Tlakový vzduch pro tiskové centrum
Kompresory Kaeser v Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN)

Milion novin denně
70 pracovníků vyrobí ve 24hodinovém
provozu více než jeden milion novin
denně. To je možné díky instalaci nové
novinové rotačky KBA Commander od
firmy Koenig & Bauer, která se třemi záďovými věžemi pro průběžný čtyřbarevný tisk chrlí 90 000 novinových výtisků
za hodinu. Dvě zařízení CTP osvítí přibližně 400 tiskových desek za hodinu.
Dobu přípravy tiskového stroje výrazně
snižuje stroj na třídění desek.
Srdcem distribučního oddělení OÖN je
zakládací stroj od firmy FERAG, který
založí najednou až sedm příloh. Na čtyřech balicích linkách se noviny přepočítají, svážou a v odpovídajícím množství
se dopraví přímo na ložnou plochu distribučních vozů.

Spolehlivost jako nejdůraznější
požadavek
Pro zásobování provozu s třípodlažním
tiskovým strojem a distribuční technikou
instalovala společnost Kaeser Kompressoren Österreich kompletní stanici tlakového vzduchu. Tlakový vzduch se používá téměř ve všech oblastech provozu.
Rotace, distribuční a domovní technika
vyžaduje dodávku přibližně 700 m³/h.
Většina aplikací vyžaduje čistý tlakový
Pracovní a ovládací vzduch pro vázání a
balení tiskařských výrobků

Zprávy, fakta, doplňující informace – každé ráno aktuálně v novinách. Aby tomu tak bylo, běží
každou noc na plný výkon rotačky v tiskovém centru OÖN. Mediální skupina Wimmer investovala
do novostavby v Paschingu u Lince 26 miliónů euro. I když na zásobování tlakovým vzduchem
připadl pouze malý díl investice, bez tlakového vzduchu by tu nic nefungovalo.
Mediální společnost Wimmer byla založena v roce 1701 a vede ji dnes po více
než 150 letech již pátá generace rodu
Wimmerů. Jejich úsilím je stejně jako v
minulosti zachovat a dále rozvíjet postavení firmy jako důležitého hráče na
hornorakouském mediálním trhu. Silnou
pozici v oblasti tisku a vydávání novin
doplňují aktivity v rozhlase, v nových
médiích a v sektoru služeb. Vlajkovou
lodí je deník OÖNachrichten s bohatou
tradicí a nákladem 160 000 výtisků od
pondělí do pátku a 432 000 výtisků o
víkendu.
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Převedení deníku na průběžný čtyřbarevný tisk a stále omezenější prostorové
podmínky provozovny uprostřed Lince
vedly před několika lety k přestěhování
tiskárny. Především zásobování enormním množstvím papíru se v centru města stávalo den ode dne problematičtější.
Několikrát se dokonce 38tunové tahače
s přívěsem nevešly do zatáčky ulic Herrenstraße a Steingasse. Dobré dopravní
spojení bylo později jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě nového sídla
provozu v Paschingu, který je blízko lineckého letiště a má výhodné napojení
na západní dálnici.

Pouhé dva roky po odstartování plánovacích prací byla do provozu uvedena
nová budova, která při pohledu od západu vypadá jako gigantická skleněná role
novinového papíru. Vedle titulu OÖNachrichten s šesti lokálními mutacemi a
bezplatným periodikem Tips, který má
jedenáct regionálních vydání, se v
Paschingu v současnosti tiskne na
40 různých týdeníků, měsíčníků a bezplatných tiskovin. K 22 000 m2 pozemku, na kterém stojí novostavba, existuje
předkupní právo na další pozemky o
rozloze 50 000 m2.

Nahoře: Dipl.-Ing. Friedrich Falkner
(vpravo) je vedoucí nejmodernějšího
polygrafického centra v Evropě; vlevo
prodejní technik Josef Schweiger z
pobočky Kaeser Österreich

vzduch, který se zbavuje vlhkosti v chladivových sušičkách a filtruje na třídu čistoty 1. Zařízení je navrženo tak, aby
mělo 100 % rezervu. Stanice se monitoruje prostřednictvím centrálního řídicího
systému v budově. Při tom všem byl kladen maximální důraz na spolehlivost
dodávky tlakového vzduchu bez výpadků. Vedoucí tiskového centra a zároveň
vedoucí celého projektu, Dipl.-Ing.
Friedrich Falkner se mohl opřít o dlouholeté pozitivní zkušenosti. Už v roce
1988 získal kmenový závod OÖN na linecké promenádě stanici tlakového
vzduchu Kaeser. Od roku 1994 odpovídá ve vedení firmy za technické vybavení, a tedy také za zásobování tlakovým
vzduchem pan Friedrich Falkner:
„S kompresory Kaeser máme ty nejlepší zkušenosti, stroje jsou velmi spolehlivé a servisní pracovníci jsou vždy okamžitě na místě.“

Zpracoval: Maria Hermandinger
Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com
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