
TARKKUUSTYÖTÄ



Nopea, tarkka, laadukas. Nämä sanat kuvaavat parhaiten Shinohara-tarkkuuspainokonetta. Shinohara 

aloitti toimintansa vuonna 1919 alun perin tarkkuustyökalujen valmistajana, josta juontaa sen toimin-

takulttuuriin taottu ehdoton tarkkuus ja tuotteiden virheetön ja tasainen laatu – Shinoharalle laatu on 

kunnia-asia.

Tämän laadun perustana on oma valimo – ainoa laatuaan japanilaisilla valmistajilla. Shinohara-paino-

koneiden rungot valetaan siten erittäin valvotuissa olosuhteissa ja standardoiduilla työvaiheilla. Näin 

koneen vahvat tarkkuusvalmistetut osat sekä vaativaan tuotantoympäristöön suunniteltu helppokäyt-

töinen ja vakaa tuotannonohjausjärjestelmä saavat arvoisensa järkkymättömän kulmakiven, Shinohara-

valurautarungon.



 

Shinoharan jatkuvasta tuotekehityksestä ja teknologiaosaamisesta on osoituksena  useat pa-

tentoidut tuotteet ja menetelmät: Ensimmäinen japanilainen automaattinen painokone. Kohdis-

tustarkkuuden takaava kääntölaiteratkaisu, jolla päästään samaan nopeuteen kuin suora-ajossa. 

Tehokkuutta ja painotyölaatua lisäävä S-NET, eli koko painoprosessia reprosta värienhallintaan 

ohjaava tiedonkulkujärjestelmä. Tuoreimpana kehitystyönä CIP4-rajapinnan toteutus, joka mah-

dollistaa muun muassa kaksisuuntaisen tiedonkulun painokoneen, tuotannonohjauksen, repron ja 

jälkikäsittelylaitteiden välillä.
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Shinoharan kääntölaitejärjestelmä tarjoaa ylivoimaisen nopeuden ja 
kohdistustarkkuuden.
Kääntölaitteen tärkein tekijä on sen kyky hallita tarkasti arkin takareunan ohjausta seuraa-
viin naukkareihin. Shinoharan kääntölaite takaa tarkan kohdistuksen patentoidun kään-
tösylinterijärjestelmän avulla. Siinä arkki on jatkuvassa vedossa ja se ohjataan seuraaviin 
naukkareihin ehdottoman tarkasti. Arkin kulkua ohjataan pää-/apunaukkarimekanismilla, 
jolloin kääntölaiteajossa saavutetaan sama nopeus kuin suora-ajossa.

SPC (Shinohara levynvaihtojärjestelmä)
Shinoharan SPC-järjestelmällä vaihdat painolevyn yhdellä napin painalluksella. Et tarvitse 
vaihtoon mitään työkaluja.Levyn vaihto tapahtuu alle minuutissa, joka nopeuttaa kun-
toonlaittoaikaa ja parantaa painotehokkuutta.

Automaattiset puhdistusjärjestelmät (kumikankaanpesu-/telanpesuauto-
matiikka)
Pidä kumikankaat ja väritelat puhtaana säilyttääksesi hyvän painolaadun. Shinoharan auto-
maattinen puhdistusjärjestelmä pesee telat ja kumikankaat täydellisesti alle minuutissa!

Suurin nopeus 15.000 arkkia/h
Shinohara 52 -sarjan painokoneen alistus on suunniteltu toimimaan jopa 15.000 arkkia/h 
painonopeudella. Koneen painoprosessia nopeuttavana ominaisuutena on, että kaikki 
ylimääräinen, aikaa vievä säätäminen on minimoitu esimerkiksi arkkikokoon muuttuessa.

Levyn pikakiinnitys
Shinoharan levyn pikakiinnitysmekanismi säätää painolevyn juuri oikeaan kohdistukseen 
yksinkertaisti, nopeasti ja tarkasti. Kiinnitys ei vaadi painolevyn taittoa, vaan voit asettaale-
vyn suoraan levysylinterin kiinnikkeisiin.

