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Flexószimpózium, Debrecen

Újból találkoztak a flexószakma
képviselői Debrecenben, feb-
ruár 18–19-én. A találkozó
programját egy nagy „plusz”
ígéretével hirdettük meg a mi-
nőség, a kiegészítő technoló-
giák és a környezetvédelem
tekintetében. 

Minden flexótémájú beszél-
getés során óhatatlanul felme-
rül a hagyományosnak mondott
technológiákkal való összeha-
sonlítás. Mára már elmondhat-
juk, hogy ez nem kérdés töb-
bé. Minden flexónyomdának
lehetősége van minőségi mun-

kák gyártására, köszönhető
a gépek, a formakészítés és fes-
tékgyártás területén tapasztal-
ható, megállíthatatlannak
tűnő fejlesztéseknek.

Az idei rendezvényünk „plusz”
hasznának elsődleges élvezői
nemcsak a nyomdák lesznek,
hanem azok ügyfelei is, ami
közvetve pluszbevételt és piaci
elismerést jelent a nyomdák
tulajdonosainak. Ezen a napon
az előadók már nem csak
a nyomdák szemével mutatták
be a termékfejlesztéseiket.
Minden előadásból érezhető
volt, hogy végre a végfelhasz-
náló kegyeinek keresése is elő-
térbe került.

A rendezvényt Szikszay Olivér,
egyesületünk nyomdaipari
szakosztályának elnöke nyitotta
meg, köszöntve vendéglátóin-
kat, akik az elmúlt nehéz idő-
szak és bizalmatlan piaci légkör
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ellenére is szívesen vállalták
a házigazda szerepét, melyet
ezúton is szeretnénk megkö-
szönni.

Vendéglátóink bemutatko-
zását Bagdi Ildikó, a Kartonpack
Dobozipari Nyrt. termelés-
vezetője kezdte. Bemutatta
cégüket és az elmúlt években
végrehajtott fejlesztéseket.
Ennek során üzembe állítottak
egy KBA Rapida 105-ös nyomó-
gépet, egy Bobst Speria
103-as stancoló és egy Bobst
Expertfold dobozragasztó gé-
pet. A Kartonpack Nyrt. célja
a gyógyszergyártók igényeinek
maradéktalan kiszolgálása
a termékhamisítás elleni véde-
lem és a ma már kihagyhatat-
lan Braille-írás alkalmazásának
területén.

Következő vendéglátónk
a Bogáti Nyomda tulajdonosa,
Bogáti László volt. Az utóbbi
évek egyre általánosabb nyom-
dai trendjének megfelelve, ha-
gyományos ofszetnyomdaként
három évvel ezelőtt kezdtek
a flexónyomtatással foglalkozni.
Az irányváltásukat igazolni lát-
szik, hogy mára már termelésük
50 százalékát teszi ki a flexó-
termékek gyártása az élelmiszer-

és gyógyszeripar területén. Jól
választottak, mert ezen a piacon
a válság ellenére sem kellett
komolyabb visszaeséssel szá-
molniuk.

Harmadik vendéglátónk
dr. Horváth Csaba, a Nyomda-
Technika tulajdonosa és Mecsei
István kereskedelmi vezető
volt. Cégük a nyomdagépjaví-
tás, karbantartás és környezet-
védelmi berendezések gyártó-
jaként vált ismerté 1991-es
megalakulásuk óta. Termékeik
minőségéről, műszaki megol-
dásaikról saját szemünkkel is
meggyőződhettünk a másnapi
üzemlátogatás alkalmával.

A szakmai előadások sorát
Ratkovics Péter nyitotta, a Part-
ners Kft.-től. Előadásában az
Esko Artwork HD flexórendsze-
rét mutatta be, amely az utóbbi
évek flexó-előkészítésében az
egyik legnagyobb minőségi
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ugrást biztosítja minden gyártó
számára. A technológiát beve-
zető cégek komoly ellenfelei
lehetnek az ofszet- és mély-
nyomtató üzemeknek. A HD
flexótechnológiáról részletes
beszámolót találhatnak előző
számunkban.

