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Univerzálny stroj, 
ktorý boduje na Slovensku

Monitoring nových technológií a potreba zvyšovania 
efektivity tlače v moderných firmách ovplyvňujú aj 
rozhodovacie procesy pri nákupe nových strojov. Najnovší 
univerzálny prírastok do rodiny Heidelberg neunikol 
pozornosti viacerých tlačiarní na Slovensku. V roku 2019 
prebehli celkovo tri inštalácie Speedmaster CX75 na našom 
území. Podľa Ľuboša Beka, Sales Managera spoločnosti 
Heidelberg na Slovensku, sa za inštaláciami skrýva 
jednoznačný záujem klientov do investovania do moderných 
technológií, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska udržateľnosti na 
výrazne dynamickom trhu. Dôvodom úspechu je podľa neho 
aj všestrannosť stroja s výrazne inovatívnymi prvkami. Všetky 
tri inštalácie však majú jedného spoločného menovateľa. Tým 
je fakt, že boli prevedené v rôznych konfiguráciách. „Tento 
fakt poukazuje na výraznú diverzifikáciu nielen požiadaviek 
klientov, ale aj univerzálnosti tohto moderného stroja, 
ktorý pokrýva klasickú komerčnú tlač UV, ale aj obalový 
priemysel,“ dodáva skúsený obchodník. 

V podstate neexistujú žiadne zákaznícke požiadavky 
v oblasti tlače, ktoré by stroj nedokázal spracovať. Pre 
tlačiarne, ktoré potrebujú jednoducho, rýchlo a efektívne 
spracovávať veľké množstvo rôznorodých zákaziek, 
je Speedmaster CX 75 ideálny. Vďaka dvojnásobným 
protitlakovým valcom a dvojnásobným transferovým 
bubnom hravo zvládne v špičkovej kvalite tenké papiere 
od 0,03 mm aj tuhé kartóny až do 0,8 mm. A to v reálne 
dosahovanej produkčnej rýchlosti až 15 000 hárkov/h. 
Akokoľvek sa jedná o tradične precízne dielenské 
spracovanie a robustnú konštrukciu, stroj nezaberie príliš 
veľa miesta. Dizajnéri si dali záležať na kompaktnosti stroja 

– ide o jeden z priestorovo najúspornejších strojov vo svojej 
kategórii so šírkou iba 2,8 m.

To, že CX 75 dokáže v praxi naozaj zlepšovať výkon 
a efektivitu celého tlačiarenského procesu, potvrdil aj 
Rastislav Hrudál, riaditeľ košickej tlačiarne Print4U. 
„Kúpou najnovšieho stroja CX 75 sme eliminovali nedeľnú 
prevádzku v zmysle, že tlačiari už v nedeľu nepracujú. Takto 
sme sa snažili eliminovať náklady. Stroj sme si zakúpili 
začiatkom roka a sme s ním nadmieru spokojní. Spolupráca 
so spoločnosťou Heidelberg je dlhodobo korektná, máme 
od nich aj ďalšie technológie. Najviac mi na tejto spoločnosti 
imponuje to, že sa snaží vyrábať efektívne prístroje 
s ohľadom na životné prostredie.“

To najlepšie na CX 75 sú ale úspory. Naši zákazníci, ktorí 
Speedmaster CX 75 využívajú, sa mohli presvedčiť aj o týchto 
zaujímavých faktoch. Príprava zákaziek je bleskurýchla – od 
jednej zákazky po prvý „OK hárok“ nasledujúcej zákazky 
trvá menej ako 5 minút a s minimom makulatúry. Zákazník 
šetrí čas aj materiál. Najrýchlejší možný umývací program 
netrvá viac ako minútu. Znížením obsahu alkoholu vo 
zvlhčovacom roztoku z desiatich na tri percentá je možné 
ušetriť až 265 litrov isopropylalkoholu (IPA) na každých 
desať miliónov potlačených hárkov. Ekologické hľadisko 
Speedmaster CX 75 zase zohľadňuje pri využití iba 1 cl 
roztoku na každý umývací cyklus tlačových gúm. 

