OPAKOWANIA

PREZENTACJA PARTNERA

Pełnoformatowa sześciokolorowa maszyna offsetowa Heidelberg Speedmaster CX 102-6-LYYL

25 MILIONÓW INWESTYCJI
NA 21 LAT INTROGRAFU
Intrograf Lublin, wiodący producent opakowań kartonowych i ulotek dla przemysłu
farmaceutycznego, kosmetycznego i FMCG, świętuje 21-lecie powstania spółki i wkracza
w nowy etap rozwoju, inwestując 25 milionów złotych w nowe technologie. Z tej okazji
19 października odbył się dzień otwarty w fabryce Intrografu przy ul. Vetterów w Lublinie.

W

zakładzie otwartym cztery
lata temu na terenie lubelskiej strefy ekonomicznej
produkowane jest rocznie
ponad pół miliarda opakowań kartonowych
i pół miliarda ulotek farmaceutycznych.
Produkty Intrografu dystrybuowane są do
klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym głównie Niemiec, Irlandii, Szwecji oraz Czech. Dynamiczny rozwój fabryki
pozwolił w tym czasie na zwiększenie liczby etatów o ponad 90. Obecnie firmę tworzy 240 wykwalifikowanych pracowników,
z czego większość swoją przygodę z poligrafią rozpoczęła właśnie w Intrografie.

– Rok 2018 to dla spółki czas prawdziwej
rewolucji technologicznej. Tegoroczne nakłady inwestycyjne dorównują kosztom
budowy nowej siedziby z 2014 roku. Dzięki nim Intrograf może pochwalić się najlepiej wyposażoną fabryką ulotek w Europie
oraz czołowym miejscem wśród producentów opakowań kartonowych dla branży farmaceutycznej – mówi Piotr Taracha,
prezes zarządu Intrograf Lublin SA. Wzbogacony park maszynowy stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby klientów
oraz umożliwia dużą elastyczność i dostosowanie produkcji do wielu rodzajów
zleceń. Wszystkie inwestycje oznaczają
również jeszcze większe bezpieczeństwo
i gwarancję jakości produktów – najważniejsze wartości dla wymagającej branży
farmaceutycznej.
Podczas dnia otwartego Intrografu zaprezentowano nowe linie produkcyjne oraz ich
możliwości techniczne. Do głównych inwestycji w segmencie produkcji opakowań
należy zaliczyć: pełnoformatową sześcio-

01-04_WSZYWKA_LUBELSKA_NW_29.10.indd 4

kolorową maszynę offsetową Heidelberg
Speedmaster CX 102-6-LYYL, nową generację maszyny drukującej Heidelberg
Anicolor XL-75-6+L oraz maszynę złocącą BOBST SP 104 BM. Natomiast segment
ulotek farmaceutycznych został wzmocniony m.in. poprzez zakup dwóch pełnoformatowych offsetowych maszyn Heidelberg
Speedmaster SX 102–2-P z systemem
odwracania arkuszy, w tym jednej wyposażonej w system Heidelberg CutStar,
oraz nową szybką linię do krojenia papieru – maszynę krojącą POLAR N 115 PLUS
z transomatem rozładowczym.

23.10.2018 14:57

