Säkra din framtid.
En totalleverantör
som levererar.

Ett samarbete
som lönar sig.
Heidelberg.
Heidelberg Sverige är organiserat under Heidelberg UK, som i sin tur är en del av den
tyska koncernen Heidelberger Druckmaschinen AG.
Heidelberggruppen producerar och levererar produkter till den grafiska industrin.
Produktportföljen täcker allt från utrustning för MIS och W2P via prepress till tryck,
förbrukningsvaror och efterbehandling, vilket innebär att vi kan leverera kompletta
lösningar.
Heidelberggruppen har huvudkontor i Tyskland, där också de största produktionsenheterna ligger. Dessutom finns gruppen representerad med försäljnings- och
servicekontor över hela världen.
Heidelberg Sverige finns representerat med försäljnings- och servicekontor i Danmark.
Sammanlagt är vi 53 personer i Sverige/Danmark. Idén bakom organisationen är
att uppnå synergieffekter genom att arbeta över gränserna, något som ytterligare
förbättrar servicen till våra kunder.

››heidelberg.com/se
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Våra
affärsområden

“En trygg
och effektiv
partner”

Grafisk utrustning
Lita på framtidssäkert tryck och efterbearbetning genom att kombinera
digitaltryck och offsettryck. Vår portfölj av utrustning sträcker sig från
attraktivt utrustade standardmaskiner, till individuellt konfigurerade
specialmaskiner för alla typer av uppdrag. Från MIS, W2P via prepress
och tryck till postpress hanterar vi hela processen för kommersiellt och
förpackningstryck. Våra maskiner är sammankopplade genom Prinectarbetsflödet och kan således utbyta produktionsdata i realtid. Detta ger
optimala processer och transparens i varje steg. Vår kompromisslösa
kvalitet ger dig bästa produkt i alla lägen.

››heidelberg.com/en/equipment

Service
Vårt omfattande utbud av tjänster ger dig mer tid till det väsentliga. Med
våra tekniska tjänster erbjuder vi dig snabb, effektiv och pålitlig tillgång till
vår expertis och alla originaldelar. Våra servicetekniker är alltid i närheten.
Med våra ”Performance Services” arbetar vi med dig för att optimera
produktiviteten inom alla produktionsområden. Våra branschspecifika
lösningar gör oss också till en kompetent partner i finansiella frågor.

››heidelberg.com/en/service

Den grafiska branschen står inför
många utmaningar, där det blir allt
viktigare att utnyttja produktionsapparaten mer effektivt. Då blir vår roll
som leverantör extra viktig. Vi ger våra
kunder konsultation, så att de gör rätt
investering. Sedan följer vi upp så att
de nyttjar maskinen på rätt sätt, mäter
effektiviteten och ger förslag på förbättringar. Heidelberg Sverige är helt
enkelt en partner att hålla i handen.
Läs mer om våra nya pressar och
produkter i denna broschyr!

Förbrukningsvaror
Du kan lita på vår kunskap och utvalda produkter för att nå ett produktionseffektivt resultat. Vi erbjuder dig olika kompletta paket av förbrukningsmaterial, vilket innebär att du helt och hållet kan koncentrera dig på
dina kärnkompetenser. Genom vår onlinebutik erbjuder vi enkel tillgång
till alla förbrukningsartiklar som ni behöver för en effektiv produktion.

Lars Lindberg, Sales Director

››heidelberg.com/en/consumables
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På Heidelberg Sverige ser vi en ökad efterfrågan på maskiner för mindre och
mellanstora tryckerier. Därför har vi tagit fram två nya pressar för detta segment,
instegsmodellerna CS 92 och CX 75.
CS 92 och CX 75
Speedmaster® CS 92 är skräddarsydd för kommersiellt jobb i
8-sidig produktion. Pressen erbjuder dig en lösning med bästa
möjliga pris och prestanda för produktion av bl.a. broschyrer,
kataloger och flygblad.
Utrustad med den senaste tekniken från Heidelberg, och baserad på den framgångsrika Speedmaster 102/XL 106-plattformen,
imponerar Speedmaster® CS 92 med sin kvalitet. Räkna med
att Speedmaster® CS 92 är en säker investering, att den ger
bästa resultatet och att det är en tryckpress för framtiden.
Speedmaster® CX 75 är en riktig multitalang. Pressen är
baserad på den innovativa tekniken från vår ”Peak Performance-klass”. Cylinderkonceptet från Speedmaster XL 75,
som bygger på cylindrar med dubbeldiameter, ger ett brett
utbud av applikationer och en möjlighet att trycka på en
mängd olika substrat. De olika konfigurationsalternativen
som erbjuds till pressen ger en hög flexibilitet. Det finns inga
utmaningar i kommersiell-, etikett- och förpackningsutskrift
som den inte kan hantera och inga kundkrav som den inte
kan uppfylla. Speedmaster® CX 75 låter dig producera exakt
vad dina kunder vill ha, kostnadseffektivt och hållbart.
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Primefire 106 – Nu höjer vi ribban.
Få din verksamhet att växa genom att gå in i nästa generations digitaltryck med Primefire 106. Den innovativa
digitalpressen kombinerar det bästa av båda världar; flexibilitet och mångsidighet av digitaltryck samt tillförlitlighet och precision från ”Peak Performance-klassen” när det gäller offset. Detta görs möjligt genom avancerad
inkjetteknik från Fujifilm tillsammans med Heidelbergs XL teknologi som är bäst i klassen och naturligtvis full
integration med Prinect®-arbetsflödet. Räkna med Primefire från Heidelberg.

