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Tisková zpráva	
Další Rapida 75PRO na trhu CEE
			
Rapida 75PRO-5+L ALV2 od Koenig & Bauer zvyšuje výrobní potenciál tiskárny Argo-Card
	
V nedávné době rozšířil hardwarový park společnosti Argo-Card v Gdaňsku, která se specializuje na výrobu plastových karet, nový ofsetový stroj Rapida 75PRO-5+L ALV2 od firmy Koenig & Bauer. Díky hybridní konfiguraci a použití UV technologie se používá pro tisk běžně používaných plastů (včetně PVC, PET nebo PP) a stále více pro výrobu obalů z kartonu. Toto je druhé řešení značky Koenig & Bauer v historii společnosti Argo-Card; V posledním desetiletí pracuje v tiskárně stroj na bázi bezvodého ofsetu, Genius 52 UV ve formátu B3+, který je určen pro obtížně zpracovatelné nesavé podklady.
„I když jsme na trhu s plastovými kartami přítomni více než 20 let, tisk v naší se společnosti objevil až kolem roku 2008 - říká Remigiusz Montwiłł, předseda představenstva Argo Card. V té době bylo v naší továrně v Gdaňsku vytvořeno specializované oddělení tisku. Jeho „srdcem“ byl UV stroj Genius 52 od tehdejšího KBA-Metronic, který byl také doplněn o řešení od jiných výrobců, sítotiskového stroje a zařízení pro další zpracování plastů, laminátory a výseky. Tato investice nám umožnila rozšířit naše portfolio, protože výrazně zvýšila výrobní potenciál, realizovaný od nynějška na jednom místě. Argo-Card je v současné době nesporným lídrem na trhu s plastovými kartami v Polsku a předním poskytovatelem služeb souvisejících s tímto segmentem trhu. Stojí za to dodat, že kromě výroby desítek miliónů karet se zabýváme také jejich komplexním servisem pro naše klienty. To platí i pro věrnostní karty, kde jsme zodpovědní za celé programy, které realizují naši obchodní partneři. Disponujeme rozsáhlým IT oddělením, které se mj. zabývá servisem a vývojem našeho originálního softwaru GiftPlus. Jedná se o počítačový systém, který díky výhodám internetu umožňuje efektivní správu dárkových karet. Stále významnější oblastí činnosti společnosti Argo-Card jsou SIM karty pro mobilní sítě a právě s ohledem na rostoucí poptávku po nich, a to i v souvislosti s balením a distribucí, jsme se rozhodli koupit nový ofsetový stroj.
Výběr managementu tiskárny v Gdaňsku padl na řešení, které navrhla společnost Koenig & Bauer (CEE) - stroj Rapida 75PRO-5+L ALV2, pracující s konvenční i UV technologií. Jak poukazuje Remigiusz Montwiłł, druhý z těchto výrobních režimů se používá převážně, protože stroj se v současné době používá k tisku plastových podkladů v 90 %. "Převzal většinu dosavadních zakázek ze stroje Genius, převážně středního a vysokého nákladu. Kartonové substráty tvoří pouze 10% sortimentu, který je na něm realizován, stroj má stále nevyužitý potenciál. Chceme jej v této oblasti rozvíjet a poskytovat zákazníkům, kteří mají zájem o kvalitní obaly, včetně speciálních efektů či bezpečnostních prvků, které lze na stroji realizovat inline“, říká šéf Argo-Card.
S tímto typem výroby se počítalo již od počátku, stroj Rapida je vybaven CX balíčkem, který umožňuje potisk materiálů do tloušťky 0,8 mm. Díky UV technologii, která je zde používána, vyžadovala řada klíčových prvků speciální přípravu – např. míchání barev v barevnicích, mycí systémy CleanTronic UV nebo speciální kryty. Mezi agregáty jsou také instalovány výměnné pozice pro UV mezisušení. Vysokou kvalitu výroby zajišťují pokročilá řešení pro měření a regulaci vybarvení ErgoTronic ColorControl a funkce spektrálního měření ErgoTronic Lab.
