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A Cypress Nyomdai Szolgáltató Kft. Buda-
pesten, egy irodaház első emeletén talál-
ható. Folytonos fejlődésüknek köszönhető-
en lassan kinövik a telephelyet. Ónodi
Róbert ügyvezető úrral beszélgettem 
a legújabb beruházásukról, egy Canon
imagePress C7000VP típusú digitális
nyomdagépről.

– Bemutatná az új gépüket?
– Ez a gép a Canon jelenlegi csúcsmodellje. Ma-
gyarországon nálunk került elsőként beüzeme-
lésre. Elmondhatjuk, hogy egy minden részle-
tében profi, csúcsminőségű gépet vásároltunk.
Fontos szempont volt, hogy ezzel a géppel kivá-
ló minőségben tudunk ofszetpapírokat is nyom-
tatni, akár 300 g/m2 fajsúlyú (grammtömegű)
nyomathordozókra is. A nyomatok minősége
pedig vetekszik az ofszetnyomtatáséval. Het-
ven oldal/perces precíz kétoldalas nyomtatásra
képes, a felbontása valós 1200 dpi, 256 színár-
nyalattal, ami kiemelkedő képminőséget bizto-
sít. Olajmentes fixálási rendszerrel rendelkezik,
ami a leginkább megközelíti az ofszetnyoma -

tok minőségét, megjelenését, a nyomathordo-
zónak leginkább megfelelő felületi fénnyel.

– Nyomógépeik nagyobb része Xerox márkájú.
Miért esett a választásuk egy Canon-gépre, 
és éppen erre a típusra?
– Természetesen felmértük a lehetőségeket, és
több gép közül válogattunk, megnéztünk Xerox-
gépeket is. Ami nálunk szóba jöhetett, az a Xerox
DocuColor 8000 AP, valamint a Xerox iGen3
nyomógépe. A két gép között hatalmas kapaci-
tásbeli különbség van. Mi egy olyan gépet ke-
restünk, amely termelékenységben e közé a két
gép közé esik. A Canon felé billentette a döntés
mérlegét az ofszetpapírok kezelhetősége és a fi-
xálási rendszer. Figyelembe kellett vennünk a
gépek árát is, nem utolsósorban pedig a hely
szűke is belejátszott, hiszen egy adott méretnél
nem vásárolhattunk nagyobb gépet. Hozzá kell
tennem azonban, hogy a meglévő Xerox-gépe-
inkkel is tökéletesen elégedettek vagyunk, mind
a minőségükkel, mind a szervizháttérrel. Na-
gyon jó a kapcsolatunk a Xerox Magyarország-
gal is, nem véletlenül kaptuk meg tőlük 2007
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júniusában a Xerox hosszú távú együttműkö-
dési díját, amire nagyon büszkék vagyunk.

– Nem régóta üzemel önöknél ez a gép. 
Milyenek az első tapasztalatok?
– A gépet néhány hete telepítették, s a legtöbb
nyomatot már ezen gyártjuk. Több olyan lehe-
tőséget is kiaknáztunk, amit idáig nem tudtunk,
de ezzel a géppel sikerült megvalósítani. Foko-
zatosan, lépésekben haladunk előre, és építjük
fel a piacot is erre a gépre. Eddig csak pozitív
dolgokat tapasztaltunk. Ha a kezdeteknél vol-
tak is apró, közvetlenül a beüzemeltetés utáni
nehézségek, azok megoldásában a Canon Ma-
gyarország abszolút partner volt. Vásárlás előtt
volt alkalmunk megnézni egy ilyen gépet Auszt-
riában, ahol tesztelhettük is. Ez a gép több mint
egy éve üzemel ott, szinte maximális leterhelt-
séggel, több millió legyártott nyomattal. Ké-
nyes grafikai elemekkel ellátott nyomatokat
készítettünk, és az eredmény meggyőző volt.
Mivel ez a gép az első ilyen Magyarországon,ezért
adja magát, hogy ez a nyomógép a Canonnak
is egy referenciagép. Természetesen nagyon örü-
lünk, hogy mi lehetünk az elsők, akik ezt a be-
rendezést üzemeltetik.

– Mely megrendelőket és nyomdatermékeket 
céloznak meg ezzel a géppel?
– Első körben igyekszünk a meglévő partnere-
inket tájékoztatni, őket is iparágakra bontva, vizs-
gálva. Egy digitális nyomda esetében ez több
száz üzletfelet jelenthet, hiszen az is a megren-
delőnk, aki évente kétszer névjegykártyát ren-
del tőlünk. Az ofszetpapír kiváló nyomtatható-
sága miatt ez a piac eléggé kitágul. Egy olyan
stratégiát követünk, amit már most is alkalma-

zunk, célirányosan felkutatjuk a partnereinknél,
hogy ezzel a géppel mely termékeiket tudjuk
a legjobb minőségben a leggazdaságosabban le-
gyártani a számukra.

– Mennyire fontos cégük életében a tudatos 
fejlesztés, modernizálás? Kapacitásbővítés vagy
minőségi cserék a jellemzőek?
– Jelenleg a kötészetünkön kapacitásnövelési
fejlesztéseink vannak. Ha a nyomtatást nézzük,
ott pedig elsősorban minőségi fejlesztéseket al-
kalmaztunk, ami azért általában kapacitásnö-
vekedést is hoz magával. De bármilyen gépet is
veszünk, nagyon fontos, hogy megfelelő szer-
vizháttér legyen. Egy digitális nyomdánál nem
telhet el pár óránál több egy-egy javítási feladat
megoldásához.

– A  jövőre nézve milyen fejlesztési terveik 
vannak?
– Az idei év fejlesztések szempontjából elég erős
volt. Vásároltunk egy fekete-fehér Xerox-gépet,
a kötészetünkre egy precíziós vágógépet, egy
Duplo-berendezést, valamint nemrég a Canon-
gépet. Inkább úgy mondanám, hogy az év továb-
bi részében elsősorban nem a technika irányá-
ba fejlesztünk. Nemrég indítottunk egy humán
fejlesztési programot is, egy tervezetten rendsze-
res oktatási folyamatot. Igaz, hogy szinte mind-
egyik kollégánk főiskolát végzett, és a digitális
nyomtatás világában minimum tíz éve dolgo-
zik, mégis a technika rohamos fejlődésével lépést
tartva úgy érezzük, szükséges naprakész tudás-
tárral rendelkezniük. Másrészt a kereskedelmi
vonalra igyekszünk fejleszteni, hiszen az az ér-
dekünk, hogy ezek az új beruházások a lehető-
ség szerinti legnagyobb leterheléssel üzemeljenek.


