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Rapida 105 Highlights

Rapida 105:
- bardziej elastyczna i lepsza 
niż kiedykolwiek

Rapida 105 to od lat symbol niezawodności w segmencie śred-
nioformatowych offsetowych maszyn arkuszowych połączonej 
z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Jej wielki sukces 
rynkowy opiera się na szerokim spektrum zastosowań podłoży 
drukowych, komforcie i łatwości obsługi, solidnej konstrukcji, 
różnorodnych możliwościach uszlachetniania in-line, a przede 
wszystkim doskonałej jakości produkcji.

Skok technologiczny maszyny Rapida 

105 bez wątpienia Państwa zaskoczy. 

Do głównych atrybutów zaczerp-

niętych z serii maszyn Rapida 106 

należą:

•  systemy łapek

•  zoptymalizowane zespoły farbowe

•  ulepszone prowadzenie arkuszy

•  technologia suszenia KBA VariDry

•  wysoki stopień automatyzacji

•  wykładanie

Konkurencja staje się coraz silniejsza 

- czasy realizacji zleceń są krótsze, a 

wymagania wciąż rosną - dotyczy to 

także obsługi maszyn drukujących. 

Dlatego też Rapida 105 została 

wyposażona w innowacyjną platformę 

techniczną maszyny Rapida 106 

- mistrza świata w czasach narzą-

dzania. Rapida 105 bazuje na rozwią-

zaniach konstrukcyjnych, które wcze-

śniej były zarezerwowane jedynie dla 

maszyny Rapida 106

Różne warianty wyposażenia umoż-

liwiają wykonanie konfiguracji z roz-

wiązaniami skrojonymi na miarę, dla 

szerokiego spektrum zastosowań - od 

produkcji akcydensów, poprzez ety-

kiety, aż po wysokojakościowe opako-

wania. Uszlachetnianie inline? Oczy-

wiście: efekty wizualne i dotykowe 

wykonane w technologii konwen-

cjonalnej lub UV z lakierowaniem 

ochronnym, całopowierzchniowym 

lub wybiórczym – całe to spektrum 

zastosowań jest dostępne dla użyt-

kownika maszyny.
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Rapida 105Rapida 105Rapida 105 Samonakładak i nakładanie

Wysoka wydajność rozpoczyna się już od samonakładaka.  
Już od wielu lat maszyna Rapida 105 bazuje na nowoczesnej 
technologii pojedynczych napędów. Technologia DriveTronic 
jest unikatowa w skali globalnej.

Samonakładak DriveTronic  
- technologia pojedynczych 
napędów

Stół spływowy
•  stół spływowy z nierdzewnej, anty-

statycznej blachy strukturalnej 

z wielokomorowym systemem 

podciśnienia

•  elektronicznie sterowane spowal-

nianie arkuszy dla optymalizacji 

prędkości ich nadejścia do marek 

przednich

Nakładanie
•  centralne przestawianie równoległej 

lub skośnej linii nakładania

•  centralne ustawianie wysokości 

marek kryjących

•  ekran dotykowy z przyciskami szyb-

kiego wyboru dla pewnej i intu-

icyjnej obsługi maszyny 

Bez względu na gramaturę podłoży 

drukowych - samonakładak Dri-

veTronic obchodzi się z nimi nie-

zwykle delikatnie. W sposób ciągły, 

bez skoków i szarpnięć stos pewnie 

doprowadzany jest do maszyny. Po 

dokładnym wyrównaniu arkuszy 

przez pneumatyczną markę boczną, 

przejmuje je system z ramieniem 

wahliwym i łagodnie przyspiesza do 

prędkości produkcyjnej. 

