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Az iparág egyik legkorszerűbb nyomda-
gépét állították üzembe az Állami Nyomdá-
ban, amely tovább erősíti a társaság vezető
szerepét a biztonsági nyomtatás terén.

Az Állami Nyomda Nyrt., folytatva az elmúlt év-
tized több milliárdos fejlesztéseit és beruházá-
sait, 2011. május 19-én üzembe állította Müller
Martini Concepta nyomógépét. A Magyarorszá-
gon, de még a régióban is egyedülálló nyolcszí-
nes nyomdagép jelentősen javítja a biztonsági
és üzleti nyomtatványok minőségét, és nagy-
mértékben bővíti a Társaság gyártási kapacitá-
sát. A több százmilliós beruházással az Állami
Nyomda kiemelkedő szakmai színvonalon képes
teljesíteni, a bankok, biztosítók üzleti nyom-
tatványai mellett, az egyik legjelentősebb ét-
kezési utalványforgalmazó egyre növekvő igé-
nyét is.

„Május számunkra nemcsak azért volt ki-
emelkedő, mert sikeres első negyedéves üzleti
jelentést tudtunk közreadni befektetőinknek,
hanem azért is, mert olyan nyomdagépet állí-
tottunk üzembe, amellyel sokkal magasabb szín-
vonalon vagyunk képesek a már létező ügyfél-

igényeket kiszolgálni, és ezzel a csúcstechnoló-
giával teret adunk az eddig lehetetlennek tűnő
megoldások teljesítésének is. Ugyanakkor meg-
győződésem, hogy az Állami Nyomda tapaszta-
latát a biztonságos gyártás és megszemélyesítés
területén nemcsak a nyomdaipari technológiák
segítségével, hanem számos más vezető techno-
lógia honosításával is kamatoztatni tudja. Ezért
a közeljövőben félmilliárd forintot is meghala-
dó informatikai fejlesztéseket hajtunk végre”
– mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda
Nyrt. vezérigazgatója.  

Az Állami Nyomda Müller Martini Concepta
tekercsofszet nyomógépe korszerű és magas színvo-
nalú technológia alkalmazásával prémium nyo-
matminőséget eredményez gazdaságos üzemel-
tetés mellett.

Technikai információk:
� Max. papírpálya-szélesség 520 mm.
� Max. nyomtatási szélesség 515 mm.
� 8 db 24”-os nedves-ofszet nyomómű.
� 7 + 1 szín kivételével bármilyen elő- hátoldal-

variáció kivitelezhető fordító keresztek alkal-
mazásával.



� Többmenetes nyomtatáshoz „passzerőr” elekt-
ronika (amennyiben a 8 nyomómű kevésnek
bizonyulna).

� 24”-os nyomtatási hosszúságból a nem hasz-
nos nyomtatási sáv (kanális) 6,35 mm.

� Elő- hátoldal UV-szárító (össz. 5 db szárító).
� CIP3 szoftver alkalmazás.
� Automata festékállítás.
� Automata regiszterállítás.
� Visszatérő munkákhoz gyártási adatok elmen-

tése (festékzóna-állítások, festékterhelések, szín-
sorrend, víz-festék egyensúly).

� Minden nyomómű hűtött festékhengerlánc-
cal van ellátva, a megfelelő és egyenletes nyo-
matminőség érdekében.

� Minden nyomóműben automata gumikendő-
mosó található, a kieső idők csökkentésére.

� Írisznyomtatás.
� Festékkeverő minden festékvályúban, az egyen-

letes és megbízható festékadagolás biztosítá-
sáért.

� Ink-jet feliratozó egység (két fejjel).
� Széllyukasztó egység, egy- vagy kétpályás gyár-

táshoz.
� 2 db 24”-os keresztperforáló henger, 2”-kénti

osztásokkal. A két henger egymástól függet-

lenül mozgatható, állítható.
� 6 db hosszperforáló, szakaszos hosszperforá-

lásra is beállítható.
� 3 db hosszvágó.
� 1 db duplakéses hosszkivágó egység.
� Kamerás pályamegfigyelő rendszer elő- és

hátoldalon regisztertartással. Ebből az előol-
dali a normál fénynél nem látható, de UV-su-
gárzás hatására világító festékeket is képes
megjeleníteni.

� Gyártott termékek (kész vagy félkész) kivitele
leporelló vagy tekercs.

� A leporellókirakó a hagyományos 4 db kira-
kóspirál helyett 8 db kirakóspirállal van fel-
szerelve, a tökéletes, törésmentes leporelló-
hajtás megvalósulásáért.

� Leporellóhajtás hosszúsága 6”–12” (a jelenlegi
nyomóműmérethez igazodva).

� Leporellókivitelnél a kirakóasztal képes a 90 g/m2

tömegű papír esetében a 7000 hajtás (12”) ki-
rakására, kezelésére.

� Alkalmazható papírtípusok: biztonsági, vegy-
kezelt, ofszet, lézer, mázolt, thermo, fólia.

� Alkalmazható papírvastagság: 40–170 g/ m2.
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