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Bizhub PRESS C8000 je nová vlajková loì
Konica Minolta a jako první model této
spoleãnosti se ﬁadí do segmentu produkãního
tisku se stﬁednû velk˘m objemem tiskov˘ch
zakázek. Doporuãené mûsíãní zatíÏení
je 100 000 stran, ale bizhub PRESS C8000
je produkãní stroj, kter˘ reálnû zvládne
mûsíãní v˘kony aÏ pÛl milionu v˘tiskÛ.
Typick˘mi zákazníky pro jmenovan˘ model
jsou komerãní tiskárny, které hledají doplnûk
nebo alternativu ke stávajícímu ofsetovému
tisku. V˘znamnou roli pﬁi synergii ofsetového
a digitálního tisku v profesionálních
provozech hraje moÏnost zákazníka nechat
si individuálnû certifikovat digitální tiskové
zaﬁízení bizhub PRESS C8000 na shodu
s ofsetov˘m tiskem dle ISO 12647-7.
Tiskov˘ stroj je moÏné vybavit dvojicí
externích RIPÛ: Efi Fiery nebo Creo. V obou
pﬁípadech je moÏno standardní funkcionalitu
tûchto tiskov˘ch ﬁadiãÛ roz‰íﬁit o dal‰í
profesionální nástroje a funkce, jako je napﬁ.
profesionální vyﬁazování stran dokumentu
na tiskov˘ arch, zv˘‰enou podporu práce
s variabilními daty apod., tj. pﬁizpÛsobit
se vÏdy konkrétním potﬁebám zákazníka.
Bizhub PRESS C8000 tiskne rychlostí
aÏ 80 stran A4/min s ‰irok˘m spektrem
potiskovateln˘ch materiálÛ v rozsahu
plo‰n˘ch hmotností od 64 aÏ po 350 g/m2.
V˘razné vylep‰ení oproti minul˘m modelÛm
je zapojení druhé fixaãní jednotky, díky které
se sníÏily teploty zapékání a pﬁedev‰ím pﬁi
tisku na silnûj‰í gramáÏe dochází v celém
spektru potiskovan˘ch materiálÛ jen
k malému sníÏení rychlosti tisku. Potisk
gramáÏe 350 g/m2 je v tomto segmentu
v˘jimeãn˘ a mnozí zákazníci urãitû ocení
také automatick˘ duplex aÏ do 300 g/m2.
Samotná tisková jednotka obsahuje tﬁi
zásobníky papíru, kaÏd˘ s kapacitou
500 archÛ. K nûmu se mohou pﬁipojit aÏ dva
velkokapacitní zásobníky s kapacitou
aÏ 4 640 archÛ. Cel˘ systém v nejvy‰‰í
konfiguraci má tedy vstupní kapacitu
aÏ 10 760 archÛ. Pracovat lze pﬁitom
s natíran˘mi i nenatíran˘mi papíry o rozmûru
minimálnû 100 x 140 mm a maximálnû
330 x 487 mm. Za zmínku stojí i maximální
potisknutelná plocha 321 x 480 mm.
Model bizhub PRESS C8000 stejnû jako dal‰í
nové modely Konica Minolta z ﬁady bizhub
PRESS C7000/C6000 pracují s rozli‰ením
1200 x 1200 dpi pﬁi zachování osmibitové
barevné hloubky. Stroj bizhub PRESS C8000
také disponuje jiÏ druhou generací speciální

