
ZVÝŠTE EFEKTIVITU 
POMOCOU 
ZODPOVEDAJÚCICH 
SOFTVÉROVÝCH 
NÁSTROJOV
Zdieľanie a aplikácia vedomostí je základom obchodného úspechu v dnešnom svete.

Tibor Nagy,  
Koenig & Bauer (CEE), Senior Sales 
Manager pre Česko a Slovensko

Zvýšte efektivitu pomocou zodpovedajúcich softvérových nástrojov

komunikácie, ale nielen v našom 
odvetví . Situácia umožnila mnohým 
poskytovateľom tlačových služieb 
prispôsobiť sa a prežiť alebo dokonca 
prosperovať počas pandémie . Obnova 
a oživenie trhov po Covide prichádza 
postupne, ale vidíme, že nie všetky 
segmenty sa zotavujú rovnakou 
rýchlosťou . 

Aktuálne odvetvie tlače a hlavne tlač 
obalov vykazuje silnejší rast . Aj napriek 
zvyšujúcim sa cenám papiera 
a spotrebného materiálu pokračuje 
oživenie . Obalový segment prináša 
nové výzvy, ktoré sa odzrkadľujú 
i v náraste objednávok na konvenčné 
tlačové stroje, ale aj na digitálne 
tlačové zariadenia . Ruka v ruke 
s tlačovou produkciou je zvýšený 
záujem aj o stroje určené pre finalizáciu 
vytlačenej produkcie . Lenže zase 
je tu veľké ALE v súvislosti s vojnou 
a dostupnosťou a cenou energií . . .

Obaly a produkty s pridanou 
hodnotou sú oblasťami, ktoré 
sa javia, že sú pre polygrafickú 
výrobu ekonomicky výhodné. 
Čoraz častejšie ide o využitie 
potlačeného a zušľachteného 
kartónu ako primárneho obalu, 
šetrného k životnému prostrediu, 
a odstránenie ďalšieho plastového 
obalu. Môžete bližšie definovať 
možnosti a tlačové zariadenia 
pre tento segment?

Dá sa skoro povedať, že možnosti 
sú nekonečné . . . Od hárkovej 
ofsetovej tlače s konfigurovateľnou 
hrúbkou substrátu až po 1,6 mm, 
cez veľkoformátovú hárkovú 
flexotlač s inline výsekom či 
digitálnu veľkoformátovú hárkovú 
tlač s plnoautomatickou logistikou 
pre nepretržitú prevádzku a vysokú 
produktivitu . A stále je tu možnosť 
kašírovania a vtedy tú krajšiu 
potlačenú časť obalu vyprodukuje 
digitálna rotačka s rozlíšením 1200 dpi, 
flexotlačová rotačka s vysokým 
rozlíšením alebo už tradičný ofset . . . 

S Tiborom Nagyom, Koenig & Bauer 
(CEE), Senior Sales Manager pre 
Česko a Slovensko sme sa rozprávali 
o tom, ako sa vedie odvetviu tlače, 
čo trápi a zaťažuje rezort, ako sa 
vysporiadať s nákladmi na energie 
a spotrebný materiál a tiež chceli sme 
sa dozvedieť viac o technológiách 
Koenig & Bauer a o novom vývoji 
a smerovaní spoločnosti .

Čo treba robiť, aby sme si 
zabezpečili dobrú kondíciu a zdravie? 
A čo majú robiť tlačiari a polygrafické 
spoločnosti, aby prosperovali na 
stále sa meniacom trhu? V porovnaní 
s minulosťou sa vedomosti o tom, čo 
je najprospešnejšie, významne zmenili . 
Aj Tibor Nagy spomína, že ho učili 
niečo úplne iné, ako sa hovorí dnes . 

V odvetví pôsobíte veľa rokov 
a máte mnoho odborných 
skúseností a znalostí v oblasti 
polygrafie. Ako hodnotíte stav 
po Covide a súčasný stav 
polygrafického odvetvia?

