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Bár a nyomdászvilág már a közelg� dru-
pára készül, azért mi flexósok nem mehe-
tünk el amellett, hogy ne számoljunk be 
a 2011-es Labelexpóról.

Be kell vallanom, nekem ez az egyik kedvenc ki-
állításom mind a hangulat, mind a résztvev�k 
és nem utolsósorban a koncentrált látványossá-
gok miatt.

Beszéljünk egy kicsit a számokról: 550 kiállító, 
több mint 28 ezer látogató 118 országból, és ami 
a legfontosabb 18,6%-kal többen, mint 2009-
ben. Ez a magas érdekl�dés is mutatja, hogy a 
címkeipar továbbra is fejl�dik és van fejl�dési 
vágy a fl exóipar résztvev�iben.  

Az egyetlen negatívum, hogy a növekv� láto-
gatói érdekl�dés a hazai fl exónyomdákra nem 
volt jellemz�. Pedig ha nem is készül beruházás-
ra, kétévente azért érdemes megnézni merre tart 
a keskenypályás világ.

Egy-két éve még érdekl�déssel néztük az új pa-
vilonban zakatoló digitális gépeket, míg most, 
hogy stílusosan fogalmazzak, egy címkét sem le-
hetett leejteni a digitális bemutatók körül. A szer-
vez�k idén egy újdonsággal készültek. A digitális 
technológia iránt érdekl�d�knek egy éles mun-
ka nyomtatásával f�szerezett versenybemutatót 
szerveztek, ahol ugyanazt a terméket nyomtatták 
a három legnépszer�bb digitális technológiával.

A tintasugaras technológiát az EFI Jetrion rend-
szere képviselte a 4900 gépével, melyet in-line 
lézerstanca opcióval kínáltak. Újdonság volt a 
fehér fed�festékük és a gépekhez ajánlott work-
fl ow-rendszerük. Állításuk szerint az ipar legol-
csóbb nyomtatási költségeit kínálják, köszönhe-
t�en a hatalmas festékgyártási kapacitásuknak, 
nem beszélve a festékfelületek tartósságáról és 
hogy így nem igényelnek a nyomatok további fe-
lületkezelést.

A HP Indigo, mint a folyékony tóner nyom-
tatás képvisel�je, most is leny�göz� géppark-
kal volt jelen. Egy lépéssel a versenytársak el�tt 
járva, nem csak a nyomógépeken volt a f� hang-

Flexótrendek a Labelexpo tükrében
Szabó Szabolcs

súly, hanem egyenesen a felhasználási területek-
re irányították a fi gyelmét az érdekl�d�knek a 
digitális szupermarketben. Itt, a hagyományos 
címkék mellett, a háztartási, szépség- és gyógy-
szeripari termékeken kívül, boros- és egyéb ital-
címkéket mutattak be, és ezenfelül még perszo-
nalizálták is a termékeket az ügyfeleik által 
megküldött képekkel és üzenetekkel, amit a cég 
weboldalán keresztül lehetett feltölteni. 

Számomra a legérdekesebb újdonság a WS6600- 
as gépük volt, amivel egy menetben lehetett fe-
lületkezelni a nyomtatás el�tt az alapanyagot. Ez 
korábban csak különálló gépen volt lehetséges. 

Egyéb újdonság a háromszínes „klikk díj” ta-
karékos megoldás volt, ami kell� tapasztalat mel-
lett, ha el tudják dönteni mely munkánál, mely 
ügyfélnél alkalmazható, akkor igen el�nyös le-
het a felhasználóknak.      

Véleményem szerint, a legszélesebb nyomtatá-
si palettát láthattuk náluk, címke, hajlékonyfalú 
csomagolóanyag, zsugor, ROSO címkék (más né-
ven Sleeve-ek), és dobozt is nyomtattak partne-
reik, az ESKO prepress és az AB Graphic feldolgo-
zó gépeinek támogatásával.

A Xeikon a száraz tóner technológiájának leg-
újabb fejlesztés� 3500 gépével volt jelen, digitális-
ban igen meglep�, 508 mm széles gépével. Azon-
ban erre a szokatlan méretre rögtön magyarázatot 
is ad az új Varilane szoftverük, ami a különböz� 
méret�, gyártásra el�készített termékeket a lehet� 
legoptimálisabban osztja szét a pályán. 

