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Motorová pila a polygrafie? 

řezali jste někdy dříví? 

měli jste klasickou pilu? 

koupili jste si později motorovou pilu? 

řezali byste dříví nezapnutou motorovou pilou?



Sekačka versus kosa 
sekali jste někdy kosou trávu? 

máte sekačku na trávu? 

co je rychlejší? 

co má nižší provozní náklady? 

prodáte sekačku?



Nejčastější námitky proti “digitálu”

je to drahé 

je to pomalé 

tiskne (vyrábí to draze) 

za pár let to nebude mít žádnou hodnotu



Digitální polygrafie
digitální tisk 

digitální zušlechtění 

digitální dokončení 

automatizace zpracování dat (workflow) 

automatizace příjmu zakázek (web2print)



Digitální tisk

HP Indigo 15K a HP Indigo 100K 

digitální tiskové stroje formátu B2+ 

dva různé stroje pro různé zákazníky



HP Indigo 15K
formát papíru 750 x 530 mm 

rychlost 3450 B2/hod (CMYK) 

tloušťka materiálu 0,075 - 0,6 mm 

oboustranný tisk 

7 barev



1000 letáků A4 4/0 za 3 minuty 20 sec



HP Indigo 100K
formát papíru 750 x 530 mm 

rychlost 4500 B2/hod (CMYK), 6000 B2/hod (EPM) 

tloušťka materiálu 0,075 - 0,450 mm 

oboustranný tisk 

4 barvy



non stop provoz



HP Indigo V12 - budoucnost “flexotisku”
12 barev 

rychlost 120 m/min (1-6 barev) 

délka raportu 5330 mm



Digitální zušlechtění

Scodix Ultra 1000, 2000, 3000, 4000 a 5000 

Scodix Ultra 6000 

Scodix Ultra E106



Co dokáže Scodix nahradit

Silk Screen Foil Glitter

Embossed Braille embosser Cast&Cure



Scodix Ultra
modely 1000, 2000, 3000, 4000 a 5000 - formát B2+ 

model 6000 - formát B1+ 

až 9 druhů efektů v jednom stroji 

různé polymery pro nejvyšší kvalitu



Scodix Ultra



Ukázka hospodaření s folií



Digitální dokončování

Highcon Beam 2 

Highcon Euclid 5, Euclid 5S 

Highcon Beam 2C 

Highcon Euclid 5C



Highcon = “digitální bigování” + “laser”

Euclid Beam 2



Highcon - výsek pro komerční tiskárny
modely Euclid 5S (B2+), Euclid 5 (B1+) a Beam 2 (B1+) 

Euclid rychlost až 2750 archů/hod 

Euclid materiál do tloušťky 0,6 mm 

Beam 2 rychlost až 5000 archů/hod 

Beam 2 materiál do tloušťky 0,9 mm (+ N, F, G, E až 2 mm)



Highcon - výsek pro vlnitou lepenku
modely Euclid 5C (B1+) a Beam 2C (B1+) 

Euclid rychlost až 2250 archů/hod, tloušťka až 3 mm 

Beam 2C rychlost až 4000 archů/hod, tloušťka až 4 mm

Beam 2C



Digitální shrnutí

tisk B2 až 4500 B2+/hod (CMYK), 6000 (EPM) 

lze nahradit několik zušlechťovacích strojů 

nejsou potřeba výsekové formy 

na celý provoz potřebuji méně lidí a dodavatelů



Covid - vlna X

čím více zaměstnanců, tím vyšší náklady a riziko 

čím více dodavatelů, tím vyšší riziko 

orientace na jedno odvětví či několik zákazníků je chyba 

je potřeba hledat nové produkty, svět se změní



Nejčastější námitky proti “digitálu”

je to drahé - záleží na tom, s čím cenu srovnáváte 

je to pomalé - opravdu? 

tiskne (vyrábí to draze) - posuzujete správné zakázky 

za pár let to nebude mít žádnou hodnotu - a váš ofset ano?



Chyby při nákupu strojů
chci to nejlevnější 

nic to nemusí umět, zákazník nic nechce 

potřebuji jenom nahradit současnou technologii 

sám vím co nejlépe potřebuji
takže využijete co nové technologie nabízejí tak na 30%

tedy toto řešení si může koupit každý

jednou nebude chtít ani vás

a jste si jistí? sledujete trendy vývoje nebo operativu vaší tiskárny?



To nejsou výčitky, to je pozvánka 
na zítřejší workshop

budeme se postupně podrobněji zabývat všemi pěti 
oblastmi digitální výroby 

probereme praktické věci a zkušenosti 

zvážíme nové možnosti, které můžeme mít 

a v neposlední řadě strávíme příjemných 60 minut



Pozvánka na návštěvu


