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Като пионер в полиграфическата 

индустрия Müller Martini има водещи 

позиции на пазара с известност по 

целия свят като производител на 

системи за довършителни процеси с 

най-високо качество. 

Müller Martini. Силни позиции.
Müller Martini означава: 

► Независимо швейцарско фамилно предприятие

► Иновативен производител на машини, с креативен 
инженеринг

► Висока степен на компетентност в системните решения

► Локални представителства по целия свят

► Непрекъснато развитие в променящия се свят

Ние познаваме пазара на полиграфията от повече от 70 години.



Müller Martini. Непрекъснато развитие

в променящия се свят. 

1946
Hans Müller основава 

Grapha Maschinenfabrik в 

Цофинген (Швейцария).

1954
Автоматичната влагащо-

шиеща машина с 

подавачи за печатни 

коли, шиещ агрегат и 

тристранен нож прави 

световна премиера. 

1958
Първата напълно 

автоматична влагащо-

шиеща линия от 

поколението IGV се 

превръща във високо-

производителна машина.

1971
Ражда се Normbinder –

една от най-успешните 

машини за лепилно

скрепване в историята. 

1972
От машиностроителните 

фабрики Grapha, Цофинген

и Martini, Фелбен възниква 

концерна Müller Martini.

1978
Представена е влагащо-

шиещата машина 300 –

най-успешната линия за 

телово шиене на всички 

времена. 

1993
Axel Springer открива 

печатницата си Шпандау

в Берлин. На 9 системи 

за влагане NewsLiner, 2 

системи ProLiner и 

напълно автоматизиран 

склад за отпечатани 

продукти Printroll се 

произвеждат 16 вестника. 

1998
Придобиване на VBF 

Buch-Technologie GmbH, 

в Бад Мертгентхайм

(Германия).

1967
Новата разработка на 

високопроизводителна 

машина за лепилно

скрепване Jet-Binder е 

представена на drupa.



Müller Martini. Непрекъснато развитие

в променящия се свят. 

2004
SigmaLine е представена 

като единственото по 

рода си цялостно 

решение за дигитално 

производство на книги.

2008
Новото поколение 

машини изненадва с 

новата си окраска в 

лазерно синьо.

2014
Поемане на сервизните 

отговорности за влагащо-

шиещите машини и 

биндерите, произведени 

от Heidelberg. 

2016 
С нашия ангажимент към 

Finishing 4.0 правим 

възможно ефективното 

производство в 

индустриален мащаб на 

печатни продукти с 

променливо съдържание, 

насочени към 

специфични клиенти.

2010
Сервизното обслужване 

се преструктурира и е 

въведена новата 

глобална програма за 

жизнения цикъл на 

машините MMServices. 

2011
Линията за книги с твърда 

подвързия Diamant MC 

завладява с дигиталната 

си технология пазара на 

фото-книгите, който се 

развива експлозивно.

2012
На високите изисквания в 

офсетовия и дигиталния 

печат концернът отговаря 

с  биндера Alegro с 

иновативната технология

Motion Control.

2018 
Придобиване на 

книговезкия бизнес на 

Kolbus и основаване на 

Müller Martini 

Buchbindesysteme GmbH 

със седалище в Раден, 

Германия.

Интегриране на марката

«Kolbus» и въвеждане на 

стратегията на двете 

марки. 



Müller Martini. Световно присъствие.

●

●

Заводи

Филиали

Представителства по 

целия свят

●



► Регионализиране на световната търговска и сервизна организация

► Консолидиране на заводите както и на доставчиците вътре в групата Müller Martini

► Напасване и обновяване на процесите и IT-системите

► Ясно фокусиране върху резервните части за довършителните процеси

► Стратегическо преструктуриране на сервизната дейност (MMServices)

► Оптимизиране на продуктовата гама

► Активно консолидиране на пазара (Heidelberg Post Press / Kolbus)

► Стратегия за развитие „Finishing 4.0“

Ние сме убедени в бъдещето на полиграфическата индустрия и през последните 10 години 

непрекъснато променяме нашето предприятие в съответствие с новите изисквания на пазарната 

среда. 