Samonakładak DriveTronic
•  funkcje ruchu samonakładaka są 

sterowane przez 4 serwomotory

•  podnoszenie stosu w sposób ciągły, 

bezstopniowy, z automatycznym 

dopasowaniem przesuwu (papier/ 

karton)

•  powietrze pozbawione ładunków 

elektrostatycznych, rozdzielające 

tylną krawędź arkuszy

•  automatyczne ustawienie formatu

•  Automatyczna regulacja bocznej 

krawędzi stosu

•  odczytywanie przedniej krawędzi 

stosu z automatyczną regulacją 

wysokości głowicy samonakładaka

•  korekta skrzywienia arkuszy przy 

głowicy samonakładaka podczas 

trwania produkcji 

Pneumatyczna marka boczna
•  proces dociągania arkuszy wolny od 

zadrapań

•  wielokomorowy system ssący z 

możliwością dopasowania do różno-

rodnych podłoży drukowych

•  połączenie z automatycznym usta-

wianiem formatu 

Kontrola arkuszy
•  ultradźwiękowa kontrola 

podwójnego arkusza, również dla 

materiałów niejednorodnych

•  wielokrotna kontrola arkuszy

•  optyczna kontrola arkuszy skrzy-

wionych i marki bocznej

•  optyczna kontrola marki przedniej 

z elektropneumatyczną blokadą 

arkuszy przelatujących

Non-stop dla samonakładaka
•  urządzenie non-stop z pojedyn-

czymi prętami dla ciągłej produkcji 

przy zmianie stosów

•  możliwy wjazd i wyjazd stosu w 

trzech kierunkach
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Rapida 105 Zespół drukujący

Stabilność druku

Z nową podbudową maszyny Rapida 105 bieg arkuszy jest 
jeszcze bardziej łagodny. Nawet bardzo sztywne materiały są 
tylko nieznacznie uginane. Dzięki sprawdzonemu systemowi 
Venturi wszystkie podłoża drukowe - niezależnie czy grube, 
cienkie, jedno czy wielowarstwowe - prowadzone są bezdo-
tykowo i bez zarysowań. Technologia napędu realizowana przy 
pomocy ciągu kół zębatych zapewnia spokojny bieg arkuszy i 
najwyższą precyzję procesu drukowania.

Uniwersalny system łapek
•  nie wymagający dopasowania 

przy zmianach grubości podłoża 

drukowego

•  wysokouszlachetnione progi łapek i 

strukturyzowane nakładki dla uzy-

skania wysokiej siły trzymania

•  nakładki i progi łapek wymieniane 

pojedynczo

•  wzmocniona średnica wału z 

łapkami 

Ustawienie pasowania
•  ustawienie pasowania poprzez 

register osiowy, obwodowy i 

diagonalny

•  register diagonalny realizowany 

poprzez skośne przestawienie 

bębna przekazującego

•  ErgoTronic ACR dla automatycznej 

i dokładnej korekty oraz kontroli 

pasowania

Konstrukcja:
•  budowa agregatowa

•  cylindry drukujące i systemy prze-

kazujące o podwójnej średnicy do 

spokojnego biegu różnorodnych 

podłoży drukowych

•  ustawienie cylindrów na godzinę 7

•  wysoka odporność na skręcanie 

i stabilność poprzez skrzynkę z 

jednego odlewu

•  ciąg kół zębatych dla spokojnego 

biegu i wysokiej precyzji

•  płaszcze cylindrów z powłoką 

odporną na korozję

•  precyzyjne odtaczanie cylindrów 

formowych i gumowych dzięki pier-

ścieniom przeciwmurzeniowym i 

bezluzowemu ułożyskowaniu

•  centralne smarowanie 

Prowadzenie arkuszy
•  delikatne i wspierane powietrzem 

prowadzenie arkuszy poprzez 

urządzenia nadmuchowe i blachy 

Venturi

•  automatyczne ustawianie grubości 

podłoży drukowych

•  pneumatyczne do- i odstawianie 

docisku 

Register obwodowy

Register osiowy

Register diagonalny (skośne 
przestawienie bębna przekazującego)
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Zespół farbowy

Zespół farbowy nowej maszyny Rapida 105 został jeszcze bardziej 
zoptymalizowany. Pod kątem prowadzenia farby tj. jej przepływu i 
podziału maszyna pozostaje na tym samym poziomie jak jej zaawan-
sowana technologicznie siostra.

Colortronic: jeszcze szybsza 
reakcja w nafarbianiu

Najnowsze rozwiązania reologiczne i 

wieloletnie doświadczenia praktyczne 

pozwalają na uzyskanie jeszcze 

szybszej reakcji zespołu farbowego w 

nowej maszynie Rapida 105. Wysoka 

powtarzalność w dozowaniu farby i 

możliwość pozostawienia w bezruchu 

nieużywanych zespołów farbowych 

to tylko niektóre z całego szeregu 

atrybutów wyróżniających ten zespół 

farbowy.

