
22 MAGYAR GR AFIK A 2022/6

A hullámkarton-feldolgozás gazdaságos alterna-
tívája Rahden-b�l érkezik: a német KOLBUS cég 
2011-ben vásárolta meg az észak-amerikai Hycorr 
gépgyártót, amely évtizedekig gyártott rotációs 
stancoló gépeket kizárólag az észak-, közép- és 
dél-amerikai piacra. A KOLBUS égisze alatt a gé-
peket alapvet�en átdolgozták és modernizálták. 
Ehhez tartozott, a globálisan alkalmazott met-
rikus rendszer bevezetése mellett, az átállás a de-
centrális szervo meghajtási technológiára, min-
den gyártás szempontjából releváns tengelyhez, 
valamint egy csúcsmodern elektronikus gépve-
zérlés magas automatizáltsági fokkal. Sok továb-
bi részlet optimalizálása egy felhasználóbará-
tabb rendszert eredményezett. 

A csomagolóiparnak szánt gépsor új megoldá-
sai révén a felhasználók hasznot húzhatnak a 
robusztus gépfelépítésb�l, mellyel kiváló min�-
ség érhet� el, és mindez alacsony befektetéssel. 
A flexó nyomóm�vekkel ellátott RD 115S rotá-
ciós stancoló gép ugyanis kiváló ár-érték arányá-

A KOLBUS új inline megoldásai 
hullámkarton-csomagolás gyártásában
RD 115S ROTÁCIÓS STANCOLÓ GÉP FLEXÓ NYOMÓMºVEKKEL

Kiss Nóra

val kit�nik a piacon elérhet� hasonló gépek kö-
zül. A moduláris gépkoncepció közvetlen szervo 
meghajtási technológiát, bels� és küls� nyomta-
tást egy m�veletben és hosszabbítási opciókat kí-
nál az optimális nyomtatási min�ség érdekében, 
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valamint b�vít�modulokat a bígeléshez és rése-
léshez, illetve az automatikus stancolt ív kiveze-
tést kötegkirakóba, mely dupla tároló funkcióval 
ellátott.

Az RD 115S 2.921 mm-es bevezetési szélesség-
gel rendelkezik, mely által akár még max. négy-
szeres produkció is lehetséges hullámkarton 
ívenként, ami a gépet a max. 12 000 ív per óra 
feldolgozási sebességével még az akár 100 000 
darab vagy több példányból álló nagy volumen� 
munkákhoz is több mint vonzó megoldássá te-
szi. Az RD 115S alapvet� kompetenciája nemcsak 
a stancolásban, hanem a nyomtatási folyamat-
ban is rejlik: max. nyolc flexó nyomóm�ig b�vít-
het� modulárisan, melynél opcionálisan felül-
r�l is alkalmazhatók nyomóm�vek a kétoldalas 
nyomtatáshoz. A gép direkt szervo meghajtási 
technológiával felszerelt, és közvetlen nyomta-
tást tesz lehet�vé a hullámkartonra. A klisékor-
rektúra révén szebb nyomtatási kép érhet� el 
(nyújtás és összenyomás). A vázszerkezet tömör 
öntöttvasból készül, ami alacsony rezgés� m�-
ködést biztosít a stancolóm�nek még extrém ter-
helésnél is. Természetesen a gép minden nem-
zetközi biztonsági normának megfelel, mint 
például a CE-szabványok.

AZ RD 115S EL�NYEI RÖVIDEN

� Moduláris gépkoncepció, mely igény szerint 
rugalmasan b�víthet� a nyomtatásnál, szárí-
tásnál és stancolásnál.

� Masszív építési mód (öntvényrészek a KOLBUS-
tól) a hatékonyság és precízió érdekében folya-
matos üzemelésnél.

� A „nyújtás és összenyomás” funkció javítja a 
min�séget a nyomtatásnál és stancolásnál.

� Ergonomikus gépkezelés: praktikus és köny-
nyen érthet�.

AZ RD 115S ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

� Hullámkarton – Csomagolóipar. 
� Sokoldalú stancolt csomagolások gyártása mi-

n�ségi, értékes flexónyomattal.
� SRP (Shelf -Ready Packaging) polcra kész csoma-

golások a harmadlagos csomagolásokig.
� Összecsukható dobozok, kartondobozok, tál-

cák, POS és POP kijelz�k minden iparág szá-
mára: élelmiszer-, italipar, bútoralkatrészek, 
fogyasztási cikkek, csomagküldés és e-kereske-
delem.

A KOLBUS RD 115S európai piacra történ� beve-
zetésével új versenyel�nyök nyílnak a növekv� 
csomagolási piac számára az inline feldolgozás-
ban. A felhasználó az igényeknek megfelel�en 
tud növekedni, köszönhet�en a  KOLBUS  mo-
duláris gépkoncepciójának. Legyen az egy vagy 
akár nyolc nyomóm� plusz stancoló modul a 
hullámkartonívekhez – az RD 115S mindezt le-
het�vé teszi.
https://www.youtube.com/watch?v=i9fqaavlBg4

RÖVIDEN A KOLBUS CÉGR�L

Fejlesztés, konstrukció és összeszerelés – és mind-
ez a KOLBUS-nál Rahden-ben. A KOLBUS több 
mint 120 éve gyárt speciális gépeket a grafikai 
ipar számára. Az öntvényekt�l kezdve egészen 
az eredeti alkatrészekig a KOLBUS a legjobb mi-
n�séget kínálja a gépek és gépsorok gyártásához 

– mindezt els� kézb�l.
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