Ak sa obzriem naspäť do uplynulého 
obdobia, tak mi tento pandemický 
čas pripomína jazdu na diaľnici, kde 
sa stane nehoda . Najprv krízové 
brzdenie, potom trhané rozbiehanie 
po odlete vrtuľníka a nestabilná 
rýchlosť pri jazde v kolóne s vysokou 
spotrebou paliva . . . Výrazne sa zmenili 
niektoré návyky a spôsoby vzájomnej 

na požiadavky klientov reagovať aj naši 
zákazníci s Rapidami 75 či 76 a vtedy 
získava na výhode aj náš polovičný 
formát, ktorý je stále populárny práve 
pre vysoký stupeň automatizácie 
a flexibilitu .

Automatizácia je bezpochyby 
veľkým trendom posledných rokov. 
Často sa hovorí o automatizácii 
v spojitosti s výbavou tlačového 
stroja. Môžete byť konkrétnejší?

Z hľadiska tlačového výkonu, veľmi 
krátkych prípravných časov a vysokej 
úrovne automatizácie procesov, 
dominuje Koenig & Bauer na trhu 
obalov . Automatizácia sama o sebe nie 
je trvalou zárukou vyššej produktivity . 
Viac je zameraná na efektivitu tlačenej 
produkcie . K filozofii prevádzky 
moderného ofsetového tlačového 
stroja patrí jednoduchá obsluha, 
vysoká autonómia prevádzky a stabilita 
všetkých systémov zaručujúca 
maximálnu dostupnosť zariadenia . 

Ako príklad môžem uviesť program 
ErgoTronic AutoRun (autonómna tlač) . 
Softvérové riešenie „Rýchlej výmeny 
zákaziek“ je zamerané na automatické 
vykonanie všetkých vopred zvolených 
krokov prípravy pre nasledujúcu 
zákazku v časovo optimalizovanom 
poradí . Patria k nim napríklad: 
individuálna predvoľba umývacích 
programov, zapojenie / odpojenie 

Rapida, VariJet, CorruFlex, CorruCut, 
CorruJet, RotaJet či EVO? Stačí sa 
spýtať a hľadať to najvýhodnejšie 
riešenie s nami .

Veľakrát sa stretávam s otázkou, 
aký je odporúčaný formát 
pre výrobu obalov. Existuje nejaké 
pravidlo?

Ak hovoríme o priemyselnej výrobe a 
maximálnej efektivite, vždy je hlavným 
faktorom objem tlače, ktorý je potrebné 
vytlačiť . Samozrejme, kľúčovou 
otázkou je typ substrátov a ich vstupný 
formát . Na základe požiadavky 
prispôsobujeme tlačový formát a 
výkon stroja . Najčastejšie získavajú 
svoje uplatnenie stroje Rapida 106 s 
výkonom až 20 000 hárkov za hodinu 
či Rapida 145 s výkonom až 18 000 
hárkov za hodinu . Obalári však nehľadia 
iba na tieto výkonnostné parametre, 
ale ich nároční zákazníci vyžadujú 
špeciálne lakovania či kombinácie 
farieb a lakov a vtedy sa do popredia 
tlačí rôznorodá konfigurovateľnosť 
strojov pri znalosti dodávateľa 
ponúknuť to, čo bude aj fungovať 
a niekedy treba povedať aj nie, ak je 
požiadavka technologicky neriešiteľná 
tak, aby to bolo efektívne, ekonomické 
a kvalitne realizovateľné . Takže formát 
je len základná otázka, lebo stroje 
v strednom aj veľkom formáte máme 
takmer identicky špičkovo inovované 
a konfigurovateľné . Veľmi pružne vedia 

farebníkov, výmena tlačových 
platní alebo nastavenie formátu . 
Aktivácia programu výmeny zákaziek 
z ovládacieho pultu ErgoTronic prináša 
výrazné skrátenie doby prípravy stroja 
na tlač, menej makulatúry pri príprave, 
kratšie prípravné časy . Dokonca 
aj napínanie ofsetových poťahov 
či „naťahovanie“ tlačových platní je 
možné z displeja . . .

