
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفي كمپاني هايدلبرگ

ساله خود همواره به مثابه موتوري نيرومند، 150ت آميز بيش از هايدلبرگ در طول تاريخچه فعاليت موفقي

گوتنبرگ، چاپ لترپرس را در سال . نيروي محركه پيشرفت هاي صنعت چاپ را تامين كرده و رقم زده است

درسال . يك ماشين چاپ سيلندري مكانيكي تخت را ساخت 1810 فردريك كونيگ، در سال. اختراع كرد 1440

. يك كارخانه ريخته گري و توليد ماشين آالت را در فرانكنتال آلمان پايه گذاري كرد اندرياس هام 1850

در . پايه ريزي كردامروز به نام كمپاني هايدلبرگ مي شناسيم  ه اي كه در واقع هسته مركزي آنچه راكارخان

 هايدلبرگ هام. ماشين آالت سريع الفبا نام كمپاني  هام كارخانهدفاتر مركزي  شهر هايدلبرگ، 1896سال 

كارخانه اي كه با توليد اولين ماشين چاپ خود، شهرت و اعتباري بين المللي را براي . را در خود جاي داد

اشاره  .وجود گذاشت پا به عرصه 1914كه در سال  ماشين چاپ ملخي هايدلبرگ –كمپاني به ارمغان آورد 

گ كه در سراسر جهان به فروش رفته دستگاه ملخي هايدلبر 160.000م است كه بيش از ـبه اين نكته بسيار مه



ان ــكمپاني هايدلبرگ حتي از هم .است، همچنان و حتي در مدرن ترين چاپخانه هاي جهان مشغول به كارند

يفيت ترين ماشين آالت چاپ جهان اثبات كرد و شبكه باك د انبوهـنسبت به توليرا اول نيز تعهد خود  روزهاي

اولين شعبه كمپاني هايدلبرگ در . گسترده اي از خدمات سرويس و پشتيباني را در سراسر جهان ايجاد نمود

كمپاني، مقر واقع در شهر هايدلبرگ خود را توسعه و گسترش داده و در . در ژاپن تاسيس گشت 1926سال 

والدورف را افتتاح نمود كه تا امروز بزرگترين و پيشرفته ترين كارخانه توليد  -يسلوخكارخانه و 1957سال 

پا به حيطه فنĤوري چاپ  1962كمپاني هايدلبرگ در سال . ماشين آالت چاپ در جهان محسوب مي گردد

جهشي  1974چهار رنگ از خانواده اسپيدمستر در سال دو ورقي افست گذاشت و با توليد نخستين ماشين چاپ 

اولين  1975در سال . عظيم را در زمينه كيفيت، كارآمدي، دقت و سرعت ماشين آالت چاپ افست ايجاد نمود

كارخانه جديد  1985در سال . ماشين چهار ونيم ورقي دو رنگ پشت و روزن كمپاني به بازار عرضه گرديد

كمپاني هايدلبرگ سنگ  1992ال در س. كار خود را شروع نمودآلمان ريخته گري كمپاني واقع در آمشتتن 

  .بناي كارخانه براندنبورگ را پي گذاشت

و همزمان با نوآوري ها و تحوالت عظيمي كه فنĤوري ديجيتال در جهان ايجاد نمود، كمپاني  1991در سال 

هايدلبرگ نيز از فنĤوري نگاشت مستقيم خود بمنظور نگاشت پليت هاي چاپي با استفاده از اشعه ليزر، پرده 

نخستين ماشين چاپ نگاشت مستقيم هايدلبرگ همزمان با نمايشگاه دروپا در آن سال، ، 1995ال درس .برداشت

به را هايدلبرگ از خانواده اسپيدمستر  و همچنين ماشين چاپ فرمت يك ورقي DI با نام كوئيك مستر خود را

خريداري كرده و دانش فني خود در هايدلبرگ، كمپاني الينوتايپ هل را  1996در سال . نمودجهانيان معرفي 

اين حركت، نخستين گام كمپاني هايدلبرگ و جهش عظيم آن در جهت . زمينه پيش از چاپ را توسعه بخشيد

در سال .تحول خود و تبديل شدن به يك ارائه دهنده جهاني راهكارهاي جامع و يكپارچه صنعت چاپ بود

كمپاني اقدام به خريد  1998در سال . هادار فرانكفورت گرديد، سهام كمپاني هايدلبرگ وارد بورس اوراق ب1997

 ا، آفريقا و اسكانديناوي نموده و مراسم گشايش، آسي)مكزيكو(دفاتري در اروپا منجمله فرانسه، آمريكاي التين 

   .دفتر خود در برزيل را افتتاح نمود



را خريداري نمود كه بعنوان يكي  درصد سهام گروه كمپاني هاي سوئيسي گالوس 30هايدلبرگ،  1999در سال 

