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KBA Flying JobChange. – Repülő munkaváltás
az íves ofszetnyomtatásban

A XXXII. Druckforum rendezvényén a stutt-
garti Haus der Wirtschaftban „Beigazítás; ugyan!
Munkaváltás Flying JobChange (repülő mun-
kaváltás) módszerével” mottóval tartotta be-
mutatóját a Koenig & Bauer AG (KBA) a csaknem
szünet nélküli munkaváltás gazdasági előnyei-
ről, egy megfelelően felszerelt, középformátu-
mú Rapida 106 gépen, ez év január végén.

Teljesen automata lemezcsere, szimultán le-
mezcsere, majd végül „repülő” munkacsere (Fly -
ing JobChange): a KBA szisztematikusan har-
colt a beigazítási idők nullára csökkentéséért.
2009 nyarán mutatták be először a repülő mun-
kaváltás módszerét, értsd: különböző nyom-
tatási feladatok egymás utáni elvégzését, szinte
megszakítás, szünet nélkül, egy lemezhenger-
direktmeghajtással, valamint számos további
automatizálási elemmel és speciális szoftver-
rel felszerelt KBA Rapida 106 nyomógépen a
kempteni (Bajorország) AZ Druck und Daten-
technik üzemében. A cég egy négynyomómű-
ves gépen készít többek között 1+1 színes hasz-
nálati utasításokat igen kis példányszámban –

olyan gazdaságossággal, amely felveszi a har-
cot a digitális nyomtatással. Az azóta eltelt
időben a KBA több a Flying JobChange számá-
ra felszerelt gépet is leszállított; négy gépet
egyedül a holland Euradius-Gruppe számára.

Mi az, ami műszakilag szükséges a Flying
JobChange számára? Hol következik konkrétan
a megtakarítás? Milyen munkák számára alkal-
mas elsősorban? Mennyi idő alatt térül meg a
beruházás (az automatizálás)? Milyen előnyök
adódnak a versenyben? Ezekre és a hasonló kér-
désekre adtak praxisorientált választ a KBA mun-
katársai: Jürgen Veil, a KBA íves ofszetnyomó
gépek marketingvezetője az innovatív technikát
és a költség/eredmény szempontokat ismertette.
Walter Hartmann, az AZ Druck und Daten-
technik üzemvezetője a módszer gazdasági elő-
nyeiről, valamint az előkészítésben és a nyomdai
környezetben szükséges előfeltételekről számolt
be. A rendezvény moderátora Klaus Schmidt,
a KBA marketingvezetője volt.

Fordította: Péteri Károly
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A „repülő” munkaváltás (Flying JobChange) gyakorlattá vált 2009 tavasza óta 
a kempteni AZ Druck und Datentechnik üzemében


