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Co przygotowało Komori, je-
śli chodzi o trzy segmenty – 
druku tradycyjnego, druku 
cyfrowego i działu introliga-
torni, w czasie dni otwartych 
planowanych na styczeń, luty 
i marzec? 
Nie ukrywam, że jest to bar-
dzo gorący temat w Komori, 
który związany jest z rozwo-
jem rynku i tego co się obec-
nie na nim dzieje. Nawiązuję 
tutaj do targów drupa, które 
się nie odbyły, a na które Ko-
mori miało przygotowane 
swoje nowości. Przesunięcie 
targów dało Komori czas na 
dopracowanie swoich rozwią-
zań – od stycznia wprowa-
dzono nowy model urządzeń 
z oznaczeniem Advance. Są to 
maszyny, w których Komori 
odpowiadając na oczekiwania 
swoich klientów wprowadziło 
rozwiązania, mające na celu 
przyśpieszenie procesu pro-
dukcyjnego poprzez lepszą 
obsługę techniczną maszyny 
i poprzez rozwiązania służące 
generowaniu, jak najmniej-
szej ilości odpadów. Te zu-
pełnie nowe rozwiązania są 
już dzisiaj wdrażane u nas na 

miejscu w nowych maszy-
nach. 
Komori posiada także udosko-
nalony, bardzo zaawansowany 
system podawania farb do ka-
łamarza zaczerpnięty z tech-
nologii maszyn rotacyjnych 
– tzw. idea budowy zamka. 
To niezwykle istotny kompo-
nent, dzięki któremu jesteśmy 
dzisiaj w czołówce, jeśli cho-
dzi o tego typu rozwiązania. 
Umożliwiło nam ono przejście 
na większą prędkość pracy 
maszyn wraz z przebudową 
systemów podawania powie-
trza w maszynie oraz sposo-
bem prowadzenia arkusza pa-
pieru. 
Wszystkie te nowości znajdują 
się w maszynach typu Advan-
ce o uproszczonej konstruk-
cji i są już wprowadzone we 
wszystkich modelach, jako 
standard. Celem tego jest uni-
fikacja wszystkich technolo-
gii. Filozofia Komori polega 
na implementowaniu najno-
wocześniejszych technologii 
w kolejnych seriach maszyn 
w „rodzinie”, co ma także 
znaczenie z ekonomicznego 
punktu widzenia.

Czego moglibyśmy dowie-
dzieć się o maszynach druku 
cyfrowego w formacie B1? 
Jako iż Komori przez cały 
czas rozwija tę ścieżkę Landy, 
w jakim stopniu to rozwią-
zanie może być realne oraz 
interesujące dla klientów 
w Polsce, dla których będzie 
to szansa rozwoju?
Jeżeli rozmawiamy o druku 
cyfrowym, Komori stawia na 
rozwiązania zgodne z dro-
gą, po której będzie zmierzał 
świat. Inwestycje poczynio-
ne w urządzenia formatu B2 
tworzone z Konica Minolta 
sprawiają, że obecnie są one 
mocnymi rozwiązaniami pod 
względem zastosowanej tech-
nologii co ma bezpośrednie 
odzwierciedlenie w sukcesie 
sprzedażowym. Podobnie 
można powiedzieć o mocno 
promowanych rozwiązaniach 
Landa – zainteresowanie dru-
karń, zwłaszcza z rynku opa-
kowań w Polsce jest naprawdę 
spore, niestety pandemia nie-
co pokrzyżowała nasze plany 
związane z bezpośrednimi 
spotkaniami i wyjazdami te-
stowymi. 

Nieustanne innowacje 
Japoński koncern Komori nie przestaje się rozwijać oferując innowacyjne 
rozwiązania do druku tradycyjnego, jak i cyfrowego. W rozmowie 
z Pawłem Szpilem, Product Managerem w firmie Reprograf-Grafikus 
udało nam się poruszyć temat nie tylko najciekawszych nowości 
prezentowanych przez japońskiego giganta, lecz także związanych 
z nimi najbliższych planów jego polskiego oddziału.
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Natomiast pierwszy prezento-
wany model Komori dopusz-
czony do produkcji, będzie 
urządzeniem „bez odwarca-
nia arkusza” czyli drukującym 
jednostronnie – posiada on 6-7 
kolorów oraz wieżę lakierują-
cą, co sprawia, że jest przezna-
czony głównie pod produkcję 
opakowań. Druk o prędkości 
6500 ark./h, z możliwością 
pełnych zmiennych danych 
w druku, czyli na każdym ar-
kuszu innym, w formacie B1 
z pewnością robi wrażenie 
i pokazuje, że Komori mocno 
stawia na druk cyfrowy. 