A DCoat500 kiegészítés a dán GM céggel való 
kooperációban készült, er�s versenytársaként az 
AB Graphic Digiconjának. In-line vagy off-line 
használható UV-lakkozásra, laminálásra és félro-
tációs vagy rotációs stancolásra. 

Érdekes volt még a h�transzfer címkéjük, me-
lyet az Inmould címkékhez hasonlóan h�vel 
visznek fel a m�anyag palackokra, dobozokra. 
Ami nagy különbség, hogy míg az Inmouldnál 
a fröccsönt� üzem viszi fel a címkét, addig a Xeikon 
egy partnerükkel közösen dolgozik egy gépen, 
ami a felhasználónál viszi fel a h�transzfer cím-
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két. Így lehet�ség nyílik akár egy szupermarket-
ben a napi igényeknek, akcióknak megfelel�en 
címkézni a tároló dobozokat, kihasználva a digi-
tális technológiában rejl� üzleti lehet�ségeket.

Az új PE és termoanyag nyomtatására való tó-
nerükkel b�vítették a nyomtatható alapanyagok 
fajtáját. A kiállítás legfelkapottabb története pe-
dig az volt, amikor a cég egyik vezet�je az egyik 
bemutatón él�ben prezentálta az ehet� festék 
egészségre ártalmatlanságát.

Látható volt az élelmiszernyomtatásra alkalmas 
festékek el�térbe kerülése, hiszen szinte minden 
festékgyártó mutatott be élelmiszer nyomtatásá-
ra alkalmas UV-fl exó festéket.

E három technológiát megvizsgálva bizonyo-
san nehéz döntés a megfelel� digitális techno-
lógia kiválasztása. Véleményem szerint, a mai 
helyzetben elengedhetetlen, hogy a döntés el�tt 
átgondoljuk, mire van igazából szükségünk. Nem 
árt számba venni a feldolgozandó anyagok fajtá-
it, mennyiségeit és ezt az elvárt min�ségigények-
kel összevetni a puszta számok tükrében. Azaz, 
mennyibe kerül nekem egy termék legyártása.

A Xeikon még mindig alulmarad a HP-vel 
szemben a feldolgozható anyagok fajtáit nézve. 
Míg a nyomatok tartósságában el�bbre lépett. 
Egy kísérlet során ugyanazt a képet kinyomtat-
ták mind a három technológiával, és 800 óra 
direkt napsugárzásnak tették ki, majd megvizs-
gálták az eredményeket. A nyomatokon mérhe-
t� Delta E eltérés egyértelm�en a száraz tóner 
technológiának kedvez. Ha valakinek a termékei 
akár 90 napos kültéri felhasználásra is kerülnek, 
a száraz tóner technológia a legjobb választás.

Míg az inkjet technológia min�sége ugyan 
még jó pár évig nem fogja megközelíteni a nagy 
versenytársakét, a rendszer m�ködési költségei 
igen alacsonyak. Arról nem is beszélve, hogy a 
többi digitális szolgáltatóval ellentétben nem 
használnak klikk díj rendszert. Ez is kecsegte-
t� alternatíva lehet, ha szemet tudunk hunyni 
a gyengébb min�ség felett. Igen, sajnos az ár is 
lehet szempont.

Azt már láthattuk, hogy a kis példányszámú 
termékek gazdaságos gyártására igen nagy harc 
alakult ki a piacon, ám idén alulról is elkezdték a 
kisebb gépek gyártói támadni a nagyokat.

A memjet vizes inkjet gépek közül két gyártó 
emelkedett ki a kiállítók közül, az egyik a magyar 
fejlesztés� Speedstar 3000-es gépe tekercsr�l te-
kercsre nyomtatással és az ausztrál Rapid cég X1 
és X2 gépe. A Speedstar 3000-es teljesítménye és 

felhasználási területe szinte pontosan megegye-
zik az X1-es modellel, míg az ausztrál egy nagyon 
érdekes megoldást mutatott be, ami egy kicsi má-
sa a nagyobb digitális feldolgozó gépek félrotációs 
stanca megoldásának, amit egyébként egy angol 
gyártó, a K2 szállít be a gyártónak.

A termékek nyomatmin�sége elfogadható, bár 
az ipari gyártásnak vannak még hátrányai. Pél-
dául a Rapidnál kétszer jártam, és nem tudtam 
olyan id�pontot találni, amikor ne kellett volna 
a pálya széttépésével az inkjet fejeket tisztítani.       

