Ofsetové tiskové archové stroje

Offsetowe maszyny arkuszowe

Open House firmy KBA v Radebeulu: prezentace strojů

Open House firmy KBA CEE w Radebeul: prezentacje

KBA Rapida 75 a KBA Rapida 105

maszyn KBA Rapida 75 i KBA Rapida 105

Téměř stovka klientů z Polska, Čech a Slovenska se

Niemal setka klientów z Polski, Czech i Słowacji wzięła

zúčastnila otevřených dveří pořádaných společností KBA

udział w Dniu Otwartym zorganizowanym przez firmę

v závodech Koenig & Bauer AG v Radebeulu. Během

KBA CEE w zakładach Koenig & Bauer AG w Radebeul.

setkání došlo k prezentaci dvou moderních strojů tohoto

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie

německého výrobce: maloformátový KBA Rapida 75 s

nowoczesne maszyny tego niemieckiego producenta:

konfigurací 5 tiskových jednotek s lakovací věži a 8-

półformatowa KBA Rapida 75 w wersji pięciozespołowej

barvový plnoformátový KBA Rapida 105 se systémem

z wieżą lakierującą oraz 8-kolorowa pełnoformatowa

obracení archů po 4. jednotce. Oba demonstrované

KBA Rapida 105 z systemem odwracania arkusza po 4.

stroje byly vybaveny mnoha funkcemi a systémy, které

zespole. Obie demonstrowane maszyny były wyposażone

automatizují a zefektivňují jejich práci. Účastnici setkání

w liczne funkcje i systemy automatyzujące oraz

měli také příležitost prohlédnout montážní haly závodů v

usprawniające ich pracę. Uczestnicy spotkania mieli

Radebeulu, a den předtím - společně navštívit staré

również okazję obejrzeć halę montażową zakładów w

město v Drážďanech.

Radebeul, a dzień wcześniej – wspólnie zwiedzić Stare
Miasto w Dreźnie.
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Úvodní slovo přednesl Ralf Sammeck - člen představenstva

Słowo wstępne wygłosił Ralf Sammeck - członek zarządu działu

oddělení prodeje archových strojů

sprzedaży maszyn arkuszowych

Sven Strzelczyk – obchodní ředitel KBA zodpovědný za prodej

Sven Strzelczyk – dyrektor handlowy KBA, odpowiedzialny za

archových ofsetových strojů v bývalých východních zemích a

sprzedaż offsetowych maszyn arkuszowych w krajach byłego

střední Evropě. Stručně představil situaci na světovém trhu

bloku wschodniego i Europy Środkowej. Zaprezentował on

tiskových strojů a poukázal na očekávaný narůst hodnoty z 5,9

pokrótce sytuację na światowym rynku maszyn drukujących,

mld. euro v roce 2012 na 6,8 mld. euro v roce 2015. Objem

wskazując na przewidywany wzrost jego wartości z 5,9 mld

prodeje archových strojů by se měl ve stejném období zvýšit z

euro w roku 2012 do 6,8 mld euro w roku 2015. Wolumen

3,4 mld. euro na 3,7 mld euro. Zdůraznil také, že od roku 2009

sprzedaży maszyn arkuszowych ma w tym samym okresie

systematicky roste v celosvětové působnosti hodnota prodeje

wzrosnąć z 3,4 mld euro do 3,7 mld euro. Podkreślił, też że od

nových strojů.

roku 2009 wartość sprzedaży nowych maszyn w skali świata

Dále Sven Strzelczyk představil společnost Koenig & Bauer,

systematycznie rośnie.

která je v současné době druhým - z hlediska tržeb - výrobcem

Następnie Sven Strzelczyk przedstawił sylwetkę firmy Koenig &

tiskových strojů na světě, s obratem za rok 2012 ve výši 1,3

Bauer, która jest na dzień dzisiejszy drugim – pod względem

mld. euro. "Minulý rok jsme zakončili se ziskem, vykázali jsme

sprzedaży – producentem maszyn drukujących na świecie, z

nadprůměrné hodnoty v celém odvětví finančních výsledků -

obrotami za 2012 rok wynoszącymi 1,3 mld euro. „Ubiegły rok

říkal Sven Strzelczyk. – Je také pozoruhodné zvýšení

zakończyliśmy z zyskiem, notując ponadprzeciętne w skali

objednávek nových ofsetových strojů, jak archových, tak i

całejbranży wyniki finansowe – mówił Sven Strzelczyk. – Warte

kotoučových".

podkreślenia są też wzrosty w zamówieniach na nowe maszyny
offsetowe, zarówno arkuszowe, jak i zwojowe”.
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