Czy tego typu inwestycje 
z ekonomicznego punktu wi-
dzenia mają w ogóle sens?
Obecnie mamy jeszcze zbyt 
mało danych dotyczących tego 
aspektu, myślę, że wszystkie-

go na ten temat dowiemy się 
w ciągu najbliższego kwartału, 
wtedy to planowane są pierw-
sze komercyjne sprzedaże. 

Czy moglibyśmy dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat 
przeprowadzonych beta-te-
stów? Czy ukazały one poten-
cjał tych rozwiązań?
Zachęcamy do zapoznania się 
z wywiadem przeprowadzo-
nym z użytkownikiem wersji 
beta, który dostępny jest na 
stronie Komori (Impremia 
NS40). Japoński użytkownik 
wypowiada się w samych su-
perlatywach, podkreślając 
jednocześnie swoje zaintere-
sowanie tym urządzeniem. 

Co firma chciałaby przekazać 
klientom, którzy w najbliż-
szym czasie planują zakup 

urządzeń lub rozbudowę 
swojego parku maszynowe-
go? Dlaczego Komori może 
być dla nich ciekawym roz-
wiązaniem pod względem 
technologicznym? Jak może 
wyglądać przejście na ma-
szyny Komori, dla kogoś kto 
nigdy wcześniej na nich nie 
pracował? 
Można to porównać do pra-
cy na systemie operacyjnym 
Windows. W momencie, gdy 
zaczynamy pracować na Ma-
cintoshu, z którym nigdy 
wcześniej nie mieliśmy do 
czynienia, siłą rzeczy będzie-
my szukać w nim rozwiązań, 
do których się przyzwyczaili-
śmy i które opanowaliśmy już 
wcześniej w poprzednim sy-
stemie. Musimy mimo wszyst-
ko porzucić dawne nawyki 
i nauczyć się czegoś nowego. »
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Jednak nasz wewnętrzny opór 
powoduje, że nie jest to łatwe, 
dopóki nie poznamy wszyst-
kich nowych rozwiązań i ich 
funkcjonalności. 
To bardzo częsty przypadek 
i nie dotyczy on tylko maszyn 
Komori, ale wszystkiego co za-
stępuje nam znane i wyuczone 
funkcjonalności. Jednak urzą-
dzenia tej firmy są na dzisiaj 
niezwykle intuicyjne i w wie-
lu funkcjach potrafią „prze-
widzieć” działania użytkow-
nika, łącznie z całym cyklem 
produkcyjnym. Zredukowano 
liczbę pulpitów sterujących 
z dwóch do jednego, dzięki 
czemu obsługa stała się jesz-
cze prostsza, a efekty pracy są 
rewelacyjne. 

W jaki sposób rozwinęło się 
oprogramowanie do zarzą-
dzania urządzeniami Komo-
ri?
Rozwój ten jest niezwykle dy-
namiczny. Maszyny Komori 
posiadają otwarty system, co 
ułatwia komunikację z innymi 
urządzeniami w drukarni. Ra-
zem z nowymi maszynami do-
starczany jest KPConnect. Jest 

to system służący do zarządza-
nia i monitoringu maszyny, 
który pozwala nam zdalnie 
sterować procesami i anali-
zować wszystko co dzieje się 
z maszyną. Jest on dołączany 
do wszystkich nowych insta-
lacji. To innowacyjne rozwią-
zanie jest dostępne w dwóch 
wersjach różniących się wy-
maganiami klientów, a dystry-
bucja odbywa się na zasadach 
rocznej subskrypcji. 
Program ten oparty jest na 
chmurze z elementami za-
rządzanymi przez japoński 
oddział Komori, gdzie groma-
dzone są wszelkie informacje, 
analizy oraz statystyki, które 
dostępne są na wszystkich 
nośnikach o dowolnej porze 
dnia i nocy. KP-Connect może 
być także rozwiązaniem ser-
werowym instalowanym przy 
maszynach. Temat oprogra-
mowania Komori jest niezwy-
kle szeroki – w trakcie tej roz-
mowy z pewnością zabrakłoby 
czasu na wymienienie wszyst-
kich jego elementów. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Rozmawiał Mirosław Pawliński

„Druk 
o prędkości 
6500 ark./h, 
z możliwością 
pełnych 
zmiennych 
danych w druku, 
czyli na każdym 
arkuszu innym, 
w formacie B1 
z pewnością 
robi wrażenie 
i pokazuje, że 
Komori mocno 
stawia na druk 
cyfrowy” – mówi 
Paweł Szpil 
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