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Prawie 150 lat na czele 
technologii poligraficznej

Od czasu założenia firmy w 1871 roku i wyprodukowania przełomowej maszyny Albatross 
cztery lata później, firma, którą jest dzisiaj Manroland Sheetfed GmbH, wprowadziła świat 
w erę rozwoju i produkcji maszyn drukujących o najwyższej jakości. Od prawie półtora 
wieku licznie nagradzane technologie i opatentowane wynalazki nadały kurs historii i 
służyły jako punkty odniesienia dla światowego przemysłu. 
 
Dziś przemysł stawia czoło wyzwaniom na bezprecedensową skalę. Manroland Sheetfed, 
jako partner wielu wiodących drukarń na całym świecie, wraz ze zwoimi przed-
stawicielstwami w ponad 40 krajach, kontynuuje działalność, by zapewnić opłacalność i 
rozwój w czasach gwałtownych zmian, korzystając z innowacji oraz przełomowych 
rozwiązań i usług, z którymi nikt nie może się równać.
 
Następujące strony to krótki przewodnik po produktach i usługach oferowanych przez 
Manroland Sheetfed GmbH. Wierzę, że będzie dla Państwa przydatny i życzę dalszych 
sukcesów w druku. Wy to druk. My to druk.

Rafael Peñuela
Chief Executive Officer 

Manroland Sheetfed GmbH
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ROLAND 700 HiPrint zadrukowuje materiały o grubości od 0.04 mm 
do 1 mm, jak i również folię PCV, co czyni ją prawdziwie wszechstronną 
maszyną dla niemal każdego surowca – od papieru, po opakowania, 
kartony i plastiki. Z lakierowaniem inline i opcjami kontroli jakości oraz 
możliwością konfiguracji do dwunastu zespołów drukujących, z 
wyposażeniem w moduł odwracający, Roland 700 HiPrint jest odpowiedni 
dla wielu rodzajów produkcji.

HiPrint posiada kompatybilność z wieloma wiodącymi producentami i 
może być także wyposażony w nagrodzony InlineFoiler Manrolanda 
dla uzyskania maksymalnej wartości i zysku z każdej pracy.

W ciągu ostatnich 20 lat HiPrint został wzbogacony o wiele technologicz-
nych rozwiązań i innowacyjnych udoskonaleń, które pomagają klientom 
polepszyć wydajność, zwiększyć produktywność i zredukować koszty 
operacyjne.

CECHY I ZALETY
n  Półautomatyczny system wymiany płyt 

(PPL™), automatyczny system wymiany 
płyt (APL™), symultaniczny system 
wymiany płyt (SPL) dla znacznego 
skrócenia czasu przyrządu

n  Nowy typ hamulców z taśmami ssącymi 
w sekcji wykładania

n  Zwiększenie maksymalnej prędkości 
druku do 17 000 arkuszy na godzinę

n  Nowy inkjetowy system numerowania 
stron dla jeszcze większej precyzji 
identyfikowania błędów

n  Opcjonalny system InlineInspector  
oraz inne zintegrowane technologie

n  Opcjonalny system niskoenergetycznego 
utrwalania farby i lakieru (LEC) dla 
szybszej realizacji zleceń oraz 
zmniejszenia zużycia energii

n  Opcjonalna technologia foliowania na 
zimno z taktowaniem zmniejszająca 
makulaturę do 60%

ROLAND 700 HiPrint
Elastyczność do podjęcia się 
każdego nowego wyzwania
Z ponad 30,000 sprzedanych zespołów drukujących na całym 
świecie w 3,000 różnych konfiguracjach, ROLAND 700 HiPrint 
zdefiniował standardy przemysłu poligraficznego pod względem 
elastyczności w produkcji poligraficznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna prędkość: 
17,000 arkuszy na godzinę

Format arkusza: 
Format standardowy: 740 mm x 1,040 mm
Format opcjonalny: 740 mm x 1,050 mm*
Format 3B Plus: 780 mm x 1,050 mm*

