
Technologie pro výsek

Na začátek uveďme krátké srovnání 
současných technologií.

Klasické výsekové stroje jsou 
určeny především pro zpracování 
velkých zakázek popřípadě zakázek 
opakovaných. Výhodou této 
technologie je kvalitní bigování, 
nevýhodou je složitější vyrovnávání 
a podkládání raznic pro kombinace 
bigu, výseku, perforace a náseku. 
V neposlední řadě zde existuje limit 
v podobě velikosti objektů a detailů, 
které lze vyseknout. Dále je nutno 
počítat s náklady na výsekovou formu 
a časem pro její výrobu, která je často 
zajišťována externí firmou.

Řezací stoly začaly již před několika 
lety úspěšně doplňovat výsekové 
stroje. Důležitým aspektem je 
absence výsekové formy, která výrobu 
zlevňuje. Tím, že „raznice“ existuje 
pouze v datech, je snadné provádět 
i změny a je možné reagovat snadno 
na připomínky a korektury zákazníků. 
Pokud budeme srovnávat možnosti 
této technologie z klasickým výsekem, 
lze zjednodušeně říci, že řezací 

stoly jsou schopny realizovat výsek 
jemnějších detailů, dokáží šikmé řezy, 
frézování materiálu a další dokončovací 
operace navíc. Trochu nižší je zde 
naopak kvalita bigu, ale i to má své 
řešení. Řezací stoly jsou k dispozici 
ve velkých rozměrech a umožňují 
zpracování velmi velkých formátů.

Laserový výsek je technologií, 
které patří současnost a rozhodně 
budoucnost. Výhodou laserového 
výseků je možnost realizace 
až extrémních detailů a vysoká 
rychlost provozu. Vzhledem ke své 
rychlosti a takřka nulové přípravě 
zařízení pro realizaci zakázky, není 
žádný problém realizovat i velmi malé 
náklady nebo náklady s proměnnými 
daty. Zajímavá aplikace je gravírování 
do sendvičového různobarevného 
papíru, kdy je obraz vytvořen pouze 
laserem. Nevýhodou laserového výseku 
je nutnost vytvářet drážky pro ohyb 
materiálu jeho odfrézováním, čímž 
dochází k zeslabení materiálu v tomto 
místě a někdy může tato drážka 
působit rušivě. Toto odstranily výsekové 
stroje firmy Highcon, které mají 
v sobě kromě laserového výseku také 
integrovanou jednotku pro bigování, 
včetně integrované výroby bigovacích 
forem přímo ve stroji.

Highcon

Jak jsme uvedli v předchozím 
základním přehledu technologií, 
Highcon dokázal spojit ve svých 
zařízeních ty nejlepší vlastnosti 
z klasických výsekových strojů. 
Disponuje vysoce kvalitním bigováním, 
nezná omezení z hlediska detailů 
a perforace. Nevyžaduje složitou 
výrobu raznic a je připraven pro výrobu 

HIGHCON 
– digitální výsek 
pro výrobce 
obalů a krabiček
Mezi nejdůležitější 
dokončovací činnosti při 
výrobě obalů a krabiček 
patří vytvoření finálního 
tvaru. Teprve operace 
jako bigování, rylování, 
perforace a výsek dají 
obalu jeho budoucí 
podobu. Existuje několik 
technologií, kterými je 
možno tyto operace 
provést. Každá z nich 
má nějaká pozitiva, 
ale na druhou stranu 
i určité nevýhody či 
zápory. Ale zcela určitě 
je mezi nimi jedna, krerá 
se v tiskárnách začíná 
nově objevovat, ale které 
patří docela určitě 
budoucnost. 

Highcon Beam 2C
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v řádu 10-20 minut po obdržení 
korektních  dat pro zpracování. Navíc 
disponuje vysokou produkční rychlostí, 
která umožňuje zpracování urgentních 
a velkých zakázek.

