Gépberuházás a Kner Packaging Kft.-nél
Eiler Olga

A békéscsabai Kner Nyomda
A nagy múltú, híres nyomda tavaly visszavette az
alapítók családnevét, és így 2006 augusztusa óta
Kner Packaging Csomagolóanyag-gyártó Kft.-nek
nevezik. A hajdan piacvezető nyomdaipari társaság
többségi tulajdonrészét 2005 októberében megvásárolta az osztrák Marzek Etiketten GmbH. Az új
tulajdonos szakmai befektető, Ausztriában piacvezető a tekercses és íves címkék területén. A Marzek
GmbH tulajdonosai a cég megvásárlásakor arról
is döntöttek, hogy az íves címkegyártás fokozatos
növelése mellett felfuttatják a dobozgyártást. Terveik szerint, 2007-ig egymilliárd forintot költenek
további fejlesztésekre.

központja. Fejlesztési terveik megvalósításakor
mindig a legkorszerűbb technológiát, illetve gépeket választották.
Fejlesztések Békéscsabán
A Marzek Etiketten GmbH, a megérkezésekor tett
ígéreteihez híven, a 2006-os évben jelentős beruházásokat hajtott végre. Az új tulajdonos növelte
a Kner Packaging Kft. formakészítési kapacitását

A Marzek Etiketten
Ausztria vezető címkegyártó cégét 1879-ben alapította Karl Marzek. A Marzek Etiketten GmbH azóta
is a leszármazottak tulajdonában van. Napjainkban a család negyedik generációja vezeti a céget.
A címkegyártás élvonalában működő vállalkozás
az állandó korszerűsítés és fejlesztés révén növekedett, és lett sikeres. Ausztriában elsőként 1956-ban
kezdték el a tekercses öntapadó címkék gyártását.
1963-ban kezdték meg a traiskircheni telephely
építését, amelyet 1992-ben felújítottak, és ma a cég
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új szoftverek beszerzésével, és növelte a házon
belüli adatállományok biztonságát. További fontos beruházás történt a címke- és a dobozgyártás
területén: két speciális kimetszőgéppel egészült ki
a géppark. A 2006-os évben beruházásra fordított
összeg meghaladta a 600 millió forintot, a következő időszakban további 400 millió forint értékben
terveznek fejlesztéseket.
A Kner Packaging Kft. az elmúlt évben 25 új dolgozóval tudta növelni a létszámát, ez 20 százalékkal több az előző évhez képest. A piaci növekedés
üteme 2006-ban elérte a 10 százalékot, ami pedig
ezenfelül kiemelkedő eredmény, hogy a külföldre
irányuló szállításokat sikerült az előző évhez képest
megduplázni. Jelenleg a termékek 20 százaléka
kerül exportra.

Gépavatás a Kner Nyomdában
Ünnepélyesen avatták fel és indították 2006. december 13-án az új Heidelberg Speedmaster CD 102
gépet, amely a technológia élvonalát képviseli. Az új
kapacitás segítségével 60 millió négyzetméterrel
növekszik az egy évben nyomtatható papírfelület
mennyisége. A nyomdagép hat különböző szín
nyomtatására és egy speciális lakk felhordására alkalmas, egy menetben.
A gép sebessége megfelel a kor jelenlegi követelményeinek: 15 000 ív/óra teljesítményre képes.
A speciális, magasított kialakításnak köszönhetően csökkennek a raklapcserék miatti állásidők, növekszik a teljesítmény. A jelenlegi beruházásnak
köszönhetően a Kner Packaging Kft. a magyar ofszetnyomtatási piac legnagyobb szereplőjévé vált.
Minőség és elkötelezettség
Dr. Johannes Michael Wareka főrészvényes – aki
az 1879 óta tulajdonoscsalád leszármazottja – az
avatóünnepségen elmondta, hogy a cég vásárlásakor fő döntési szempont volt a Kner Nyomda egy

évszázadra visszanyúló szakmai hagyománya, a
nyomdaipari minőség és technológia iránti elkötelezettsége. Érkezésük óta folyamatosan elismerik,
hogy várakozásaiknak megfelelően elkötelezett és
magas minőségű munkát nyújtó gárdát foglalkoztatnak, és elismerését fejezte ki a cégvezetésnek. Középtávú elképzelésük a cég piaci pozíciójának stabilizálása és a cégérték növelése.
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