Kałamarz farbowy ColorTronic
•  strefowe elementy dozujące z 

widiowymi końcówkami i powle-

czonym ceramiką duktorem 

farbowym

•  zdalne ustawienie elementów 

dozujących

•  wysoka powtarzalność dzięki 

odpornym na ścieranie elementom 

dozującym farbę

•  kompensacja prędkości ilości 

obrotów duktora farbowego

Folia do kałamarzy farbowych
•  istnieje możliwość stosowania folii 

dla przyspieszenia czasu umycia 

kałamarza, jednak nie jest to 

koniecznością

•  nie wpływa na ustawienia kałamarza 

farbowego, ponieważ folia kończy 

się przed szczeliną dozującą

•  obniżenie czasu narządzania przez 

wygodne wyjęcie farby i oczysz-

czenie kałamarza

•  szybka i nieskomplikowana 

wymiana folii 

Zespół farbowy
•  szybko reagujący zespół farbowy

•  ustawienie taktowania przybieracza 

farbowego i jego blokowanie ze sta-

nowiska kierowania

•  rozdzielenie pasma farby przy 

odstawieniu docisku

•  automatyczne przestawianie 

punktu roztarcia ze stanowiska 

kierowania

•  rozcieranie osiowe nadających 

wałków farbowych

•  termostatowanie duktora far-

bowego i wałków rozcierających

•  redukcja zużycia wałków i znaczne 

skrócenie czasu narządzania 

poprzez indywidualne za-/ i 

wysprzęglanie zespołów farbowych 

ze stanowiska kierowania

 

Zespół nawilżający
•  nowy zespół nawilżający Varidamp, 

z kompensacją prędkości, do sta-

bilnego balansu farbowo-wodnego

•  duktor nawilżający ustawiany 

skośnie w celu właściwego rozpro-

wadzenia środka nawilżającego

•  napęd różnicowy do usuwania 

zabrudzeń, włączany podczas biegu 

maszyny ze stanowiska kierowania
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Wymiana form drukowych

Niezależnie od rodzaju zlecenia i obłożenia maszyny, Rapida 105 
oferuje Państwu narzędzia pozwalające na skrócenie czasu narzą-
dzania. Państwo jako użytkownik decydujecie o tym, jaki stopień auto-
matyzacji jest dla Was optymalny. Pełen wybór - od wariantów zauto-
matyzowanych po w pełni automatyczne.

SAPC (Semi Automatic Plate Change) - 
zautomatyzowana zmiana form drukowych
•  pneumatyczne otwieranie i zamykanie osłony 

cylindra formowego

•  automatyczne przemieszczenie do pozycji 

wymiany

•  automatyczne zaciskanie i napinanie formy 

drukowej

•  dzielona tylna szyna napinająca

FAPC (Fully Automatic Plate Change) w pełni 
automatyczna zmiana form drukowych 
•  automatyczna wymiana dla całej maszyny 

po uruchomieniu programu ze stanowiska 

kierowania

•  zmiana form w 3 cyklach, synchronicznie w 

kilku zespołach drukujących

•  nowy, zoptymalizowany czasowo proces 

wymiany 

•  dzielona tylna szyna napinająca

Różnorodność wariantów 
przy zmianie form drukowych

Czas wymiany form drukowych w maszynie Rapida 105-6+L
 
 
 SAPC

  

 

 FAPC          Oszczędność czasu 4,5 min

 

 t (min)

  0 1 2 3 4 5 6
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Rapida 105 Wieża lakierująca
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Rapida 105 AirTronic

Wykładanie AirTronic:  
  Rapida 106 inside

 
 
Aerodynamicznie i perfekcyjnie prezentuje się wykładanie 
maszyny Rapida 105, którego koncepcję zaczerpnięto z modelu 
Rapida 106. Przesunięcie wznoszącego się segmentu bez-
pośrednio po ostatnim zespole umożliwia bardziej łagodny 
transport arkusza i dokładne jego odkładanie w stos, nieza-
leżnie od rodzaju podłoża drukowego. Dzięki temu nawet naj-
delikatniejsze materiały mogą być zadrukowywane przy pełnej 
wydajności.