Emellett a sok digitális újdonság mellett 
már-már azt gondolhatjuk, hogy a fl exó területén 
nem történt semmi újdonság, de megnyugtatásul 
mondom, hogy a hagyományos fl exógyártók is 
felvették a keszty�t a digitális kihívókkal szem-
ben.

Ami az els� körbejárásomkor szembet�nt, hogy 
egyre több gépgyártó dolgozik az ESCO-val és meg 
is szerezte a cég igazolását hozzá. A HD Flexo 2.0 
magasabb min�séget produkál el�deinél, különö-
sen a világos árnyalatok átmeneteinél, egészen a 
nulláig. Stabil a középárnyalatoknál, és magas den-
zitást ígér a sötét árnyalatoknál is.  

A következ�kben a f�bb fl exógyártók újdonsá-
gait mutatnám be, a teljesség igénye nélkül.

Az Edale az új FL350-es szervovezérelt gépével 
csatlakozott a digitális technika kihívóihoz, az 
autoregiszter, a színmenedzsment és a gyors át-
állás mind a hatékony kis példányszámú nyom-
tatás irányába mutat.

A Gallusnál felismerték, hogy a m�anyag slee-
ve-ek igen költségesek tudnak lenni az id� eltel-
tével, ezért az új 430 EM S gépüket alumínium 
sleeve-ekkel szerelték fel, melyek élettartama 
többszöröse a m�anyagnak. Ezt egyébként a Roto-
metrics is felismerte, �k könny� acél sleeve-hen-
gereket mutattak be a vásáron, ami még hosszabb 
élettartamot biztosít a sleeve-felhasználóknak.

Egy egészen meglep� fejlesztés a fagyasztott 
stanca állomásuk volt, amelyet az Avery Denis-
son céggel közösen állítottak ki. Ezzel a delam-
relam megoldással a stancolás során nem érint-
jük a hordozót, így akár 12 my-os hordozóval is 
tud dolgozni a gép. Arra a kérdésre nem kaptam 
választ, hogy ez a bonyolult stancolási megoldás 
mennyire veti vissza a gyártási sebességet.

A Nilpeter az FB-3300 S szervovezérlés� gépé-
vel debütált két kiemelend� fejlesztéssel.

Az egyik a Cleaninking rendszer, ami egy fé-
lig zárt kamrarákeles rendszer. Azért félig zárt, 
mert alkalmas festékpumpás rendszerrel dolgoz-
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ni nagy példányszámok esetén, de kis példány-
számoknál festékpumpa nélkül is használható. 
A rendszer eltömíthet� és a benne lév� festéket 
kés�bbi nyomtatásnál is felhasználhatjuk.

A másik fejlesztés a revolveres stanca állomás, 
amit sajnos nem láttam m�ködés közben. De 
annyit megtudtam róla, hogy amíg egy munkát 
stancolunk, addig a következ� mágneshengert 
erre az egységre felhelyezhetjük, és akár egy perc 
alatt cserélhetjük átállásnál.

Ezen a Labelexpón sokszor elhangzott, hogy 
már nem a digitális versenyzik a fl exóval, hanem 
fordítva. Ebben van némi igazság, de én úgy gon-
dolom, hogy a megfelel� nyomtatási technoló-
gia kiválasztása függ a küls� körülményekt�l is 
és a nyomda várható megrendelési állományai-
tól is. Nem kell a fl exótechnológiát félteni.

A korábbi Labelexpókon az volt a kérdés, hogy 
van-e szervo a gépen vagy sem, míg most egyre 
inkább az a kérdés, hogy mire tudom használ-
ni a szervogépem, hogyan tudok profi tálni vele.

A Mark Andy a mostani fejlesztéseit megel�-
z�en csinált egy kutatást ügyfelei és potenciális 
ügyfelei körében, melyben azokat a legéget�bb 
kérdéseket szerették volna megtudni, ami az ügy-
feleket foglalkoztatja..

Egy mindennapi felhasználó jobb nyomtatási 
min�séget szeretne, aggódik a folyamatosan nö-
vekv� alapanyagárak miatt, ügyfelei nyomás alatt 
tartják az állandó áralkukkal, mindemellett egyre 
csökkennek a példányszámok és nem utolsósor-
ban nagyon nehéz megfelel� gépkezel�t találni. 