technologie S.E.A.D II, která zahrnuje procesy
vylep‰ující obraz, jako je moÏnost pouÏití
frekvenãního rastru, ﬁízené pozicování bodu
ãi ztenãení textu pro lep‰í ãitelnost.
Produkãní tiskov˘ stroj bizhub PRESS C8000
je vybaven ﬁadou kontrolních mechanismÛ
zabezpeãujících jak barevnou tak i polohovou
stálost obrazu. V dopravní jednotce, která
je nutnou souãástí stroje a slouÏí k rovnání
papíru po tisku je zabudován spektrofotometr
a je tedy moÏné promûﬁovat opakovanû
ti‰tûn˘ obrazec a tím ﬁídit a stabilizovat
barevnost obrazu v celé zakázce. Stroj také
obsahuje kontrolu dvojitého naloÏení a senzor
mûﬁící polohu hrany papíru.
Podobnû jako u strojÛ kategorie bizhub PRESS
C7000, také zde je moÏné volit z ‰irokého
spektra pﬁíslu‰enství. Vedle povinné dopravní
jednotky a druhé fixaãní jednotky je na v˘bûr
velkokapacitní zásobník s voliteln˘m
skenerem. Za tiskovou jednotku je pak moÏné
zaﬁadit se‰ívací fini‰er s v˘konem se‰ívání
aÏ 100 listÛ, skládací a dûrovací jednotku,
fini‰er broÏur V1 schopn˘ vytvoﬁit broÏuru
aÏ o 200 stranách s ãelním oﬁezem
ãi víceúãelov˘ fini‰er se schopností skládat,
vkládat ãi dûrovat. Do konfigurace je moÏné
zaﬁadit fini‰er lepené vazby V2, kter˘
je schopen pomocí tavného lepidla vytvoﬁit
knihu se hﬁbetem o ‰íﬁce aÏ 30 mm
a disponuje také oﬁezem obálky. Pro provozy
s existujícím dokonãovacím zpracováním
je pﬁipraven v˘stupní velkokapacitní
zásobník s kapacitou aÏ 5000 listÛ.
Zajímav˘m ﬁe‰ením je moÏnost doplnit
dopravní jednotku o vlhãení, díky kterému
papír získává zpût svou vlhkost a rovnání
mezi válci dopravní jednotky je tak úãinnûj‰í.
Vlhãení má i dal‰í v˘hody, jako je chlazení
toneru spolu s cel˘m v˘tiskem ãi vybíjení
elektrostatického náboje. ×

Vzorník Materiály pro digitální tisk
OSPAP

Spoleãnost OSPAP pro své zákazníky
pﬁipravila vzorník materiálÛ pro potisk
digitálními tiskov˘mi technologiemi.
Pﬁedstavuje ucelenou kolekci tiskov˘ch
substrátÛ s rÛzn˘mi povrchov˘mi úpravami
od nenatíran˘ch a natíran˘ch papírÛ, pﬁes
barevné papíry kreativní papíry, papíry
pro speciální úãely aÏ po samolepicí papíry
a fólie. Technologicky jsou tyto materiály
urãeny pﬁedev‰ím pro oblast digitálního
tisku na bázi elektrofotografie s pouÏitím
prá‰kového toneru a pro technologii
HP Indigo s kapaln˘m tonerem. Jak tento
vzorník vznikal, mi povûdûl Ing. Pavel
Vobruba, kter˘ je ve spoleãnosti OSPAP
Business Unit Director Commercial Print.
Proã jste se rozhodli vytvoﬁit vzorník
materiálÛ pro digitální tisk?
Je to dáno tím, jak se vyvíjí trh v polygrafii.
Rozvoj digitálních technologií je siln˘
za poslední roky a my to vnímáme nejen,
co se t˘ká rozvoje potﬁeby papírÛ ale i rozvoje
strojÛ. I OSPAP a.s. se rozhodl prodávat
digitální tiskové stroje, coÏ byl jeden
z impulsÛ. TakÏe ke vzniku vzorníku vedly
dvû vûci: rostoucí poptávka po papírech pro
digitální tisk a rozvoj digitálních technologií.
Tento vzorník je v ãeském prostﬁedí
unikátní a mezi firmami holdingu
PaperlinX je unikátní i v evropském rámci.
Proã?
V˘robci dají nûkter˘m papírÛm certifikát,
Ïe mÛÏe b˘t pouÏit pro digitální tisk nebo
Ïe je vhodn˘ po odzkou‰ení. Ucelenou
nabídku papírÛ vhodn˘ch pro digitální tisk
vám ale nikdo nedá. Na‰e snaha byla dát
na‰im zákazníkÛm pﬁehled, co mÛÏou
v nov˘ch digitálních strojích potisknout.
Dﬁíve se musel pouÏít pro tisk v digitálním
tiskovém stroji pouze papír pro tuto techniku
Ing. Pavel Vobruba, Business Unit Director Commercial Print
spoleãnosti OSPAP

