Va bene, va tutto bene...
a lombard oroszlán visszahív…
SZ A KM A I TA NULM Á N Y Ú T A KEMÉN YFÉM KF T. SZERV E ZÉ SÉBEN 2017. OK TÓBER 5 – 6.
Éri Ingrid
2014-ben egy csoport magyar nyomdásznak lehetősége nyílt mértékadó, nagy olasz nyomdák
és a Solema (www.solema.it), valamint az SCS
Automaberg (www.scsautomaberg.com) gépgyártó cégek meglátogatására. Az út egyértelműen sikeres volt, és rengeteg pozitív visszajelzést
kapott a szervező csapat: a PNYME és a Keményfém Kft.
A 2014-es sikeren és a nagy érdeklődésen felbuzdulva, valamint az észak-olasz gépgyártó cégek által példaértékű összefogással létrehozott
Paper Flow kiállítás (www.paperflow.eu) aktualitása okán meghirdetésre került két nagy olasz
nyomdaipari cégnél történő látogatással egybekötött szakmai út.
Az út első napján, 2017. október 5-én, csütörtökön érkeztünk az egyik legnagyobb olasz kötészeti szolgálatatásokat nyújtó cég, a Gruppo
Padovana székhelyére Padovába (www.gruppopadovana.it).
A több mint 30 éves múltra visszatekintő cég
tulajdonosai jogos büszkeséggel mutatták be cégüket a magyar látogatócsoportnak, és válaszoltak a feltett kérdéseinkre a bemutatót követően
és az üzemlátogatás során. A teljesség igénye nélkül néhány adat a cégről: a kb. 140 alkalmazott
az elmúlt évben mintegy tízmillió euró forgalmat tudhatott magáénak, átlag napi ötkamion
nyi papír feldolgozásával. A csúcsminőségű kötészeti szolgáltatásokat olyan illusztris ügyfelek
jegyzik, mint pl. a Ferrari csoport vagy a Fehér
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Ház egy Barack Obamáról szóló album megrendelésével.
Második állomásunk a komplex nyomdai
szolgáltatásokat nyújtó Grafica Veneta Spa volt
(www.graficaveneta.com). Az itt dolgozó 300 ember, az éves 70 millió euró forgalom több mint lenyűgöző a magyar nyomdaipar számadataihoz
szokott látogatónak. Hogyan lesz az északolasz
nyomda ügyfele Líbia 37 millió összpéldányszámú tankönyvrendeléssel, ezt nem tudhatjuk.
Milyen szép is lenne a magyar tankönyvpiacon
egy ilyen megrendelés!
Szintén tanulható, tanulandó az olasz vendéglátóinktól a környezettudatosságuk. A 100 000
m² napelem az üzemek tetején teljes mértékben
szén-dioxid-mentes energiatermelést tesz lehetővé, a nap segítségével nyert három megawatt
tiszta energiaforrás biztosítja a Grafica Veneta részére a működéshez szükséges energiát.

Az üzemcsarnokok természetes fényt beeresztő tetőablakai pedig szintén nem ördögtől vett
ötletek, a munkakörülményeket jelentősen komfortosabbá teszik, nem beszélve a megtakarítható világítási költségekről.
A két cégnél működés közben látott olasz
gyártmányú kötészeti gépek (Solema, SCS Automaberg) vendéglátóink gyártmányait dicsérik:

SCS Automaberg:
 DCH 200 – B2 stancológép,
 Easy Fly Pro – frontvágógép fülesborítós könyvekhez,
 Trim&Perf – vágó-/perforáló-/stancológép,
 2HCC-2HCR – sarokvágó, sarokgömbölyítő
gépek.

Solema cég gépei:
 szállítószalag-rendszerek,
 Fastbook könyvtestfelrakó,
 hűtőtornyok,
 Pluton oszlopozó.



SCS Automaberg gép:
 Easy Fly frontvágógép.
Összeségében ismét megállapítást nyert, hogy
bizony nem okosabbak a taljánok, mint a mi
szakembereink, csak használják az eszüket.
A látogatás második napján 2017. október
6-án, pénteken került sor a Paper Flow kiállítás
megtekintésére, amelyen a Solema, az SCS Auto
maberg, a Tecnomac és a Peroni cégek összefogva mutatták be papírfeldolgozó gép kínálatuk
újdonságait. A kiállított gépekről részletesebb
információ a rendezvény honlapján található
(www.paperflow.eu).
Rövid felsorolás, a teljesség igénye nélkül, a kiállított berendezésekről:
Solema:
 Mini Sol – oszlopozó gép,
 Fast Book – könyvtestberakó gép,
 Smartbox – dobozológép,
 Gandria & R-Feed – karton-, hullámkarton-feldolgozó (hossz-/keresztvágás/perforálás/bígelés) letekercselővel,
 Andax – rekeszték-összeállító gép.

Peroni Ruggero:
papírfeldolgozó gépek.
Tecnomac:
papírfeldolgozó gépek.



A kétnapos tanulmányút a festői szépségű Bergamo Città alta negyedének megtekintésével
zárult.
Köszönet a kedves ügyfeleknek, akik drága idejükből két napot olasz termelő- és gyártócégek
megismerésére szántak.
Kedves meglévő és leendő ügyfeleink, igyekszünk a jövőben is esélyt teremteni, hogy együttműködésünkből lehetőségek, a lehetőségekből
kézzelfogható megoldások születhessenek.
Az Önök eredményessége segítségünkkel tovább javítható, nyomdai szolgáltatásaik bővülése közvetlenül az Önök, tágabb értelemben
pedig a magyar nyomdaipar részére jelenthet
kínálatbővítést a mindannyiunk által szeretett
Gutenberg-galaxisban.

Forduljon hozzánk bizalommal! … Keményfém
Kft. 1991 óta az Önök szolgálatában.
(www.kemenyfem.hu)
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