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Lépéselőnyben
DUPLO A DIGITÁLIS NYOMATFELDOLGOZÁSBAN

Határ Attila

Nyomtatni ma már mindenütt tudnak, ám 
a kötészethez kevesen értenek. Kevés időt, 
energiát és gépi hátteret biztosítanak a cégek 
ehhez a munkafázishoz, amelyet a nyomda-
ipar leggyengébb láncszemének, 
de legnagyobb tartalékának is tekint 
Solymos Zoltán, a Duplo révén ismertté
vált PC Studio 2000 Kft. igazgatója.

A digitális nyomtatás térhódítására a Duplo rea-
gált elsőként az új igényeket kielégítő kötészeti
gépeinek kifejlesztésével. Az on-line, off-line és
near-line csatlakoztatható berendezések jól il-
leszkednek a digitális nyomdák gépsoraiba. Kifej-
lesztésüknél figyelembe vették a megváltozott
körülményeket és vevői elvárásokat. Rugalmas
és gyors munkavégzést tesznek lehetővé kiváló
minőségben. Megbízhatóságuk legendás, amit
a Magyarországon üzembe helyezett nagyszámú
berendezés népszerűsége is bizonyít.

A 2004-es év folyamán bevezetett új vállalatirá-
nyítási és informatikai rendszer a biztosítéka
annak, hogy azonnal reagálhassanak minden
felmerülő problémára. A hatmilliós informatikai
beruházást az tette indokolttá, hogy ugyan már
korábban is minden egyes tevékenységhez számí-
tógépes hátteret biztosítottak, ám a modulok
többsége nem volt átjárható, s ez a döntésekhez
szükséges információk áramlását lelassította.
Továbbá indokolta a fejlesztést az is, hogy a part-
nereknél a gyors, szinte azonnali reagálás szüksé-
ges egy beruházás vagy javítás esetén. „A megren-
delő nem várhat hosszú ideig a hiba elhárítására.”
A cégvezetés most az új rendszernek köszönhető-
en naprakész nem csupán a cash-flow, de a raktár-
készlet, a rendelésállomány vagy akár a szerviz-
hívások terén is. Igaz, a több szerver, s egy ideig
a kettős adminisztráció a bevezetés hónapjaiban
többletmunkát igényelt az itt dolgozóktól, de ma
már ennek inkább csak előnyeit élvezik mind
a partnerek, mind a PC Studio munkatársai.

További változás a cégnél, hogy idén a már
évek óta Duplo néven futó Powis Parker gépeket
újra saját márkanevükön forgalmazzák. Mind-
emellett azokban a szegmensegekben, amelyben
a Duplo nem konkurens, új partnerekkel profilt
bővítettek: a vecsési telephelyű cég együttmű-
ködési megállapodást kötött a kanadai Graphic
Whizarddal és a svájci Foldmasterrel is. Az előb-

Névjegy

Solymos Zoltán a Diósgyőri Gimnáziumot követően a Mű-
szaki Egyetem gépészmérnöki karán tanult, operáció-
kutatás volt a szakdolgozati témája, a hazai informatika
széles körű elterjedésének kezdetén miskolci vállalatoknál,
a Drótműveknél, majd a Vegytervnél az első hálózat-
építők közé tartozott. Saját vállalkozásba jó tizenöt éve
kezdett. Felismerve a fehér foltot a nyomdák kötészeti-
gép-ellátása terén, kötészeti gépek és berendezések for-
galmazásával kezdett el foglalkozni. Cégük 1992-től hi-
vatalos magyarországi disztribútora a Duplónak, első
sikereiket a DP–4030-as Duprinterrel aratták. A korábbi
Duplo összehordó és irkakészítő rendszerek, valamint
a System 4000 forgalmazásával a vertikális rendszerű
összehordók és kötészeti eszközök terén is piacvezetőkké
váltak. Partnerei több száz nyomdának, felsőoktatási
és egészségügyi intézménynek, a különböző minisztériu-
moknak, s az ezekhez tartozó hivataloknak, közhasznú
társaságoknak.

Duplo Duetto rendszer kéttornyos kiépítésben
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binek sorszámozó-, riccelő-, bígelő-, valamint
perforáló gépei, míg az utóbbinak hajtogató gépei
elérhetőek a PC Studio 2000 Kft. által.

Újdonság a Duplo Duetto rendszer. A rendszer
alapeleme a System 5000, kiegészítve a DSF 2000
szekvenciális összehordóval. Ez a világon elsőként
bevezetett, kimondottan digitális nyomdák szá-
mára kifejlesztett kötészeti megoldás. Ma már hét
rendszer működik Magyarországon, két rendszer
gyakorlatilag napi huszonnégy órában termel.
Minden berendezéshez magyar nyelvű kéziköny-
vet biztosítanak.

Idén kerül bevezetésre a Duplo háromkéses vá-
gógépe, ami a régi rendszerekhez is adaptálható
lesz. Szintén újdonság a DC 645 digitális nyoma-
tok ívenkénti vágására és bígelésére kifejlesztett
berendezés, kimondottan digitális nyomatok fel-
dolgozására.

A PC Studio 2000 Kft. kétszázötvenmilliós saját
raktárkészlettel rendelkezik, hogy a megrende-
léseket azonnal teljesíteni tudja. 

A Duplo digitális sokszorosítói is egyre több di-
gitális és hagyományos nyomdában kerülnek
a gyártósorba. Hasznos kiegészítői bármely nyom-
dagépnek, ha szórólapok vagy belívek gyors és
gazdaságos előállításáról van szó. Számítógépre
csatlakoztathatóak, így a Duprinter alkalmazása
rugalmas felhasználást tesz lehetővé. Legendásan
megbízhatóak, köszönhetően egyedülálló robosz-
tus mechanikai felépítésüknek, amin látszik, hogy
a Duplo továbbra is elsőrendű szempontnak te-
kinti a vevői igényeket, és nem enged a sajnos
egyre jobban terjedő trendnek, ami divatos for-

matervezésű, de rövid élettartamú berendezé-
sek gyártásában nyilvánul meg. 

A cég vezetése rendkívül nagy hangsúlyt fordít
a berendezések folyamatos karbantartására, szervi-
zelésére. A szervizcsapatot a Duplo International
szakemberei folyamatosan képzik, rendelkeznek
a szükséges gyártási és gyári dokumentációkkal,
szervizkönyvekkel. Speciális igényeknek megfe-
lelő karbantartási szerződéseket biztosítanak
a nyomdák számára. A PC Studio 7/24 órás hot-
line segítségnyújtást is kínál ügyfeleinek. Az üzem-
be helyezéseket, betanításokat, karbantartásokat
és hibaelhárításokat minden esetben a PC Studio
2000 Kft. képzett szakemberei végzik. Alkatrész-
bázisuk százmillió forint értékű, így a javításokhoz
szükséges alkatrészekre a hibaelhárítás során nem
kell várni. A nyomdaipari szektorban egyáltalán
nem jellemző, hogy a Duplo-berendezésekre ti-
zennyolc hónap garanciát biztosítanak. Újonnan
forgalmazott termékeivel, mint a sorszámozó-,
riccelő-, bígelő-, perforáló, illetve hajtogató gé-
pek pedig a vállalkozások, s velük együtt a hazai
digitális nyomdák jó része is megtarthatja, sőt
megerősítheti pozícióját.

Duplo DocuCutter DC 545HCX 
digitális nyomatfeldolgozó berendezés
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