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Kolbus vstupuje na trh 
strojov pre malosériovú 
výrobu kartónových krabíc

Kolbus AutoBox je už po desaťročia lídrom v oblasti 
výroby krabíc z vlnitej a hladkej lepenky, predtým známych 
ako “British Converting Solutions (alebo BCS)”. Spoločnosť 
si vybudovala prvotriednu reputáciu ako výrobca strojov 
na malosériovú výrobu krabíc. So strojmi, ako sú AutoBox 
a Boxer umožňujú tlačiarňam, distribútorom a firmám 
všetkých typov úplnú kontrolu nad balením vlastných 
produktov.

Barry Tabor, výkonný riaditeľ spoločnosti British 
Converting Solutions Ltd. uvádza: „Akvizícia podniku 
skupinou Kolbus poskytuje vzrušujúcu príležitosť pre BCS, 
aby rozvinula svoj plný potenciál na skutočne celosvetovom 
základe. Byť súčasťou skupiny Kolbus nám umožňuje prístup k ich 
medzinárodnej predajnej a servisnej sieti. Okrem toho impozantné 
možnosti výroby komponentov v nemeckom Rahdene umožnia 
továrňam BCS-AutoBox vo Veľkej Británii výrazne zvýšiť našu 
výrobnú kapacitu. Budeme mať tiež ďalšie designové a inžinierske 
zdroje, ktoré nám umožnia rozšíriť náš program výskumu a vývoja 
ešte ďalej.“

Výroba obalov na požiadanie šetrí peniaze, pretože 
potrebujete menej vlnitého, obalového materiálu, čím 
dosiahnete optimálnu skladovaciu kapacitu, stanete 
sa efektívnejším prostredníctvom znižovania rizík 
dodávateľského reťazca a celkového odpadu a zároveň 

zvyšujete ziskovosť. Tým, že máte krabicu s presnou 
veľkosťou, sa znížia reklamácie z poškodenia výrobkov počas 
dopravy a zlepší sa vzhľad značky, čo vedie k vyššej miere 
spokojnosti zákazníkov.

KOLBUS AutoBox ponúka ten správny stroj pre vaše 
podnikanie, počnúc manuálnym Boxerom až po plne 
automatizované strojové linky vrátane flexo a digitálnych 
tlačových modulov. Rýchle nastavenie, jednoduchá obsluha 
a výroba viac ako 100 variantov lepenkových krabíc.

Prevádzky vybavené strojom AutoBox, dokážu splniť 
špecifické požiadavky zákazníkov bez ohľadu na ich 
jedinečné požiadavky. Ako koncový používateľ sa nemusíte 
spoliehať na tretie strany alebo sa uspokojiť so škatuľami, 
ktoré úplne nespĺňajú vaše požiadavky: vytvoriť vlastné 
krabice, ktoré sa perfektne hodia len pre vaše potreby.

Nemecká spoločnosť KOLBUS je svetoznáma ako popredný 
výrobca kníhviazačských strojov už od roku 1900. V roku 
2018 KOLBUS urobila strategický prechod na trh s obalmi pre 
škatule z vlnitej lepenky. Spoločnosť inštalovala stroje v 112 
krajinách a ponúka zákazníkom mimoriadny celosvetový 
servis a servis náhradných dielov.

BCS AutoBox je jednoznačne najpokročilejším boxmaking 
strojom v súčasnosti. Pomocou servoriadenia tento stroj 
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automaticky zmení veľkosť a tvar jednej krabice na inú 
za pár sekúnd. Všetky nástroje sú ovládané jednoducho 
cez dotykovú obrazovku a majú možnosť nastavenia 
automaticky, takže či potrebujete produkovať malé resp. 
veľké obaly, alebo zložitejšie boxy, ktoré dokáže BCS AutoBox 
vyrobiť, všetko sa riadi len ovládacím tlačidlom. Ak chcete 
naplno využiť potenciál BCS AutoBox, existuje aj niekoľko 
opcií - dodatočné moduly, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, 
aby zvyšovali účinnosť a rozšírili ešte väčšiu všestrannosť 
vo vašom riešení. Možnosť výberu z viac ako 100 rôznych 
typov krabíc, rýchlosť až 1200 krabičiek za hodinu. Možnosť 
vyrábať obaly z kartónu od šírky 100 mm do 2600 mm 
a k tomu s neobmedzenou dĺžkou.

Opcie: Multi Cut Auto Box modul

MULTI-CUT ďalej zlepšuje flexibilitu a zvyšuje ziskovosť 
prakticky zdvojnásobením tvaru boxov, ktoré je možné 
vyrobiť. Teraz môžete vyrábať krabice prakticky zo skladu 
kartónov, dokážete vytvoriť ďalšie záhyby a vytvárať okienka, 
tvoriť 2 boxy vedľa seba, zdvojnásobenie výkonu, perforácia.

Digitálna tlač s jednou alebo až štyrmi tlačovými hlavami, 
flexotlač, automatický podávač do formátu 2600 x 
5000 mm, automatický stohovač, odstraňovanie zbytkov 
odrezkov od vyrobených boxov, stohovanie krabíc do formátu 
2600 x 3000 mm.

BCS MultiNOVA

BCS MultiNOVA je vysoko efektívne, všestranné, 
viacbodové lepiace zariadenie navrhnuté tak, aby 

spolupracovalo s BCS AutoBox. Tento neoceniteľný stroj vám 
dáva možnosť dokončiť 150 rôznych typov boxov. Rýchla 
a ľahká príprava, rýchlosť až 3000 za hodinu. Predné a zadné 
falcovanie, maximálna veľkosť kartónu 2000 x 1000 mm.

BCS Boxer

Manuálny Boxer vám umožňuje vytvárať malosériové 
vlastné krabice jediným kliknutím na dotykové tlačidlo. 
Nastavenia sú citlivé a flexibilné, autoset poskytuje 
najjednoduchšiu použiteľnosť. Stroj je nastavený za minútu. 
Je to minimálne riešenie, ktoré vám umožňuje vytvárať 
krabice vo vlastných veľkostiach a vo viac ako 100 rôznych 

tvaroch. Maximálny výkon podľa tvaru krabice a hrúbky 
materiálu je cca 500 krabíc za hodinu. K dispozícii 
je i dvojfarebná digitálna tlač s rozlíšením 180 dpi, 
inteligentný podávač a lepiaci stohovač. Zatiaľ čo štandardný 
Boxer vytvára obrovskú škálu vlastných škatúľ, rozrezáva 
ich na požadovanú veľkosť a tvar, lepiaci modulový systém 
umožňuje Boxeru ovládať manipuláciu, lepenie a výrobu 
veľmi jednoducho a hladko. Prvý Boxer bol uvedený 
do prevádzky v júni 2019 už i na Slovensku.

V prípade záujmu o viac informácií vám poskytne 
zastúpenie Kolbusu na slovenskom trhu spoločnosť DESIGN 
PRINT s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava.

https://www.bcscorrugated.co.uk/videos/#category-1

spracoval Ing Milan Janda
DESIGN PRINT s r.o.


