Tisztelt Partnerünk!
A Kolbus és a Prosystem több mint 20 éve működik együtt, több mint 20 éve vagyunk ennek a patinás gépgyártónak
a képviselete.
Az elmúlt héten, pénteken azonban egy bejelentés történt, miszerint a Kolbus tulajdonosai a kötészettel kapcsolatos
divíziót eladták a Müller Martini cégnek.
A Kolbus tehát két részre válik: egy csomagolástechnológiai cégre, amely a már 4-5 éve gyártott csomagolásra
fókuszáló gépekkel foglalkozik a táblakészítő gépekkel karöltve – ez marad a „régi” Kolbus, az eddig vezetőséggel
és munkatársakkal (ez közel 900 embert jelent). Itt folyik majd a jövőben ezeknek a gépeknek a gyártása, az egyéb
kötészeti gépek alkatrészgyártása és az öntödei műveletek.
A másik – és új - cég a kötészeti berendezésekkel és gépekkel foglalkozik, és a jövőben a Müller Martini égisze alatt
tevékenykedik, azzal a közel 250 munkatárssal, akik ugyanolyan körülményekkel és feltételekkel dolgoznak tovább
a jövőben a rahden-i székhelyen.
Bizonyára sok kérdés van, melyek első sorban az alkatrészellátásra, szervizre és futó projektekre vonatkoznak. A
teljesség igénye nélkül íme néhány információ, azonban ha kérdésük van forduljanak hozzánk bizalommal:


Mi lesz a folyamatban lévő ügyekkel, projektekkel?: Azok ugyanúgy folynak tovább mint eddig,
aggodalomra nincsen ok. Tekintettel arra, hogy a már fent említettek szerint az alkatrész- és gépgyártás
mind a „régi” mind az új céggel kapcsolatban a jövőben is a cég eddig székhelyén folyik.



Lesz-e alkatrész a meglévő gépeimhez?: Természetesen, a fentiek értelmében ezzel nem lesz gond.



Ki fogja szervizelni a gépeimet?: Egyelőre minden folyik tovább az eddigiek szerint.

Biztosíthatom Önöket, hogy ahogy eddig is, úgy a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy Önöknek a lehető
legjobb kiszolgálásban legyen részük. Ezenkívül amennyiben friss információval rendelkezünk erről a helyzetről, úgy
a legrövidebb idő alatt tájékoztatni fogjuk Önöket!
A Kolbus sajtóközleményének kivonatát az alábbiakban olvashatják, az eredetit pedig

itt találják.

Tisztelt Partnereink!
A pénteki napon értesültünk hivatalosan a hírről, miszerint a Müller Martini a közeljövőben átveszi a Kolbus cégtől
a ragasztókötő- és könyvgyártó gépsor üzletágát. Ehhez tartozik a szerviz- és alkatrészellátás is a világszerte
installált Kolbus-könyvkötészeti rendszerekhez. A Kolbus a továbbiakban a csomagolás készítő és táblakészítő
automaták gyártására, valamint az alkatrészgyártásra és az öntődére fókuszál. A következő napokban nyilván
további információk és részletek kerülnek a birtokunkba, melyekről megpróbáljuk Önöket megfelelő formában
tájékoztatni.
Az eddig ismert okokról és tervekről néhány mondatban, a cégvezetők nyilatkozatai alapján a következőket lehet
tudni. A piac változásainak közvetlen hatásai vannak az ügyfelekre, akik új üzleti modellekkel, mint például a
digitalizálás, szembesülnek. Azáltal, hogy a két cég sikerpotenciálját, azaz a szakembereket, know-how-t,
technológiát és infrastruktúrát egyesítik, a két cég hosszú távon még jobban tudja innovatív megoldásokkal
szolgálni a piacot. A strukturális átalakulás a grafikai ágazatot az elmúlt években erősen megváltoztatta, és a piac
jelentősen kisebbé, és egyidejűleg sokoldalúbbá vált. Az ügyfelek megkövetelik a folyamatos innovációkat,
amelyeket alacsonyabb eladási darabszámokkal kell a gyártóknak finanszírozni. A könyvkötészeti tevékenységek
egyesítéséből származó hatékonyságnövekedésből mindenekelőtt ügyfeleink is profitálnak.

A Kolbus könyvkötészeti üzletrésze átkerül az új Müller Martini Buchbinde-Systeme GmbH céghez, amelyet, mint
önálló gyárat, rahden-i székhellyel, együttesen minden hozzárendelt dolgozóval a Müller Martini csoportba
integrálják. A Kolbus cég továbbra is Kai Büntemeyer vezérigazgató úr vezetése alatt fog állni, és 900 dolgozójával
világszerte a csomagolás-gyártó- és táblakészítő automaták, az alkatrészgyártás, valamint az öntödei üzletre
koncentrál. Kai Büntemeyer úr meg van róla győződve, hogy a Kolbus ezzel a lépéssel nagyon jó lehetőségeket
szerzett egy sikeres jövő megalapozásához: „A csomagolások piaca az elmúlt években folyamatosan növekedett.
Nagyon jó potenciált látunk ebben, és jelenlegi teljesítményünket energikusan fogjuk kiterjeszteni. A komponensek
gyártásának szegmensében az igényes gépgyártó vállalkozások számára, beleértve a Müller Martini BuchbindeSysteme és a Kolbus Feinkartonagen-Technik cégeket, szintén nagyon jó perspektívák jelentkeznek.”
A Kolbus géppalettájának know-how-ját a Müller Martini átveszi, biztosítja és továbbfejleszti. A körülbelül 250
Kolbus-dolgozót a könyvkötészeti területről Rahden-ben a Müller Martini változatlan munkahelyi feltételekkel veszi
át. A csomagológép gyártó és táblakészítő automaták területének dolgozói továbbra is a Kolbus-nál fognak
dolgozni.
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