Müller Martini. Силна отдаденост.
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Оборот на групата Müller Martini
в милиони CHF

► Като размери групата беше адаптирана оптимално към изискванията на пазарната среда

► Поддържане на широк асортимент от продукти с фокус върху довършителните процеси

► Ясно изразено лидерство на пазара

► Позициониране като «Вашият силен партньор.»  глобално и локално (продажби, сервиз, 

резервни части), икономическа стабилност и независимост



Вашият силен партньор.

350
Специалисти по поддръжката

на първо ниво
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Вашият силен партньор.

100 Mio. +
...на обща стойност

над 100 милиона CHF

на склад

90% +
Над 90% от поръчките

се доставят в същия ден

130’000 +
Повече от 130’000 различни

резервни части…

 Повече от 400’000 активни резервни части

 Повече от 90’000 поръчки за година

 95 работни места по целия свят

 Автоматизиран и ефективен процес на поръчка (80% директно от склад)

 700 външни доставчици

 За да се осигури висока наличност, въпреки ефективната организация,

много големи количества артикули трябва да бъдат ежедневно поръчвани,

съхранявани, контролирани, опаковани, изпращани и въвеждани

в основната база данни.



1 За Müller Martini

2 Състояние на пазара

3 Предизвикателства и Възможности

4 Стратегия на портфолиото

Съдържание



► Съжителство на печатните и онлайн-медии вместо изместване

► Доверието в печата се стабилизира, надеждността остава висока, обръщане на 

тенденцията

► Позитивно развитие на книжния пазар. Списанията, вестниците и каталозите 

продължават да са под натиска на онлайн-медиите

► Дигиталните приложения генерират повече добавена стойност и пораждат 

необходимост от инвестиции

► По принцип инвестициите се правят, когато разходите могат да бъдат значително 

намалени или могат да се въведат нови печеливши бизнес-модели.

Характерни тенденции

► Пазарът продължава да е жизнен и предлага възможности, макар и много различни от 

географска или продуктова гледна точка.

► Инвестициите зависят от това, дали се създават нови бизнес-модели, дали могат да се 

повишат ефективността и икономичността и да се намалят разходите.



► Пазарът на печатните продукти и услуги продължава да се свива, макар и с по-бавни 

темпове спрямо последните 5 години – на книжния пазар има дори позитивни 

тенденции

► Натискът върху маржовете продължава, а с него и ценовият натиск върху 

производството

► В резултат на консолидацията трябва да се очакват все повече разнородни 

комбинирани системи и съоръжения.

► Иновациите с фокус върху гъвкавостта на поръчките и продуктите в долния и в 

средния тиражен сегмент са в центъра на вниманието

► Решения в областта на дигиталния печат, фокусирани върху малките тиражи и 

продуктите с променливо съдържание, ще продължат да привличат вниманието

Обща оценка на състоянието на пазара.
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► Стара и разнородна база от инсталирани системи, едновременно с това високи очаквания от страна на 

клиентите за сервизна поддръжка и снабдяване с резервни части

► Гарантиране на ноу-хау поради смяната на поколенията в персонала

► Дигиталното трансформиране води до структурни промени в бранша с  различна структура на продуктите и 

тиражите

► Едновременно фокусиране върху нарастващата дигитализация, но и върху традиционния (все още значим) 

бизнес

► Недостиг на специалисти в бранша

► Нови бизнес модели (Web 2 Print, дигитален печат, работен поток) с повишени необходимост от консултация

► Напрегнати рамкови условия – отслабен икономически растеж в световен мащаб

Müller Martini. Предизвикателства



► Печатният пазар продължава да е сред особено важните клонове на икономиката

► Нови бизнес-модели в областта на дигиталните довършителни печатни процеси

(Приложения за тираж от 1 екземпляр, Book on Demand, Web2Print)

► Свързването и решенията за работния процес стават важни (мениджърска информационна система 

към машината и непрекъснат отчет и контрол)

► Нови бизнес модели в областта на MMServices (превантивно обслужване, оценка на големи данни)

► Консолидационни ефекти в бранша

► Голяма инсталирана база

Müller Martini. Възможности
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Müller Martini. Стратегия на портфолиото.
Müller Martini предлага в световен 

мащаб висококачествени системни 

решения и първокласни услуги за 

индустриално приложение в 

полиграфическата индустрия. 