Současná pandemie Covid-19 
poukázala také na další výhody použití 
digitálních technologií. Tím, že stroj 
dokáže obsluhovat jediný člověk a není 
závislý na externím dodavateli raznic, 
snižuje se riziko přerušení výroby. 
Je možné vyrábět zakázky libovolně 
malých i velkých objemů a lze velmi 
snadno provádět jejich modifikace. 
Dodací lhůtu lze u důležitých zakázek 
zkrátit na naprosto minimální dobu.

Jaké stroje má Higcon ve své 
nabídce a kde se s nimi můžeme 
setkat? V České republice jsou v tuto 
chvíli první dvě instalace těchto strojů. 
Jeden stroj pro zpracování hladké 
lepenky stojí v DataLine Digital centru 
firmy DataLine Technology, která je 
prodejcem a distributorem těchto 
strojů pro Český a Slovenský trh. 
Druhá instalace a zároveň první stroj 
nainstalovaný do produkčního provozu 
je model Highcon Beam 2C, který stojí 
ve firmě THIMM Obaly.

Highcon Euclid 5S a Euclid 5

Tyto stroje jsou univerzálně zaměřené 
stroje, které jsou určeny pro ofsetové 
provozy jako náhrada výsekového 
stroje a dále pro výrobu obalů 
z hladké lepenky. Euclid 5S je určen 
pro zpracování formátů do velikosti 
B2 a maximální produkční rychlost 
činí 2750 archů za hodinu. Model 
Euclid 5 zvládne archy až do velikosti 
B1, při maximální rychlosti 2250 archů 
za hodinu. Oba dokáží zpracovávat 
materiály tloušťky 200 až 600 mikronů.

Highcon Beam 2

Tento stroj má stejné určení jako 
modely řady Euclid 5, je ale koncipován 
na vyšší výkon a tím umožňuje 
bezproblémové zpracování větších 
zakázek. Jedná se o stroj formátu B1 
a maximální produkční rychlost činí 
5000 archů za hodinu. Rozsah tloušťky 
materiálů je zde také širší, činí 200 
až 900 mikronů.

Highcon Euclid 5C

Jedná se o základní model pro 
zpracování vlnité lepenky N, F, G, E 

a B, v tloušťkách 1 až 3 mm. Maximální 
formát je B1 a maximální rychlost činí 
2250 archů za hodinu.

Highcon Beam 2C

Nejvýkonnější model pro zpracování 
vlnité lepenky N, F, G, E, B, C 
a double wall, v tloušťkách 1 až 4 mm. 
Maximální formát je B1 a maximální 
rychlost činí 4000 archů za hodinu.

Všechny tyto stroje mají pochopitelně 
paletový nakladač i paletový vykla-
dač. Pro model 2C existuje i nonstop 
nakladač a vykladač pro maximální 
produkci. Pokud bychom si měli zjed-
nodušeně popsat funkci těchto strojů, 
tak na začátku stroje je pochopitelně 
nakladač ze kterého jsou transporto-
vány archy do samotné výsekové jed-
notky. Ta má ve své první části umístěn 
válec, na kterém je speciální folie. Ta 
je výměnná a nahrazuje zde raznici. 
Pro každou zakázku, která obsahuje 
bigování, jsou na této folii vytvořeny 
bigovací lišty. Jedná se o nanesení 
speciálního polymeru prostřednictvím 
„inkjetové hlavy”, která zde příslušné 
lišty nakreslí a vytvrdí.

Arch tedy po najetí do stroje je 
nejprve v jeho prvé části nabigován 
a následně přejde do laserové sekce, 
kde jsou vyříznuty, naperforovány, 
vygravírovány … všechny segmenty 
podle dat. Ještě předtím, než jsou 
archy vyloženy do vykladače procházejí 
střásačem s kartáči, které mají za úkol 
odstranit drobné zbytky nevypadlých 
fragmentů z motivu.

V některém z příštích čísel se 
budeme zabývat praktickým provozem 
těchto zařízení.

1 - nakladač
2 - registrační systém
3 - bigovací jednotka
4 - registrační systém
5 - laserová jednotka
6 - odstraňovač fragmentů
7 - vykladač

SCHÉMA STROJE

Highcon Euclid 5
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