Farba je pravdepodobne hlavným 
kritériom kvality pri práci s tlačou. 
To však vyvoláva niekoľko otázok, 
medzi ktorými je referencia 
a spoľahlivosť tejto referencie. Aké 
spôsoby merania a kontroly môže 
využiť operátor stroja? 

Rozvoj informačných a komuni-
kačných technológií v tlačových 
technikách prináša komplexnosť 
procesov . Nové kybernetické postupy 
zabezpečujú vysoký štandard kvality 
náročných farebných zákaziek 
v obalovom priemysle . Pre predstavu 
jeden z inovačných krokov na strojoch 
Rapida spoločnosti Koenig & Bauer 
priniesol zvýšenie rozlíšenia inline 
merania a regulácie vyfarbenia 
QualiTronic ColorControl priamo 
v tlačovom stroji . Každý jednotlivý 
kompletný tlačený hárok je meraný 
a vďaka tomu, že máme z každého 
jedného snímku v rozlíšení 90 dpi, 
môžeme tiež kontrolovať jeho obsah . 
Či už na základe tlačiarom zadaného 

NAJČASTEJŠIE ZÍSKAVAJÚ SVOJE UPLATNENIE STROJE RAPIDA 
106 S VÝKONOM AŽ 20 000 HÁRKOV ZA HODINU ČI RAPIDA 145 
S VÝKONOM AŽ 18 000 HÁRKOV ZA HODINU.
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údaje pre jednotlivé stroje a neskôr 
údaje o výrobe vráti v reálnom čase 
systému MIS . 

Následná analýza prevádzkových 
dát stroja neslúži len na vyhodnotenie 
jeho produktivity . Neustále rastúce 
množstvo digitálnych informácií získané 
z výrobného zariadenia umožňuje 
tiež zrýchlenie a zefektívnenie údržby 
i servisných činností . 

Maintenance Manager v rámci 
systému LogoTronic vďaka 
automatickému plánovaniu 
pravidelných alebo preventívnych 
prác údržby minimalizuje mimoriadnu 
údržbu a maximalizuje dostupnosť 
zariadenia . Zvyšuje spoľahlivosť 
a predlžuje životnosť tlačových strojov . 
Vďaka nekonečnému prúdu informácií 
získavaných zo stroja môže navyše 
servisné oddelenie Koenig & Bauer 
s pomocou automatizovaných 
algoritmov umelej inteligencie 
vyhodnocovať trendy vo fungovaní 
jednotlivých súčiastok a v prípade 
neobvyklých javov naplánovať servisný 
zásah alebo výmenu dielu bez rizika 
neplánovanej odstávky .

Vývoj a trendy v oblasti tlačových 
strojov a tlače sú viditeľné, 
ale vráťme sa k súčasnej situácii 
a problémom odvetvia tlače. Aj keď 
odvetvie tlače vykazuje postupný 
rast, ktorý sa blíži stavu pred 
pandémiou, narastá nám obava, 
že tlač je pre mnohých koncových 
používateľov príliš drahá. Aká je 
vaša reakcia na zvyšovanie cien 
papiera, spotrebného materiálu, 
energií, služieb a nedostatok 
kvalifikovaných odborníkov?

Vojna na Ukrajine spôsobuje vážne 
problémy a tlačí nahor ceny . Európske 
ceny energií výrazne vzrástli v reakcii 
na ďalšie sankcie prijaté proti Rusku . 
Tieto faktory zasiahli aj tlačiarensky 
priemysel . Náklady na energiu 
sa stavajú hlavným obchodným 
problémom tlačiarenských spoločností, 
pred nákladmi na spotrebný materiál 
a substrát (tlačové farby, platne, papier, 
lepenka atď .) .

vzorového hárku (PrintCheck) alebo 
na základe vstupného PDF súboru 
(PDF Check) . Najvyšší stupeň 
predstavuje PDF HighRes s dvomi 8k 
kamerami a s odhaľovaním defektov 
veľkosti už 180 mikrónov . Prínosom 
týchto riešení je konštantná kvalita 
tlače v celom náklade a eliminovanie 
reklamácií . Zvlášť vo farmaceutickom 
priemysle je tento posledný variant 
takmer až nutný . Ale ak sa vrátim 
na začiatok, tak diskusie o potrebe 
inline merania farebnosti takmer už ani 
neexistujú . Je to nutnosť .

