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Technológiai fejlesztés 
az STI Petőfi Nyomda Kft.-nél

Az STI Petőfi Nyomda Kft. március 9-én
mutatta be a MAG Zrt. által felügyelt és az
Európai Unió által támogatott GOP-2009-
2.1.1/C pályázat eredményeként megvaló-
sult gépberuházásait. 

A német tulajdonban lévő kecskeméti nyomda
árbevétele évente 10–15%-kal növekszik, kö-
szönhetően az előre gondosan megtervezett,
eredményes külpiaci értékesítési stratégiának
és a folyamatos beruházásoknak.

Az STI-csoport által 2007-ben felvásárolt vál-
lalat fő profilja a hajtogatott karton-, illetve hul-
lámkarton-dobozok és tekercses öntapadó cím-
kék gyártása. Az új nyomdagépek munkába
állásával húsz százalékkal növekedik a csoport
magyarországi gyárának gyártási kapacitása.
Erre azért van szükség, mert a piaci verseny ki-
élezett, és a vevők csak a magas minőségben,
hibátlan színekkel legyártott, kifogástalan ter-
mékeket veszik át. Az új gépek segítségével azt a
nemzetgazdaságban szinte egyedülálló fejlő-
dést, amit az STI-csoport produkált az évek so-

rán, a jövőben is folytatni tudja a kecskeméti
gyártóegység.

A KBA-típusú hétszínes, duplalakkozó műves,
UV-szárító technológiával, minőség-ellenőrző
és automata logisztikai kiszerelő rendszerrel
ellátott nyomógép Közép-Európában egyedül-
álló technológiával felruházott gép. Különle-
gessége az automata logisztikai és minőség-
ellenőrző rendszerben rejlik. Az óránkénti 15 ezer
ív gyártási sebességnél a minőség-ellenőrző be-
rendezés minden egyes ívet lefényképez, ame-
lyet a hibák teljes körű kiküszöbölésének érde-
kében összehasonlít az etalonnal. A beépített
logisztikai berendezés segítségével a gépen em-
beri kéz érintése nélkül megy végbe a kiszerelés.
A másik gép, a szintén KBA-típusú, UV-techno-
lógia nélküli, hat szín plusz lakkos ofszetgép
minőség-ellenőrzés és logisztikai kiszerelés tük-
rében hétszínes társához hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkezik.

Az STI Petőfi Nyomda Kft. a jelen projekt kereté-
ben egy több lépcsőben zajló technológiai kor-
szerűsítést hajtott végre. A projekt célja, a cég
által előállított termékek magas minőségének
megőrzése és továbbfejlesztése mellett, a jelen-
legi termékek mennyiségének növelése a meg-
rendelői igények kielégítése céljából.  Ennek ér-
dekében a nyomda új technológiát képviselő
nyomógépeket vásárolt.