System non-stop na wykładaniu
•  praca z systemem non-stop 

możliwa przy pełnych prędkościach 

produkcyjnych

•  opuszczana roleta jest automa-

tycznie wprowadzana w obszar 

stosu

•  kontrola sensoryczna przy ruchu 

stosu głównego i pomocniczego

•  alternatywa: nie opuszczane urzą-

dzenie non-stop dla niewielkich 

wysokości stosu lub urządzenie dla 

większej ilości pojedynczych stosów 

na palecie

Prowadzenie arkuszy
•  wyświetlacz dotykowy z przyciskami 

szybkiego wyboru dla pewnej i intu-

icyjnej obsługi maszyny 

•  unoszenie prowadzonych arkuszy 

dzięki systemowi Venturi

•  kompensacja prędkości krzywej 

otwarcia łapek dla różnych podłoży 

drukowych

•  rury nadmuchowe i wentylatory 

pomostowe dla łagodnego odkła-

dania arkuszy

•  zabezpieczenie obszaru wykładania 

poprzez fotokomórki 

Aparat proszkujący
•  z kompensacją prędkości i dozo-

waniem ilości proszku w zależności 

od formatu

Hamulce arkuszy
•  wałki ssące z wstępnym ssaniem i 

ustawianą ilością obrotów dla precy-

zyjnego odkładania arkuszy

•  pierścienie ssące odstawiane parami 

System odsysania
•  uniknięcie szkodliwych dla zdrowia 

obciążeń lotnymi związkami orga-

nicznymi i ozonem

•  przedłużenie wykładania

•  zwiększenie produktywności w trybie 

pracy z lakierowaniem poprzez 

wydłużenie czasu schnięcia

•  górne położenie wykładania dla 

łagodnego transportu arkuszy 
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VariDry

System suszenia 
VariDry: przyjazny dla 
środowiska i efektywny

Wraz ze wzrostem wydajności drukowania coraz wyższe 
wymagania stawiane są systemom suszenia. Rapida 105 
jest wyposażona w wysokowydajne suszarki z rodziny 
KBA VariDry, co gwarantuje najlepsze rezultaty suszenia 
- niezależnie, czy dla zastosowań konwencjonalnych, 
czy UV. Dostępna również technologia VariDryBlue na 
pierwszym planie stawia efektywność energetyczną. 
Dzięki temu proces drukowania jest o wiele bardziej eko-
logiczny i przyjazny dla środowiska.

VariDry HR-UV
•  wysoko reaktywne systemy UV 

ze specjalnie „domieszkowanymi" 

promiennikami

•  moc promiennika ustawiana bez-

stopniowo pomiędzy 80 W/cm i 200 

W/cm

•  dedykowane dla wysoko-

reaktywnych farb UV i farb 

konwencjonalnych

•  możliwość użycia suszarek HR-UV 

we wszystkich dostępnych pozy-

cjach, również jako systemy mie-

szane: HR-UV i konwencjonalne UV 

 

VariDry IR/ TL
•  IR/TL - suszarki o bezstopniowej 

regulacji

•  możliwości zastosowania jako 

suszarki końcowe lub aplikowane w 

zespołach suszących

•  promiennik Carbon-Twin o mocy 60 

W/cm

•  zmiana lamp bez użycia narzędzi

•  ustawianie suszarek w zależności od 

temperatury stosu 

VariDryBlue

•  wariant wyposażenia dla zwięk-

szenia efektywności energetycznej

•  potencjał oszczędności energii w 

przeciwieństwie do systemów kon-

wencjonalnych IR/TL do 50%

•  ponowny obieg powietrza 

suszącego w segmencie przedłu-

żonego wykładania

•  obsługa ze stanowiska sterowania 

VariDry LED-UV
•  promienniki UV o elastycznej, modu-

łowej budowie oraz wyposażone w 

diody emitujące światło

•  brak konieczności konserwacji

•  długość fal dopasowana dokładnie 

do specjalnych, wysokoreaktywnych 

farb LED

•  brak faz rozgrzewania oraz trybu 

pracy stand-by

•  bardzo długa żywotność

•  bez zawartości rtęci

•  niska emisja ciepła do podłoża 

drukowego

•  taki sam obszar zastosowań jak 

zespołów suszących HR-UV

VariDry UV
•  kompaktowy moduł suszenia o mocy 

UV 160/200 W/cm (z możliwością 

bezstopniowej regulacji)