Format zadruku: 
Format standardowy: 715 mm x 1,020 mm
Format opcjonalny: 730 mm x 1,030 mm*
Format 3B Plus: 770 mm x 1,030 mm*

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0,04 mm do 1,0 mm

*Dostępny jako opcja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna prędkość: 
16,000 arkuszy na godzinę 
18,000 arkuszy na godzinę*

Format arkusza: 
Format standardowy: 740 mm x 1,040 mm
Format opcjonalny: 740 mm x 1,050 mm*
Format 3B Plus: 780 mm x 1,050 mm*

Format zadruku: 
Format standardowy: 715 mm x 1,030 mm
Format opcjonalny: 730 mm x 1,030 mm*
Format 3B Plus: 770 mm x 1,040 mm*

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0,04 mm do 1,0 mm

*Dostępny jako opcja.
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Wśród tych rozwiązań są nowo zaprojektowany pulpit sterujący z 
ekranem dotykowym, nowe podnoszenie stosu w sekcji nakładania w 
trybie ciągłym, redukujące ilość makulatury, nowe rozwiązanie Manroland 
w sekcji wykładania z hamulcami wyposażonymi w taśmy ssące 
umożliwiające wyższą prędkość drukowania, nowe zespoły nawilżające, 
nowe łożyska znacznie zmniejszające wibracje, nowe rozwiązania 
softwarowe w systemie mycia wałków, które redukują czas przyrządu. 
Rezultatem tego jest zwiększenie wydajności i jakości druku przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

CECHY I ZALETY
n Ergonomiczny interfejs z  

ekranem dotykowym 
n Półautomatyczny system wymiany płyt 

(PPL™), automatyczny system wymiany 
płyt (APL™), symultaniczny system 
wymiany płyt (SPL) dla znacznego 
skrócenia czasu przyrządu

n Technologia DirectDrive
n Maksymalna prędkość drukowania 

18,000 arkuszy na godzinę
n Opcjonalny format arkusza  

740 x 1,050 mm do maksymalnego 
wykorzystania powierzchni zadruku

n Sekcja nakładania, wykładania i zespoły 
nawilżające specjalnie przygotowane 
do osiągania wyższych prędkości 
drukowania

n Unikalne opcje sterowania przepływem 
farby (TripleFlow), inteligentna 
kompensacja prędkości w zespołach 
farbowych i nawilżających, efektywne 
rozwiązania przeciwdziałające 
szablonowaniu

ROLAND 700 EVOLUTION – nowym 
standardem w technologii maszyn 
drukujących. Legenda ewoluowała.

ROLAND 700 EVOLUTION został stworzony by połączyć na wspólnej 
platformie maszynę ROLAND 700 HS i maszynę ROLAND 700 Direct Drive. 
Zaprojektowany od podstaw i łączący w sobie elegancję oraz futurystyczny 
wygląd, ROLAND 700 nowej generacji zawiera wiele nowych rozwiązań 
technologicz-nych, aby zapewnić drukarniom bezprecedensowy poziom 
efektywności, produktywności, obsługi i jakości.
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ROLAND 900 może być wzbogacony o dodatkowy opcjonalny pakiet 
umożliwiający druk z prędkością 16,000 arkuszy na godzinę jak również 
w automatyczny system nakładania i wykładania non-stop. To połączenie 
zapewnia nie tylko stałą wysoką jaość druku jak również niepokonaną 
efektywność. Opcjonalny system logistyczny AUPASYS jeszcze bardziej 
poprawia produktywnosć, czyniąc ROLAND 900 idealnym rozwiązaniem 
dla producentów wysokiej jakości opakowań.

Połączenie legendarnej jakości budowy maszyn Roland i innowacyjnego 
systemu podwójnych napędów zapewnia doskonałą jakość druku ze 
zlecenia na zlecenie. Koncepcja podwójnego napędu składa się z wału 
wzdłużnego i systemu hydrostabilizacji dla maszyn wyposażonych w 
pięć lub więcej zespołów drukujących, co eliminuje nadmierny luz w 
kołach zębatych, zapewniając idealny register i wyjątkową jakość druku 
w wielkim formacie.

