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 P å Drupa 2008 introducerer Heidel-
berg de længe ventede storformat-
offsetmaskiner  XL 142 og XL 162 

i 6B- og 7B-format. På dette område har 
MAN Roland og især KBA i de senere år 
ellers været næsten enerådende. Mitsub-
ishi har i Norden én 6B-formatmaskine, 
mens KBA og MAN Roland deles om de 
øvrige 32. 

På verdensplan findes der mere end 
3.000 installerede storformatmaskiner, 
så Heidelbergs tiltag er vel forventeligt. 

Når vi taler kommercielt tryk, kan 
vendeværk være afgørende. Indtil nu har 
KBA været ene om at tilbyde et vende-
værk til formater op til 7B, men MAN Ro-
land fortæller, at man inden for overskue-
lig tid – men ikke på Drupa – introducerer 
vendeværker til både 7B- og 8B-maskiner. 
Sidstnævnte vil så trykke 32+32 A4-sider i 
én trykgang. 

Det er uklart, om KBA snart introduce-
rer vending i 8B-formatet, men hvis man 
kender KBA ret, lader de nok ikke MAN 
Roland være alene i dette segment. Vi ved 
heller ikke, om Heidelberg vil introdu-
cere vending til sine storformat-offset-
maskiner nu, men da en af de helt store 
Heidelberg-nyheder på Drupa er vende-
værk til XL 105, kunne man jo forestille 
sig, at der går lidt tid, før også Heidelbergs 
store formater får vendeværk.

Storformat eller 3B-format med vending
Hvad skal man så med disse store for-
mater til offsettryk? I bund og grund er 
formålet med de store formater at gøre 
trykkerierne mere produktive. Men sikrer 
storformat dét? 

Når man taler om produktivitet, skal 
den altid måles i forhold til mulige alter-
nativer, så derfor kan man ikke tale om 
storformat-offset uden også at tænke på 
mindre formater med vendeværker.

Da Heidelberg lancerede sin lange 
perfektor SM 102-8P (4 x 4 trykværker 
i format 72 x 102 centimeter) var en af 
målsætningerne at tage kampen op med 

maskiner med større formater, som på 
daværende tidspunkt – på grund af hurti-
gere indretningstider og højere produk-
tionshastigheder – begyndte at gnave 
sig ind på Heidelbergs markedsledende 
position i 3B-markedet. 

Heidelbergs salgsargument var – og 
er – at man ved at trykke på begge sider 
i samme gennemløb er langt mere pro-
duktiv. Deres lange SM-perfektor blev en 
fantastisk succes, og i dag er der installe-
ret over 2.000 lange perfektor-maskiner 
verden over i 4-,5- og 6-farve-konfigurati-
oner, eventuelt med lakværker. 

Det er sådanne maskiner – og de nyere 
3B-konkurrenter med vendeværker fra 
MAN Roland, KBA, Komori og Mitsubishi 
samt den nye Heidelberg XL 105 med ven-
ding – som storformat-offsetmaskinerne 
skal tage konkurrencen op med. Spørgs-
målet er nu: Kan de det?

Traditionelle brugere af storformat 
Pr. tradition har emballageindustrien al-
tid foretrukket store formater, og normalt 
trykker man også kun på den ene side af 
arket, måske med lidt tekst på indersiden 
af æsken eller etiketten, men sjældent 
med masser af farver på begge sider. 
Derfor er vending knap så interessant for 
denne del af trykindustrien. 

Tilsyneladende har emballageindu-
strien i Europa besluttet sig for, at både 
3B- og 6B-format begge er vældigt gode 
emballageformater. 

5B-formatet var tidligere et meget 
benyttet format i emballageproduktion, 
men i dag ses det sjældent, hvilket måske 
skyldes, at prisforskellen mellem 5B- og 
6B-maskinerne er ret lille. 7B-formatet 
og større ses sjældent i normal emballa-
geproduktion. Hvis man arbejder inden 
for skilte- og plakatindustrien er et stort 
format derimod altid godt.