•  możliwość użycia jako suszarki 

końcowe lub pośrednie

•  wymiana lamp bez użycia narzędzi

•  automatyczny pomiar temperatury 

stosu

•  rejestrowanie czasu pracy dla 

każdego promiennika, niezależnie od 

jego pozycji

•  CleanTronic UV dla skrócenia czasu 

postoju podczas procesu mycia

•  Czujnik UV dla pomiarów aktualnego 

poziomu promieniowania UV pro-

miennika 

Porównanie efektywności energetycznej 
suszenia (przykładowe obliczenia)

Założenia robocze VariDryBlue Standard

Ilość dni roboczych 251 251

Ilość zmian / dzień 3 3

Ilość roboczogodzin / zmianę 7,4 7,4

Godziny produkcyjne / rok 5.015 5.015

Godziny produkcyjne bez narządzania 4.000 4.000

Wyniki z pomiarów VariDryBlue Standard

Średnie zmierzone zapotrzebowanie 
prądowe (kWh) 33 70

Zapotrzebowanie prądowe w kWh/rok 132.000 280.000

Koszty prądu w € za kWh 0,10 0,10

Koszty prądu za rok w € 13.200 28.000

Emisja CO2 (t/rok) 81,5 172,8

Potencjał oszczędności VariDryBlue
Standard

Oszczędność energii (kWh/rok) 148.000 –

Oszczędność energii (%) 53 –

Oszczędność kosztów (€/rok) 14.800 –

Emisja CO2 (t/rok) 91,3 –



Hier Bild bearbeiten, 
wie bei Rapida 106 
(neue Messtechnik) 
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Rapida 105 Workflow

Dzięki szerokim funkcjom nastaw oraz ustawień 
wstępnych dostępnym na stanowisku sterowania oraz 
czytelnej, intuicyjnej obsłudze praca z maszyną Rapida 
105 jest dziecinnie prosta. Wszystkie funkcje opera-
cyjne są przejrzyste i wykonywane z nowoczesnego 
monitora dotykowego.

ErgoTronic 
- prosta filozofia obsługi

Funkcje stanowiska sterowania  
(w zależności od wyposażenia)
•  program zmiany zlecenia dla automatycznego 

wstępnego ustawiania zlecenia

•  możliwość zapisu wszystkich istotnych para-

metrów maszyny dla powtarzających się 

zleceń

•  zdalne przestawianie registrów

•  sterowanie wszystkimi urządzeniami 

peryferyjnymi

•  wyświetlacz konserwacji i druk list konserwacji

•  gromadzenie danych zakładowych w połą-

czeniu z systemem LogoTronic Professional

•  tworzenie i wydruk karty stosu

•  wyświetlacz podglądu obrazu 

Funkcje obsługi TouchTronic
•  ekran dotykowy umożliwiający intuicyjną 

obsługę wszystkich funkcji maszyny

•  mniejsza ilość makulatury przy rozpoczynaniu 

zlecenia dzięki nowym funkcjom tworzenia 

profilu farbowego

•  wszystkie funkcje obsługi dostępne w maksy-

malnie 2 krokach

•  lista zleceń z podglądami obrazu oraz funk-

cjami optymalizacji dla kolejności wykony-

wania zleceń  zgodnej z wprowadzonymi 

danymi

•  przejrzysta obsługa w przypadku zastoso-

wania kolorów specjalnych 

Program zmiany zlecenia JobAccess
•  przygotowanie kolejnego zlecenia podczas 

trwającej produkcji

•  oszczędność do 50% czasu narządzania

•  automatyczne wykonanie wszystkich 

wybranych wstępnie procesów narządzania w 

optymalnej kolejności

•  wstępne ustawienia formatu oraz grubości 

podłoża drukowego

•  wstępne ustawienia wszystkich właściwych dla 

danego podłoża nastaw powietrza

•  wstępne ustawienia wszystkich właściwych 

dla danego zlecenia danych dozowania farby 

ColorTronic

•  wstępne ustawienia i aktywowanie funkcji 

mycia 

Funkcje specjalne / automatyzacja procesów 
ErgoTronic AutoRun
•  autonomiczny druk kolejki zleceń (szczególnie 

w obszarze druku akcydensów)