certifikovan˘, jinak podle v˘robce mohlo
dojít k po‰kození stroje a zvy‰ovaly
se náklady na tisk. Ofsetov˘ tiskaﬁi ãasto vzali
papír, kter˘ mûli k dispozici v tiskárnû,
a protáhli ho digitálním strojem. Tím,
Ïe se vlastnosti digitálních strojÛ vylep‰ují
a sami v˘robci ﬁíkají, Ïe umí potisknout témûﬁ
cokoliv, jsme vybrali do vzorníku v‰echno,
co má od nás zákazník k dispozici. ProtoÏe
mezi uÏivateli digitálních strojÛ jsou
i reklamní agentury, které nemají takovou
zku‰enost s papírem, tak jsme potﬁebovali,
aby získali pﬁehled, co v‰echno na trhu
nabízíme. Unikátní je vzorník proto, Ïe zatím
nikdo neseﬁadil papíry vhodné pro digitální
tisk do uceleného portfolia od luxusních
kartonÛ po bûÏné ofsetové a natírané papíry.
Jak probíhal v˘bûr materiálÛ do vzorníku?
Bylo to tak, Ïe jsme se se‰li s marketingem
a s produktov˘m manaÏerem, kter˘
má na starosti papíry Commercial Print
a ﬁíkali jsme si, co by bylo vhodné. Potom
jsme jednali s dodavateli, kteﬁí nám na
nûkteré papíry dali certifikace, o kter˘ch jsme
dﬁíve nevûdûli. TakÏe to byl v˘bûr toho,
co se dá potisknout, nûkdy jsme se ptali
zákazníkÛ, co potiskují. Poté jsme jednali
je‰tû s v˘robcem strojÛ Konica Minolta,
co umí jejich stroje potisknout a to jak
gramáÏovû, tak co se t˘ká papírÛ
se strukturou.
Proã jste si pro tisk vzorníku vybrali
za partnery spoleãnost Konica Minolta
a tiskárnu Point CZ?
Po tom, co jsme zaãali prodávat stroje Konica
Minolta, vyvstala potﬁeba nabídnout i vzorník
materiálÛ, které lze v tûchto strojích
potisknout. Je to prostû v˘hoda kdyÏ
k prodávanému stroji mÛÏete nabídnout
i vzorník potisknuteln˘ch materiálÛ. TakÏe
dohodnout se na tisku s Konicou Minoltou
bylo v˘hodné pro oba partnery vzhledem

k na‰í dlouhodobé spolupráci s tiskárnou
Point CZ. A také proto, Ïe tato tiskárna
vlastní jeden z nejmodernûj‰ích strojÛ
HP Indigo vyuÏívajících technologii mokrého
toneru, oslovili jsme je a ti na‰í Ïádosti
vyhovûli.
Podle ãeho jste rozhodli, které vzorky budou
poti‰tûny strojem bizhub PRESS C7000
a které strojem HP Indigo 7500?
Je to dáno technologií. U digitálních
produkãních strojÛ se jedná o such˘ toner,
u strojÛ HP Indigo se jedná o mokr˘ toner
v daném segmentu. Poãáteãní zamûﬁení bylo
na digitální produkãní stroje se such˘m
tonerem, v prÛbûhu tvorby vyvstalo,
Ïe by bylo dobré zaﬁadit i vzorky ze stroje
s mokr˘m tonerem, kter˘ do tohoto segmentu
také patﬁí a bude se rozvíjet.
Jak se vzorník materiálÛ pro digitální tisk
líbí va‰im zákazníkÛm?
Vzorník se obecnû líbí velmi, protoÏe
zákazníci opravdu vidí, Ïe se digitálním
tiskem dá potisknout celá ‰kála materiálÛ
a mohou porovnat rozdíl. Chtûli jsme ukázat,
Ïe se kromû speciálních papírÛ pro digitální
tisk dají potisknout i ofsetové papíry
a grafické kartony. Od vzorníku si slibujeme,
Ïe se nám zv˘‰í prodej jednak speciálních
papírÛ pro digitální tisk a také se chceme
dostat do povûdomí, Ïe jsme spoleãnost
schopná obsáhnout cel˘ trh a poskytuje
komplexní sluÏby: jak digitální tiskové stroje,

Anketa

Digitální tiskové
papíry

U pﬁíleÏitosti zájezdu do papírny Mondi
Neusiedler, kter˘ pro svoje zákazníky
uspoﬁádala spoleãnost OSPAP, jsme se zeptali
v‰ech úãastníkÛ na jejich názor na digitální
tiskové papíry. Zde otiskujeme reakce tûch,
kteﬁí nám na anketu reagovali.
1 Jak se Vám líbila exkurze do papírny Mondi
Neusiedler? Oslovily Vás zde vyrábûné
papíry pro digitální tisk Color Copy, DNS
Premium, Nautilus a Bio Top 3?
2 Jste spokojeni s vlastnostmi papírÛ pro
digitální tisk, které pouÏíváte?
3 Jak˘ podíl pﬁedstavují v digitální technologii
speciální papíry pro digitální tisk a jak˘
je podíl klasick˘ch ofsetov˘ch a natíran˘ch
papírÛ?
4 Co brání vût‰ímu pouÏívání speciálních
papírÛ pro digitální tisk?