Stort er ikke altid godt
Stortformat er ikke altid det bedste i for-
hold til emballagetryk og kommercielt 
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Er STORT altid godt?
Nu kommer en vigtig ak-

tør som Heidelberg ind på 

markedet for storformat, 

så spørgsmålet er, om 

offsettryk i storformat i 

alle tilfælde er rentabelt?  

Vi sammenligner tryk-

maskiner i storformat 

med maskiner i 3B-format 

med og uden vendeværk.

tekst | Henrik Christiansen | hch@coolgraphics.dk
illustration | Emma Nilsson | en@mediamind.dk

Nævnte 
formater

Standardformat
3B: 72 x 102 cm

Store formater
5B: 96 x 130 cm
6B: 102 x 142 cm
7  : 112 x 162 cm
7B: 120 x 162 cm
8B: 130 x 185 cm
9B: 151 x 205 cm
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tryk. Dels er de typiske gennemsnitsoplag 
faldende, og store formater er ikke uden 
problemer. Det tager længere tid at opnå 
korrekt register og farveføring, hvilket 
blandt andet skyldes, at fugtevand og 
farver trænger ind i arkene og forstyrrer 
strukturen. Det kaldes „fan out“, hvilket 
vil sige, at det er svært at opnå korrekt 
pasning i bagkanten af arket. Jo større 
og tyndere arket er, jo større bliver dette 
problem.

Der findes en tommelfingerregel om, 
at der kræves cirka 50-75 ark pr. farve i 
3B-format til indretningsmakulatur og 
75-100 ark i 6B-format. Så et normalt 
4-farve-job kræver altså mindst 200 ark 
indretningsmakulatur i 3B-format og 
300 ark i 6B-format, og så må man ikke 
glemme, at 6B-arket er dobbelt så stort og 
dermed koster det dobbelte.

Opstartsmakulaturen koster dermed 
omkring tre gange så meget i de store 
formater, og da der kan være det dob-
belte antal emner på arket, bliver oplaget 
for det samme job samtidig halveret. 
Dermed kommer der også flere opstarter. 
Problemet med makulatur kan være stort 
ved storformat-produktion i små oplag. 

Vendeværk ved kommercielt tryk
Kommerciel trykning betyder tryk på 
begge sider af arket, så det der i praksis 
skal sammenlignes er 3B-format med og 
uden vending med de store formater (5B, 
6B, 7B og 8B) med og uden vending. 

Tidligere reducerede vendingen maski-
nens hastighed ganske betydeligt. Men 
flere af de moderne 3B-maskiner (med 
dobbeltdiameter-overførings- og mod-
trykscylindre) producerer – på et godt 
stykke papir – op til 15.000 ark i timen 
med vending.

Det er faktisk ret godt klaret – og gør 
det ekstremt svært for en 6B-maskine at 
konkurrere. De hurtigste 6B-maskiner 
trykker i dag 15.000 ark i timen uden 
vending. 

Så som udgangspunkt skulle begge 
maskiner få de samme antal kvadratme-
tre igennem (men om det også forholder 
sig sådan i virkeligheden, er et åbent 
spørgsmål). 

Den eneste eksisterende storformat-
maskine med vending er – indtil videre – 
KBA R-130/142, som „kun“ trykker 10.000 
ark i timen med vending. Dens hastighed 
skal dermed ikke falde til meget under 
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Kapacitet i trykte ark-sider ved et oplag på 5.000, baseret på henholdsvis de 16-, 32- og 
64-sidede læg. Der er ikke ingen fordel ved store formater i det 16-sidede læg. Faktisk har 
en ny 3B-maskine med vending den højeste kapacitet. Kapaciteten bliver bedre for de 
større maskiner ved de større læg.

De større maskiner har et lavere dækningsbidrag end de mindre maskiner, når du arbejder 
med 16-sidede læg. Men som det ses, øges indtjeningen, når sideantallet øges. 
Kalkulen arbejder med samme dækningsbidragsprocent (60) ved alle typer af jobs, hvilket 
ikke er realistisk i praksis, men er en forudsætning for, at der kan sammenlignes på ens 
vilkår.

