poskytuje majitelům tiskového stroje maximální 
výkonnost, jasně definované náklady na investici a její 
rychlejší návratnost. Servisní balíček ProServ zahrnuje 
rozšířený servis po dobu prvních dvou let provozu stroje 
se dvěma komplexními kontrolami motorů, hlavního 
pohonu, čerpadel, dmychadel, komponent sušicích 
a lakovacích modulů. Součástí balíčku ProServ 360° je také 
služba Telepresence, která umožňuje provádět vzdálenou 

diagnostikou stroje pro vyšší účinnost při řešení problémů. 
V letošním roce společnost manroland představuje 

tiskový stroj ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®. Nový 
ROLAND 700 EVOLUTION Ultima® je navržen pro aplikaci 
široké škály procesů, od samotného potisku přes lakování 
až po nanášení fólie, a to v rámci jednoho průchodu archu 
strojem díky technologii OnePass®.

Stroj najde uplatnění především ve výrobě luxusních obalů 
a reklamních materiálů, kdy je kladen maximální důraz 
na kvalitu zpracování.

Stěžejní vlastností strojů Ultima® je aplikace různých 
procesů v rámci jednoho průchodu archu strojem, tedy 
technologie OnePass®.

Stroje s tímto označením mohou být elegantně 
minimalistické, v jednoduché konfiguraci sestávající 
z nakladače, lakovací jednotky a vykladače. Lze však také 
sestavit složitější sofistikované stroje vybavené moduly pro 
lakování, tisk, oboustranné zpracování archu, nanesení 
fólie a finální lakování. Základní součástí konceptu Ultima® 

je také sada mechanismů QuickChange® - systém umožňující 
nahradit jeden typ povrchové úpravy za jiný během 
několika minut. Dalším prvkem konceptu Ultima® jsou 
sušicí jednotky zařazené za každým lakovacím zařízením. 
Tyto jednotky mohou být horkovzdušné, infračervené, 
UV nebo LED. Tiskové stroje v konfiguraci Ultima® lze 
vybavit také technologií Inline Foiler, a ještě více tak rozšířit 
možnosti povrchové úpravy archů a nabídnout zákazníkům 
další přidanou hodnotu. Přidat lze ještě dva doplňky: 
systémy Inline Inspector a InlineSorter. Tato zařízení pracují 
společně a na základě sady nastavitelných kritérií kontrolují 
každý jednotlivý arch přicházející do vykladače. Ze stohu 
jsou odstraněny všechny archy, které jsou defektní z pohledu 
registru, barevnosti nebo jiných požadavků na kvalitu. 

ROLAND 700 EVOLUTION vyniká nejen svou 
bezkonkurenční flexibilitou a vynikající kvalitou tisku, 
ale také svým elegantním futuristickým designem, který 
byl oceněn v soutěži RedDot Award - vůbec poprvé tak 
toto prestižní ocenění získal tiskový stroj.
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Tiskový stroj posouvající hranice možného

Manroland Sheetfed GmbH