•  wszystkie procesy narządzania, kontynuacji 

druku, regulacji kolorów oraz registru prze-

biegają kolejno i są wzajemnie powiązane

•  automatyczne włączania licznika prawi-

dłowych egzemplarzy po osiągnięciu odpo-

wiednich gęstości farby

•  użytkownik obserwuje jedynie procesy pro-

dukcyjne i jest zwolniony z wykonywania 

dotychczasowych, rutynowych czynności 

Stanowisko sterowania ErgoTronic ze 
zintegrowaną techniką pomiarową
•  dodatkowo do wyposażenia ErgoTronic

•  stanowisko odkładania arkusza w postaci 

płyty ssącej z ustawionym na stałe 

pochyleniem

•  do wyboru system ErgoTronic ColorDrive lub 

ErgoTronic ColorControl do wykonywania 

pomiarów densytometrycznych oraz Lab

•  ErgoTronic ICR dla wykonywania korekty 

pasowania 

CIPLink
•  predefiniowanie ustawień stref farbowych 

poprzez dane CIP3 

LogoTronic Professional
•  obszerny system zarządzania maszyną

•  interfejs CIP3/CIP4 dla przygotowalni

•  interfejs JDF/JMF lub XML do systemu MIS

•  zarządzanie zleceniami

•  wstępne ustawienia maszyny

•  dane centralne włącznie z centralnym 

bankiem danych dotyczących farb

•  system PressWatch dla graficznej prezentacji 

całej produkcji

•  system SpeedWatch dla graficznej prezentacji 

przebiegu zlecenia

•  automatyczny zapis oraz zarządzanie 

wszystkimi protokołami jakości 

Rapida LiveApps
•  mobilne stanowisko sterowania wraz z 

wyświetlaczem stanu maszyny, rejestracją 

zapasów, managerem konserwacji oraz 

funkcją PressCall

•  obliczanie oraz wyświetlacz aktualnego 

zużycia energii poprzez opcjonalny system 

rejestracji

•  tworzenie raportów emisji CO
2

•  zarządzanie magazynem oraz śledzenie 

zapasów

Wyświetlacze z przyciskami szybkiego wyboru 

przy samonakładaku i wykładaniu dodatkowo 

wspierają komfortową obsługę bezpośrednio 

przy maszynie. Poza tym KBA Rapida 105 dys-

ponuje skrojonymi na miarę komponentami 

workflow  niezbędnymi do podłączenia sys-

temów zarządzania i sterowania produkcją.

Stanowisko kierowania ErgoTronic
•  ekran dotykowy z ergonomiczną obsługą 

wszystkich funkcji maszyny

•  wallscreen do wizualizacji wszystkich 

ustawień maszyny z obrazem na żywo z 

systemu QualiTronic ColorControl

•  dozowanie nafarbieniem ColorTronic z 

wyświetlacza stref farbowych na stanowisku 

sterowania

•  możliwe przyłączenie istniejącego systemu 

DensiTronic Professional

•  odkładanie arkuszy z ustawianiem kąta 

przechyłu 

•  ustawianie wysokości stanowiska sterowania 

przy pomocy silników z funkcją pamięci

•  interfejs USB do szybkiej wymiany danych 

zlecenia

•  nieprzerwane zasilanie prądem dla kontrolo-

wanego zatrzymania maszyny przy przerwie w 

dopływie energii

•  zintegrowany moduł KBA PressSupport 

24Sheetfed z przyłączeniem do Internetu 

dla zdalnej diagnozy i aktualizacji 

oprogramowania



20

Rapida 105 Serwis

Serwis umożliwiający osiąganie 
najlepszych wydajności

Program serwisowy Koenig & Bauer to szerokie portfolio usług 
przygotowanych z myślą o maszynach arkuszowych. Oddaje 
do dyspozycji usługi „Service Select”, „Service Complete” oraz 
„Press Consum”.