Nagyon tanulságos volt látni, hogy a legtöbb 
problémára közvetlenül nem jelentett megol-
dást a szervovezérelt gép. Gondolok itt a tapasz-
talt gépmesterek hiányára. A megoldás a rövid-
pályás, gyors átállítású gépekben rejlik, könnyen 
tanulható, egyszer� kezel�felülettel. 

A következ� gépek gyártói mind a kis példány-
számok gazdaságos gyártására mutattak lehetsé-
ges alternatívákat, mutatva, hogy ezen a területen 
igazán éles a verseny a legmagasabb nyereséggel 
kecsegtet� fejlesztések között, legyen az fl exó 
vagy digitális.

A korábbi gyors átállású fl ower rendszeren 
felül a Nouva Gidue egy új denzitométeres re-
giszter- és nyomtatás-ellen�rz� rendszert muta-
tott be a gyors és magas min�ség� nyomatbeállí-
tás el�segítéséhez.

Egy nagyon ötletes újdonság a Snowball mát-
rix feltekercsel� rendszer, ami a tekercs növeke-
désével a mátrix tekercs tengelyét folyamatosan 

arrébb viszi, mindig ugyanolyan szöget biztosít-
va a nyomat és a mátrix között.

A Mark Andy a Performance család legújabb tag-
ját mutatta be, a mechanikus P3 gépet, ami a mecha-
nikus hajtás ellenére a P5 és P7 szervós gépek szinte 
minden el�nyét élvezi a kis példányszámok gazda-
ságos nyomtatása területén, gondolok itt az extrém 
rövid pályára és a gyors, szerszám nélküli átállásokra. 
Ha az alapanyag vastagsága nem változik, akkor 
mindenfajta beállítás nélkül betehetjük az új hen-
gereket, és nyomtathatjuk az új munkát azonnal, bi-
zonyítva hogy nem feltétlenül a szervo az üdvözít� 
megoldás minden esetben.

A standon egy él� bemutató során egy szervove-
zérlés� P5 gépet mutattak be, amire, a címkenyo-
mó gépekkel ellentétben, nem szereltek fel stan-
caegységet. Ez a megoldás egy újabb alternatíva 
a gazdaságos kis példányszám nyomtatásra olyan 
nyomdáknak, akik rendelkeznek újra regiszteres 
stanca géppel, legyen az egy különálló stanca gép 
vagy a meglév� HP kiegészítéseként használt AB 
Graphic Digicon címkefeldolgozó gép.

Ezen a gépen egymás után lehet nyomtatni a 
munkákat gyors átállás mellett és minden továb-
bi feldolgozást a Digicon gépen el lehet végezni.

Ez egy újabb szelet a kis példányszámú tortá-
ból. Hiszen van olyan terület, ami már-már di-
gitális megoldást kíván, de a keskenyebb pálya, 
a kis kerület� nyomóhenger összességében ol-
csóbb gyártást tesz lehet�vé, mint a digitális 
nyomtatás. A vízválasztó kb. 250–400 nyomott 
méter, 150 mm-es pályaszélességnél, 140 mm-es 
és 254 mm-es kerület� hengerek között.

Az OMET teljes X-széria bemutatójából a leg-
újabb X4 gépet tudnám kiemelni, hasonló meg-
oldásokkal, mint az el�bb bemutatott gépek, 
úgymint a rövid pálya két nyomóm� között, kis 
kerület� nyomóhenger. 

Ezenkívül egy új megoldást mutattak be a re-
giszterbeállításra és nyomtatás közbeni ellen-
�rzésre, a korábbi egykamerás rendszert, ami a 
pálya végén ellen�rizte a nyomatot, továbbfej-
lesztették. Az új Vision-2 rendszer kamerás rend-
szert alkalmaz minden nyomóm�vön.

