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Innowacje w maszynach 
Speedmaster 

Uwagę zwraca przede wszystkim cał-
kowicie przeprojektowana generacja 
centrum zarządzania maszyną Prinect 
Press Center. Nowy system operacyjny 
Speedmaster zapewnia każdej maszy-
nie z tej serii funkcjonalność Push to 
Stop i połączenie z chmurą Prinect. 
Wiele nowych cyfrowych systemów 
wspomagających, takich jak Wash As-
sistant lub Intellirun na Wallscreen XL, 
zmienia pulpit obsługi Prinect w nowo-
czesną stację roboczą z nowym, więk-
szym 24-calowym ekranem dotykowym 
i oświetleniem LED. 

Heidelberg wprowadził także zauto-
matyzowany zespół nawilżający stero-
wany cyfrowo Hycolor Pro. Ilość roztwo-
ru nawilżającego jest ustalana i dozo-
wana między rolką dociskową a rolką 
dozującą, zaś podstawowe ustawienia 
są dokonywane automatycznie poprzez 
Prinect Press Center XL 3. Z doświad-
czenia specjalistów Heidelberga wy-
nika, że 80% zgłoszeń serwisowych 
związanych z transferem farby dotyczy 
niedokładnego ustawienia zespołu na-

Innowacyjny Speedmaster  
i nowości dla działu postpress

W pełni zautomatyzowana i inteligentna maszyna Speedmaster, która miała być hitem Heidelberger 
Druckmaschinen podczas tegorocznych targów drupa, już w kwietniu weszła do produkcji seryjnej. 
Wśród nowości produktowych niemieckiego producenta, które również miały być prezentowane 
w Düsseldorfie, znajdziemy też kilka ciekawych propozycji do obróbki po druku.
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wilżającego. Dzięki Hycolor Pro ustawie-
nia są zdefiniowane i mierzalne, dzięki 
czemu możliwa jest cyfrowa zdalna 
obsługa maszyny. Z panelu sterowania 
drukarz może teraz mierzyć nawilżanie 
dla jednej strony, dzięki czemu działa 
szybciej i bardziej precyzyjnie. Zapew-
nia to stabilne warunki produkcji przy 
mniejszej ilości makulatury i szybszym 
dotarciu do „arkusza ok”. 

Czas mycia wałków jest nadal waż-
nym elementem czasu narządzania, 
szczególnie w przypadku drukowa-
nia opakowań. Nowe oprogramowanie 
Wash Assistant pozwala automatycznie 
określić stopień zabrudzenia i wybrać 
optymalny program zmywania, skraca-
jąc ten czas o 20%. 

W nowym Speedmasterze zastoso-
wano także system Plate to Unit po-
zwalający na w pełni zautomatyzowane 
podawanie i usuwanie płyt drukarskich. 
Nie chodzi jednak tylko o rozwiązania 
mechaniczne i urządzenia. Ważna jest 
integracja tego procesu z całym cyfro-
wym przepływem prac. Obejmuje to 
zdefiniowanie odpowiedniej sekwencji 
zadań drukowania w planowaniu zadań, 
optymalizację sekwencji, prawidłową 

sekwencję wyjściową w systemie CtP, 
w tym przypisanie identyfikatora płyty, 
ale także dostarczenie do identyfikowal-
nego cyfrowo systemu transportu płyty. 

Drukarnie, które wykonują mniejszą licz-
bę wymian płyt, dzięki rozwiązaniu Plate 
to Gallery mogą skorzystać ze skanera 
mobilnego przy kompletacji płyt na wózku 
transportowym i windy dostarczającej 
płyty na galeryjkę przy maszynie. Nowy 
system AutoPlate XL3 dodatkowo skraca 
czas wymiany płyt do 30%.

Heidelberg zaoferował także nowe roz-
wiązania dla drukarń opakowaniowych, 
jak mikroznakowanie CodeStar na poda-
waniu, co umożliwia śledzenie każdego 
arkusza. Prinect Inspection Control 3, 
dzięki ustawieniom wstępnym w Intelli-
start 3, nie tylko pomaga wyeliminować 
czasochłonne procedury ręcznej konfigu-
racji inspekcji arkusza, ale może także 
sprawdzić identyfikator arkusza, aby 
umożliwić wyraźne przypisanie defektów 
do poszczególnych wydrukowanych arku-
szy. Nowej funkcji „Device Assistant” 
można użyć do zdefiniowania reakcji dla 
każdego rodzaju usterki. 

Dzięki funkcji FoilStar Cure można 
zwiększyć przyczepność folii IML do 
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poziomu, który pozwala na stabilny 
przebieg produkcji. Dalsze modyfikacje 
FoilStar oferują możliwość wytłaczania 
efektów hologramu w warstwie lakieru 
metodą cast & cure oraz utwardzania 
warstwy za pomocą diod LED.

Efektywne rozwiązania  
do obróbki po druku
Różnorodne procesy obróbki po druku 
nadal mają duży potencjał w zakresie 
automatyzacji, zwiększania wydajno-
ści i integracji procesów. Kwestie te 
dotyczą wszystkich typów drukarń, 
także opakowaniowych. Ważna jest też 
łatwość obsługi i ograniczenie czyn-
ności wykonywanych fizycznie przez 
pracownika, co z kolei przekłada się 
na redukcję kosztów pracy działu post-
press. Również i w tym zakresie firma 
Heidelberg oferuje ciekawe i innowacyj-
ne rozwiązania.

