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W 
ramach rozbudowy uwzględnio-
no zwiększenie elastyczności 
produkcji, tak aby w przyszłości 
wszystkie specjalne lakiery mog- 

ły być wytwarzane w nowym zakładzie. 
Wdrożone zostało także rozwiązanie 
rezerwowe na wypadek częściowej 
awarii systemu instalacji. Prace te zo-
stały już w pełni zakończone, a firma 
poinformowała swoich klientów, że 
produkcja została wznowiona z pełną 
mocą. Również budowa nowego za-
kładu produkcji lakierów UV postępuje 
zgodnie z harmonogramem, jego uru-

WEILBURGER Graphics GmbH  
ponownie zwiększa moce produkcyjne

Niemalże rok temu, we wrześniu, WEILBURGER Graphics GmbH, 
działający na arenie międzynarodowej producent lakierów, 
farb fleksograficznych i klejów dla przemysłu poligraficznego 
z siedzibą w Gerhardshofen we Frankonii, oficjalnie otworzył, 
w ramach obchodów 140-lecia istnienia firmy, swój nowy, su-
pernowoczesny zakład produkcji lakierów na bazie wody. Już 
na początku tego roku gwałtowny wzrost zamówień, a tym 
samym wykorzystania mocy produkcyjnych wyraźnie pokazały, 
że konieczne jest ich ponowne zwiększenie.

chomienie planowane jest na początek 
przyszłego roku. 

Dokonując tej największej w swojej 
historii inwestycji w unowocześnienie 
produkcji, firma zdecydowanie wyprze-
dziła swoją konkurencję w tym segmen-
cie rynku.

Günter Korbacher, prezes zarządu 
WEILBURGER Graphics GmbH: „Zapla-
nowaliśmy nasz nowy zakład z wystar-
czająco dużym zapasem mocy produk-
cyjnych w porównaniu z poprzednim 
zakładem, w kontekście podjętego 
ryzyka biznesowego jesteśmy w stanie 

dodatkowo osiągnąć 100% naszej 
średniej rocznej produkcji. Nie spo-
dziewaliśmy się, że nowy zakład aż tak 
przyczyni się do ogromnego wzrostu 
popytu i że będziemy musieli rozważyć 
rozbudowę zaledwie rok po rozpoczęciu 
produkcji, pomimo – a może właśnie 
z powodu – ciągłej poprawy jakości na-
szych produktów. Dlatego też logiczne 
było, aby w ramach tej dalszej moder-
nizacji rozbudować modułowy i w pełni 
zautomatyzowany system sterowania 
instalacją w taki sposób, abyśmy mo-
gli produkować w niej również nasze 
wodne lakiery specjalne. A ponieważ 
nigdzie na świecie nie ma systemu re-
zerwowego o porównywalnej wydajności 
i elastyczności dla tej instalacji, zdecy-
dowaliśmy się również na jego budowę 
w ramach tej modernizacji. W ten spo-
sób możemy zaoferować naszym klien-
tom jeszcze większe bezpieczeństwo, 
nawet przy zamówieniach złożonych 
w ostatniej chwili. Jeżeli również budo-
wany obecnie zakład produkcji lakierów 
UV będzie miał podobny pozytywny 
wpływ na popyt na nasze produkty, to 
w ciągu dwóch lat będziemy w stanie 
zwielokrotnić naszą roczną produkcję 
lakierów dla przemysłu poligraficznego”.

Oprócz poprawy jakości produktów, 
nowe instalacje znacznie wpłynęły 
również na zwiększenie bezpieczeń-
stwa pracy pracowników firmy oraz 
bezpieczeństwa produktów dla sektora 
spożywczego. Dlatego w tym roku firma 
całkowicie zrewiduje swój wprowadzony 
w 2011 roku katalog produktów i roz-
szerzony w 2017 roku system numerów 
identyfikacyjnych. Klienci zostaną o tym 
poinformowani z wyprzedzeniem.

www.weilburger.com
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