"Při výběru dodavatele jsme zaplatili za vysokou kvalitu a efektivitu samotného stroje, ale také jsme vzali v úvahu zkušenosti výrobce a jeho tržní podíly na trzích, které nás zajímají, tj. potisku nesavých substrátů a kartonových obalů." Společnost Koenig & Bauer je globálním lídrem a kvalitu a trvanlivost jejích řešení jsme viděli při provozování stroje Genius 52 UV, který vyrábí jeho dceřiná společnost KBA-Metronic (dnešní Koenig & Bauer Coding).  Také jsme získali doporučení od našich partnerů z organizace ICMA, do které patříme už léta “ dodává Remigiusz Montwiłł.
Stroj Rapida 75PRO-5+L ALV2 pracuje u společnosti Argo-Card od poloviny loňského roku, což významně podporuje jeho výrobu plastových karet, a to až na 60 milionů kusů ročně. Remigiusz Montwiłł doplňuje: „Plastové karty tvoří páteř našeho podnikání a představují velmi rostoucí trh, protože popularita věrnostních programů nebo poptávka po dárkových kartách je stále na vysoké úrovni. Druhým pilířem činnosti Argo-Card je tzv co-balení, tj. komplexní balení a přebalení výrobků s použitím blistrového obalu a smršťovací fólie. Třetí zahrnuje komplexní služby pro mobilní operátory v oblasti SIM karet, včetně balení. Balení SIM karet je často velmi komplikovaný proces. Balení musí být personalizováno na mnoha místech, máme vyhrazenou výrobní linku, která umožňuje provádět tento proces současně s balící činností. Vzhledem k dynamickému růstu posledního z nich jsme zjistili, že je nutné investovat do nového ofsetového stroje.
Po několika měsících provozu chválí vedení společnosti Argo-Card dokončený nákup, a to i v souvislosti s poprodejním servisem od společnosti Koenig & Bauer (CEE), dodavatelem strojů: „Stejně jako u modelu Genius máme s novým strojem velmi pozitivní zkušenosti. Kromě výkonového skoku si zaslouží pozornost i vysoká kvalita tisku. Dvojnásobný formát a technologický pokrok znamenaly, že nyní přebírá veškerou práci, včetně plastových substrátů s náklady přes 20 000 kusů. Tak převzala 70% zakázek, které se týkaly tohoto typu obtížných substrátů. Chválíme také spolupráci s místním autorizovaným servisem strojů Koenig & Bauer - MSM Majka z Gdyně.“
Remigiusz Montwiłł zdůrazňuje, že hardwarový park Argo-Card a veškerá jeho infrastruktura (včetně IT oblasti) činí společnost nejen lídrem v oblasti plastových karet, ale také potenciálně atraktivním partnerem v oblasti obalů: „Je třeba si uvědomit, že stroj Rapida má potenciál překonat naše současné potřeby v oblasti ofsetového tisku, které souvisí se servisem pro stálé zákazníky z kartového trhu. Proto jsme velmi otevřeni spolupráci se všemi společnostmi, které mají zájem o kvalitní kartonové obaly, včetně speciálních efektů - ofsetové a sítotiskové technologie - nebo personalizace realizované v digitální technice “ shrnuje prezident Argo-Card.
Jan Korenc, prezident Koenig & Bauer (CEE) dodává: „Jsme hrdi na to, že řešení naší značky opět ocenil nejvýznamnější hráč na trhu s plastovými kartami v Polsku. S potěšením sledujeme plány managementu Argo-Card týkající se použití stroje Rapida PRO pro výrobu kartonových obalů. Za zmínku stojí i to, že řešení Koenig & Bauer v Polsku mají v tomto segmentu trhu významné podíly. S radostí jsme také slyšeli nějaká vřelá slova ve spojení se strojem Genius, který funguje již deset let. Realizace v roce 2008 byla první instalací tohoto modelu v Polsku. Doufáme, že nově zakoupená Rapida se ukáže podobně trvanlivou a spolehlivou, což významně přispěje k dalšímu rozvoji tisku v Argo Card.“
Foto 1: Nový ofsetový stroj Rapida 75PRO-5+L ALV2 společnosti Koenig & Bauer zvýšil výrobní potenciál tiskárny Argo-Card. Foto: Koenig & Bauer (CEE).
Foto 2: Zleva: Remigiusz Montwiłł - předseda představenstva Argo-Card, Michał Drożdż - regionální obchodní ředitel Koenig & Bauer (CEE), Stanisław Treder - výrobní ředitel Argo-Card a Jan Korenc – managing director Koenig & Bauer (CEE). Foto: Koenig & Bauer (CEE).