Stahlfolder P-Stacker pręży muskuły

Operator złamywarki na każdej zmianie 
układa w stosy na palecie około 7 t 
papieru. Poszczególne „paczki” mogą 
ważyć do 8 kg i docierać z prędkością 
do 5/min. W praktyce, żeby temu spro-
stać, trzeba albo celowo zmniejszyć 
prędkość maszyny, albo wprowadzić 
więcej przerw w pracy, albo zatrudnić 
dodatkowych pracowników. Wszystkie 
te problemy rozwiąże solidny, 6-osiowy 
robot przemysłowy Stahlfolder P-Stac-
ker, który delikatnie i bezpiecznie dzięki 
zaawansowanej technologii chwytako-
wej ułoży stosy na pełnowymiarowych 
europaletach. Pierwsze dostawy pla-
nowane są na październik tego roku.

Push to Stop w złamywarkach 

Sztandarowa koncepcja Heidelberga 
Push to Stop, wykorzystywana dotych-
czas w maszynach drukujących Speed-
master, ułatwi pracę operatorom su-
perwydajnych złamywarek Stahlfolder 
TH/KH 82-P i TX 96. Rozwiązanie to 
na pewno sprawdzi się w przypadku 
produkcji krótkoseryjnej. Dzięki funkcji 
Push to Stop nie trzeba będzie już 
oddzielać różnych składek za pomocą 
oddzielnych palet lub oznaczeń, lecz 
przetwarzać je jedna po drugiej. Sys-
tem opiera się na dwóch elementach: 
kodzie kreskowym wydrukowanym na 
składce oraz zintegrowanym systemie 
kamer zarówno na podajniku PFX, jak 
i w falcerce Palamides Alpha. Produk-
cja kolejnej składki rozpoczyna się 

niezależnie, bez aktywnej interwencji 
operatora. Kod kreskowy zapobie -
ga mieszaniu się różnych składek 
w stosie.

Sztance w różnych formatach

Zwiększyło się portfolio oferowanych 
przez firmę Heidelberg modeli maszyn 
sztancujących do produkcji opakowań. 
Powermatrix 106 CSB pracuje z pręd-
kością 8 tys. ark./h. Wyposażony jest 
w system logistyki palet i automatyczny 
podajnik non stop. Optyczny system 
pasowania MasterSet na nakładaniu 
wyrównuje każdy arkusz za pomocą 
znaczników drukowania. Pozycjonowa-
nie może być również wykonywane za 
pomocą obrazu wydruku lub krawędzi 
arkusza, jeśli nie ma dostępnych zna-
ków wydruku. 

Promatrix 145 CSB, pracujący z pręd-
kością 7 tys. ark./h, może efektywnie 
przetwarzać arkusze wielkoformatowe. 
Również wyposażony jest w system 
logistyki palet, automatyczny podajnik 
non stop, system MasterSet, a także 
dostawę arkuszy próbnych, co jest no-
wością w tej klasie formatów. 

Nowością jest również Multima-
trix 60 FC do produkcji krótkich serii 
dla druku cyfrowego i komercyjnego. 
Charakteryzuje się znakomitym sto-
sunkiem ceny do wydajności, dzięki 
czemu nadaje się również dla mniej-
szych firm poligraficznych. Maszyna 
Multimatrix 60 FC, zintegrowana np. 
z systemem drukującym Versafire 
i składarko-klejarką Diana Go, jest 
idealna do cyfrowej produkcji pudełek. 
Multimatrix 60 FC może być opcjonal-
nie wyposażony w jednostkę do złoce-
nia na gorąco. Pracuje z prędkością  
5,5 tys. ark./h i jest również wyposa-
żony w system MasterSet. 

Automatyczne pakowanie staje się 
rzeczywistością

Wysoka wydajność i łatwość obsługi to 
zalety oferowanych przez firmę Heidelberg 
składarko-sklejarek. Nowa Diana Smart 
pracuje o 33% szybciej od swojej poprzed-
niczki – osiągając nawet 600 m/min. 
System Diana Inspector pozwala na 
kontrolę również trudnych w obróbce 
drukarskiej materiałów, takich jak płyty 
metalizowane, folie holograficzne czy 
złocenia. Druga generacja zespołu Dia-
na Braille zawiera teraz również opcję 
pasowania arkuszy, co jeszcze bar-
dziej skraca czas konfiguracji dla tego 
modułu. Dzięki automatyzacji wzrosła 
również prędkość maszyny. Zastosowano 
w niej dwie innowacje. Pierwsza to robot 
ładujący, druga to nowa, ulepszona wer-
sja oprogramowania Diana Packer 4.0 
do automatyzacji procesu pakowania 
w opakowania zbiorcze. Dzięki komunika-
cji pomiędzy sklejarką a maszyną Diana 
Packer 4.0 dane geometryczne kartonu 
wprowadza się tylko raz. 

e-Shop – kupuj online bez ograniczeń 

Zakupy przez internet w ostatnich cza-
sach stały się niemal koniecznością. 
Drukarnie mogą bezpiecznie i wygodnie 
zaopatrywać się online w materiały 
eksploatacyjne i części serwisowe 
w Heidelberg eShop, dostępnym o każ-
dej porze przez wszystkie dni tygodnia. 
Prosta nawigacja i wyszukiwanie pro-
duktów oraz spersonalizowana lista 
zakupów pozwalają na szybkie składa-
nie zamówień. Do list zakupów można 
dodawać własne notatki, jak również 
zmieniać kolejność zamówień. Zapra-
szamy: https://shop.heidelberg.com/pl.
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