CECHY I ZALETY
n  Symultaniczny system wymiany  

płyt (SPL) dla znacznego skrócenia 
czasu przyrządu

n  Innowacyjny system podwójnego 
napędu zapewniający precyzyjny i 
idealny register

n  Geometria położenia cylidra 
dociskowego na tzw. 7-ej godzinie 
zapewnia płaskie prowadzenie 
arkusza dla pewnej produkcji w 
dużym formacie

n  Opcjonalny automatyczny system 
non-stop na nakładaniu i wykładaniu

n  Opcjonalny system QuickChangeClamp 
w zespole lakierującym

n  Opcjonalny system InlineColorPilot ze 
zintegrowanym systemem kontroli 
InlineRegister redukuje makulaturę i 
zdecydowanie skraca czas przyrządu

ROLAND 900
Nowe poziomy wydajności i jakości
w druku wielkoformatowym

Ta wysoko zautomatyzowana, wysokwydajna maszyna dużego formatu 
produkuje znacząco więcej użytków, niż maszyny mniejszych formatów z 
wyraźnie krótszym czasem przyrządu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna prędkość: 
14,000 arkuszy na godzinę
16,000 arkuszy na godzinę*

Format arkusza: 
Format 6B1:  1,020 mm x 1,420 mm
Format 6B2:  1,020 mm x 1,420 mm*

Format zadruku: 
Format 6B1:  1,010 mm x 1,420 mm
Format 6B2:  1,010 mm x 1,420 mm*

Początek druku:  
Format 6B1:     72 mm
Format 6B2:     85 mm*

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0.1 mm do 0.6 mm

Akcydens: 0.04 mm do 0.6 mm* 
Opakowania: 0.1 mm do 1.2 mm* 
Uniwersalne: 0.04 mm do 1.2 mm*

*Dostępny jako opcja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna prędkość: 
Format 7:  13,000 arkuszy na godzinę
Format 7B:  13,000 arkuszy na godzinę
Format 7B plus:  13,000 arkuszy na godzinę
Format 8:  11,000 arkuszy na godzinę

  12,000 arkuszy na godzinę * 
Format arkusza: 
Format 7: 1,120 mm x 1,620 mm 
Format 7B: 1,200 mm x 1,620 mm 
Format 7B plus: 1,260 mm x 1,620 mm 
Format 8: 1,310 mm x 1,870 mm

Format zadruku: 
Format 7: 1,110 mm x 1,620 mm 
Format 7B: 1,190 mm x 1,620 mm 
Format 7B plus: 1,250 mm x 1,620 mm 
Format 8: 1,290 mm x 1,850 mm

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0.1 mm to 0.6 mm

Akcydens: 0.04 mm do 0.6 mm* 
Opakowania: 0.1 mm do 1.2 mm* 
Uniwersalne: 0.04 mm do 1.2 mm*

*Dostępny jako opcja.
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Z opcjonalnym systemem ROLAND InlineColorPilot, ROLAND 900 XXL z 
modułem odwracającym jest jedyną maszyną w tym formacie, z w 
pełni zautomatyzowanym systemem zapewniającym stałe utrzymywanie 
koloru i registra. Produktywność może być dodatkowo poprawiona 
poprzez zintegrowanie opcjonalnych systemów ROLAND InlineSlitter, 
ROLAND InlineCoater, lub podwójnych modułów lakierujących. Dodatkowo, 
opcjonalna technologia automatycznej zmiany płyt (APL™) redukuje 
pracę operatorów, przyśpiesza zmianę zadania i podnosi produktywność 
w porównaniu do standardowych maszyn drukujących w dużym formacie.