► Стратегия за развитие „Finishing 4.0“

► Високи инвестиции в научно-изследователската и развойната 

дейност в дигиталната област, както и в ниския и средния клас 

производителност

► Цялостно продуктово портфолио, което отговаря на 

разнообразните изисквания на клиентите във всички важни 

пазарни сегменти 

► Стратегия на двете марки в областта на меката и твърдата 

подвързия

► Консолидиране и оптимизиране на продуктовата гама във всички 

класове на производителност



Finishing 4.0

Решаваща за 

индивидуализирането.

Вариантност и 

интелигентни функции.

Автоматизация

Основата за ефективно 

производство и 

интелигентни услуги.

Анализ на данните като 

основа за правилни 

решения.

Свързаност

Опция, позволяваща да 

могат да се предприемат 

физически промени от 

продукт към продукт.

Възможност за 

индивидуализиране на 

съдържанието на 

печатните продукти.

Вариантност

Нашата връзка с 

омрежаването и 

автоматизацията: 

Промени в продукта по 

време на производството 

без намеса на оператора.

Работен поток



Преглед на решенията на Finishing 4.0

Продуктова гама, 

насочена към 

бъдещето



Преглед на решенията на Finishing 4.0

SigmaFolder III: Инвестиция в развитието

на платформата на SigmaLine като

основен компонент на нашите дигитални решения

► Минимално износване и поддръжка благодарение на новия 

процес на сгъване с технологията «въздушен меч» 

► Намаляване на броя на празните страници

► Разширяване на схемите за сгъване



Портфолио

ВШМ

Концентрация на развойната дейност 

върху приложенията в дигиталния печат.

Проекти за развитие в областта на ВШМ 

в средния клас на производителност

Портфолио Влагащо-шиещи машини

► Променлива дебелина в процесите на шиене и рязане, VDP 

приложения, интегриран работен поток (Connex Line Control 

Pro, Connex Imposition)

► Нова платформа за управление, варираща дебелина и в 

конвенционалната област, повече гъвкавост във всичко

Платформа Presto II

Maкс. 9’000 екз./ч

Платформа Primera MC

Maкс. 14’000 екз./ч

Tempo 220

Maкс. 22’000 екз./ч



Долен сегмент

и дигитални

Концентрация на развойната дейност за

разширение на сегмента както и за 

приложения за дигитален печат.

Мека подвързия – долен сегмент и дигитални

► Нови функции в Müller Martini Vareo (напр. подготовка на 

книжни блокове за твърда подвързия)

► Нова разработка в областта на подаването на кориците, за 

по-добро напасване на книжен блок и корица (KM 200)

► Интеграция на тристранен нож HD 143 за Alegro Digital

KM 200

Maкс. 5’000 екз./ч

Vareo

Maкс. 1’350 екз./ч

Pantera

Maкс 4’000 екз./ч

Alegro Digital

Maкс 5’000 екз./ч



Среден

сегмент

Този пазарен сегмент е най-големия и 

най-активния. Разнообразната 

клиентска база има различни 

изисквания. За да се съобразим 

оптимално с тях, оставихме в 

портфолиото и двата биндера, Kolbus 

KM 610 и Müller Martini Alegro. 

Мека подвързия – среден клас производителност

► Müller Martini Alegro с колонаборна машина ZTM 3694 : Най-

висока гъвкавост и автоматизация за да се покрият изискванията 

както за конвенционални, така и за хибридни, съответно дигитални 

приложения.

► Kolbus KM 610 с колонаборна машина ZU 805 : стабилен, 

надежден, модерен, с атрактивно съотношение цена-

производителност  предопределен за конвенционални 

приложения, особено при офсетов печат

► Kolbus KM 610 S с колонаборна машина ZTM 3692: Най-

икономичното решение

Платформа Alegro

Maкс. 7’000 екз./ч

Платформа KM 610

Maкс 9’000 екз./ч



Нова книговезка линия: Kolbus KM 610 S
► KM 610 S с колонаборна машина ZTM 3692, тристранен нож 

Granit и стекер за книги Uno

► Новата конфигурация на линията за лепилно скрепване 

комбинира най-икономичните решения на двете марки

► За широка палитра конвенционални приложения - макс. 6’000 T/ч

► Най-показателният пример за прилагане на стратегията на двете 

марки

Новият биндер Kolbus KM 610 S 

разширява платформата на Kolbus KM 

610 с нова конфигурация на линията с 

елементи от двете марки. 

