
koordinovanými funkcemi. Ty 
sahají od simultánní výměny desek 
pod jednu minutu s neohnutými 
a bezprocesními deskami přes 
četné paralelně probíhající přípravné 
procesy až po autonomní tisk zakázek 
s automatickým startem počítadla 
dobrých archů (AutoRun). 

Jakmile počitadlo archů dosáhne 
požadovaného nákladu aktuální tiskové 
úlohy, tisk se vypne a Rapida 106 X 
automaticky přejde do módu výměny 
zakázky. Po dokončení se bez zásahu 
obsluhy zahájí tisk následující úlohy. 
Měřicí a řídicí systémy samostatně 
rozpoznají, kdy jsou v tisku dosaženy 
požadované kvalitativní vlastnosti, 
a zapnou počítadlo dobrých archů. 
Po vytištění nákladu stroj opět přejde 
do módu výměny zakázky. Tento proces 
se opakuje tak dlouho, dokud se 
nezpracuje celý zakázkový řetězec.

Logistika desek  
až po tiskovou jednotku

Nová logistika desek PlateTronic má 
modulární strukturu a lze ji flexibilně 
přizpůsobit požadavkům v každém 
tiskovém provozu.

Rapida 106 X

Se strojem Rapida 106 X 
uvádí společnost Koenig 
& Bauer na trh nové 
vysoce výkonné archové 
ofsetové stroje pro střední 
formát 740 x 1 060 mm.

Suverénní, dynamická a hodnotná 
– to jsou vlastnosti, které ztělesňuje 
Rapida 106 X se svým novým 
oceněným designem, jde tu o moderní 
tiskový automat. 

Cílem nové řady Rapida 106 X 
je ještě výrazněji posílit ziskovost 
společností dalším zvyšováním 
výkonnosti. K tomu přispívá mimo jiné 
těchto pět kritérií:

1.  KRATŠÍ PŘÍPRAVNÉ ČASY – 
RYCHLEJI K TISKU

Rapida 106 X disponuje 
průkopnickými a přesně navzájem 

Od přípravy úlohy v Print Producti-
onSoftware (PPS) systému LogoTronic 
Professional přes osvitovou jednotku 
desek, podávání tiskových desek 
do stroje a do příslušných jednotek, 
jakož i odvádění starých tiskových 
desek, probíhá proces bez jakého-
koli ručního zásahu. V rámci logistiky 
se desky řadí k příslušným tiskovým 
jednotkám, takže pořadí, ve kterém se 
desky dostávají ke strojům, se může 
kdykoli měnit. Logistika společnosti 
Koenig & Bauer vede tiskové desky 
přímo do měniče desek. Obsluha se 
stará výhradně o monitorování proce-
sů.

Odstranit staré tiskové desky z osmi 
nebo více zásobníků a založit stejný 
počet nových tiskových desek během 
tisku přibližně 350 archů – to obsluha 
zvládne jen po omezenou dobu. Tato 
technologie je zde jasnou výhodou 
a zajišťuje kdykoli rychlý návrat stroje 
Rapida 106 X do tisku.

2.  VYŠŠÍ VÝKON – RYCHLEJŠÍ TISK

Ve světové premiéře dosahuje 
Rapida 106 X v tisku líc/líc a líc/rub 
výkon až 20 000 archů / h. 

Společnost Koenig & Bauer představuje nové tiskové stroje 
Rapida 106 X ve středním formátu a Rapida 76 ve formátu B2.

NOVÝ DESIGN 
A AUTOMATIZACE 
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Rapida 76
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až tři funkce: inline regulace vybarvení, 
inspekce archů včetně kontroly 
produkčního tisku a porovnání tištěných 
archů s PDF z prepressu.

QualiTronicColorControl měří arch 
po archu denzitu v kontrolním proužku. 
Na základě naměřených hodnot systém 
každých deset archů reguluje vybarvení. 
V kombinaci s rychle reagujícím 
barevníkem stroje Rapida 106 X jsou tak 
úlohy obzvláště rychle v odpovídajícím 
vybarvení – počet makulaturních archů 
při rozjezdu a po zastavení stroje 
znatelně klesá: v závislosti na úloze 
a kvalitě na 25 až 50 archů.

QualiTronicPrintCheck rozšiřuje 
inline regulaci vybarvení o kontrolu 
produkčního tisku. Po zahájení tisku 
systém načte několik dobrých archů, 
z nichž vygeneruje referenci. Poté 
porovná všechny následující archy 
s touto referencí. Zjištěné rozdíly se 
opticky znázorní a volitelně označí 
pásky ve stohu. Všechny tyto procesy 
se provádějí bez přípravných časů 
a zcela autonomně.

