KOLBUS leszállította
az ezredik „Compact” gépsort
Kaposvári Edina

Kai Büntemeyer (KOLBUS – ügyvezető), Stephan
Treuleben (Offizin Andersen Nexö – tulajdonos),
Jürgen Röhling (Offizin Andersen Nexö – üzemvezető),
Reinhard Lüker (KOLBUS – értékesítési igazgató)

A német KOLBUS könyvkötészeti gépgyártó cég
nemrég az ezredik „Compact” könyvgyártó sort értékesítette. Először a hetvenes években került piacra a „Compact” géptípus, melyet eleinte a „kis
Kolbus”-nak is neveztek. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már a gépsor másodpercenként képes egy könyvet legyártani.
A KOLBUS cég számára nagy örömet jelentett,
hogy a közelmúltban az ezredik BF 527 típusú
könyvgyártó gépsort sikerült értékesítenie. A csúcs-

teljesítményű gépet a lipcsei „Offizin Andersen
Nexö”, a világ egyik legrégibb könyvgyártó cége
vásárolta meg. A gépsor átadására a könyvgyártó
cég tulajdonosa, Stephan Treuleben és üzemvezetője, Jürgen Röhling személyesen mentek el Rahdenbe, a KOLBUS-hoz.
A KOLBUS BF 527/FE 604 típusú könyvgyártó
sor ragasztókötött, szálfelsütött, valamint cérnafűzött könyvtesteket dolgoz fel különböző könyvformátumokban. A berendezés csúcsminőséget
képvisel a könyvgyártás terén.
Az említett gép 30 ütemes változata a KOLBUS
Compact BF 511, mely integrált könyvformázó
préssel is rendelkezik. A kevesebb befektetést igénylő BF 511 kompromisszum nélküli könyvgyártást
tesz lehetővé különböző könyvméretekben.
Magyarországon elsőként a Szekszárdi Nyomdában került beüzemelésre egy vadonatúj KOLBUS BF 511 típusú könyvkikészítő sor, melyet egy
KOLBUS háromkéses vágógép, egy SIGLOCH SB
6100 típusú hideg-meleg ragasztóművel felszerelt
sapkázó gép, GRAFOTEC ASTER 2000 és ASTRONIC 180 típusú cérnafűzők, valamint számos más
kiegészítő berendezés támogat.
A legújabb magyarországi beruházás a Stanctechnik Kft.-nél valósult meg, ahol szintén egy
KOLBUS BF 511 típusú könyvgyártó sor került átadásra kiegészítve KOLBUS HD 130 típusú háromkéses vágógéppel, egy komplett SIGLOCH SB 3000/ 2
típusú sapkázóval és előzékelővel. A Stanctechnik Kft. az említett fejlesztéssel elsősorban a nagyon gyors átállításra és a nagyon jó minőségű
könyvkészítésre specializálódott.

KOLBUS BF 527 könyvgyártó sor FE 604 típusú könyvformázó préssel az ipari könyvgyártás céljára – 60 ütem/perc
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KOLBUS BF 511 – 30 ütem/perc. Kis helyigényű, legjobb teljesítményű, minimális beruházást igénylő könyvgyártó sor

Romániában, az Arta Grafica nyomdában a napokban került átadásra egy KOLBUS BF 527/FE
604 típusú könyvgyártó sor, melyet gerinc-előmelegítővel, SIGLOCH LEH-3 típusú könyvjelzőszalag behúzóval, kirakóval és szállítószalagokkal,
valamint KOLBUS DA 270 táblakészítővel szereltek fel. A nyomda, új beruházásának köszönhetően, csúcsminőségű keménytáblás könyvek és határidőnaplók gyártására képes.
Könyvkötészeti berendezésekkel kapcsolatos
további műszaki kérdések esetén a KOLBUS és SIGLOCH cég magyarországi és romániai képviselete,
a SIKO Kft. áll az érdeklődők szíves rendelkezésére.

KOLBUS BF 511 a Szekszárdi Nyomdában

PNYME ÉVKÖNYV 2007. évi kiadása
Egyesületünk ismét kiadja bestsellerét, az egyesület évkönyvét,
amelyben a szakmai információk mellett minden jogi tagunk
részére egy teljes oldalt tartunk fenn adatainak egységes formában
történô megjelenítésére és tevékenységének bemutatására.
Az évkönyv, amelyet idén is a Printexpóra jelentetünk meg, jelenleg az egyetlen friss, nyomtatott formában megjelenô szakmai
adatbázis, amely tartalmazza jogi és egyéni tagjaink adatait. A kétévente megjelenô adattár hasznos segédeszköz a munkában, és
eljut minden fontosabb szakmai társszervezet, szakiskola, könyvtár,
grafikai stúdió, reklámügynökség, minisztérium és követség kereskedelmi irodáihoz, a szakmánkkal együttmûködô szervezetek képviselôihez. Évkönyvünket – kiállítóként – a Drupára is elvisszük.
A könyv létrehozása, illetve a tagokhoz való eljuttatása egyszeri,
35 ezer forintos tagdíj-kiegészítésbôl valósítható meg.
Az évkönyvben színes hirdetés elhelyezésére is mód van, ennek ára
150 ezer forint + áfa oldalanként.
Kérjük szépen, tegye lehetôvé, hogy a PNYME évkönyve idôben és
a szakma által elvárt minôségben elkészülhessen.

Az évkönyv technikai adatai:
✵ méret: 165 x 235 mm
✵ terjedelem: 240 oldal
✵ kötészet: flexibilis tábla
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