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Egyesületünk nyomdaipari
szakosztálya évente tradicio-
nálisan megrendezésre kerülő
könyvkötő-szimpóziumának
szakmai előadásait a debrece-
ni Aquatikum Hotel konfe-
renciatermében tartotta. 
Szikszay Olivér, a nyomdaipa-
ri szakosztály elnökének meg-
nyitóbeszéde után az üzemlá-
togatási lehetőséget biztosító
társaságok bemutatkozása 
következett. Elsőként 
Kerekes Imréné, az Alföldi
Nyomda Zrt. műszaki igazga-
tója röviden bemutatta a 
450 éves jubileumát ünneplő 
Alföldi Nyomdát. Ezt követő-
en a Center-Print Nyomda
képviseletében Szabó Sándor
igazgató-tulajdonos üdvözöl-
te a rendezvény résztvevőit,

és ismertette a nyomda törté-
netét és jelenét. A debreceni
üzemlátogatások harmadik
házigazdája a Nyomdatechni-
ka Kft., melynek tevékenysé-
gét Mecsei István ügyvezető
igazgatóhelyettes mutatta 
be a szimpózium hallgatósá-
gának.

A szakmai előadások sorát
Horeczki András kezdte 
a Müller-Martini Kft. színei-
ben. Prezentációjának címe:
„Kötészeti feldolgozás az 
egészen kis példányszámtól 
a nagy példányszámig – digi-
tálistól az ofszetig”. 

„Laminálás – házon belül”
címmel Marisa Dütsch, 
a Horizon GmbH képviseleté-
ben, a laminálási eljárásokról

és a technológia előnyeiről,
berendezéseiről beszélt, több
termékmintával szemléltetve
a témát. Éri Ingrid tolmácsol-
ta a német nyelven elhangzó
prezentációt.

„A ragasztás, ami nélkül
nincs késztermék – Gyakorlati
tanácsok PUR-felhasználók-
nak” címmel Máriás Zoltán, 
a Henkel Magyarország 
képviseletében, a Henkel 
kötészeti ragasztástechnikai
tapasztalatait megosztva 
tartott előadást a PUR-termé-
kek tulajdonságairól, alkal-
mazásáról és sajátosságairól.  
A Henkel egyik fejlesztőmér-
nöke, Mario Spreafico úr, is
rendelkezésre állt a rendez-
vény ideje alatt szakmai 
kérdések megválaszolására.

Hagyományokra építő perspektívák 
a kötészetben

Szikszay Olivér Szabó SándorKerekes Imréné

Marisa DütschHoreczki AndrásMecsei István
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Máriás Zoltán

Mikó Sándor

Nagy Ferenc 

Faragó István

Erdély Zsolt

A második előadásblokk
Mecsei István és Nagy Ferenc,
a Nyomda-Technika Kft.
munkatársainak a „Kötészeti
gépek műszaki háttértámoga-
tása” című előadásával kezdő-
dött. 

Ezt követően Mikó Sándor,
a PC-Studio 2000 Kft. képvi-
seletében, „Multigraf Zechini
avagy könyvkötészet más 
nézetben” címmel tartott 
prezentációt

Faragó István, a Kemény-
fém Kft.-t képviselve, a „Köté-
szeti munkák – már a nyomó-
gépeken is” című előadásával

a nyomógépben történő bíge-
lés, ritzelés és perforálás lehe-
tőségére hívta fel a figyelmet. 

A szakmai előadások sorát
Erdély Zsolt, a Budapest Papír
Kft. ügyvezető igazgatójának
a „Papírválasztás – a végfel-
dolgozási szempontokra is 
figyelve” című prezentációja
zárta.

Az előadásokat követően 
a Hotel Nagyerdő éttermében
megtartott bankettvacsorán
kötetlen szakmai beszélgetés-
sel zárult a rendezvény első
napja.

Üzemlátogatás a Center-Print Nyomdában
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A pénteki üzemlátogatások-
ra külön busz vitte a résztve-
vőket elsőként a Center-Print
Nyomdába, majd a Nyomda-
Technika Kft.-nél és az Alföldi

Nyomda kötészetében tehet-
tek látogatást a résztvevők. 
A vendéglátást ezúton is 
köszönjük a házigazdáknak!

Az előadások hanganyaga
és a vetített prezentációk 
júniustól lesznek elérhetők 
a www.pnyme.hu
honlapunkon.