Gallus Labelfire – senaste inom etikettframställning.
Vår nya rullbaserade digitalpress Gallus Labelfire 340 erbjuder ny kapacitet
för digitaltyckta etiketter. Labelfire 340 är en ”State of the art” press och
garanterar inte bara en utökning av den interna produktportföljen utan
också en ökad flexibilitet, kvalitet och effektivitet.

Versafire – för optimerad produktion.
Versafire® CP & CV sätter nya standarder inom produktivitet, kvalitet
och tillgänglighet. Dess flexibilitet, skalbarhet och en mängd efterbehandlingsmoduler gör den till den optimala lösningen för digitaltryck i
A3 format. Korta intagstider, perfekt register och stabil färgåtergivning
säkerställer bästa resultat.
Heidelberg Prinect DFE erbjuder en unik RIP-lösning för optimerad
produktion till Primefire, Labelfire & Versafire.

sustainability
GO GREEN – SAVE MONEY
technotrans supplies sustainability-minded pressroom
peripherals that give printers a competitive edge. Make
technotrans your Partner in Print. www.technotrans.com
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”Heidelberg kommer
att finnas kvar på marknaden.”
Åtta.45 Tryckeri i Järfälla är ett av Sveriges största tryckerier och har satsat rejält under
de senaste åren. Som leverantör har företaget valt Heidelberg.
– De har väldigt bra tryckpressar och är en trygg leverantör, säger Erik Mauritzon, VD
på Åtta.45 Tryckeri.

Idag krävs det allt större enheter för att överleva i tryckeribranschen. Det är en stark anledning till att Åtta.45 Tryckeri
köpt upp ett antal företag och även investerat i nya maskiner.
– Allt handlar om att på sikt bli ännu effektivare och att hålla
en prisbild som fungerar bra. Med nya maskiner och nya
flöden kan vi hålla en högre kvalitet.
Järfällaföretaget har köpt in tre nya pressar från Heidelberg.
Det är två 70x100-pressar, en ren åttafärgare och en åttafärgare
med lack. Och så det riktiga dragplåstret, en Heidelberg
XL 162-8P, som är norra Europas största tryckpress. Nu kan
Åtta.45 Tryckeri trycka 40 A4-sidor istället för 16.
– Nu kan vi ta vissa jobb som vi inte kunnat tidigare. Vi kan
också samtrycka mer, alltså lägga upp fler kunder på samma
ark. Det ger en bättre produktionsekonomi och återigen
handlar det om effektivitet.
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Hög teknisk nivå
I samband med Åtta.45 Tryckeris stora satsning på nya pressar
har Heidelberg också sålt en Suprasetter VLF 162 CTP med
palladdning och Heidelbergs effektiva falsar till företaget.
Åtta.45 Tryckeri köper mycket av Heidelberg, inte bara tryckpressar utan också förbrukningsvaror, och Erik Mauritzon
är mycket nöjd med samarbetet. Det är inte bara själva
pressarna som han uppskattar.
– Heidelberg är en aktör som man vet kommer att vara kvar
på marknaden i framtiden, vilket känns tryggt. Man ligger
också långt framme rent tekniskt och servicen fungerar
bra. Det är enkelt att vända sig till en leverantör om det blir
problem.

VI GØR INVESTERINGER ENKLERE

Gør det enkelt. Ved at vælge leasing fra SG Finans
sikrer du en hurtig og enkelt tilgang til maskiner, udstyr
og køretøjer til din virksomhed.
Vores mål er at gøre det så enkelt som muligt for dig, så
du i stedet kan benytte tiden til at skabe indtægter til din
virksomhed. Vi tilbyder derfor nye og brugervenlige digitale
løsninger til vores kunder.

Såfremt du ønsker leasing af maskiner, udstyr og køretøjer
fra et selskab som er løsningsorienteret og har fokus på
at gøre ting enkle og kundevenlige, kan du kontakte os på
telefon 70 22 90 33 eller benytte vores leasingkalkulator
på sgfinans.dk
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Heidelberg Sverige AB
Box 30013
200 16 Limhamn
Sverige
Phone +46 (0)8 555 66 800
Fax +46 (0)8 555 66 999
heidelberg.com/se
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Liability for contents
The contents of this brochure have been prepared with great
care. No warranty or liability is accepted for the correctness,
completeness, or accuracy of the information. There is no
guarantee that the customer will be able to achieve the values
and numbers (e. g. relating to the function and performance
of the machine) specified in the brochure. The information
provided is based on ideal conditions and proper use of the
machine. Achieving these values and numbers depends on
a variety of factors and circumstances that are outside the con
trol of Heidelberg (e. g. machine settings, technical conditions,
ambient conditions, raw materials and supplies used, consu
mables used, standard of care and maintenance of the machine,
expertise of the operator, etc.). They therefore constitute
neither characteristics of the machine nor a guarantee. This
brochure does not constitute a contractual offer and is
solely for the purpose of providing (non-binding) information.
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