Porovnání tištěných archů s PDF 
zákazníka se provádí pomocí 

Rapida 106 X nabízí zcela nový 
nástroj: Job Optimizer. Funguje jako 
spojovací článek mezi MIS (manažerský 
informační systém) a PPS a optimalizuje 
zakázky zadané v plánování dodacích 
termínů MIS podle technologických 
a strojově specifických parametrů. 
K těm prvním patří formát, gramáž, 
typ laku a úrovně kvality komplexních 
forem. V případě těch druhých se jedná 
o možné paralelní procesy nebo formy, 
které jsou vhodné pro vyjetí barvy 
do papíru místo spouštění časově 
náročnějších mycích procesů. Díky 
optimalizovanému pořadí tiskových úloh 
lze zkrátit přípravné časy znovu o 30 
až 50 procent v závislosti na zakázce.

Nový LogoTronicCockpit vás 
informuje o tom, zda jsou splněna 
kritéria OEE (celková účinnost systému). 
Analyzuje všechna výrobní data a časy 
just-in-time a zobrazuje je v přehledných 
grafech. Ukazuje zisky a ztráty 
v reálném čase.

3.  BEZPEČNÉ PROCESY – 
BEZPEČNÝ TISK

Pomocí kamerového systému (u strojů 
s obracením 2 kamery) lze mapovat 

Pro výrobu obalů zvýšený stroj Rapida 106 X se sedmi tiskovými jednotkami, dvojitým lakováním, další tiskovou 
jednotkou za první lakovací věží a zařízením na nanášení fólie za studena FoilTronic

QualiTronicPDFCheck. Pomocí tohoto 
systému lze identifikovat chyby ještě 
před zahájením tiskové produkce – 
velké plus, zejména pro internetové 
tiskárny nebo tiskárny obalů. Porovnání 
s PDF se provádí během tisku arch 
po archu při 100 dpi. Zjistí-li systém 
rozdíly oproti PDF, obdrží obsluha 
výzvu k zásahu. Protokol poskytuje 
informace o dosažené kvalitě.

QualiTronic PDF HighRes provádí 
inspekci archů ještě přesněji. Obsah 
každého tištěného archu se kontroluje 
při 290 dpi. Lze určit, vizualizovat 
a zaznamenat nejmenší chyby 
a odchylky až do cca 90 µm. Za tímto 
účelem jsou na stroji Rapida 106 X 
nainstalovány další dvě kamery.

Chytré nástroje pro intuitivní procesy

Pokud jsou tolerance s ohledem 
na vybarvení v pořádku, používá 
TrafficLight jednoduchý systém 
semaforu, který vás informuje o kvalitě 
výroby. Přitom je možné zadat tři 
různé úrovně kvality. Pokud je semafor 
zelený, kvalita je správná a počítadlo 
dobrých archů se aktivuje automaticky. 
Pomocí systému TrafficLight lze omezit 
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makulaturu, tisknout definovanou 
srovnatelnou kvalitu a provádět 
kontrolu v rámci celé tiskové úlohy.

Pomocí ErgoTronicApp lze stroj 
kompletně zobrazit na mobilním 
koncovém zařízení. Tiskaři naleznou 
všechny údaje o aktuální a následující 
úloze, délku trvání produkce, 
hlášení a upozornění na údržbu 
včetně pomoci k jejímu provedení. 
Prostřednictvím ProductionApp lze 
spravovat sklady, sledovat šarže 
a ještě mnohem víc. Aplikace také 
následně poskytuje přesný přehled 
o tom, s jakými šaržemi materiálů, 
barev a pomocných prostředků byly 
tiskové úlohy vyrobeny.

4.  MÉNĚ ÚDRŽBY – DELŠÍ 
PRODUKCE

Služby založené na datech a digitální 
obchodní procesy vytvářejí základ 
pro optimalizaci údržby archových 
ofsetových strojů společnosti 
Koenig & Bauer. 

PressCall zlepšuje komunikaci 
při dálkové údržbě a optimalizuje 
komunikaci odstraněním jazykových 
bariér. VisualPressSupport rozšiřuje 
možnosti dálkové údržby o přímý 
náhled do stroje přes chytrý telefon 
obsluhy. 

Rapida 76

Rapida 76 
od společnosti Koenig 
& Bauer je extrémně 
výkonný a efektivní 
ofsetový archový stroj. 
Tiskový stroj B2 (formát 
archu 530 x 750 mm, 
speciální formát 
605 x 750 mm) se 
vyznačuje extrémně 
vysokou úrovní 
automatizace, malými 
rozměry a špičkovým 
výkonem tisku 
až 18 000 archů/h.

Měsíční zpráva Performance Report 
představuje údaje o výkonu a klíčové 
ukazatele výkonu strojů v přehledné 
grafické podobě. Navíc je možné údaje 
o výkonu interně i externě porovnávat 
se stroji stejného typu - samozřejmě 
anonymně.

5.  DIGITALIZACE – ŠPIČKA 
V ZISKOVOSTI

Díky umělé inteligenci a používání 
signálů ze senzorů stroje vznikaly 
a vznikají stále nové nabídky na zajištění 
maximální produktivity tiskového 
stroje Rapida 106 X, na zvýšení 
jeho disponibility a umožnění rychlé 
komunikace na digitálních kanálech 
mezi uživateli a výrobci. Tato 
komunikace se provádí prostřednictvím 
Customer Community. 