CECHY I ZALETY
n  Półautomatyczny system wymiany płyt 

(PPL™), automatyczny system wymiany 
płyt (APL™), symultaniczny system 
wymiany płyt (SPL) dla znacznego 
skrócenia czasu przyrządu

n  Największa na świecie maszyna zdolna 
drukować 64 stronice A4 w jednym 
przebiegu, z modułem odwracającym z 
prędkością 10,000 arkuszy na godzinę

n  Produktywność druku w jednym 
przebiegu polega na zdecydowanym 
zmniejszeniu ilości cykli mycia i 
skróceniu czasu przyrządu

n  Wysoce efektywny duży format od 
rozmiarów 7, 7B i 7B Plus, po 8 i 8 z 
modułem odwracającym

n  Opcjonalne rozwiązania włączając 
technologie Manroland QuickChange 
i Inline

ROLAND 900 XXL
Jedyna w swojej klasie, perfekcyjna 
maszyna wielkiego formatu
Zdolny drukować 64 stronice A4 w jednym przebiegu w formacie 8, ROLAND 
900 XXL z modułem odwracającym jest w stanie sprostać wyzwaniom druku 
w wielkim formacie. Ponadto, trzy dodatkowe formaty (7, 7B i 7B Plus) są 
idealne, aby sprostać indywidualnym potrzebom klientów.
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Trzy różne ustawienia wysokości łapek w tranferterach zapewniają 
arkuszom od 0.04 mm do 1 mm grubości, łagodny i bezkolizyjny 
transport na poduszkach powietrznych.

Dzięki możliwości drukowania na materiałach o szerokim zakresie 
grubości, ROLAND 500 jest w stanie wykonywać jednocześnie pracę 
dwóch maszyn – jednej do papieru, drugiej do kartonu.

Szeroki wachlarz opcjonalnych aplikacji Manroland, wliczając w to 
InlineCoater ze zautomatyzowanym napinaniem płyt, InlineFoiler i 
InlinePerfector pozwala na większa różnorodność zleceń z wysoką 
jakością wykończenia i umożliwia firmom poligraficznym pozycjonować 
się jako liderzy na swoim rynku produkcji. 

CECHY I ZALETY
n  Najwyższa jakość produktów dzięki 

płaskiej i bezkolizyjnej drodze arkusza
n  Automatyczny system zapinania form 

lakierujących w zespole lakierującym 
zapewnia wyższą efektywność 
produkcji

n  Maksymalna prędkość druku 18,000 
arkuszy na godzinę poprawia 
wydajność produkcji

n  Wyższy poziom elastyczności dzięki 
szerokiemu zakresowi grubości 
materiałów od 0,04 mm do 1 mm

n  Różnorodność opcjonalnych funkcji 
inline, wspomagających zwrot 
inwestycji

n  Format 0B Plus (590 x 740 mm)*
n  Opcjonalny system InlineColorPilot ze 

zintegrowanym systemem kontroli 
InlineRegister redukuje makulaturę i 
zdecydowanie skraca czas przyrządu

ROLAND 500 – najbardziej  
płaskie na świecie prowadzenie 
arkusza zapewnia najlepsze wyniki 

ROLAND 500 oferuje najbardziej płaskie na świecie prowadzenie arkusza 
i nawet przy zadruku podłoży o grubości do 1 mm i prędkości do 18,000 arkuszy 
na godzinę, dostarcza niebywałą jakość druku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna prędkość: 
16,000 arkuszy na godzinę
18,000 arkuszy na godzinę* 

Format arkusza: 
530 mm x 740 mm 
590 mm x 740 mm*

Format zadruku: 
520 mm x 740 mm 
580 mm x 740 mm*

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0.04 mm do 1.0 mm*

*Dostępny jako opcja.
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Wymiary maszyny 5.4 m x 2.9 m, sprawiają, że typowy 
ROLAND 200 z czterema zespołami drukującymi 
pasuje praktycznie wszędzie i jest jedyną maszyną 
podobnego formatu, która jest w stanie przetwarzać 
materiały o grubości od 0.04 mm do 0.8 mm.

Z opcjonalnym systemem prowadzenia sztywnych 
materiałów kartonowych, ROLAND 200 zapewnia 
płaskie i bez zarysowań prowadzenie arkusza.
Wyposażony w pięć lub sześć zespołów drukujących 
umożliwia zastosowanie technologi uszlachetniania 
inline, lakierowania i suszenia jak również opcjonalnie 
bigowanie i perforację.