Németh Nikoletta egy régen
várt előadással érkezett az élel-
miszer-csomagolások UV-fes-
tékkel való nyomtatásának
követelményeiről, a Michael
Huber Hungária képviseleté-
ben. Számos cégnek okoz fej-
fájást a szabályozás és a meg-
felelő tájékoztatás hiánya az
UV-flexófestékek felhasználását
illetően. A felelősség mind
a gyártót, mind a csomagoló -
anyag felhasználóját érinti,
ezért fontos, hogy minden
nyomda tisztában legyen az
alkalmazható festékekkel és
a kihívást jelentő területekkel,
melyről vásárlóját is tájékoz -
tatnia kell.

A Grimex Magyarország Kft.
képviseletében Szabó Szabolcs
egy vegyes előadással készült.
Bemutatta azon flexónyomó-
és kiegészítő technológiákat,
szakmai trükköket, melyekkel
pluszbevételeket és extra -
profitot érhetnek el a nyomdák.
Így a hideg- vagy melegfóliázás,
zsugorcímke-, bookletgyártás
és az újdonságnak számító
hotmelt a Braille-nyomtatás
területén. Majd az értékesítés-
ben mutatott be még kiakná-
zatlan területeket.

Jankó Gábor, a Lemmaco Kft.
ügyvezetője a hideg-, illetve
melegaranyozás rejtelmeibe
avatta be az érdeklődőket.
A két egymással „versengő”
eljárás felhasználási módját
mutatta be érdekes összeha-
sonlítások segítségével. Az elő-
adásból kiderül, hogy egyik
technológiára sem lehet azt

mondani, hogy jobb vagy
rosszabb, a technológiaválasz-
tásban hagyatkozzunk inkább
a megrendelő igényeinek mara-
déktalan kielégítésére a minő-
ségi szempontok, az adott di-
zájn és költséghatékonysági
elvárások figyelembevételével.

A háromdimenziós lézergra-
vírozott formák világába kalau-
zolt minket dr. Markus Bohrer
a Stork cég képviseletében,
Hujder Zoltán (ISM Kft.) szakértő
tolmácsolásával. A CO2 lézer-
technológia részletes bemuta-
tásán kívül Bohrer úr az általuk
forgalmazott gépeket is bemu-
tatta. A lézergravírozott forma-
készítés legfrissebb fejlesztéseit
képviselő háromdimenziós
technológiával a képpontok
minőségi kialakításának egy
újabb lehetséges alternatíváját
ismerhettük meg.

László Norbert, az Eumatex
GmbH képviseletében, a flexó
nyomógépek egy méltánytala-
nul elhanyagolt elemének,
a rákelkések világába kalauzolta
a hallgatóságot, ezen belül
a minőségi nyomtatásban be-
töltött szerepüket mutatta be
számunkra. Főleg azon nyom-
dáknak jelenthetett újdonsá-
got ez az előadás, akik a minő-
ségi nyomtatás fejlesztésében

a fókuszt a nyomdagépek és
technológiák kiválasztására
hangsúlyozták, míg esetleg az
alapok elkerülhették figyelmü-
ket. Számos példán keresztül
bemutatta a különböző gépek
és festékek kombinációinál
használatos üdvözítő megol-
dásokat, és a felmerülő problé-
mákra is megoldást kínált.

Az utolsó előadásban Weimert
Milán (Bauer+Bauer Kft.) mu-
tatkozott be cégük legújabb
termékével. A HP Indigo digi-
tális címkenyomó gépek és
azok kiegészítő, továbbfeldol-
gozó berendezéseiben rejlő
lehetőségeket foglalta össze.
A HP számos gyártóval áll kap-
csolatban, mint például az AB
Graphic, a Gic Omegher vagy
az SMAG gyártók, melyekkel
nemcsak egyszerű címkét ké-
szíthetünk, hanem számos
speciális címkemegoldással
egészíthetjük ki kínálatunkat,
ügyfeleink örömére.

Az előadások végeztével
a hagyományos esti baráti ta-
lálkozót sem hagyták ki részt-
vevőink. Az elegáns szálloda
kitartó személyzete biztosítot-
ta számunkra a hajnalig tartó
nyomdai eszmefuttatásokhoz
és baráti csevejekhez nélkülöz-
hetetlen ellátást.

Nyomda-Technika Kft.

FO
TÓ

: P
ES

TI
 S

.


