
Firma Grawer Polska – w związku z występującym
w branży poligraficzno-opakowaniowej problemem
niewystarczających umiejętności operatorów maszyn
do złoceń i tłoczeń – podjęła decyzję o otwarciu centrum
szkoleniowego, które będzie uzupełniała specjalna usługa
konsultingowa. Odpowiadając na kolejny branżowy
problem – niewystarczającą podaż mosiądzu grawerskiego
– stworzyła własną linię do jego produkcji i planuje
oferować ten surowiec wszystkim firmom specjalizującym
się w produkcji matryc.

NIe ustaN Ny roz wój

Po znań ska fir ma Gra wer Pol ska po wsta ła w 2009 ro ku i po nie -

speł na 10 la tach dzia łal no ści znaj du je się w czo łów ce eu ro pej skich

firm spe cja li zu ją cych się w usłu go wym wy ko ny wa niu ma tryc do tło -

czeń i zło ceń. Na le ży do niej 80 proc. pol skie go ryn ku, na któ rym ja -

ko je dy na gra we ru je la se ro wo oraz wy ko nu je pa try ce za po mo cą

wtry skar ki i ma try ce ro ta cyj ne.

Dy na micz ny i nie ustan ny roz wój ofer ty to mot to przy świe ca ją ce

fir mie Gra wer Pol ska – na prze ło mie lat 2018/2019 pla no wa ne jest

otwar cie no we go cen trum szko le nio we go. Od wie dza jąc na szych

klien tów wi dzi my, że ope ra to rzy ma szyn nie są w peł ni prze szko le ni –

po sia da ją co praw da wie dzę, któ ra po zwa la im uru cha miać ma szy nę

i na niej pra co wać, na to miast w więk szo ści przy pad ków nie po zwa la

osią gać opty mal nych pa ra me trów – tłu ma czy mo ty wy tej de cy zji

An drzej Włoch, wła ści ciel Gra wer Pol ska. – Wi dzę tu ol brzy mi pro -

blem. Jest to zja wi sko wręcz na gmin ne i do ty czy nie tyl ko Pol ski, ale

i wie lu in nych kra jów, w któ rych ma my swo ich klien tów. Czę ścio wo

wią że się to z tym, że dru kar nia ku pu je ma szy nę do hot -stam pin gu,

w pa kie cie otrzy mu je krót kie szko le nie ope ra to ra np. sztan cy i da lej

mu si on so bie ra dzić sam. Pó ki nie tra fi na trud ny te mat, rze czy wi ście

so bie ra dzi. Czę ścio wo jed nak wią że się to ze zmia ną po ko leń – ma -

my dru kar nie, gdzie zło ci się od lat, ale gdy star si pra cow ni cy prze cho -

dzą na eme ry tu rę, nie prze ka zu ją peł nej wie dzy młod szym, któ rzy

przy zwy cza je ni są do dzia ła nia play -stop. Na pew no bę dzie to ol brzy -

mim wy zwa niem; je śli w przy szło ści chce my wy ko rzy sty wać mak sy -

mal ny po ten cjał hot -stam pin gu i kon ku ro wać z po ja wia ją cy mi się

no wy mi tech no lo gia mi, to trze ba umieć per fek cyj nie wy ko rzy stać je -

go moż li wo ści i spraw nie ope ro wać ma szy ną.

Otwar cie no we go cen trum szko le nio we go bę dzie po wią za ne

z wpro wa dze niem do ofer ty spe cjal nej usłu gi kon sul tin go wej.

W przy pad ku pro ble mów w dru kar ni bę dzie my w sta nie na wet w cią -

gu go dzin za re ago wać i wy słać in struk to ra, któ ry po mo że da ną pra -

GRA WER POL SKA OTWIE RA CEN TRUM SZKO LE NIO WE

Od po wia da jąc
na po trze by ryn ku
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Andrzej Włoch: Jeśli w przyszłości
chcemy wykorzystywać maksymalny
potencjał hot-stampingu i konkurować 
z pojawiającymi się nowymi technolo-
giami, to trzeba umieć perfekcyjnie
wykorzystać jego możliwości 
i sprawnie operować maszyną



cę wy ko nać – wy ja śnia An drzej Włoch. – Dzi siaj ta kie sy tu acje są i o ile

