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Kosztowną maszynę, moder-
nizację produkcji w drukarni 
oraz wdrożenie w niej systemu 
informatycznego UE wsparła w 
70%. Właściciele skorzystali z 
unijnego programu „Podnosze-
nie innowacyjności i konkuren-
cyjności przedsiębiorstw”. 

Uroczyste zaprezentowa-
nie maszyny, jej poświęcenie 
przez biskupa seniora Aloj-

zego Orszulika oraz bizneso-
we spotkanie z tej okazji odby-
ło się w czwartek 17 czerwca. 
Wzięły w nim udział władze 
miejskie, powiatowe, przedsta-
wiciele firm dostarczających 
rozwiązania do drukarni, m.in. 
z przedsiębiorstwa Koenig & 
Bauer (KBA-Polska), które jest 
jednym z największych pro-
ducentów maszyn drukarskich 

na świecie. Zostało założone  
w 1817 r. Obecnie produk-
cja jest prowadzona w zakła-
dach w Würzburgu, Franken-
thal, Radebeul i w Trennfeld  
w Niemczech. 

Na spotkaniu byli również 
najwięksi klienci drukarni z ul. 
Zachodniej, m.in. przedstawi-
ciele firmy Bracia Urbanek z Ło-
wicza. Zakupiona przez zakład 

pięciokolorowa i lakierująca pa-
pier maszyna offsetowa KBA 
Rapida 75 pozwoli Poligrafii 
konkurować na rynku usług po-
ligraficznych nie tylko w Ło-

wiczu. W porównaniu z istnie-
jącym parkiem maszynowym 
stanowi skok cywilizacyjny,  
a przede wszystkim charaktery-
zuje się większą wydajnością i 
oszczędnością. Nie jest też ga-
barytowo tak wielka, jak po-
dobnego typu maszyny innych 
producentów. 

– Wybraliśmy tę maszy-
nę również dlatego, że jako je-
dyna mieści się w naszym po-
mieszczeniu – powiedział nam 
współwłaściciel firmy Wiesław 
Kacprzak. Maksymalna pręd-
kość druku to nawet 15 tys. ar-
kuszy na godzinę. Może służyć 
do drukowania zarówno ksią-

żek, etykiet, broszur itd, jak też 
i wielkoformatowych wydaw-
nictw na lakierowanym papie-
rze o wysokim połysku. 

Sama maszyna to jednak nie 
wszystko. Drukarnia została też 
wyposażona w cały system in-
formatyczno-komunikacyjny 
o nazwie Galileo, który służy 
do kompleksowej obsługi dru-
karń. Służy on też do obsłu-
gi klienta wraz z kalkulacjami 
robót poligraficznych. – Dzięki 
tej inwestycji łowicka Poligra-
fia jest najlepiej wyposażoną  
i najnowocześniejszą drukar-
nią w regionie – uważa Wie-
sław Kacprzak.  ����
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Koenig & Bauer  
na Górkach
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 Nowoczesna maszyna poligraficzna oraz system informatyczny Galileo, 
który służy do kompleksowego zarządzania drukarnią, został wdrożony 
za około 3,2 mln złotych w Zakładzie Wielobranżowym „Poligrafia” 
na Górkach w Łowiczu. 


