Flexóklisé-készítő berendezést telepített
a Sericol!
Szebeni Magdolna Veronika

Habár a Sericol Hungary Kft. már öt éve
forgalmaz flexó-UV-festékeket, egyéb
segédanyagokkal csak a közelmúltban
kezdett komolyabban foglalkozni. Ennek
első lépcsője a Fujifilm forradalmian új, vizes
kidolgozású flexókliséinek forgalmazása.

Összességében tehát az egyéb változatokkal szemben gyorsabb és pontosabb, valamint az előbbiekben részletezett egyéb jellemzőit tekintve (transzferálás, felbontás) is, a versenytársak előtt jár.
A Flenex nyomólemezek elérhetők analóg és digitális változatban, többféle vastagságban.

A Flenex FW vizes kidolgozásnak köszönhetően
egy rendkívül környezetbarát technológiát
képvisel, ami az innováció irányába mozduló
nyomdák egyik fő szempontja lehet eszközeik
és alapanyagaik kiválasztása során. A Flenex FW
lemez nagyon könnyen megszerethető, tekintve, hogy rövidebb kidolgozási idővel, magasabb
kopásállósággal és alacsony duzzadási hajlammal csökkenti a termelési költségeket, miközben
növeli a hatékonyságot és emeli a minőséget.
Mindezt az előállítási és karbantartási idők jelentős csökkenése mellett teszi.

TELEPÍTÉS…

ÖN TUDTA?
Flenex FW lemezek, a magas festékátadást a
flat-top-dot szerkezetű pontkidolgozás révén
érik el, ezzel lehetővé téve az akár 200 lpi vonalsűrűséget és a nagyon alacsony pontterülést.
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A győri flexószimpóziumot követően a Sericol
Hungary sikeres együttműködést írt alá egy jó
nevű, flexóklisét is készítő nyomdával, aki a Fuji
film Flenex FW nyomólemezét a termékportfóliójuk legújabb részévé tette, a flexólemez-megmunkáló berendezés telepítésével egyetemben.
Kopinski Róbert, a Sericol Hungary szervizvezető technikusa az alábbiakról számolt be: „Első
potenciális ügyfelünk már több mint két évtizede a flexó-előkészítésnek és -nyomtatásnak szenteli szakértelmét, és korábban találkozott is a vizes kidolgozású technológiával, de a folyamatok
kiforratlansága és meglehetősen koszos mivolta
miatt végül nem vette fel a portfóliójába.
Néhány hónappal ezelőtt egy Düsseldorfban
létrejött személyes demónap keretein belül si-

keresen demonstráltuk a Flenex termékcsalád
nagyszerűségét és a folyamatot, beleértve az ehhez használatos nyomólemez-kidolgozó gép hatékonyságát. Néhány héten belül döntés is született a termék és a gép gyártási folyamatukba való
integrációjáról.
Szerencsés adottság, hogy nem csak a készülék
gyártása köthető Luxemburghoz, de a helyi szervizegységeket támogató alkatrészellátás is itt történik. Cégünk vezetése a személyembe helyezett
bizalommal megszervezett egy kétnapos gyárlátogatást a gép pontos paramétereinek és telepítésének, valamint karbantartásának részleteivel. A
két nap alatt a gyártó rendkívül lelkiismeretesen
végigvezetett minden szükséges tudnivalón, és
ezzel a tudással a birtokomban rám is bízta a gép
egy héttel későbbi telepítését.
Maga a telepítés rendkívül flottul és gyorsan
megtörtént a Fujifilm által küldött vezető technikus felügyeletében, így vele együtt sok idő maradt a kalibrációs és ügyféltréninggel kapcsolatos
teendőkre.
Érdekes volt megfigyelni a cég többi alkalmazottjának a csodálatát, a folyamat gyorsaságát és
egyszerűségét látva.
Ügyfelünk a működő technológia birtokában
jelenlegi ügyfeleinek kiszolgálásán, valamint a
potenciális érdeklődők ellátásán dolgozik. Rövid távú tervei között szerepel a meglévő vizes
géppark bővítése, esetleg nagyobb változattal való cseréje.”
Jelenleg a rendszer tesztelési fázisban van.
MÚLTBÓL A JÖVŐBE,
EGYENR ANGÚ FÉLKÉNT…
A Sericol Hungary folyamatosan képezi technikusait, és arccal az új irányzatok felé néz, miközben mélyen gyökeredző alázattal igyekszik kiszolgálni a régi hagyománytisztelő nyomdák
szükségleteit is. A társaság a több mint 25 éves
tapasztalattal és ennek megfelelő hűséges vevőkörrel büszkélkedhető szerbiai Symbol Group
tagja, éppúgy, mint horvátországi és szlovéniai
társai. Tudása és ereje ebben az országokon átívelő, összeszokott, összetartó csapatmunkában
rejlik.
Ez a csoport a nehézségeket kihívásnak veszi,
Vevőinek minőségi megoldást igyekszik nyújta-

ni mind termékpalettájával, mind szervizszolgáltatásán keresztül.
Tudásának és szerteágazó lehetőségeinek ékes
bizonyítéka a fent említett flexótermékek bővítése és a közelmúltban levezényelt telepítés is.
TÁMOGATJUK A ZT,
AKI ERRE KÉR MINKET…
Támogatjuk azt, aki ezt kéri, illetve elfogadja tőlünk. Huszonöt évbe oly sok fér, a kezdetektől a
szakmában dolgozó kollégák mindenféle folyamattal, néha nyomdaipari szemmel nézve is extrémnek mondható megoldásokkal szembesültek már munkájuk során, mégis folyamatosan
fejlesztik magukat, mivel a technológia sem áll
meg és a vevőkör is vagy igényli az újítást, vagy
rákényszerül arra idővel. Ezeken a nehéznek tűnő változásokon is türelemmel, körültekintő figyelmességgel segítjük át partnereinket, mikor
hozzánk fordulnak segítségért. Sokszor egy parázs hangulatú szakmai megbeszélés fűti fel az
érdeklődést, máskor egy megnyugtató hangra és
egy kis eligazításra van szükség, hogy a másik oldalon megakadt folyamat továbblendüljön. Hiszünk a kommunikatív együttműködés teremtő
erejében!
Szeretünk kooperálni vevőinkkel, egyenrangú félként együttműködni és közösen haladni előre
nagyvonalú, de jól megtervezett, pontosan kidolgozott megoldásokkal. Erre képezzük technikusainkat is, ez irányba csábítják tapasztalt értékesítőink is haladni vágyó partnereinket.
Büszkék vagyunk hozzáértő támogatásunkra,
amit feszült, sűrű időszakokban is változatlanul
biztosítunk ügyfeleinknek. Mi sem prezentálja
jobban lelkesedésünk és hozzáértésünk, mint a
munka tömege. Március végén kollégáink Szlovéniában és Horvátországban telepítettek M & R
szita-, valamint Elitron vágóberendezéseket.
Áprilisban a Sericol Hungary vezető technikusa Horvátországba utazik kéthetes installálásra,
ahol egy – a régióban elsőként gyártásba állítandó – nagy teljesítményű, tekercses, digitális textilnyomtatót helyez üzembe, horvát kollégáink segítségével.
Mindeközben itthon és a környező országokban kiállításokon mutatjuk be termékeinket,
több országban is folyamatosan jelen vagyunk.
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