ZTM 3692

Kolbus KM 610 

Granit

Uno



Прилагане на ефекта на скалата в 

областта на периферните устройства с 

фокус върху икономически най-

изгодното решение от двете марки.

Мека подвързия – Среден клас производителност

► Müller Martini техника за транспорт

► Платформа за тристранен нож от Kolbus HD 143.P, както и новия 

високо автоматизиран тристранен нож - HD 143

► Тристранен нож Müller Martini Orbit 4’500 екз/ч

► Асортимент от стекери за книги от Müller Martini

Техника за

транспорт

Тристранни

ножове

Стекери

за книги

Müller Martini транспортьори

Разнообразен асортимент от икономични транспортни пътечки 

с модерна концепция за управление.

Платформа HD143

За всички области на приложение в средния сегмент има 

подходящ тристранен нож (конвенционално производство за 

книги, малки тиражи и дигитален печат, приложения зар 

подготовка на блокове за твърда подвързия)

Müller Martini CB 18

Решения базирани на съществуващата програма на Müller 

Martini за стекери / щаплери и използващи синергията от други 

области.

Orbit 4’500 екз/ч



Тенденцията към постоянно намаляване на тиражите и нарастване на дела на 

индивидуализираните продукти води от години към чувствително намаляване на 

новите инвестиции в сегмента на високата производителност. Допълнително 

предизвикателство е да се задържи необходимото ноу-хау на всички нива в 

протичащата смяна на поколенията в персонала.

►Фокусиране върху доказалата се икономична платформа на 

високопроизводителния биндер  KM 412

Мека подвързия – Висок клас производителност



Висок

клас на

производителност

Асортиментът от биндери във 

високопроизводителния сегмент ще се 

консолидира с цел комплексност в 

различните области като техника, 

доставки, проектиране, продажби и т.н.

Мека подвързия – Висок клас производителност

► Фокус върху високопроизводителните биндери с марката 

Kolbus. Синергични решения по примери на средния клас в 

периферийните устройства. 

► Платформа Kolbus KM 412 с колонаборна машина, 

издърпваща колите по посока на движението в канала

► Високопроизводителен тристранен нож Müller Martini 

Orbit 7’200 екз/ч

► Щаплер за книги Müller Martini CB-18

KM 412.B

Maкс. 12’000 екз/ч

(Универсален, с гъвкав формат / 

510 x 320 x 80 мм)

KM 412.C

Maкс. 15’000 екз/ч

(Гъвкавост, съчетана

с висока производителност)

KM 412.E

Maкс. 18’000 екз/ч

(Висока производителност

без компромиси)



Мека подвързия – Висок клас производителност

KM 412.B KM 412.C KM 412.E

Производителност 12’000 екз./ч 15’000 екз./ч 18’000 екз./ч

Брой щипки 20, 25, 30 24, 30, 36 40

Делене на щипките 24’’ 20’’ 18’’

Дължина на гърба мин. 105 мм 105 мм 140 мм

Дължина на гърба макс. 510 мм 420 мм 360 мм

Ширина на книгата мин. 100 мм 100 мм 100 мм

Ширина на книгата макс. 320 мм 320 мм 320 мм

Дебелина на книгата макс. 80 мм 70 мм 60 мм

Технически данни за платформата KM 412

► Платформата KM 412 покрива всички важни технически изисквания към този клас производителност.



Биндери

Щаплери

За книги

Транспортни

ленти

Тристранни

ножове

Общ преглед на портфолио Мека подвързия

ZTM напречно изтегляне ZU надлъжно изтегляне

Колонаборни

машини

Платформа AlegroVareo Pantera KM 200 Платформа KM 610 Платформа KM 412

Orbit 7’200 екз/чGranitInfiniTrim Платформа HD 143

Uno CB 18

Програма транспортни ленти на Müller Martini

Orbit 4’500 екз/ч

ZU напречно изтегляне



Книжна линия

Доказалите се системи и от двете 

марки са много скъпи за производство. 

Мерки да се въведе оптимално 

решение в този клас производителност

и особено за приемлива пазарна като 

във фокуса е BF 513. 