Program serwisowy „Service Select” obejmuje 

usługi związane z technologią pracy Państwa 

maszyny drukującej. Kluczem do powodzenia 

jest gwarancja unikania przestojów maszyny 

oraz zwiększenie jej dostępności – to czynniki 

powodujące zwiększenie wydajności produk-

cyjnej. Oferujemy usługi serwisowe niezbędne 

w przypadku awarii urządzenia, a także serwis 

prewencyjny, pozwalający uniknąć powstawania 

szkód na maszynie. Sprawne opracowywanie 

Państwa zgłoszeń jest priorytetem i jest reali-

zowane przez dział zdalnej konserwacji. W przy-

padku konieczności wymiany części zamiennych 

dział zaopatrzenia gwarantuje szybką dostawę 

niezbędnych części. Aby jednak unikać wystą-

pienia uszkodzeń maszyny oferujemy Państwu 

zapobiegawcze prace konserwacyjne oraz 

kontrolne, a także rozbudowy i doposażenia 

maszyn. Program „Service Select” to właściwe 

rozwiązanie w przypadku wszelkich problemów.

Program „Service Complete” obejmuje usługi 

służące zachowaniu i poprawie produktywności 

Państwa maszyny. Wykonane analizy oraz prace 

optymalizacyjne pozwolą na produkcję z mak-

symalną wydajnością. Możliwości produkcyjne 

zostaną dla Państwa udokumentowane w taki 

sposób, aby ewentualne działania naprawcze 

podejmować jeszcze przed wystąpieniem pro-

blemów. Dodatkowo usługa „Service Complete” 

obejmuje ocenę i poprawę procesów produk-

cyjnych włącznie z projektowaniem struktury 

całej drukarni. Obok optymalizacji maszyn oraz 

procesów oferujemy Państwu możliwość podnie-

sienia kwalifikacji Państwa personelu i przeszko-

lenia przez doświadczonych trenerów. To także 

krok do zoptymalizowania obsługi maszyny. Nie-

zależnie od tego, gdzie leży Państwa potencjał 

– program „Service Complete” to szerokie moż-

liwości optymalizacji pracy oraz uzupełnienia i 

podniesienia efektywności.

 Optymalne wykorzystanie arkuszowej maszyny 

drukującej to także odpowiednie materiały pro-

dukcyjne. Farby drukarskie o wysokiej jakości 

gwarantują znakomite efekty druku. Właściwe 

środki czyszczące to gwarancja utrzymania 

maszyny w bardzo dobrym stanie. Ilość maku-

latury można znacznie zredukować. Mate-

riały eksploatacyjne zamawiacie Państwo z 

reguły u różnych poddostawców, w zależności 

od Państwa zapotrzebowania produkcyjnego. 

Aby ułatwić Państwu wybór skontrolowaliśmy 

wyroby znanych producentów pod kątem jakości 

oraz wydajności produkcyjnych. Idealne pro-

dukty przeznaczone do stosowania w naszych 

wysokowydajnych maszynach z rodziny Rapida 

znajdziecie Państwo w naszym programie obej-
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Rapida 105Rapida 105

Rapida 105      
- Rapida 106 inside

Format arkusza

maksymalny (standard/opcja) 720 x 1.050 / 740 x 1.050 mm

minimalny (standard/opcja) 360 x 520 / 350 x 500 mm

Format zadruku

standard/opcja 710 x 1.040 / 730 x 1.040 mm

Podłoża drukowe ¹

standard 0,06 – 0,7 mm

z wyposażeniem do kartonów 1,2 mm

z wyposażeniem do tektury falistej 1,2 mm

z wyposażeniem do folii 0,1 – 0,7 mm

Wydajność  produkcyjna ²

Maksymalnie, w zależności od konfiguracji 16.000 ark./h

Wysokość stosu od podłoża / bez trybu
pracy non-stop

samonakładak 1.250 mm

wykładanie 1.200 mm

Format płyt i obciągów gumowych

format płyt 795 x 1.050 mm

standardowy początek kopii 
(standard / opcja)

50 / 36 mm

format obciągu gumowego 860 x 1.060 mm

Przedstawione zdjęcia, ilustracje oraz 
opisy prezentują częściowo wyposażenie 
specjalne. Bliższe informacje na ten temat 
uzyskacie Państwo u autoryzowanego 
dystrybutora firmy Koenig & Bauer.