Stále důležitější jsou data senzorů 
ze stroje, aby se chyby lokalizovaly 
dříve, než dojde k výpadku stroje. 
Performance Analytics Plus umožňuje 
tiskovým provozům analyzovat procesy 
z různých perspektiv za účelem dalšího 
zvýšení výkonu technologie stroje 
Rapida. 

Všechny tyto detaily dělají z tiskového 
stroje Rapida 106 X ve středním formátu 
nejvýkonnější a nejefektivnější Rapidu 
všech dob.

S výkonem až 18 000 archů za hodinu je stroj Rapida 76  
ve formátu B2 opravdu rychlý

Design stroje Rapida 106 X 
je ztělesněním suverenity, 
dynamiky a elegance – a to vše 
do nejmenšího detailu
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Díky kompletně přepracovanému 
vzhledu se stroj také opticky liší 
od svých předchůdců a prezentuje se 
v oceněném designu Koenig & Bauer.

Významnou charakteristikou 
jsou komponenty DriveTronic 
se samostatnými pohony, které 
bez komplikované převodovky umožňují 
jednoduchou manipulaci a paralelní 
procesy při výměně a přípravě zakázek. 
K tomu navíc existuje schopnost 
kompletního přednastavení všech 
komponent stroje. Kromě ovládacího 
pultu ErgoTronic s nástěnnou 
obrazovkou disponuje Rapida 76 
dotykovými displeji pro vysoký komfort 
všech operací obsluhy. 

Vysoká všestrannost použití

Aby bylo možné dosáhnout 
co největší rozmanitosti použití 
stroje, lze do stroje Rapida 76 
nakonfigurovat až jedenáct tiskových 
a zušlechťovacích jednotek, které 
jsou na míru přesně přizpůsobeny 
příslušným výrobním požadavkům. 
K dispozici jsou také separátory 
barev pro irisový tisk. Díky obsáhlé 
měřicí technice je Rapida 76 vhodná 
pro širokou škálu speciálních aplikací 
až po produkci bezpečnostních 
dokumentů.

Vedle konvenčního použití barev 
a zušlechťování lze zpracovávat také 
UV barvy a laky. Kromě systémů sušení 

ke zkrácení přípravných časů, snížení 
makulatury a k zajištění vysoké 
a stabilní kvality tisku. Všechny inline 
systémy pracují s jednou společnou 
kamerou, což snižuje náročnost údržby 
a zjednodušuje manipulaci.

V příslušné maximální výbavě 
nastavuje ErgoTronic ICR soutisk inline 
během tisku s možností manuální 
úpravy na ovládacím pultu.

Digitální služby na stisknutí tlačítka

Rozličné digitální služby pro stroje 
Rapida 76 pomáhají snižovat 
neplánované odstávky, provádět 
údržbu strojů pohodlně a bez bariér 
a anonymně porovnávat výkonové 
parametry s identickými technologiemi. 
Rozsah nabídky sahá podobně 
jako u nové RA106X od PressCall 
na optimalizaci komunikace při dálkové 
údržbě přes Visual PressSupport 
k popisu problémů dálkové údržby 
na základě fotografií, textů, videí 
a přenosu zvuku, reporty Performance 
Reports a PressInspection Reports, 
až po první prediktivní služby založené 
na metodách umělé inteligence.

Customer Community zde tvoří 
centrální kontaktní místo, kde jsou 
sloučeny všechny nabídky služeb. 

IR / horký vzduch jsou k dispozici také 
systémy pro UV, HR-UV a LED-UV.

Speciality „Made by Koenig & Bauer“

I u stroje Rapida 76 lze odstavit 
z výrobního procesu barevníky, které 
nejsou potřeba. Sníží se tak opotřebení 
válců a zkrátí se přípravné časy. Také 
lze měnit desky bez ohnuté hrany, bez 
ohledu na to, zda se používá automa-
tická nebo simultánní výměna desek. 
Barevnice ColorTronic nabízejí vysokou 
reprodukovatelnost díky svému typic-
kému dávkování barvy bez vedlejších 
vlivů. To zajišťují jednotlivé zónové 
rakle a také speciální mechanika, která 
barevnici přitlačuje stále stejnou silou 
na duktor. Fóliedo barevnice nejsou 
u tohoto systému potřeba. 

Díky simultánní výměně tiskových 
desek se všechny desky na stroji 
Rapida 76 vymění do 45 sekund. 
V kombinaci s CleanTronicSynchro 
lze paralelně a současně s výměnou 
desek mýt ofsetové a tlakové válce 
a také barevníky. Tím se drasticky zkrátí 
časy přípravy a získá se více času 
pro efektivní tiskovou produkci. Totéž 
platí pro automatizovanou výměnu 
lakovacích desek.

Různé možnosti měřicí  
a regulační techniky

Uživatelsky orientovaná měřicí 
a regulační technologie přispívá 

Díky rozsáhlé automatizaci může Rapida 76 nabídnout 
i rychlou výměnu lakovacích forem

Díky rozsáhlé automatizaci může Rapida 76 nabídnout 
i rychlou výměnu lakovacích forem
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