Твърда подвързия – Долен сегмент (30 такта/мин.)

BF 513

► Kolbus Buchlinie BF 513: 30-тактовата платформа на BF 513 се 

преработва с цел този сегмент в бъдеще да стане по-атрактивен 

като цена. Ключовото изискване е солидно решение за входно 

ниво за традиционното книговезко производство. 



Разрастващият пазар на дигитални 

приложения за твърдата подвързия ще 

се покрива от комплексен асортимент 

от двете марки (платформи).

Твърда подвързия – Дигитална област (30-50 такта/мин.)

► Машина за скачване на книги Kolbus EMP 513: Линия за 

фотоалбуми за начинаещи за скачване на книжни блокове с прав 

гръб до 30 такта/мин.

► Müller Martini Diamant MC Digital “Fotobооk”: Високо 

автоматизирана, създадена специално за всички фото-албумни 

приложения

► Müller Martini Diamant MC Digital “Book of One”: Идеално 

решение за малки и супер малки тиражи до 1 екземпляр - до 50 

такта/мин.

Книжна линия

EMP 513 Diamant MC Digital «Fotobook» Diamant MC Digital «Book of One»



Книжна линия

Наложилата се на пазара 60-тактова 

платформа Diamant MC покрива всички 

бъдещи изисквания на високия сегмент на 

производителността.

Твърда подвързия – Висок клас производителност

► Müller Martini Diamant MC 60: Обширна функционалност и 

висока степен на автоматизация при едно добро съотношение 

цена-производителност (60 такта/мин.)

Diamant MC 60



Ефект на скалата в областта на 

периферните устройства с фокус върху 

икономичните и подходящите решения 

при двете продуктови линии.

Консолидиран асортимент в периферията

► Müller Martini: Машина за влагане на читателска лента, машина 

за предпазни обложки, транспортна техника, щаплер за книги

(BLSD)

► Kolbus: Пресоване, облепяне, транспорт за стоящи книги, 

щаплер за книги (DS 392)

► Интегриране на управлението в машината за облепяне

ПресованеОблепяне

RF 700 MMRA (FN 700 / FN 720)

Поставяне на

читателска

лента
Ribbon

Защитна

обложка

Vesta

Транспортни 

ленти

Транспорт на

стоящи книги

MMRA

Извеждащи

ленти

(лежащи)

MMZO

Щаплер

за книги

BLSD DS 392

MMZO = Завод в Цофинген, Швейцария

MMRA = Завод в Раден, Германия



Щаплери

за книги

Поставяне на 

читателска

лента

Пресоване

Общ преглед портфолио твърда подвързия

Облепване

Защитна

обложка

Транспортни

ленти

RF 700 BF 513 Diamant MC60

MMRA (FN 700 / FN 720)

Ribbon

Vesta

Книжна

линия

Транспорт за

стоящи книги

MMRA

Извеждащ 

транспорт

(лежащ)

MMZO

BLSD DS 392



►MM Източна Европа предлага 
активно употребявани машини 
при атрактивни условия

►Вие търсите специална 
машина?

►Вие се нуждаете от 
финансиране?

Употребявани машини от MMEE

►Машините са основно 
ремонтирани и почистени и се 
продават с гаранция

►MM Източна Европа ще намери 
подходяща конфигурация

►MM Източна Европа и нашият 
партньор Deutsche Leasing ще 
намерят подходящ модел за 
финансиране и за употребявани 
машини



«Вашият силен партньор.»

► Ние сме убедени в ненакърнената сила на ПЕЧАТА и виждаме добри възможности 

пред полиграфическата индустрия

► Ние инвестираме непрекъснато в нашия широк асортимент от продукти и в нашата 

организация

► Ние влагаме неимоверни усилия и ресурси, за да могат нашите клиенти да 

получават първокласни консултантски и сервизни услуги на място по целия свят

► Имаме ангажирани, най-добре подготвени специалисти, за да намерим заедно с вас 

оптималните решения за всеки клиент – общите истории за успех отличават 

полиграфическата индустрия по целия свят

Обобщение



Your strong partner.

Мюлер Мартини Източна Европа ГмбХ

Благодаря за вниманието.

Вашият силен партньор.


