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Wydarzenia

P
r	 Proszę	przybliżyć	czytelnikom	firmę	oraz	profil	klientów,	do	których	

kierowany	jest	EUROCUTTER.

POL-PRAKTIC działa na rynku poligraficznym od 1997 roku. Początek naszej dzia-

łalności to sprzedaż maszyn używanych, a od 2005 r. także nowych urządzeń 

EUROCUTTER. Już na targach drupa 2000 model krajarki EUROCUTTER AD był 

wyposażony w standardzie we wszystkie funkcje, które obecnie są wymagane 

w tym segmencie maszyn. W zaledwie kilka miesięcy po podpisaniu umowy z MZE 

zainstalowaliśmy pierwszą w Polsce krajarkę o długości noża 2600 mm. Choć na 

potrzeby produkcyjne kupca, firmy ALTMASTER, wystarczyłaby maszyna o krótszym 

nożu, to jednak podjęto decyzję o zakupie EUROCUTTER AD. Zadecydowały nowo-

czesne rozwiązania zastosowane w tym urządzeniu.

r	 Skąd	zatem	tak	późna	decyzja	o	wystawieniu	się	na	targach?

Było to związane z oczekiwaniem na nowy model krajarki o symbolu SP, skiero-

wany do szerszego odbiorcy. Maszyny te są produkowane w formacie od 780 do 

1760 mm i jednocześnie tańsze od modelu AD. Inżynierowie z MZE ponownie sta-

nęli na wysokości zadania i skonstruowali model o mocnej i stabilnej konstrukcji, 

bardzo wysokiej precyzji cięcia, wyposażony w elektronikę na miarę XXI wieku 

i rewolucyjne rozwiązania techniczne. Już w trakcie trwania targów drupa 2008 

w Düsseldorfie podpisaliśmy umowę na dostawę dwóch maszyn. Krajarki mo-

delu SP znalazły swoich nabywców w najbardziej renomowanych drukarniach 

w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Nawet tak konserwatywny naród jak Niemcy 

natychmiast docenili innowacyjność i wysoką jakość 

urządzeń firmy MZE. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy 

stanęło tam kilkadziesiąt krajarek model SP. 

EUROCUTTER to nie tylko krajarki. MZE jako jedyna 

firma na świecie produkuje utrząsarki z hydraulicznym 

ustawianiem stołu w trakcie pracy. Specjalizuje się 

również w produkcji kompletnych linii do cięcia 

z podnośnikami, stołami powietrznymi, utrząsarka-

mi z automatycznym załadunkiem oraz automatów 

układających w stosie dla krajarek o długości noża do 

2600 mm. Jest jeszcze ETURN, który dzięki swej uni-

katowej konstrukcji pozwala w bardzo szybki sposób 

obrócić paletę bez użycia siły mechanicznej. Koszt 

zakupu tego urządzenia w średniej wielkości drukarni 

zwraca się po niespełna dwóch miesiącach.

r	 Jakie	były	Pana	oczekiwania	co	do	targów	
i	czy	zostały	one	spełnione?

Oczekiwania są zawsze duże, zwłaszcza że koszty 

przy tego typie imprezie nie należą do niskich. Uwa-

żam, że odnieśliśmy duży sukces. Oferujemy wysokiej 

klasy produkt, sprawdzony na rynku polskim w stu 

procentach. Konkurencyjna wobec modelu EUROCUT-

TER SP krajarka, jaką jest POLAR, niczym nowym nie 

zaskakuje. EUROCUTTER SP w wyposażeniu standar-

dowym oferuje więcej, a w niektórych rozwiązaniach 

technicznych wyprzedza ją o krok. Natomiast nowym 

modelem EUROCUTTER AD – który powinien pojawić 

się pod koniec 2009 roku – zamierzamy mocno kon-

kurować z krajarką PERFECTA. W segmencie utrząsa-

rek EUROCUTTER nie ma sobie równych.

Targi spełniły nasze oczekiwania. Już w drugim 

dniu imprezy firma BETMOR z Poznania rozpoczęła 

z nami negocjacje, które zakończyliśmy w czwartek 

podpisaniem umowy na zakup targowej maszyny. 

Kilkanaście innych firm poważnie rozważa zakup 

urządzeń EUROCUTTER. Jestem przekonany, że bar-

dzo wysoka jakość, jaką gwarantuje EUROCUTTER, 

a także niższa od konkurencji cena, przekona klien-

tów do wyboru urządzeń z naszej oferty. Zapraszam 

wszystkich na naszą stronę www.

eurocutter.pl, gdzie szczegółowo 

opisany jest każdy produkt firmy 

MZE.

Artykuł sponsorowany

EUROCUTTER 
– automatyczne 
linie do cięcia

Precyzja cięcia na miarę XXI wieku…
… dostrzegając więc różnice, wybierz lepsze

Wśród nowości pokazanych na targach Poligrafia znalazły 

się urządzenia MZE Maschinenbau. Firma POL-PRAKTIC, 

wyłączny dystrybutor w Polsce urządzeń firmy MZE, 

zaprezentował nowy model krajarki EUROCUTTER 920 M 

SP, utrząsarkę BRPA-3 z hydraulicznym sterowaniem stołu, 

urządzenie ETURN do odwracania palet oraz hydrauliczny 

podnośnik SHH-TE. O targach i ofercie firmy mówi jej 

współwłaściciel Paweł Biegacz.

Od lewej: Paweł Biegacz, współwłaściciel firmy 

POL-PRAKTIC oraz Guido Kerber, wicedyrektor MZE 

EUROCUTTER