Makulaturen forøges væsentligt, når der anvendes større maskiner, blandt andet fordi de 
bruger mere papir til indretning på grund af arkenes store størrelse. 
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Ark på 
gulvet er et 
udtryk for 
en maskines 
kapacitet. 
Maskiner 
med ven-
ding har en 
begrænset 
kapacitet 
på tykke 
og tynde 
papirkvali-
teter, men 
er stærke på 
standardpa-
pirtyper.

dens maksimale, før 3B-maskinen faktisk 
producerer lige så mange kvadratmetre 
papir som den. (7B-maskinen, R-162, kla-
rer 9.000 sider i timen med vending).

Oplagte formater til kommercielt tryk
Påtænker du at købe en storformat-
maskine, der skal producere tryksager 
som bøger, magasiner og brochurer, skal 
du være opmærksom på, hvilket format 
maskinen kører med – og hvor mange si-
der, der dermed kan lægges ud på arket. 
Passer det med sidetallet på de opgaver, 
du skal trykke på maskinen? Det er helt 
afgørende, at det gør! 

Eksempelvis får en storformatmaskine 
– med eller uden vending – det svært 
mod en ny hurtig 3B-maskine med ven-
ding, hvis opgaven er på 16 sider (8+8 A4-
sider) i et rimeligt oplag på et godt stykke 
papir. (Hvis oplaget er på 100.000 ark kan 
de store formater være interessante, men 
normalt vil en rotationsmaskine være 
mere velegnet). Hvis opgaven derimod 
er på 64 A4-sider, er den næsten „født“ til 

MAN Rolands nye 8B med vending (32+32 
sider A4).

Men går jobbet ikke op i de 64 sider, 
passer det ikke til maskinen, hvilket der 
sikkert er mange jobs, som ikke gør. Så 
overvejer man en 8B-maskine – med el-
ler uden vending – er det smart også at 
overveje en mindre maskine til 8-, 16- og 
32-sidede læg. 

Eller sagt på en anden måde: Det 
kræver en ekstrem stor salgskapacitet, 
hvis man skal kunne udnytte en så stor 
maskine, da den næppe kan fungere ef-
fektivt uden samproduktion med mindre 
maskiner for at være konkurrencedygtig 
også på de 8-, 16- og 32-sidede læg. 

6B-maskinen (16+16 A4) er noget 
mindre end 8B’eren, men tendensen er 
naturligvis den samme. 32-sidede læg 
er „født“ til denne maskine, mens 8- og 
16-sidede læg ikke er optimale. Man kan 
i øvrigt undre sig over, at 5B-formatet 
ikke er mere populært i A4-segmentet, 
da både 5B- og 6B-maskinen trykker det 
samme antal A4-sider, og 5B bruger for 

cirka 200.000 kroner mindre i plader 
om året. 

Måske hænger det sammen med, at 
6B giver fordele i andre formater end 
A4-formatet, og hvis maskinerne koster 
nogenlunde det samme, falder valget let 
på 6B-maskinen. Men trykker man i A4-
formatet er 5B det oplagte valg.

Papirtykkelsen kan være en 
begrænsning
Et forhold, som rammer alle vendema-
skiner hårdt, er papirtykkelser. Tryk-
kerier påtager sig helst ikke opgaver til 
vendemaskinerne, hvis papirkvaliteten 
kommer under 90-100 gram – og 60-70 
gram er fuldkommen uhørt. De kvaliteter, 
som heatset- rotationerne typisk opererer 
med, er som sådan urørlige for vendema-
skinerne – men ikke for storformat-ma-
skiner uden vending, så her findes altså 
en niche. 

Det samme gælder i forbindelse med 
tykkere ark, for vendemaskinerne er  
ikke glade for ark tykkere end 300 gram.      
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„Påtænker du at købe en storformatmaskine, 
skal du være opmærksom på, hvor mange 
sider der kan lægges ud på arket“
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Maskinerne uden vending klarer betyde-
ligt tykkere ark uden problemer.