Ďalšia z firiem, ktorá využíva CX 75, je aj bratislavská 
tlačiareň GRIFIS PRINT. Ponúka služby v oblasti 
plnofarebnej ofsetovej tlače, jednofarebnej tlače, povrchové 

Pri vývoji stroja Speedmaster CX 75 sme vzali to najlepšie zo špičkovej konštrukčnej rady XL 75 
a upravili tak, aby to dávalo zmysel pre stredné a menšie tlačiarenské podniky. Po uvedení tohto 
stoja sme si boli istí, že ide o naozaj unikátny počin. A myslia si to aj naši zákazníci, jeho služby 
už využívajú viaceré tlačiarne na Slovensku. My sme sa snažili zistiť, ako sú so strojom spokojní, 
či splnil ich očakávania a požiadavky a aké im ponúka výhody.
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úpravy a knihárske spracovania. O svoje názory na nový 
stroj sa s nami podelila riaditeľka spoločnosti pani Soňa 
Maronová. Prezradila, že CX 75 objednali v januári 2019 
a samotná inštalácia prebehla v máji tohto roku. „Pre kúpu 
tohto stroja sme sa rozhodli, pretože to je z nášho pohľadu 
nadčasový stroj a novinka. So spoluprácou so spoločnosťou 
Heidelberg sme nadmieru spokojní, a preto sme 
nepremýšľali nad žiadnou inou značkou.“ 

V čom vidia majitelia tlačiarne najväčšie výhody a aké 
produkty na ňom najčastejšie tlačia? „Tlačíme na ňom 
najmä katalógy a všetky druhy tlačovín. Za najväčšiu devízu 
považujeme rýchlosť a spoľahlivosť. Kúpou CX 75 sa nám 
zvýšila produktivita minimálne o 20 %.“ 

Ako prebiehala samotná inštalácia priblížila pani Maronová 
nasledovne: „Už pri samotnej montáži som bola prekvapená, 
že všetko prebehlo bez problémov a podľa naplánovaného 
časového harmonogramu. Samotné školenie bolo na 
najvyššej profesionálnej a zároveň zrozumiteľnej úrovni. Od 
Heidelbergu máme aj ďalšie stroje ako CTP, falcovačku alebo 
rezačky a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.“

Spokojnosť klienta je na prvom mieste. Preto sa snažíme 
pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne a 

prostredníctvom kvalitného servisu. Podľa spätnej väzby 
od majiteľov tlačiarní, kde prebehla inštalácia Speedmaster 
CX 75, je zrejmé, že nedajú na nový stroj dopustiť. „Klienti 
sú s technológiami veľmi spokojní. Ihneď po inštalácii 
boli stroje naplno vyťažené a keďže obmenili staršie 
technológie, tak vnímajú inovácie na stroji CX 75 ako 
obrovský prínos v oblastiach automatizácie, zvýšenia 
efektivity v tlačovom procese, kvality tlače a spoľahlivosti 

stroja s veľkým potenciálom na ušetrenie nákladov,“ 
uvádza Ľuboš Beko. Pokračuje pozitívnymi vyhliadkami 
na rok 2020, kde by mohlo pribudnúť niekoľko nových 
spokojných užívateľov CX 75. „Momentálne sme 
v rozhovore s ďalšími klientmi, ktorí majú záujem o stroje 
CX 75 a pevne verím, že v dohľadnej dobe tieto projekty 
pretavíme do úspešného projektu. Mojím cieľom je, aby 
naši klienti boli úspešní v polygrafickom priemysle vďaka 
investovaniu do technológie strojov Heidelberg CX 75 a tým 
pozitívne ovplyvňovali aj budúcich potenciálnych klientov 
spoločnosti.“


