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• Prepress, grafika, CTP, nátlačkové systémy ..
• Signmaking a reklama.
• Meracia technológia a správa farieb.
• Automatizácia spracovania grafických dát.
• Packaging - zariadenia a softvér na spracovanie:

– etikiet a shrink sleevs,
– produktov z kartónov a vlnitých lepeniek,
– flexibilných obalov.
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Aktuálna potreba nízkych nákladov výrobkov v krátkom čase.   

Prepojenie s  digitálnymi médiami.

Rýchly nástup predaja cez Internet – e-shop-y.

Dôsledky aktuálneho pandemického stavu.  

Vzostup packagingu oproti klesajúcemu trendu v komerčnej tlači.

a prečo digitálne ?

www.map.sk Ing. Anton Puškár
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Typické krabice z kartónov a vlnitých lepeniek 

www.map.sk Ing. Anton Puškár

FEFCO štandardyECMA štanrardy
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Ďalšie výrobky z kartónov a vlnitých lepeniek :

www.map.sk Ing. Anton Puškár
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Nutné časti:

Softvér na konštrukciu a grafiku.

Digitálna tlačiareň.

Digitálne rezacie stoly.

Automatizácia prípravy dát.

Automatizácia výroby.

Digitálny Packaging Management.  

Jedine digitálne spracovanie je schopné efektívne a kvalitne
zvládnuť malé série v krátkom čase!

www.map.sk Ing. Anton Puškár

Od objednávky až po expedíciu za menej ako 36 hodín !

Minimalizovanie času v každej časti spracovania, 
prepojenie s ďalšími informáciami a Internetom.
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Cyklus výroby obalu
s praktickou ukážkou.

www.map.sk Ing. Anton Puškár
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Vytvorenie štrukturálneho dizajnu.

Návrh grafického dizajnu podľa štrukt. dizajnu.

Vizualizácia 3D modelu.

Montáž a generovanie výstupných súborov.

Tlač na digitálnej tlačiarni.

Rezanie potlačenej lepenky na rezacom stole.

Post produkcia – paletizácia a ďalšie

Cyklus výroby obalu – praktická ukážka

www.map.sk Ing. Anton Puškár
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Vlastná konštrukcia

Výber z knižnice parametrických štandardov (FEFCO, ECMA, POP)

Výber dizajnu z webových zdrojov – https://www.artioscad.net/

https://grafika.map.sk/produkty/artioscad/

Vytvorenie štrukturálneho dizajnu v softvéri Esko ArtiosCAD.

www.map.sk Ing. Anton Puškár

ArtiosCAD

https://www.artioscad.net/
https://grafika.map.sk/produkty/artioscad/
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Nanesenie grafiky na  už vytvorený štrukturálny dizajn.

Grafika sa nanáša v Adobe Illustrator cez zásuvný modul Esko Studio Designer.

Ďalšia opcia môže byť Studio Toolkit for Boxes – umožní čiastočne konštruovať a pracovať s uhlami.

https://grafika.map.sk/produkty/studio/

Návrh grafického dizajnu v Adobe Illustrator s plug-in Esko STUDIO

Ing. Anton Puškár

Studio Designer

https://grafika.map.sk/produkty/studio/
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Esko Studio Viaualizer

Presná virtuálna 3D prezentácia.

3D vizualizácia modelu:

www.map.sk Ing. Anton Puškár

Studio Visualizer
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Esko i-cut layout

Vygenerovanie 2 súborov.

Súbor pre tlačiareň

Súbor pre rezací stôl , resp. výsekovú formu

https://www.youtube.com/watch?v=pgPcxLq5GFQ

Montáž a generovanie výstupných súborov.

www.map.sk Ing. Anton Puškár

i-cut layout

https://www.youtube.com/watch?v=pgPcxLq5GFQ
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Tlačové PDF
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Orezové PDF
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Digitálne tlačiarne:

Na vzorky a náhľady

Produkčné – viacprechodové (multipass)

Vysoko produkčné – jednoprechodové (single pas)

Tlač na digitálnej tlačiarni.

www.map.sk Ing. Anton Puškár

HighJet 2500B

Adobe

PDF



16

Výber digitálnej tlačiarne.
Podľa produkcie a kvality.

www.map.sk Ing. Anton Puškár

Vzorkovanie 1 až 5 kusov Malosériová produkcia nad 50 kusovVzorkovanie do 30 kusov



Tlačiarne na vzorkovane a náhľady.