A nyomtatás végén, legyen az digitális vagy 
fl exó, jön a címkefeldolgozás, áttekercselés.  A ko-
rábbi évekhez képest rengeteg gyártónál láttam 
digitális piacra szánt feldolgozó gépeket, bár a 
nagy gyártók elég szorosan együttm�ködnek az 
angol AB Graphic-kal vagy a dán GM-mel, úgy 
t�nik, mindenki lát potenciált ezen a speciális 
technológiát igényl� feldolgozó területen.
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Sok helyen lehetett látni lézeres stanca megol-
dást. A rendszer sebessége, ha egy lézerfejjel ren-
delkezik, akkor elég lassú, 15–35 m/perc között 
változtak. Pár gyártónak volt kétfejes megoldása 
is, amit már be lehet állítani a termelésbe, bár a 
beruházás ára meggondolandó, hiszen a festék 
és a papír megégetését a széleken még mindig 
nem tudták kiküszöbölni, így számos munká-
ra alkalmatlanok a lézeres stanca gépek, még az 
igen magas beruházási költségek ellenére is.

A fl exómunkák feldolgozásánál egy általános 
trend volt megfi gyelhet�, hogy szinte minden 
áttekercsel� gyártó mutatott be nyomatellen�r-
z� rendszert. Legyen az saját fejlesztés� vagy egy 
partner rendszere.

Szerintem, ez egy fontos jel számunkra. Egy-
re több megrendel� kiélezett a hibátlan szállítás-
ra, és könyörtelenül reklamálnak, ha nem meg-
felel� árut kapnak. A legolcsóbb rendszerek már 
kevesebb mint 20 ezer eurótól elérhet�ek, így 
érdemes nem beruházásként tekinteni az ilyen 
kiegészít�kre, hanem egyfajta biztosításként. 

Ha nyomdánkban sok nagy érték� munka van, 
és húsba vágó lehet egy nagyobb reklamáció, ak-
kor érdemes elgondolkozni egy ilyen rendszeren.

Összefoglalásként azt mondhatom, hogy ez a 
vásár érdekes kihívásokkal szembesítette a fl exó-

nyomdákat. A magyar és külföldi ügyfelekkel 
való beszélgetések során úgy láttam, hogy a 
meglév� technológiák kiváltása egy újabb, gaz-
daságosabb technológiával már-már létkérdés 
egy-egy cégnél.

A fejtörés, hogy melyik irányba menjen a cég, 
pedig egy komolyabb pénzügyi el�készítést igé-
nyel. Sok külföldi, f�ként orosz ügyfelet láttam 
rohangálni a digitális és a fl exós beszállítók kö-
zött, teljesen döntésképtelenül.

Úgy látom, hogy a digitális és fl exós beszál-
lítóknak szorosabban kellene együttm�ködni-
ük, és nemcsak technológiai kérdéseket, hanem 
a beruházás lehetséges megtérülését is alapo-
san át kellene beszélniük a gyártandó termékek 
tükrében, ezenfelül ügyfelünk termékének si-
kerét is érdemes segíteni potenciális üzleti meg-
oldásokkal, hogy mindenképpen jó döntést hoz-
zon az ügyfél. Hiszen, ha az ügyfél jó és sikeres 
döntést hoz, akkor hamarabb lesz helye a koráb-
bi üzletet esetleg elveszít� technológia beszállí-
tójának is. De ha nem hoz jó döntést, akkor… 

A Labelexpo világkörüli turnéjának következ� 
európai látogatása 2013-ban lesz, remélem, Önök 
sem fogják kihagy ni a szakma legfontosabb kiál-
lítását.

Könyvajánló

Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban

Február 20-ától kapható a nyomdaipar számára készített ter-
mékdíjas kézikönyv „Bartos Gyula–Borsányi-Bognár Levente: 
Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban” címmel. 

A könyv igyekszik a csomagolóanyagokra és reklámhordozó 
papírokra vonatkozó termékdíjas szabályozás gyakorlati alkal-
mazása során felmerül� kérdésekre választ adni. Megtalálható 
benne a hatályos jogszabályok szövege, valamint a bevalláshoz 
és nyilvántartáshoz szükséges fontosabb iratminták. 

A könyv ára:
tagoknak els� példány INGYENES,
tagoknak további példányok – 4250 Ft + áfa/példány,
nem tagoknak – 7560 Ft + áfa/példány.

A könyv kizárólag a Szövetség terjesztésében kapható. A példányok megrendelhet�k az 
offi ce@fedprint.hu e-mail címen. Megrendelés esetén személyesen átvehet� a Szövetség 
irodájában (1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.), telefonon egyeztetett id�pontban, 
vagy postai úton megküldjük a postaköltség felszámolásával.