Simultant pladebytte
Der er to parametre, som har funda-
mental indflydelse på en offsetmaskines 
produktivitet: produktionshastighed og 
jobbyttetid.

I øjeblikket er den kortest ved 3B-
formatet. For parallelt med Heidel-
bergs introduktion af store formater og 
konkurrenternes oprustning i samme 
segment kommer alle de ledende aktører, 
herunder Heidelberg, nu på banen med, 
hvad man, under en fælles betegnelse, 
kan kalde „simultant pladebytte“ i 3B-
formatet. 

Det vil sige, at alle plader kan skiftes på 
samme tid, uafhængig af antallet af tryk-
værker. En 12-farvemaskine i 3B-formatet 
med vending (6+6) skifter altså alle 12 
plader automatisk på omkring ét minut. 
Dette hurtige pladebytte forskyder balan-
cen til fordel for 3B-formatet, men man 
kan naturligvis regne med, at inden for 
en kortere eller længere periode vil dette 
simultane pladebytte også være til at få 
til de større formater. 

Ingen falsemaskiner til 7B-formatet 
og opefter
Effektiv falsning er fuldkommen fun-
damental for en god totalproduktivitet, 
så trykmaskiner til storformat kan ikke 
vurderes uden at tage falsemaskiner med 
i overvejelserne. Der findes ingen false-
maskiner, som kan false ark, som er større 
end 7B-formatet. Og så falser den største 
maskine i realiteten ikke de store ark, 

men skærer arket over i to, og falser det 
som to parallelle produktioner. Ark i 8B-
formatet må alle omstændigheder skæres 
over i to, før de falses.

Der kan også være problemer i forhold 
til papirtykkelsen. Ark fra 5B- og 6B-ma-
skinerne, der kan have op til 16 A4-sider, 
samt overskårne ark i 7B- og 8B-format 
er svære at false, hvis de er tykkere end 
cirka 110 gram. Så hvis man ønsker at 
arbejde med tykkere ark, for eksempel 

til høj-kvalitetsbogproduktion, skal 
disse ark skæres over og halveres endnu 

engang, før de rigtigt kan 
falses. Vi er nu nede i 3B-
formatet, som altså igen 
viser sig at være et ganske 
udmærket format, når der 
skal falses. 

Nogle af leverandørerne 
af de store maskiner tilby-
der dét alternativ, at man 
sætter et skærehoved ind i 
aflæggeren på storformat-
maskinen. På denne måde 

får man to mindre paller leveret parallelt 
i aflæggeren i stedet for én stor. Øvelsen 
lyder besnærende, men den er sikkert 
følsom over for papirkvaliteten.

Det rette valg
Der er ingen tvivl om, at med Heidel-
bergs indmarch i storformatsegmentet 
bliver dette segment pr. automatik af 
større interesse. Heidelbergs marketing-
maskine har alle dage være i stand til at 
flytte markedet i den retning, Heidel-
berg ønsker det. 

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, 
at storformatmaskiner – med eller uden 
vending – på mange måder vil kunne 
gøre mange trykkerier mere produk-
tive. Det eneste problem er blot, at det 
i fremtiden kommer til at kræve endnu 
flere overvejelser, om hvad der er det 
rigtige valg, når man skal investere i en 
ny maskine. 

Som altid gælder det, at det rigtige 
valg er dén maskine, som er bedst til at 
producere det, man har specialiseret sig 
i (eller sigter på) at gøre og ikke en ma-
skine, som kan alt. 

En storformatmaskine med 12 tryk-
værker, vending og dobbelt-lak inline 
er sikkert en fantastisk maskine – men 
ville formodentlig være en økonomisk 
katastrofe for de fleste normale tryk-
kerier.

Oversigt over de omtalte trykmaskiner og deres hastighed.

„Der findes ingen false-
maskiner, som kan falseark, 
der er større end 7B-formatet“
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„Det rigtige valg altid er den 
maskine, som er bedst til 
at producere det, man har 
specialiseret sig i“
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