15.000/h nopeudella ja 1 % -pisteen tarkkuudella, optimaalinen 
lyhyisiin ja korkealaatuisiin B3-formaatin sarjoihin 
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Shinoharan kääntölaitejärjestelmä tarjoaa ylivoimaisen nopeuden ja 
kohdistustarkkuuden.
Kääntölaitteen tärkein tekijä on sen kyky hallita tarkasti arkin takareunan ohjausta seuraa-
viin naukkareihin. Shinoharan kääntölaite takaa tarkan kohdistuksen patentoidun kään-
tösylinterijärjestelmän avulla. Siinä arkki on jatkuvassa vedossa ja se ohjataan seuraaviin 
naukkareihin ehdottoman tarkasti. Arkin kulkua ohjataan pää-/apunaukkarimekanismilla, 
jolloin kääntölaiteajossa saavutetaan sama nopeus kuin suora-ajossa.

SPC (Shinohara levynvaihtojärjestelmä)
Shinoharan SPC-järjestelmällä vaihdat painolevyn yhdellä napin painalluksella. Et tarvitse 
vaihtoon mitään työkaluja.Levyn vaihto tapahtuu alle minuutissa, joka nopeuttaa kun-
toonlaittoaikaa ja parantaa painotehokkuutta.

Automaattiset puhdistusjärjestelmät (kumikankaanpesu-/telanpesuauto-
matiikka)
Pidä kumikankaat ja väritelat puhtaana säilyttääksesi hyvän painolaadun. Shinoharan auto-
maattinen puhdistusjärjestelmä pesee telat ja kumikankaat täydellisesti alle minuutissa!

Suurin nopeus 15.000 arkkia/h
Shinohara 52 -sarjan painokoneen alistus on suunniteltu toimimaan jopa 15.000 arkkia/h 
painonopeudella. Koneen painoprosessia nopeuttavana ominaisuutena on, että kaikki 
ylimääräinen, aikaa vievä säätäminen on minimoitu esimerkiksi arkkikokoon muuttuessa.

Levyn pikakiinnitys
Shinoharan levyn pikakiinnitysmekanismi säätää painolevyn juuri oikeaan kohdistukseen 
yksinkertaisti, nopeasti ja tarkasti. Kiinnitys ei vaadi painolevyn taittoa, vaan voit asettaale-
vyn suoraan levysylinterin kiinnikkeisiin.

17.000/h nopeudella ja 1 % -pisteen tarkkuudella, optimaali-
nen kaiken pituisiin ja korkealaatuisiin B2-formaatin sarjoihin



Shinohara Shinohara

79IVH-79VIIIH 79IVHP-79VIIIHP

suora ajo kääntölaiteajo

Suurin nopeus 15000/h 15000/h

Suurin arkkikoko 600x790mm 585x790mm

Pienin arkkikoko 260x400mm 300x400mm

Paperin paksuus 0,04-0,4mm 0,04-0,4mm

Painoala 585x785mm 565x785mm

Levykoko 645x794x(0,2/0,24/0,3)mm 645x794x(0,2/0,24/0,3)mm

Alistuspinon korkeus 900mm 900mm

Luovutuspinon korkeus 600mm 600mm

Koneen paino 16200-30800kg 16600-31200kg

Tekniset tiedot
Shinohara Shinohara Shinohara Shinohara

52IV-52VI 52IVP-52VIP 52IVH-52VIH 52IVHP-52VIHP

suora ajo kääntölaiteajo suora ajo kääntölaiteajo

Suurin nopeus 15000/h 15000/h 15000/h 15000/h

Suurin arkkikoko 370x520mm 370x520mm 370x520mm 370x520mm

Pienin arkkikoko 100x148mm 182x210mm 100x148mm 182x210mm

Paperin paksuus 0,04-0,4mm 0,04-0,3mm 0,04-0,4mm 0,04-0,3mm

Painoala 360x510mm 350x510mm 360x510mm 350x510mm

Levykoko (400-420)x510x(0,15/0,2)mm (400-420)x510x(0,15/0,2)mm (400-420)x510x(0,15/0,2)mm (400-420)x510x(0,15/0,2)mm