tak papíry pro nû i pro dal‰í segmenty
polygrafického trhu.
Chystáte se stávající vzorník doplÀovat
nov˘mi materiály?
Ano, chystáme. Vzorník je i tak koncipovan˘,
aby ‰lo doplnit nové materiály, které
se na trhu objeví. VÏdy se budeme snaÏit
poãkat, aÏ se objeví nûjak˘ balíãek, napﬁ. kdyÏ
zmûníme dodavatele, tak budeme chtít
ukázat, Ïe tento papír také funguje.
Chceme se zab˘vat papíry pro digitální tisk
komplexnû, proto jsme i vytvoﬁili místo
manaÏera pro digitální tiskové papíry.
Orientujeme se na digitální segment, protoÏe
i svût se tak ubírá. Chceme zachytit ten
pﬁerod od ofsetov˘ch tiskáren k digitálním.
Myslíme si, Ïe nûkteré tiskárny pﬁejdou zcela
na digitální tisk je to dané vût‰inou skladbou
jejich zakázek a chceme, aby zákazníci vûdûli,
Ïe se tímto smûrem také orientujeme.
Ve va‰em ãasopise jsem se doãetla,
Ïe chystáte je‰tû nov˘ vzorník pro
maloformátov˘ tisk.
Pﬁipravujeme vzorník Papíry pro
maloformátov˘ tisk, kter˘ nebude zamûﬁen˘
jen na digitální tisk ale i na maloformátové
ofsetové stroje. Opût budeme spolupracovat
s Konicou Minoltou, abychom ukázali,
Ïe mal˘ katalog se v urãitém nákladu
vyplatí vytisknout ekonomiãtûji na digitálním
stroji. ×
Dûkuji Vám za rozhovor.
Vyti‰tûno na stroji XEROX Nuvera 200 EA, papír Color Copy 160 g/m2

Olga Poláková, NICOS s.r.o.
1 Exkurze se nám líbila, byla pﬁínosná. Color
Copy a Biotop jsme z minulosti znali, nov˘
materiál DNS nás zaujal – jiÏ probûhly zkou‰ky
u zákazníka.
2 Vlastnosti papírÛ se li‰í – takÏe není moÏné
odpovûdût jednoznaãnû, urãitû ale platí, Ïe pro
digitální technologie je lep‰í pouÏívat speciální
papíry
3 V digitální technologii na‰eho zákazníka
pﬁevládají speciální papíry (papíry pro laser
a pro inkjet).
4 Zpravidla vy‰‰í cena.
Ing. Radko Kﬁivánek
TISKÁRNA BÍL¯ SLON s.r.o.
1 Papírna Mondi mne pﬁekvapila vysokou
úrovní automatizace v˘roby, balení i skladování
papíru i organizací provozu a jeho ekologiãností.
Nejvût‰í dojem na mne udûlal papírensk˘ stroj
se tﬁemi nátokov˘mi skﬁínûmi pro v˘robu papírÛ
technologií TRIOTEC. Zajímal jsem se i o takové
vûci, jako energocentrum, logistika a ojedinûlé
vybavení provozu Ïelezniãní vleãky. Vysoce
hodnotím i spoleãenskou ãást akce.
2 Papír Color Copy je stálicí na trhu, asi není
nikdo z branÏe, kdo by ho neznal uÏ dlouhá
léta. I v ostatních druzích papíru je Neusiedler
na ‰pici, nepamatuji si u nûj na Ïádnou
reklamaci.
3 Jeden ãas jsme zkou‰eli ﬁezat malé formáty
z archÛ v tiskárnû, coÏ se neosvûdãilo nejen
kvÛli vlastnostem papíru, ale i kvÛli
nepruÏnosti. NeÏ dojde informace kdo má kolik
ãeho naﬁezat od zdroje aÏ ke svému naplnûní,
mÛÏe b˘t dodávka digitálního papíru
v poÏadovan˘ch formátech dávno u stroje.
4 Jedinû pomûr digitálních a ofsetov˘ch
zakázek. V minulosti jsme investovali hlavnû
do ofsetov˘ch technologií a tam také
realizujeme vût‰í ãást objemu tisku.
Vojtûch Poláãek, Marten, spol. s r.o.
1 Dobr˘ v˘let.
2 DNS Premium, Nautilus a Bio Top 3 –
nev‰iml jsem si, Ïe by se o nich mluvilo, tak
abych pochopil, k ãemu jsou.
3 PouÏíváme dosud v˘hradnû Color Copy –
plná spokojenost.
4 Pro digitální tisk jsme dosud skoro
v˘hradnû pouÏívali Color Copy. Pﬁání
zákazníkÛ v‰ak je, aby nebyl vidût rozdíl mezi
digitálním tiskem a ofsetov˘m tiskem. Proto
jsme koupili nov˘ stroj Konica Minolta
a pﬁedpokládáme, Ïe budeme pouÏívání Color
Copy muset omezovat. ×