Üzemlátogatás a Nyomda-Technika Kft.-nél Üzemlátogatás az Alföldi Nyomdában
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A Konica Minolta, a Brother, a Dell, 
a Funkwerk, a Kyocera Mita és az Oki
nyomtatási felhő szövetséget (Cloud-Print-
ing-Allianz) alapított, amelynek az a célja,
hogy az okostelefonok és Tablet PC-ék
használói szinte bármelyik nyomtatón,
bármikor és bárhol nyomtathassanak. 
Az együttműködő nyomtatógyártók ezzel
elismerik azt a tényt, hogy ezek a mobil
eszközök egyre több üzleti funkciót 
vesznek át.

Az iPad, iPhone, Blackberry, Android és társai-
nak funkciói folyamatosan bővülnek, és ezeket

szinte már Notebook-pótló eszközként használ-
ják a mindennapi üzleti életben. Ehhez termé-
szetesen a nyomtatási opció is hozzá tartozik. 

A mobil nyomtatás az ingyenes „Cortado
Workplace” alkalmazásból (App), vezeték nélküli
hálózaton vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül
történhet. Amint a WLan-on vagy Blue tooth-
on keresztül elérhetővé válik egy nyomtató, és
az eszköz rendelkezik az App-pel, máris lehet
nyomtatni a dokumentumot. 

A nyomtatógyártók által alapított új szövet-
ség céljaihoz persze a WLan-router gyártóknak,
a szoftverfejlesztőknek, a mobil- és hot spot
szolgáltatóknak is nyitottan kell hozzáállniuk. 

Nyomtatógyártók nyomtatási felhő szövetséget alapítanak
MOBIL NYOMTATÁS OKOSTELEFONRÓL, PDA-RÓL ÉS TABLET PC-RőL

Két ismert név az újságnyomógép-gyártás
piacáról. Két olyan cég, amelyeknek tevé-
kenysége egy szűk piaci szegmensre korlá-
tozódik, most összeköti egymás sorsát. 
A svájci Wifag cég bejelentette, hogy 
megvásárolta a svéd Solna csoportot és 
a hongkongi Ekpac Graphics céget. A Solna
alapvetően az újság- és könyvnyomtatás
piacára gyártott egyszeres szélességű nyo-
mógépeiről ismert, jelenleg 20 főt 
foglalkoztat. 

A svéd gyártó megvásárlásával a Wifag ki akar-
ja bővíteni tekercsnyomógép kínálatát a BRIC
országokban (a BRIC mozaikszó: Brazília, Orosz-
ország, India és Kína angol nevének kezdőbetűi-
ből áll, ezeket az országokat azonos fejlődésű-
nek tekintik a közgazdaságtan egyes elemzői).
Ezekben az országokban még növekedés tapasz-
talható az újságnyomtatás területén. Az Ekpac
Graphics HK egy tizenkét fős cég, amely a saj-
tóközlemény szerint erős kereskedelmi kapcso-
latokkal rendelkezik Kínában, Délkelet-Ázsiá-
ban és a Közel-Keleten. 

A Solna az eladási számok alapján az egysze-
res szélességű újságnyomó gépek tekintetében

második a kínai piacon. A gépeket a jövőben,
az igények szerint, Kínában vagy a Wifag anya -
cégének, a Polytype-nak fribourgi üzemében fog-
ják gyártani. 

A Solna megtartja svédországi székhelyét, és
onnan szolgálja ki ügyfeleit a jövőben is. A Wifag–
Solna közös újságüzletágát Jörgen Karlsson, a Solna
korábbi tulajdonosa és elnöke vezeti. Munkáját
2011 áprilisában Peter Ruthnak, a Wifag-Poly -
type Csoport elnökének közvetlen irányítása
alatt kezdi meg.  

A Wifag 2011-ben megszüntette berni telep-
helyét, az ottani gyártóüzemet eladta a Mali
cégnek. Tevékenységét eredetileg csupán a meg-
lévő Wifag-ügyfelek kiszolgálására kívánta korlá-
tozni. Miután azonban egy Wifag OF 370 gyártó-
sort Indiába vitt, a gyártás újból beindult. A Basler
Zeitung tájékoztatása szerint a Wifagnak jelenleg
90 munkatársa van. 

Együttműködő partnerek bevonásán keresz-
tül más nagy újságnyomógép-gyártók is kiegé-
szítették portfóliójukat egyszerű, olcsó nyomó-
gépekkel: a Manroland a Tensorral, a KBA a The
Printers House (TPH) céggel dolgozik együtt.
A Goss már évek óta működtet egy gyártóüze-
met Sanghajban. 

Újságnyomógép-gyártók fúziója: a Wifag megveszi a Solnát
JÖRGEN KARLSSON, A SOLNA TULAJDONOSA ÁTVESZI AZ IRÁNYÍTÁST