1 decydująca jest sztywność podłoża 
2  w zależności od warunków w drukarni, 

stosowanych farb i podłoży drukowych

Przegląd możliwych wariantów 
wyposażenia maszyny Rapida 105* 
Ogólne 

zakres stosowanych podłoży: 0,06 do
0,70 mm (maks. wydajność prod. w 
zależności od sztywności podłoży)

dodatkowy pakiet CX dla kartonu do 
1,2 mm

○

dodatkowy pakiet do tektury falistej ○

dodatkowy pakiet do zadruku folia/
plastik

○

dodatkowy pakiet do druku UV ○

wieża lakierująca i 2-krotne lub 
3-krotne przedłużenie wykładania

○

Samonakładak

wysokowydajne odelektryzowywanie 
włącz. z bocznymi nadmuchami i 
jonizacją

○

manualne urządzenie non-stop

opuszczana rama dla płyty nośnej 
stosu (tylko w pakiecie z ramą 
opuszczaną w wykł.)

○

wolno stojące urządzenie do 
wstępnego przygotowywania stosu

○

Nakładanie

neumatyczna marka ciągnąca

odsysanie pyłu ○

urządzenie głośnomówiące pomiędzy 
nakładaniem i wykładaniem

○

Zespół drukujący

kontrola przebiegu arkusza ○

wstępnie ustaw. blachy prowadz. ark.

zautomatyzowana zmiana form 
SAPC

w pełni automatyczna zmiana form 
FAPC

○

Zespół farbowy

wałki do farb konwencjonalnych

wałki do farb UV ○

termostatowanie zespołu farbowego ○

chłodzenie duktora farbowego ○

mieszadła do farb ○

wychwytywacz zanieczyszczeń ○

○  wyposażenie opcjonalne   

*  Zmiany konstrukcyjne producenta zastrzeżone

Zespół nawilżający

napęd różnicowy

Urządzenie myjące

CleanTronic - urządzenie do mycia 
obciągów gumowych i wałków

○

CleanTronic - mycie obciągów 
gumowych/ cylindra dociskowego i 
wałków

○

CleanTronic Impact z wstępnie 
nawilżoną tkaniną

○

CleanTronic UV ○

czysty druk

Zespół lakierujący

zespół lakierujący z raklem ○

zautomatyzowana zmiana form do 
lakierowowania

manualna zmiana form do 
lakierowania z uniwersalną szyną 

○

2. obieg lakieru dla wymiennego 
zastosowania lakieru

○

system zasilania i czyszczenia dla 
lakierów dyspersyjnych z 
przyłączeniem do stanowiska 

○

system zasilania i czyszczenia dla 
lakierów dyspersyjnych i UV z 
przyłączeniem do stanowiska 
sterowania

○

Wykładanie

aparat proszkujący z przyłączeniem 
do stanowiska sterowania

○

odsysanie proszku ○

EES - Emission Extraction System ○

rama opuszczana dla płyty nośnej 
stosu (tylko w pakiecie z ramą 
opuszczaną dla samonakładaka)

○

urządzenie nonstop-deska ○

urządzenie nonstop-roleta, 
opuszczane (tylko z pakietem CX)

○

Systemy suszące

VariDry IR - suszenie końcowe ○

VariDry IR/TL -suszenie końcowe ○

VariDry IR/TL/UV - suszenie końcowe ○

VariDry UV - suszenie końcowe ○

VariDry UV -suszenie pośrednie ○

Technologia VariDry HR-UV ○

Technologia VariDry LED-UV ○

Technika pomiarowa i regulacyjna

ErgoTronic ACR ○

ErgoTronic ICR ○

ErgoTronic ColorControl ○

QualiTronic ColorControl ○

QualiTronic SheetIdent ○

QualiTronic PrintCheck ○

QualiTronic PDFCheck ○

QualiTronic PDF HighRes ○

QualiTronic - protokoły pomiarowe ○

Automatyzacja procesów / 
połączenie w sieć 

CIPLink ○

LogoTronic Professional ○

Rapida LiveApp/Production App ○



Tekst oraz zdjęcia wolno wykorzystywać

wyłącznie za zgodą Koenig & Bauer AG.

Zdjęcia mogą prezentować elementy

wyposażenia dodatkowego, które nie

jest ujęte w podstawowej cenie maszyny

Producent zastrzega sobie prawo do

zmian technicznych i produkcyjnych.

www.koenig-bauer.com/pl