Vieme, že príprava tlačového stroja 
je dôležitý a náročný proces. Aký 
je prínos automatizácie v procese 
prípravy novej zákazky? Malo by 
byť súčasťou pracovného toku 
ponúkané softvérové riešenie 
LogoTronic?

Samozrejme, zo strany operátora 
tlačového stroja ide o rad operácií, 
z ktorých je čas, spotrebovaný 
na vyfarbenie zákazky, aby bolo 
zhodné so schváleným nátlačkom, 
zrejme ten najdôležitejší . K tomu je 
potrebné pripočítať aj materiálové 
náklady, ktoré sú s vyfarbením spojené, 
hovoríme o množstve makulatúr 
a znižovaní nákladov . Kvalitná príprava 
zákazky významne urýchľuje jej 
spracovanie, pretože znižuje prestoje 
spôsobené zlou organizáciou 
a znížením plynulosti výroby . 
Pri príprave tlače je možné využiť 
záznam kompletného prednastavenia 
stroja . Sledovanie výroby a jej analýza 
v reálnom čase, rozsiahly reporting 
a detailné vyhodnotenie získaných 
informácií sú nutnosťou pre hľadanie 
rezerv v produktivite a kvalite výroby .

V našom komplexnom softvérovom 
balíku ponúkame rôzne sieťové riešenia 
pre optimálne riadenie procesov . 
Jedným z nich je aj softvér LogoTronic . 
Ide o inovatívne riešenie výroby 
a dátovej komunikácie JDF/JMF . 
Slúži ako spojenie medzi MIS (riadiaci 
informačný systém), predtlačovou 
prípravou (pre-press), tlačou (print) 
a finalizáciou produkcie (post-press) . 
LogoTronic sprístupňuje predvolené 

Asi ste si mohli všimnúť, že Koenig 
& Bauer hľadá napríklad alternatívne 
riešenia zásobovania plynom 
a závislosť sme zminimalizovali, takisto 
pri elektrickej energii sa urobil obrovský 
pokrok . Prirodzene, tieto investície 
nás niečo stoja a taktiež všetky 
materiálové či personálne náklady 
rastú . Nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov je minimálne celoeurópska 
záležitosť a našej spoločnosti sa to týka 
tiež napriek tomu, že máme vlastné 
vzdelávacie zariadenie pre študentov 
a vychovávame si kvalifikovaných 
pracovníkov sami .

Všetci radi sledujeme trendy 
a oblasti inovácií, ako sa vyvíjajú. 
Môžete nám povedať niečo, čo si 
možno neuvedomujeme, čo je vo 
vašej sfére hnacia technológia? 
… a ako si predstavujete, 
že spoločnosť Koenig & Bauer zmení 
odvetvie v najbližších rokoch?

Veľmi často používané: digitalizácia 
a automatizácia . Ale nielen to . 
Jednoducho prechod výrazu Priemysel 
4 .0 z počítačových prezentácií 
do reality tlačiarní . To je to, čo nás 
čaká . Dokonalý systém pre plánovanie 
procesov od včasného navezenia 
materiálu do tlačiarne až po expedíciu 
hotového produktu . Aplikácia 
inšpekčných systémov, harmonizácia 
„logotronikov“ s „optimusmi“, logistické 
systémy šité na mieru konkrétnych 
prevádzok, roboty v prevádzkach, 
analógové a digitálne technológie 
vedľa seba produkujúce zákazky 
bez kompromisov . . . Čokoľvek zmeniť 
vieme iba spolu s našimi zákazníkmi, 
ich požiadavky nás posúvajú vpred 
a významne . V obchode pôsobím 
od roku 2005 a ak sa pozerám späť, 
je to zázrak, čo všetko sa odvtedy 
vyvinulo a prešlo do praxe . Preto 
verím, že to nebude inak ani v blízkej 
budúcnosti .

Za rozhovor poďakoval: 
František Martančík
www.polygrafia-fotografia.sk
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