Lalaprint Digitális és Etikett Nyomda
ON-LINE CÍMKEGYÁRTÓ
Faludi Viktória

Kecskeméten nemrég kezdte meg termelését
a Lalaprint Nyomda. Címkék, társított
fóliák, öntapadó anyagok, on-line koronakezelése, nyomtatása, lakkozása, domborítása, aranyozása, kimetszése és ívre vágása
történhet a spanyol tekercsnyomó ofszet
gépsoron. A berendezés nemcsak hazánkban, Európában is egyedülálló előnyökkel
ruházza fel a céget.
Németh Lajos, a cég ügyvezetője régi ismerős.
Eddigi tevékenységéről és terveiről
kérdeztük.

hogy a hagyományos nyomdaiparban kétféle változás jelentkezik látványosan: a kis példányszámú
és változó adatokat tartalmazó nyomdatermékek
gyártását átveszik a digitális nyomdagépek. A másik
változás az, hogy a nagyobb példányszámú termékek

Németh Lajos
Közgazdász, két kislány édesapja, hobbija a lovaglás,
és a fallabda. 1993-ban került kapcsolatba a nyomdaiparral. „Akkoriban nem volt független előkészítő
stúdió Kecskeméten. A térségben mindig úttörők
voltunk valamilyen módon. Miénk volt az első 44-es
B1-es levilágító, nálunk valósult meg először a kétplatformos állományfogadás, az első 3530-as Xerox
is nálunk volt először.”

és csomagolóanyagok gyártását átveszik a tekercsnyomtató gépek. Egyre több csomagológép igényli
a tekercses címkekiszerelést, a nagyobb teljesítményű berendezéseknél ez az adagolási mód vált be,
ezt keresik a megrendelők. Több olyan ügyfelünk
is van, aki átállt a tekercsben kiszerelt címkék felhasználására.
A kiszemelt gép
Amikor elkezdtünk keresni olyan berendezést, amely
ezeknek az igényeknek leginkább megfelel, két hónap után bukkantunk rá a spanyol Rotatek berendezésre, a Prosystem Kft. segítségével. Az SG Transfinance finanszírozta és a Finance Contakt intézte
a kölcsönszerződést. A beruházás lebonyolítása az
elképzeléstől számítva egy évet vett igénybe.

Alkalmazkodva a piac igényeihez

A megrendelések

1994 óta vagyunk a nyomdaiparban, mint előkészítő stúdió. Két éve figyeltem fel arra a tendenciára,

Tisztában voltam azzal, hogy az induláskor nem
lesznek nagy példányszámú megrendeléseink, de
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ez remélhetően csak idő kérdése, hiszen a gép kapacitása tág lehetőségeket ad. Ez a berendezés egy
óra alatt harminc-negyvenezer címkét aranyozva,
stancolva gyárt le kedvezőbb áron, mint a hagyományos módszerrel dolgozó.

készítettünk próbagyártásokat, két és fél, három
hét alatt megtörtént a beüzemelés, apróbb alkatrészek cseréje után zavartalan a termelés.
Tények, számok
Kísért a múlt
Az előző cégben kilenc százalékos tulajdonnal rendelkeztem, amitől még a gondok előtt megváltam,
de még évek múltán is velem azonosítják a céget.
Ha mindenki normális minőségben, normális gépeken dolgozna az iparban, nekem esélyem sem lett
volna ezen a piacon.
Tervek
Azt tapasztaltam, hogy egyre több munkát visznek
külföldre, holott itthon is megvalósíthatók azok az
igények. A tízéves tapasztalat mellett a kapcsolati
tőkénk is sokat számít. A háromszáz milliós beruházás megtérülését három évre tervezzük.
Éles munkák
A Szentkirályi ásványvíz címkéje itt készül, de a levesporos zacskók és hagyományos címkék is készültek
nálunk. Egyelőre harminc-negyven cég munkáira

Műszakonként három-négy tonna legyártását tervezzük. A nagy csomagolóanyag-gyártó nyomdák
ötven fő feletti létszámban működnek, itt mindez
tizenöt fővel valósul meg, több jut bérre, fejlesztésre.
Unikum
A hagyománytól eltérően a társított fóliákat egy menetben nyomjuk. Tekercsről tekercsre, domborítva,
aranyozva.
Mivel a kapacitásunk még nincs kihasználva, az
átfutási határidők egy-két naposak, de a visszatérő
munkáknál konszignációs raktárként is működünk.
Remélem, hogy nemcsak divathóbort, hanem
egyre nagyobb szerepet kapnak az üvegek csomagolásában a sleewe-technológia. Egyelőre kevés ilyen
típusú megrendelésünk van, de a trend erre visz.
Trend
Reményeink szerint, az ásványvízpiac bővülésével
folyamatosan növekvő megrendelésekre számítunk.
A természeti adottságaink itt a Kárpát-medencében
hosszú távon jó lehetőségeket kínálnak. A magyar
ásványvíz-forgalmazók is egyre többet fognak eladni.
A jövő
A 44 cm-es pályaszélességű mostani berendezés
mellé jövőre az 52 cm-es pályaszélességű gépünk
már tervezés alatt áll. A szélesebb berendezés célgép lesz tekercses fólianyomtatáshoz, 300 m/s sebességgel, nyolc nyomóművel fogunk fóliát gyártani.
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