آكادمي چاپ هايدلبرگ در سال . از تخصصي ترين توليد كنندگان ماشين آالت چاپ فلكسو شناخته مي شود

اي آن سال به ركورد فروش ـــو در نمايشگاه دروپ سالگي كمپاني، افتتاح شد 150و همزمان و با سالگرد  2000

همزمان با تحكيم  2002در سال . هارده روزه نمايشگاه دست يافتميليارد يورو تنها در طول دوره چ 1.5

موقعيت و جايگاه كمپاني در بخش پس از چاپ، هايدلبرگ ركورد فروش يكصد هزارمين برج از ماشين آالت 

هايدلبرگ باز هم موقعيت خود در بخش  2003در سال . خود را ثبت نمود GTO 52 چاپ يك ورقي خانواده

  -توليدكننده ماشين آالت جعبه چسبان –تر نموده و كمپاني قديمي و مشهور ياگنبرگ  پس از چاپ مستحكم

و تنها دو سال پس از معرفي ماشين آالت چاپ چهار ونيم ورقي هايدلبرگ از  2006در سال  .را خريداري نمود

 ماشين آالت در اين خانواده ازچاپ هزارمين برج ، 2004در نمايشگاه دروپا  Speedmaster XL 105 خانواده

و دارنده چاپ جهان رسانه اين كمپاني پيشتاز صنعت  2007در سال . والدورف توليد شد -كارخانه ويسلوخ

. را جشن گرفت والدورف -كارخانه ويسلوخو توليد پنجاهمين سالگرد تاسيس باالترين سهم بازار جهاني فروش، 

روع به توليد ماشين آالت چاپ هايدلبرگ با فرمت كارخانه و ش 11اين جشن همزمان با افتتاح سالن شماره 

 Speedmaster XL 145/162 و با نام هشت ورقو  ششبسيار بزرگ از خانواده اسپيدمستر، در قطع هاي 

همزمان با اين مراسم، تعداد سيلندر هاي چاپ توليد شده هايدلبرگ دركارخانه آمشتتن به عدد  .بود

  .رسيد 1.000.000

چاپ افست، كمپاني هايدلبرگ صنعت درصد از سهم بازار جهاني ماشين آالت  40تن بيش از با در اختيار داش

هسته . در صنعت رسانه چاپ جهان است ارائه كننده راهكارهاي يكپارچه و متمركزو تنها  ، اولينپشتازترين

ـــه دامن. ره ارزش افزوده در اين صنعت را دربرمي گيردــمركزي فعاليت هاي اين گروه عظيم فنĤوري، كل زنجي

هر سه بخش پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ و از كوچكترين قطع چاپ افست  توليدات كمپاني هايدلبرگ،

)46 x 34 ( تا قطع شش)145 x 106 ( و هشت ورق)162 x 121 (را تحت پوشش خود قرار مي دهد. 

 



هايدلبرگ . ادف با نزديكي به مشتريان، برتري فنĤوري و قابليت اعتماد استدر سراسر جهان نام هايدلبرگ متر

توليد كننده و عرضه كننده ماشين آالت چاپ دقيق و قدرتمند، تجهيزات پيش از چاپ و نگاشت پليت، ماشين 

فرآيند آالت پس از چاپ و نرم افزارهايي براي يكپارچه سازي و پيوستن كليه ماشين آالت در سراسر زنجيره و 

ره اي، خدمات سرويس، قطعات يدكي، دمات مشاوـالوه بر آن، كمپاني هايدلبرگ ارائه كننده خـــع. توليد است

گستره وسيعي از مواد مصرفي صنعت چاپ، ماشين آالت دست دوم و خدمات آموزشي در آكادمي رسانه چاپ 

 .خود است

 

. كارخانه هاي آن در شش كشور جهان قرار دارندكمپاني هايدلبرگ در شهر هايدلبرگ آلمان مستقر گشته و 

 200.000دفتر فروش در سراسر جهان، خدمات خود را در اختيار بيش از  250اين كمپاني با دارا بودن بيش از 

 80بيش از  .كشورهاي صنعتي و در حال رشد، در آسيا و اروپاي شرقي قرار مي دهد مشتريان خود در ازنفر 

لبرگ صادر مي شود و عمليات توليد كليه ماشين آالت چاپ هايدلبرگ در كارخانه درصد از توليدات هايد

ـــراسر ماشين آالت هايدلبرگ در س. ترين استانداردهاي كيفيت انجام مي گيردباالدورف و تحت ـــوال -ويسلوخ

هاي بسته بندي  جهان به توليد باالترين كيفيت محصوالت چاپي از كارت ويزيت گرفته تا بروشور، پوستر، ليبل

  .و گستره وسيعي از انواع ديگر محصوالت چاپي با برترين كيفيت هاي پس از چاپ مشغولند

  