mi wia do mo, ta kiej po mo cy po za na mi klien ci nie ma ją. Na sze cen trum

szko le nio we bę dzie się opie ra ło na ma szy nie szwaj car skiej fir my Gietz,

na któ rej bę dzie my mo gli pro wa dzić sze ro ko za kro jo ne szko le nia – nie

tyl ko szyb kie go usta wia nia ma tryc, do bo ru na rzę dzi, ale rów nież ob -

słu gi sa mej ma szy ny. Bar dzo waż nym ele men tem na szej pro po zy cji

jest fakt za trud nie nia na sta no wi sku in struk to rów nie teo re ty ków, ale

osób z wie lo let nim sta żem pra cy na wie lu ma szy nach do zło ce nia. Wi -

dzi my tu ol brzy mie po le do dzia ła nia. Wy bra li śmy do cen trum ma szy -

nę jed ne go z dwóch czo ło wych pro du cen tów, ale ra dzić trze ba so bie

rów nież na każ dej in nej – pew ne za sa dy są dla nich wspól ne i trze ba

je po znać. Je śli ope ra tor bę dzie umiał usta wić na szą ma szy nę, to po -

ra dzi so bie rów nież z mniej re no mo wa ną mar ką.

No we źró dło mo sIą dzu Gra wer skIe Go

Szyb ka re ak cja na po trze by ryn ku to wi zy tów ka Gra wer Pol ska.

Więk szość eu ro pej skich pro du cen tów ma tryc bo ry ka się obec nie z do -

sta wa mi su row ca – przez trzy la ta do sta wy mo sią dzu gra wer skie go,

któ ry jest spe cjal nym pro duk tem, by ły li mi to wa ne, a je go ja kość po -

zo sta wia ła wie le do ży cze nia – mó wi An drzej Włoch. – Mu sie li śmy się

po sił ko wać róż ny mi wy na laz ka mi, a po nie waż sy tu acja trwa już ko lej -

ny rok, zde cy do wa li śmy się za in we sto wać du żo pie nię dzy, cza su i wy -

sił ku w zbu do wa nie li nii do pro duk cji mo sią dzu gra wer skie go. Dzi siaj

ko rzy sta my z nie go na wła sne po trze by, na to miast w naj bliż szym

cza sie bę dzie my ofe ro wać ten su ro wiec wszyst kim in nym pro du cen -

tom ma tryc. Uwa ża my, że ogra ni cza nie do stę pu do su row ca to nie jest

spo sób na kon ku ro wa nie. Wszy scy, któ rzy ma ją pro ble my z za pew nie -

niem cią gło ści do staw su row ca, bę dą mie li moż li wość za opa try wa nia

się u nas – we wspól nym in te re sie bran ży le ży bez pro ble mo wa pro duk -

cja ma tryc gra we ro wa nych, szcze gól nie w cza sie, kie dy jak grzy by

po desz czu po ja wia ją się no we tech no lo gie, któ re w ob li czu pro ble mów

zwią za nych z do stęp no ścią po pro stu mo gą ode brać nam ry nek.

Fak ty I mI ty o hot -stam pIN Gu

Ko lej ny pro blem, ja ki wi dzi w ob sza rze hot -stam pin gu wła ści ciel

Gra wer Pol ska, to po wie la nie błęd nych prze ko nań na te mat tej 

nie ła twej tech no lo gii uszla chet nia nia. Na ryn ku do stęp ne są ma szy -

ny do zło ce nia, któ re mo gą pro du ko wać w sys te mie gó ra -dół z pręd -

ko ścią na wet 9000 ark. B1/h. Ta kie pro du ku je np. fir ma Gietz – mó wi

An drzej Włoch. – Dru ga gru pa ma szyn to sys te my ro ta cyj ne, np. Steu er,

osią ga ją ce pręd kość na wet 12 tys. ark./h, ale ze wzglę du na dłu gi czas

prze zbro je nia przy zmia nie zle ce nia i wy so ki koszt na rzę dzi sta ją się

one – w po rów na niu z ma szy na mi ar ku szo wy mi – co raz mniej eko no -

micz ne. Spo tka łem się z opi nią, że azja tyc kie ko pie ma szyn re no mo -

wa nych eu ro pej skich pro du cen tów mo gą bez utra ty ja ko ści i po wta -

rzal no ści pra co wać o po ło wę wol niej od ma szyn np. Gietz czy Bobst.