Alistuspinon korkeus 900mm 900mm 900mm 900mm

Luovutuspinon korkeus 420mm 420mm 740mm 740mm

Koneen paino 7100-10300kg 7000-10200kg 7350-10550kg 7250-10450kg

Shinohara Shinohara Shinohara Shinohara

66IV 66IVP 66IVH-66VIIIH 66IVHP-66VIIIHP

suora ajo kääntölaiteajo suora ajo kääntölaiteajo

Suurin nopeus 15000/h 15000/h 17000/h 17000/h

Suurin arkkikoko 508x660mm 483x660mm 508x660mm 483x660mm

Pienin arkkikoko 200x296mm 257x296mm 200x296mm 257x296mm

Paperin paksuus 0,04-0,4mm 0,04-0,3mm 0,04-0,4mm 0,04-0,3mm

Painoala 470x650mm 460x650mm 470x650mm 460x650mm

Levykoko(1) 550x650x(0,2/0,24)mm 550x650x(0,2/0,24)mm 550x650x(0,2/0,24)mm 550x650x(0,2/0,24)mm

Levykoko(2) 560x670x(0,2/0,24)mm 560x670x(0,2/0,24)mm 560x670x(0,2/0,24)mm 560x670x(0,2/0,24)mm

Alistuspinon korkeus 900mm 900mm 900mm 900mm

Luovutuspinon korkeus 600mm 600mm 730mm 730mm

Koneen paino 12500kg 12500kg 14700-24300kg 15050-24650kg

Shinohara Shinohara Shinohara Shinohara

75IV 75IVP 75IVH-75VIIIH 75IVHP-75VIIIHP

suora ajo kääntölaiteajo suora ajo kääntölaiteajo

Suurin nopeus 15000/h 15000/h 17000/h 17000/h

Suurin arkkikoko 20” 520x750mm 520x750mm 520x750mm 520x750mm

Suurin arkkikoko 23” 585x750mm 585x750mm 585x750mm 585x750mm

Pienin arkkikoko 260x400mm 300x400mm 260x400mm 300x400mm

Paperin paksuus 0,04-0,4mm 0,04-0,3mm 0,04-0,4mm 0,04-0,4mm

Painoala 20” 510x740mm 500x740mm 510x740mm 500x740mm

Painoala 23” 575x740mm 565x740mm 575x740mm 565x740mm

Levykoko 20” 605x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 605x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 605x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 605x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm

Levykoko 23” 635x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 635x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 635x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm 635x754(745)x(0,2/0,24/0,3)mm

Alistuspinon korkeus 900mm 900mm 900mm 900mm

Luovutuspinon korkeus 600mm 600mm 730mm 730mm

Koneen paino 14500kg 14500kg 15700-28650kg 16100-29050kg



Korkean tuottavuuden 
takeena toimiva huolto- ja 
varaosapalvelu

Shinohara ylläpitää myynti- ja huoltoverkostoa ympäri 
maailmaa. Toimiva huolto- ja varaosapalvelu takaavat 
sen, että asiakas saa investoinnistaan täyden hyödyn.

Shinoharan tekniset asiantuntijat ovat jatkuvasti ajan
tasalla viimeisimmästä painotekniikasta ja ovat eri 
maiden huolto-organisaatioiden kanssa tiiviissä yhteis-
työssä.

Shinohara on valinnut yhteistyökumppanikseen Suo-
messa Zoneca Oy:n jonka osaajilla on monivuotinen 
kokemus Shinohara painokoneiden huolto- ja varaosa-
palvelusta.
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