 نفر است كه عمده آنها در بخش هاي 19.596در حال حاضر كمپاني هايدلبرگ داراي نيروي كاري معادل 

  .توليد و فروش مشغول به كار مي باشند تحقيق و توسعه،

  

  اد ارزش افزوده براي مشتريانايج: تحقيق و توسعه

  2008مارس  31تا  انحصاري اختراعثبت حق  5.400ثبت 



رهبري بازار صنعت چاپ و تداوم اين رهبري در طول ساليان دراز نيازمند يك واحد قدرتمند، نوآور و كارآمد 

دسين ورزيده و نفر از مهن 1.582به همين دليل نيز در اين بخش از كمپاني هايدلبرگ . تحقيق و توسعه است

نفر در بخش  400با تجربه با زمينه هاي تحصيلي الكترونيك و مكانيك به كار مشغولند كه از اين ميان تنها 

اين گروه دائما در معرض آموزش جديد و به روز قرار مي گيرند . گسترش و توسعه نرم افزاري فعاليت مي نمايند

  .ج از كمپاني نيز استفاده مي گرددو بدين منظور از اساتيد دانشگاه و متخصصان خار

  

با در نظر گرفتن اين حقيقت، . توليدات چاپي به همان تنوع و رنگارنگي انسانها در سراسر جهان هستند

و در شهر هايدلبرگ، نسبت به گسترش شعب آن  2000هايدلبرگ پس از تاسيس آكادمي چاپ خود در سال 

وي برزيل، شنزن چين، ه تا قاهره، كواالالمپور مالزي، مسكو، سائوپولريكا گرفتــان از آتالنتاي آمــدر سراسر جه

در اين شبكه جهاني از آكادمي هاي چاپ هايدلبرگ، همه چيز حول . سيدني استراليا و توكيوي ژاپن اقدام نمود

 ش،اينجا محلي است براي انتقال دان. محور آخرين فنĤوري ها و توليدات چاپي در صنعت رسانه چاپ مي گردد

. رانگيز درخصوص صنعت و رسانه چاپارائه ايده هاي نو، ايجاد تماس و ارتباطات جديد و بحث هاي داغ و شو

احساس كاغذ، سطح آن، . زيرا فرآيند چاپ و ماشين آالت چاپ به سادگي احساس خوبي را ايجاد مي نمايند

  .بوي مخصوص به خود را دارد مركب چاپ، داروها، ماشين ها و همانطور كه مي دانيد هر كار چاپي حتي

  

  
  

  



  
  

  (PMC)مركز نمايشگاهي رسانه چاپ هايدلبرگ 

اين مركز يكي از چندين مركز نمايشگاهي هايدلبرگ كه براي مشتريان كمپاني از سراسر جهان اين فرصت را 

مركز . دندفراهم مي سازد كه از نزديك با آخرين، جديدترين و پيشرفته ترين راهكارهاي صنعت چاپ آشنا گر

 3.800نمايشگاهي اصلي در شهر هايدلبرگ قرار گرفته كه با امكانات موجود در كارخانه ويسلوخ مجموعا حدود 

كارهاي ـتقريبا كليه محصوالت و راه. متر مربع فضاي نمايشگاهي را در اختيار بازديدكنندگان خود قرار مي دهد

اپ در معرض بازديد عالقمندان قرار مي گيرد و تنها هايدلبرگ در هر سه بخش پيش از چاپ، چاپ و پس از چ

  .گروه از مشتريان هايدلبرگ از اين مركز بازديد بعمل آوردند 1.300در سال گذشته بيش از 

  



  و مشاوره تجاريحرفه اي جهت دهي 

 زماني كه صحبت از كاربردهاي حرفه اي چاپي و راهكارهاي سودآور است و بخصوص در زماني كه يك چاپخانه

قصد سرمايه گذاري و بهره گيري از تجهيزات جديد توليد كارهاي چاپي را دارد، بازديدي از مركز نمايشگاهي 

زيرا اين مركز در كنار نمايش . رسانه چاپ هايدلبرگ مي تواند مسير تصميم گيري را روشن و تسهيل نمايد

طور عرضه پاسخ هاي فني و رفع اشكال ماشين آالت به ارائه مشاوره هاي حرفه اي در خصوص راهكارها و همين

حال اين پاسخ در خصوص روش هاي جديد ترام گذاري باشد يا مواد چاپي استاندارد شده در . نيز مي پردازد

يك بازار خاص و يا فرآيندهاي استاندارد در چاپ افست، در هر حال بازديدكننده اين امكان را خواهد داشت كه 

ني خود تصميم صحيح تر و جهت درست تري را براي سرمايه گذاري در زمينه با ارتقاء سطح علمي و دانش ف

 .خريد ماشين آالت صنعتي چاپ انتخاب نمايد


