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Tisková zpráva
17-věžový ofsetový stroj Koenig & Bauer v lodžském závodě koncernu Amcor
			
Flexibilnější výroba a lepší služby zákazníkům díky špičkové technologii

Globální obalový koncern Amcor prostřednictvím své další investice, kterou byl nákup velkoformátového ofsetového stroje značky Koenig & Bauer se sedmnácti tiskovými jednotkami do svého lodžského závodu, zvýšil flexibilitu své výroby a zajistil západoevropským zákazníkům lepší dostupnost vysoce kvalitních lepenkových obalů. Lodžský závod, který je součástí divize Specialty Cartons a zaměstnává více než 500 zaměstnanců, se zabývá potiskem, zušlechťováním a zpracováváním lepenkových obalů pro zákazníky z celého regionu.
„Máme vítězný pocit, když se naším zákazníkům daří naplňovat plánovaný růst a provozní cíle,“ říká Laurel Spencerová, náměstkyně ředitele pro prodej a komercializaci produktu Amcor Specialty Cartons (ASC). „Ti od nás očekávají flexibilitu, krátké dodací lhůty a z hlediska kvality produkt bez kompromisů. Nový stroj instalovaný v našem lodžském závodě nám pomůže zvládnout jejich požadavky“.
Stroj Koenig & Bauer je vybaven pro tisk konvenční a UV technologií v deseti barvách; ve třech lakovacích věžích umožňuje zušlechťování pomocí různých laků, včetně UV. Investice v Lodži navazuje podle sdělení společnosti Amcor na úspěšné zavedení podobně konfigurovaných strojů do výroby v závodech v mexické Apodace a švýcarském Rickenbachu. 
„Je pro nás důležité, že můžeme zákazníkům dodávat vysoce jakostní obaly, které samy o sobě představují bezkonkurenční hodnotu,“ dodává Rafał Janas, Offline Operations Manager v lodžské pobočce firmy Amcor. „Proto, abychom zvládli tuto výzvu, pracuje nyní s novým strojem dvanáct zaměstnanců ve čtyřsměnném provozu.“
Specialisté z Koenig & Bauer před zavedením stroje do výroby náležitě proškolili jeho operátory. Firma Amcor využívá při jeho každodenním provozu podporu výrobního závodu v Radebeul. To se projevuje například rychlou dodávkou náhradních dílů a efektivní servisní obsluhou.
Jan Korenc, jednatel KBA CEE, si pochvaluje úroveň spolupráce mezi oběma firmami: „Těší nás, že se Amcor rozhodl zavést do své výroby v lodžském závodě další náš stroj. Tato firma je už uživatelem jedné z nejdelších velkoformátových konfigurací pro výrobu lepenkových obalů na světě ve švýcarském Rickenbachu. Věříme, že její kratší, lodžská „sestřička“ bude dlouhé roky fungovat stejně bez závad.“
Dodaným strojem je Rapida 106-LTT-10-LTTL SPC ALV3, zvýšená o 450 mm, aby bylo možné zpracovávat vysoké stohy, a vybavená balíčkem CX pro potisk podkladu s maximální tloušťkou 1,2 mm. Vyznačuje se vysokým stupněm automatizace, kterou tvoří například: non-stop nakládání (integrované se systémem logistiky stohu), samostatné pohony deskových válců SPC, kamerový systém PlateIdent pro identifikaci desek a předběžné nastavení soutisku, mycí zařízení CleanTronic Synchro nebo systémy souběžného mytí válců DriveTronic SRW. Na správný posun archů v automatickém nakládači a při vykládání dohlíží speciální kamerový systém. Kvůli rychlejší výměně barev je stroj vybavený speciálně potahovanými kryty barevnic EasyClean. V části, která slouží k zušlechťování a inline sušení, výrobce použil mimo jiné následující vybavení: zařízení k ohřevu laků, cirkulátor pro speciální druhy laků, glykolové chladicí systémy, různé druhy sušicích systémů VariDry Bluer (IR/TL/UV) a funkce flexibilní změny systémů nepřímého sušení. Operátor stroje má k dispozici ovládací pult ErgoTronic s velkoformátovou obrazovkou, systémem měření denzity barev ErgoTronic ColorControl + Lab, systémy protokolování Quality Pass, systémem inline měření a regulace vybarvení a inspekce archů – QualiTronic Professional. Ovládání stroje podporuje systém řízení produkce LogoTronic Professional. Za zmínku stojí, že nová Rapida je upravená tak, aby ji bylo možné rozšířit o modul nanášení fólie za studena, který může pracovat také v inline módu.

Obr.1: V lodžském závodě firmy Amcor je od nedávna v provozu stroj Rapida 106-LTT-10-LTTL SPC ALV3 značky Koenig & Bauer se 17 tiskovými jednotkami.
Obr.2: Zleva: Jacek Dąbrowski (KBA CEE), Rafał Janas (Amcor), Jan Korenc (KBA CEE), Sławomir Janczarek (Amcor), Grzegorz Szymczykowski (KBA CEE), Tomasz Mansfeld (Amcor), Sylwester Piec (KBA CEE)
Obr. 3: Firma Amcor zvýšila nákupem tohoto stroje flexibilitu své výroby a zajistila západoevropským zákazníkům snadnější dostupnost vysoce kvalitních lepenkových obalů.

O společnosti Amcor
Společnost Amcor je přední světovou firmou v oboru navrhování a produkce vysoce jakostních obalů pro potraviny, nápoje, léčiva, zdravotnické přístroje, prostředky pro domácí a osobní péči a další výrobky. Spolupracuje s předními hráči na globálním trhu při vývoji řešení, která chrání jejich výrobky a zákazníky, podporuje proces identifikace značek a zdokonalování prodejního řetězce dodávkami širokého portfolia výrobků: flexibilních obalů, kontejnerů a specializovaných kartonů, krabic, a služeb, které s nimi souvisejí. Amcor zaměstnává celosvětově více než 33 tisíc zaměstnanců a dosahuje více než 9 mld. USD tržeb z prodeje, působí ve více než 200 pobočkách a více než 40 zemích světa. Polský závod Amcor Specialty Cartons v Lodži, který byl otevřen v roce 1994, zaměstnává přes 500 zaměstnanců. V současnosti zde na ploše necelých 16 tisíc m2 stojí dva moderní výrobní provozy a tři sklady. Závod je vybavený tiskařskými stroji s ofsetovou a kotoučovou hlubotiskovou technikou, třemi stroji HFS, a také zařízeními k řezání a výseku. Dynamický rozvoj celé organizace umožnil během posledních 20 let zvýšit zaměstnanost a rozvoj obyvatel Lodže a okolí. Amcor se neustále rozvíjí, investuje do svého polského závodu a patří k největším zaměstnavatelům v regionu. V závodě uplatňuje postupy, které jsou v souladu s politikou udržitelného rozvoje a podle cílů firmy vedou k ochraně životního prostředí a naplňování očekávání místní komunity, ve které firma působí.