Ponadto, stos w maszynie ROLAND 200H o wysokości 
1,000 mm umozliwia więsza wydajność dzięki 
mniejszej ilości zmian stosu.

CECHY I ZALETY
n  Mniejsze wymagania, co do 

przestrzeni i błyskawiczna instalacja

n  System RCI (Remote Controlled 
Inking) i opcjonalny system 
ColorPilot Smart skracają czas 
przyrządu

n  Cylinder dociskowy o podwójnej 
średnicy i transfertery zapewniają 
płaskie prowadzenie arkusza

n  Imponująca elastyczność podłoży 
zadrukowywanych

n  ROLAND 200H - wysokie 
wykładanie zmniejsza 
częstotliwość zmian stosu

n  System ROLAND InlineCoater 
Smart dla większych możliwości 
drukowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Prędkość maksymalna: 
ROLAND 200 - 13,000 arkuszy na godzinę
ROLAND 200H - 15,000 arkuszy na godzinę

Format arkusza: 
520 mm x 740 mm Max.

Format zadruku: 
510 mm x 735 mm

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0.04 mm do 0.8 mm

ROLAND 200 / 200 H – wysoka 
wydajność w małej przestrzeni

Zajmując taką samą przestrzeń, jak standardowa maszyna małego 
formatu, ROLAND 200 oferuje dwa razy większą wydajność w 
jednym przebiegu, imponującą wydajność w druku wysokich 
nakładów na grubszych podłożach. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Prędkość maksymalna: 
13,000 arkuszy na godzinę

Format arkusza: 
360 mm x 520 mm Max. 
380 mm x 530 mm Max.*

Format zadruku: 
350 mm x 515 mm 
370 mm x 525 mm*

Zakres grubości podłoży drukowych: 
0.04 mm do 0.8 mm

CECHY I ZALETY

n  Cylinder dociskowy o podwójnej 
średnicy i transfertery 
umożliwiają bezkontaktową 
drogę arkusza

n  Wysoka precyzyja ustawiania 
profili farbowych umożliwia 
wierne odwzorowanie 
kolorystyczne i powtarzalność 
produkcji

n  Opcjonalny system ROLAND 
SelectAntistatic skutecznie 
eliminuje ładunki 
elektrostatyczne na powierzchni 
zadrukowywanej na trudnym 
podłożu

ROLAND 50 ze zdalnym ustawianiem registra posiada 
także automatyczny system zakładania plyt z tech-
nologią EPL, jak również opcjonalny w pełni auto-
matyczny system mycia obciągów. Dodatkowo, łatwe 
do czyszczenia kałamarze farbowe wyposażone w 
system QuickChange Surface pomagają zredukować 
czas przyrządu.

Unikalny wachlarz materiałów do zadruku o grubości 
od 0.04 mm do 0.8 mm, oferuje firmom drukarskim 
elastyczność pozwalająca na zdobywanie nowych rynków.

Przy wysokości stosu wynoszącej 700 mm, ROLAND 50 
oferuje jedną z najwyższych wysokości stosu w tej 
klasie maszyn.

ROLAND 50
Prawdziwy lider  
w klasie małego  
formatu
ROLAND 50 zapewnia łatwą obsługę, 
krótszy czas przyrządu i większą 
elastyczność w produkcji w klasie 
formatu 36/52.

*Dostępny jako opcja.
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Usługi printservices® pomagają klientom osiągnąć stabilność, wydajność i elastyczność 
w produkcji, jak również długotrwałą jakość produktu. 

