
 

Máy in sử dụng ống ép in đầu tiên cho tạp chí Times, 1814 do KBA phát minh và chế tạo

TẬP ĐOÀN KBA – 200 NĂM 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tập đoàn KBA tiền thân là công ty Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer được 

thành lập năm 1917 tại Oberzell gần Würzburg. Với lịch sử 200 năm,  

Koenig & Bauer đã có những bước tiến vượt trội trong lĩnh vực sản xuất máy in 

và số lượng lớn các phát minh được cấp bằng sáng chế. 

 

Các công ty thuộc tập đoàn KBA được chuyên môn hóa tạo nên sự đa dạng, đáp 

ứng tuyệt đối nhu cầu của khách hàng trên thị trường in toàn thế giới thông qua 

tiêu chuẩn chất lượng, tính linh hoạt và tiến bộ kỹ thuật. Các sản phẩm của KBA 

mang tính định hướng trong lĩnh vực in, tạo nên vị trí thế mạnh về các dòng máy 

in kỹ thuật số - in cuộn (in báo), máy in bao bì (đặc biệt là máy in offset tờ rời khổ 

lớn) và máy in chuyên biệt (in tiền - in bảo an, in hộp carton, in trên kim loại, in 

trên thủy tinh) cũng như liên tục phát triển đối với máy in trong bao bì mềm  

(in flexo), in mã vạch và mã hiệu. 

 

Nguồn: Koenig & Bauer Group 
Lược dịch và hiệu đính: Trương Thanh Tú 



IN CHUYÊN BIỆT

Công ty 
KBA-Kammann GmbH

Công ty 
KBA-NotaSys AG & Co. KG

Máy in thủy tinh và     
vỏ hộp

In bảo an
(thiết kế)

Công ty 
KBA-MetalPrint GmbH

Công ty 
KBA-Mödling GmbH

Máy in kim loại In bảo an (sản xuất)

Công ty 
KBA-Metronic GmbH

Công ty KBA-NotaSys SA

Máy in mã vạch và        
in nhãn 

In bảo an
(bán hàng/dịch vụ)

Tập đoàn KBA – Chuyên môn hóa

IN TỜ RỜI

Công ty KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG

Máy in offset tờ rời, Máy in tờ rời kỹ thuật số,
Máy hoàn thiện sản phẩm và sau in

Công ty KBA-Iberica Die Cutters S.A. 

Máy bế (sau in)

IN KỸ THUẬT SỐ & IN CUỘN

Công ty 
KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG

Máy in offset cuộn, Máy in cuộn kỹ thuật số

Công ty KBA-Flexotecnica S.p.A.

Máy in bao bì mềm

Công ty KBA-FT Engineering GmbH

Dịch vụ kỹ thuật Máy in cuộn và các máy in khác

Công ty PrintHouseService GmbH

Dịch vụ kỹ thuật Offset cuộn

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Công ty KBA-Industrial Solutions AG & 
CO. KG 

Công ty Albert-Frankenthal GmbH Công ty KBA-Grafitec s.r.o. Công ty KBA-Gießerei GmbH

Đại diện tại Việt Nam

Corvet Holding AG
Tầng 5, 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: (+84) 24 37721678   Fax: (+84) 24 37721676



Máy in KBA – Sự đa dạng sản phẩm

• Máy in Offset 
cuộn cho in 
báo, quảng
cáo, tạp chí, 
catalog, tờ rơi
sách cho hiệu
suất cao

• Máy in 
chuyên biệt
cho in tiền

• Công nghệ
bảo an đặc
biệt

• Hệ thống
trước in, kiểm
soát chất
lượng và hoàn
thiện sau in

• Thiết kế tiền
giấy

• Hệ thống in 
kim loại
(Công nghệ
in láng phủ, 
sấy, băng
chuyền sản
phẩm) hàng
đầu thế giới

• In trên hộp
thực phẩm, 
mỹ phẩm và
bao bì thuốc
lá

• Máy in phun, 
in laser, ép
foil và giải
pháp ép nhiệt
dùng cho in 
mã vạch và
mã hiệu

• In mã vạch
trên các
nguyên liệu in 
đa dạng như
nhựa, màng, 
kính, gốm, 
giấy bìa

• Máy in Flexo
cho vật liệu in 
chống thấm
như màng
nhựa

• Hệ thống máy
in kỹ thuật số
và in lưới cho
trang trí hộp
thủy tinh và
hộp nhựa đáp
ứng yêu cầu
khắt khe nhất
của khách
hàng

• Lựa chọn cho
phần lớn in 
các sản phẩm
mỹ phẩm, 
nước hoa và
đồ uống cao
cấp

• Máy in phun
hiệu suất cao
cho các ứng
dụng công
nghiệp như in 
trang trí

• Máy cuộn in 
phun dùng
trong in sách, 
quảng cáo, tạp
chí và in báo

• Đối tác với HP 
trên thị trường
in kỹ thuật số
cho bao bì
sóng

•Máy in khổ
nhỏ, khổ trung, 
khổ lớn cho in 
bao bì, in 
thương mại và
in sách

•Nguyên liệu in 
từ mỏng tới
dầy, các tông
sóng hoặc
màng nhựa

•Đối tác của các
nhà in bao bì
lớn trên thế
giới

In kim loại 
/nhựa

In mã vạch 
mã hiệu

In bao bì 
mềm In thủy tinhIn kỹ thuật 

số
In tiền/

In bảo an
In tờ rời In cuộn

• Máy bế phẳng
khổ trung và
khổ lớn

• Máy bế tròn
theo thiết kế
Rapida

Bế



In bao bì, in thương mại, in sách, in tờ rơi, poster 

từ khổ nhỏ nhất (530 x 750mm) đến khổ siêu lớn (1,510 x 2,050mm) 

In bao bì, in thương mại, in sách, in tờ rơi, poster 

từ khổ nhỏ nhất (530 x 750mm) đến khổ siêu lớn (1,510 x 2,050mm) 
Máy in tờ rời
KBA Rapida 75 PRO

KBA Rapida 76

KBA Rapida 105

KBA Rapida 105 PRO

KBA Rapida 106

KBA Rapida 145

KBA Rapida 164

KBA Rapida 185

KBA Rapida 205

KBA – Máy in tờ rời




