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VARGA-FLEXO KFT. BEMUTATÁSA
Jövőre 25 éves, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozásunk fő profilja a hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatását végző flexonyomógépek és a nyomtatott tekercsek továbbfeldolgozásához szükséges lamináló, tekercsvágó, ragasztóadagoló és kliséragasztó gépek gyártása. Budapesti központunk irányításával lengyeltóti üzemünkben több mint 200 gépet gyártottunk le.
A magyarországi hajlékonyfalú csomagolóanyagok jelentős részét Varga-gépeken nyomtatják,
laminálják és vágják. Vevőink megtalálhatók
Európán kívül is, például az USA-ban (Los Angeles), Oroszországban (Moszkva, Rosztov).
PRINT 4.0
A Print 4.0 a negyedik ipari forradalom nyomdaipari változata, melynek célkitűzése a gépek hálózatba történő összekötése és ennek segítségével
az emberi erőforrások minél nagyobb részben
történő kiváltása automatizált rendszerekkel.
Az automatizálás fejlődése hatékonyabb munkavégzést, folyamatos minőség-ellenőrzést és
pontosabb döntés-előkészítést tesz lehetővé kisebb létszámmal. A gépek egy szerveren keresz-

tül vagy akár közvetlenül egymásnak is képesek
átadni az információkat, melynek segítségével
automatikusan változtatható a gép paramétereinek beállítása.
A rendelkezésre álló adatok folyamatos gyűjtése és tárolása a jövőben nagyon fontos lesz, mert
a mesterséges intelligenciák fejlődésével ezeknek
az adatoknak a segítségével fogunk tudni öntanuló folyamatokat alkalmazni.
A Print 4.0 rendszerek lehetőségeiről és gyakorlati használatáról a PNYME Vándorgyűlésen
(Békéscsaba, 2017. június 15.) szeretnék tartani
egy bővebb előadást.
FLEXO INNOVÁCIÓS KL ASZTER
BEMUTATÁSA
A Flexo Innovációs Klasztert hat magyarországi
tulajdonú, dinamikusan fejlődő vállalkozás alapította, azzal a céllal, hogy teljes körű papír- és
műanyag alapú csomagolástechnikai megoldásokat nyújtson, főként gyorsan forgó fogyasztási
cikkeket előállító és forgalmazó partnerei számára. A Klaszter csomagolóeszköz-gyártásra specializálódott tagjai elsősorban a közös technológia,
a flexo nyomtatás terén képesek kihasználni az
együttműködést, melyhez a biztos műszaki hát-

Varga-Flexo Nyomatellenőrző asztal és Sleeve tartó kocsik
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A Cs+P szakmai napon elhangzott előadás kivonata
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teret és a folyamatos innovációt a Klaszteren belüli gépgyártás biztosítja.
A piaci igények állandó változása a tagokat
a flexo nyomtatáshoz kapcsolódó technológiák
töretlen megújítására és bővítésére ösztönzik. A
budapesti központ mellett hat különálló telephelyen folyik a gyártás, melyek a nyugati, déli

A Cs+P szakmai napon elhangzott előadás kivonata

és keleti határokhoz közel helyezkednek el, így
biztosítva minden irányba a gyors kiszolgálást.
A csoport árbevétele 2016-ban meghaladta a
20 000 000 eurót, amelynek jelentős része Magyarországon kívüli értékesítésből származott,
az alkalmazottak száma pedig elérte a 250 főt.
www.vargaflexo.hu
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