- UV Atramenty – potlačia všetko (aj sklo aj kov ...)
- Tl. hlavy sú široké, každá farba jedna hlava, CMYK + White
- Nevýhoda- materiál musí byť rovný , nesmie sa vlniť a ohýbať.
- Produkcia: nízka
- Kvalita tlače: vysoká  – podľa počtu prechodov  
- Cena : od  95.000 € (šírka 1650 mm)
- Materiál: všetky možné materiály
- Posun materiálu: manuálne

Agfa Anapurna 1650



Produkčné – viacprechodové (multipass).

- Atramenty – UV 
- Tl. hlavy sú široké, každá farba jedna hlava, CMYK + biela
- Ideálne aj pre tlač POP  displejov, reklamy a kvalitných obalov
- Produkcia: vysoká
- Kvalita tlače: vysoká alebo stredná  – podľa počtu prechodov  
- Cena : cca  od 350.000 € do 600.000 €
- Materiál: všetky možné materiály
- Posun materiálu: manuálne, poloautomaticky, automaticky
- https://www.youtube.com/watch?v=_VmL_qi4xSU

Agfa Jeti Tauro

https://www.youtube.com/watch?v=_VmL_qi4xSU


Produkčné – viacprechodové (multipass).

- Atramenty – na báze vody – pigment alebo dye,
- Tl. hlavy sú široké, každá farba jedna hlava, CMYK,
- Ideálne aj pre rozbeh aj pre ďalšie používanie v bežnej produkcii,
- Produkcia: vysoká až 600 m2/hod
- Kvalita tlače: vysoká a stredná,  – podľa počtu prechodov  
- Cena : cca  od 98.000 € do 230.000 €
- Materiál: nenatierané a natierané lepenky a kartóny
- Posun materiálu: vysokorýchlostný podávač, alebo manuálne (4 x 2,5m)

HighJet 2500BHighJet 2500A



Vysoko produkčné linky – jednoprechodové (single pass)

- Atramenty – na báze vody  pigment alebo dye
- Tl. hlavy sú široké, viac hláv podľa výkonu, CMYK
- Produkcia: super vysoká – single pass
- Kvalita tlače: vysoká alebo stredná  – podľa počtu prechodov  
- Cena : začína na 800.000 €
- Materiál: nenatierané a natierané lepenky a kartóny
- Posun materiálu: automaticky – plynule
- https://www.youtube.com/watch?v=1utl2QyQnhY

GLORY 2504 GLORY 1604

https://www.youtube.com/watch?v=1utl2QyQnhY
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Tlač na digitálnej tlačiarni HighJet 2500B

www.map.sk Ing. Anton Puškár

HighJet 2500B

https://cloud.map.sk/s/Wqx2jGEnmjEZKnx
heslo: Han123Wa

alebo
https://www.youtube.com/watch?v=SPwkLVMIvZQ&feature=emb_logo
https://grafika.map.sk/produkt-kat/velkoformatove-tlaciarne/pre-tlac-kartonov-a-lepeniek/

Viac informácií, technickú špecifikáciu a ilustratívne vídeá nájdete tu:

https://cloud.map.sk/s/Wqx2jGEnmjEZKnx
https://www.youtube.com/watch?v=SPwkLVMIvZQ&feature=emb_logo
https://grafika.map.sk/produkt-kat/velkoformatove-tlaciarne/pre-tlac-kartonov-a-lepeniek/
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digitálnej tlačiarne HighJet 2500B

HighJet 2500B
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Základné parametre rezania
Rýchlosť rezania -100m/min

Multi zónová produkcia – prakticky nulový čas na manipuláciu

Obslužný softvér iPC

Vstupný súbor - .ARD (priamo z ArtiosCAD)

Rezné nástroje:
Corrugated speed – nôž

Rylovacie (bigové) 150mm  koliesko

Rezanie na rezacom stole Kongsberg C64:

https://grafika.map.sk/produkt-kat/digitalne-rezacie-systemy/rezacie-frezovacie-stoly-kongsberg/

https://grafika.map.sk/produkt-kat/digitalne-rezacie-systemy/rezacie-frezovacie-stoly-kongsberg/
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Výpočet a návrh optimálnej paletizácie

Softvér Esko Cape Pack – výstup priamo z ArtiosCADu

https://grafika.map.sk/produkty/cape-pack/

https://www.youtube.com/watch?v=jpAe8odeP1Q&feature=emb_logo

Post produkcia - paletizácia a ďalšie činnosti ...

www.map.sk Ing. Anton Puškár

CapePack

https://grafika.map.sk/produkty/cape-pack/
https://www.youtube.com/watch?v=jpAe8odeP1Q&feature=emb_logo


25

Spotreba farby ???