Dzięki printservices®, klienci mogą korzystać z bogatej wiedzy i ekspertyz konsultantów 
druku Manroland. Ich wieloletnie doświadczenie może być wykorzystywane w 
każdym aspekcie produkcji poligraficznej, od stworzenia drukarni,przez szkolenia 
personelu, do zapewnienia i uzyskania optymalnej wydajności procesów druku. 

printservices® obejmuje również usługę TelePresence. Za pomocą najnowocześniejszych 
metod analitycznych i narzędzi diagnostycznych, błedy maszyny mogą być wykryte 
zdalnie z telefonicznego centrum serwisowego TeleSupportCenter, i w wielu 
przypadkach natychmiast naprawione. Centra serwisowe Manroland są dostępne 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zlokalizowane w różnych strefach czasowych. Bez 
względu na to, w którym zakątku świata znajduje się klient, zlecenie serwisowe 
zostaje skierowane do odpowiedniego centrum, co ogranicza koszty do minimum.

n Konserwacja n Części zamienne i zużywalne n Doposażenia

n Zdalna diagnostyka n Szkolenia n Doradztwo

program wsparcia klienta

Nasi klienci zainwestowali w maszyny, które przez wielu 
uważane są za najlepsze na świecie. Aby zapewnić 
najwyższą możliwą stopę zwrotu z inwestycji, Manroland 
dostarcza kompleksowy pakiet usług uzupełniających, 
które nie mają sobie równych.

16



printnetwork® dostarcza zautomatyzowane rozwiązania dotyczące 
przepływu prac, w całym cyklu produkcyjnym od przygotowalni i 
planowania poprzez przygotowanie zlecenia i analizę jakości. 
Ponadto, printnetwork® zapewnia szerokie spektrum narzędzi do 
pomiaru, kontroli i standaryzacji jakości druku.

Press Management
Produkty w obszarze printnetwork® Press Management są centrum kontrolnym dla tworzenia i 
planowania zleceń jak również centrum informacyjnym w zakresie operacji, produkcji i danych 
dotyczących jakości, które są raportowane z maszyny drukującej. Korzyści, wynikające z osieciowania to 
nie tylko łatwiejsze przygotowanie zlecenia i rozplanowanie pracy maszyny, co może być wykonane w 
biurze – to również identyfikacja błędów i eliminacja ich na wczesnym etapie.

Quality Management
Jedną ze znaczących części kompleksowego systemu zarządzania jakością są rozwiązania pomiaru 
barwy printnetwork® Quality Management wspierające pomiar, kontrolę i dokumentację zgodności ze 
standardami z maksymalną dokładnością przy największych prędkościach druku. Zwiększają one 
efektywność i wydajność maszyn zapewniając jednocześnie nieosiągalną dotychczas precyzję. Ponadto, 
system inspekcji arkusza w linii wykrywa każdy defekt arkusza przed wykładaniem i tworzy raporty o 
jakości podczas całego procesu druku. 

Sieć i jakość

17



Departament Badań i Rozwoju Manroland ciągle rozwija gamę komponentów i 
materiałów, by nieustannie wyznaczać nowe standardy w druku. printcom® zaopatruje 
klientów w dokładnie przetestowane, certyfikowane materiały eksploatacyjne, by 
optymalizować ich systemy drukujące. Stosowanie produktów rekomendowanych 
przez Printcom może zdecydowanie zmniejszyć ilość makulatury, zaoszczędzić koszty 
energii i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

Koszty mogą być jeszcze bardziej zredukowane dzięki doskonale działającej sieci 
sprzedaży i magazynom lokalnym. Najwyższa jakość materiałów pozwala na 
utrzymanie maszyn w doskonałej kondycji technicznej oraz zapewnia osiągnięcie 
optymalnej wydajności.

Wszechstronna oferta produktów printcom® obejmuje wszystkie materiały dostosowane 
do indywidualnych potrzeb klientów.

n Płyty drukowe n Lakiery

n Środki chemiczne n Farby

n Obciągi n Walce

n Zmywacze n Walce Anilox

n Dodatki do roztworów nawilżających n Szczotki myjące

n Środki pomocnicze n Smary

materiały eksploatacyjne
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Specyfikacja produktu może różnić się, w zależności od regionu. 
W celu poznania szczegółów prosimy kontaktować się z Manroland Sheetfed lub dystrybutorem w swoim regionie.

manrolandsheetfed.com



Nie wszystkie maszyny są sobie równe

manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH
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Germany
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