To nie jest praw dą – pra cu je my tu w opar ciu o czas i si łę do ci sku. W ta -

nich ma szy nach bez moż li wo ści re gu la cji cza su do ci sku im niż sza

pręd kość, tym dłuż szy czas do ci sku i za czy na się za le wa nie ele men -

tów. Oczy wi ście za kła da my, że do bra na jest od po wied nia fo lia do pod -

ło ża, ale nie mo że my zmniej szyć si ły do ci sku, więc je że li nie ma my

pręd ko ści, to nie ma my ja ko ści – przy bar dzo de li kat nych, cien kich li -

niach ta pręd kość jest klu czo wa, sta no wi bar dzo istot ny czyn nik,

zwłasz cza je że li ze wzglę du na in ne ogra ni cze nia, któ re za zwy czaj jed -

no cze śnie wy stę pu ją, ma my ogra ni czo ną moż li wość re gu la cji si ły do -

ci sku. Ni ska pręd kość jest jed ną ze sła bo ści ta nich ma szyn.
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Ko lej ny mit to – zda niem An drze ja Wło cha – przy pi sy wa nie tań -

szym fo liom ogra ni czo nych za sto so wań: W rze czy wi sto ści nie ma 

fo lii do wszyst kie go. Dla fo lii klu czo wa jest jej po wta rzal ność – czy li

pierw szy, ty sięcz ny i stu ty sięcz ny metr tej fo lii po wi nien być ta ki sam.

Je że li bę dzie ta ki sam, to w wie lu za sto so wa niach ona spraw dzi się do -

sko na le. Po wta rzal ność fo lii nie mu si za le żeć od jej ce ny sprze da ży. Dziś

ry nek wy glą da już ina czej: w Chi nach pro du ko wa na jest np. elek tro -

ni ka naj wyż szej ja ko ści. Fo lia nie jest prze cież aż tak skom pli ko wa na.

To kwe stia pro du cen ta i te go, jak on pod cho dzi do kon tro li ja ko ści,

stra te gii sprze da ży, a nie kra ju po cho dze nia. Spo tka łem się rów nież

z opi nia mi, że w przy pad ku wy ko ny wa nia ma tryc ma gne zo wych

do zło ce nia trud no jest wy ko nać ich po wta rzal ne ko pie – je dy ne, cze -

go nie moż na za gwa ran to wać, to po wta rzal no ści na chy le nia ra mion

stoż ka, któ re przy zło ce niu pła skim nie ma ją żad ne go zna cze nia. Ra -

mio na stoż ka ma ją zna cze nie wów czas, kie dy ma tryc ma gne zo wych

za czy na my uży wać do em bos sin gu – tło cze nia. Je że li na to miast chce -

my wy ko ny wać zło ce nie i tło cze nie w jed nym pro ce sie, to oczy wi ście

ko niecz ne jest za mó wie nie ma tryc gra we ro wa nych. Stwier dze nie, że

ma try ce ma gne zo we są nie sta bil ne, jest błęd ne – je stem w sta nie wy -

ko nać kil ka na ście ta kich sa mych ma tryc ma gne zo wych jed no cze śnie,

jak i np. po mie sią cu w przy pad ku wzno wie nia na kła du. Sła bo ścią ma -

tryc ma gne zo wych jest ich mięk kość, co ogra ni cza ich za sto so wa nia,

ale nie ma to nic wspól ne go z po wta rzal no ścią ich pro duk cji.

Jed nym z ce lów no we go cen trum szko le nio we go bę dzie więc

rów nież pro pa go wa nie fak tów i roz pra wie nie się z mi ta mi na te mat

hot -stam pin gu.  AN
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FIRMA GRAWER POLSKA STWORZYŁA WŁASNĄ LINIĘ DO PRODUKCJI 

MOSIĄDZU GRAWERSKIEGO. OBECNIE KORZYSTA Z NIEGO NA WŁASNE POTRZEBY,

ALE W NAJBLIŻSZYM CZASIE PLANUJE OFEROWAĆ TEN SUROWIEC WSZYSTKIM

INNYM PRODUCENTOM MATRYC