Nože na rezací stôl ???

Prevádzkové náklady ?

www.map.sk Ing. Anton Puškár
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Spotreba farby na tlačiarni HighJet 2500B

www.map.sk Ing. Anton Puškár

Rozmer: 750 x 385 mm
Rozlíšenie tlače: 600 x 2400
Prechody: 4 Pass
Plošné krytie: 62.12%
Dye ink cena tlače:           0.017 € / ks
Dye ink cena tlače:           0.059 € / m2
Pigment ink cena tlače:  0.031 € /ks
Pigment ink cena tlače:  0.107 € / m2

Rozmer: 530 x 250 mm
Rozlíšenie tlače: 600 x 1200
Prechody: 2 Pass
Plošné krytie: 186.97 %
Dye ink cena tlače:           0.02 € / ks
Dye ink cena tlače:           0.15 € / m2
Pigment ink cena tlače:  0.0356 € /ks
Pigment ink cena tlače:  0.27 € / m2



Zvýšenie efektivity - automatizácia výroby:



Esko Packaging Management

Zvýšenie efektivity - automatizácia spracovania a správy dát:



Packaging management  - automatizácia v správe dát.

WebCenter
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e-shop napr. AGFA Store Front

https://grafika.map.sk/produkty/storefront/

Internetový manažér dizajnov – napr. Esko WebCenter

https://grafika.map.sk/produkty/webcenter/

Z firemného MIS systému - napr. MIS systém iPrint

https://grafika.map.sk/produkty/mis-print/

Príjem objednávok a grafických dát: 

www.map.sk Ing. Anton Puškár

Prenos dát sa deje cez XML, JDF, SQL ..

https://grafika.map.sk/produkty/storefront/
https://grafika.map.sk/produkty/webcenter/
https://grafika.map.sk/produkty/mis-print/
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Automatizácia spracovania grafických dát pomocou Esko Automation Engine
Vstupné údaje sa preberú z MIS alebo WebCentra alebo z webShopu

konštrukcie : číslo štandardu, rozmery, počet kusov, materiál lepenky
údaje grafiky: grafika predná, zadná a prípadne iné plochy...

Generovanie ekonomických parametrov pre výpočet nákladov.  
Automatické nanesenie grafiky na konštrukciu a uloženie do jedného PDF.
Automatická montáž na zadaný rozmer  hárku lepenky.
Generovanie orezového súboru pre Kongsberg a tlačového PDF pre tlačiareň.
Generovanie údajov pre paletizáciu  
Generovanie dát pre firemný MIS systém a pre expedíciu

Esko Automation Engine

https://grafika.map.sk/produkty/automation-eninge/

https://grafika.map.sk/produkty/automation-eninge/
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Jednotlivé moduly sú pospájané do komplexného riešenia.

Automation
Engine

ArtiosCAD

Studio
designer

Studio
Visualizer

i-cut
layout

Cape
Pack

Kongsberg

WebCenter

HighJet
2500
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OKI Pro 1050 s dokončovacím strojom Virgo
https://grafika.map.sk/produkty/oki-pro-1040/
https://grafika.map.sk/produkty/virgo-2/

Ďalšie ukážky riešení pre iné oblasti Packaginu: 
Návrh a výroba malých sérií etikiet a flexibilných obalov:

https://grafika.map.sk/produkty/oki-pro-1040/
https://grafika.map.sk/produkty/virgo-2/


www.map.sk
Ing. Anton Puškár

Ďakujem za pozornosť

Ak máte záujem o ďalšie informácie, alebo vzorky kontaktujte nás prosím mailom
alebo telefonicky na :

puskar@map.sk alebo puskar.ml@map.sk alebo 0910 641 375

mailto:puskar@map.sk
mailto:puskar.ml@map.sk
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