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Roland Praktikától a Lithomanig, 
Adriától a Fekete-tengerig
BETA-ROLL HOLDING

Balogh Gábor

A holding 2010-ben ünnepli 25 éves 
évfordulóját.

Az alapító tulajdonosok célja az volt, hogy a ma-
gyarországi ipart gumizott hengerekkel kiszol-
gálja.

Huszonöt évvel ezelőtt a magyar ipar igénye
elsősorban a textil, bőr, papír, műanyag és ki-
sebb részben a nyomdaipar volt. További cél
volt, hogy a magyarországi kezdetleges gumi-
zotthenger-gyártás színvonalát gyors ütemben
fel kell fejleszteni a korszerűsödő ipar techno-
lógiai szintjére. Ez idáig Magyarországon nem
volt említésre méltó hengergumizó üzem.

A célok elérése érdekében a piaci felmérés
mellett know-how-vásárlással, intenzív fejlesz-
téssel elértük, hogy a nyolcvanas évek végére
rendelkeztünk mindazon technológiai és gyár-
tási kapacitással, melyek megfeleltek az akkori
elvárásoknak. 

Az 1990. évi rendszerváltás alapjaiban átren-
dezte az ipar szerkezetét, egyben a gumizott
hengerek típusát, minőségi elvárásait, mely a
fejlesztéseknek köszönhetően nem érte várat-
lanul üzemünket. 

A kilencvenes évek elején megszűnt a textil-,
bőripar, és intenzív fejlődésnek indultak a cso-
magolóágazathoz kapcsolódó iparágak. Első-
sorban a nyomda-, műanyag- és fémfeldolgozó
ipar fejlődése volt látványos. Nagy kihívás volt

számunkra a nyomdaipar fejlődése, mely két
lépcsőben ment végbe. Első lépésként a nyu-
gatról keleti irányba beáramló nyomdagépek
felújítása, korszerűsítése volt a feladat, majd
ezt követően második lépésként a mai kor szín-
vonalának megfelelő, új, korszerű nyomdagé-
pek gumizott hengereinek biztosítása. 

De mi történt a nyugatról beáramló használt
berendezésekkel?

Nagy részük egy-két éves használat után to-
vábbutazott a balkáni országokba, mindamel-
lett, hogy közben oda is kerültek nyugatról
használt berendezések. 

A Beta-Roll fejlődése tulajdonképpen ennek
köszönhető, mivel lekövette a nyomda- és
egyéb iparágak korszerűsítéséhez szükséges
gumihengerigényt a környező országokban.
A holding fejlődése mindig az adott ország adott
iparágának fejlődésével párhuzamosan ment
végbe, kibővítve a gumihengergyártáson kívü-
li egyéb szolgáltatásokkal. 

A CÉG TÖRTÉNETE

� 1985 – cégalapítás, Magyarország
� 1990 – cégforma-, tulajdonosváltás
� 1994 – privatizáció, részvénytársasággá 

alakulás
� 1996 – romániai, 2001 szerbiai gyártóüzem-

alapítás
� 2003 – Bosznia és Hercegovina, 2006 mace-

dóniai kereskedelmi képviselet
� 2007 – Bulgária, 2008 Horvátország 

kereskedelmi képviselet alapítás
� 2010 – Oroszország, Moszkva kereskedelmi

képviselet
� 2010 – Románia, nyomdaipari kereskedő

cég vásárlás 

A legutolsó cégvásárlás jelzi a Beta-Roll profil-
bővítését, mely szintén a nyomdaiparról szól.
Indoka, hogy a vevőinknek komplexebb szol-
gáltatást adjunk a gumizott hengereken kívül
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egyéb anyagokra is: lemosó-, regeneráló kemi-
káliák, ofszetlemezek stb.

Jelenleg cégünk három országban termelő-,
gyártókapacitással és további négy országban
kereskedelmi cégekkel rendelkezik. A holding
piacán több mint 20 fő kereskedő tartja a tech-
nikai és logisztikai kapcsolatot vevőinkkel, így
évente közel egymillió kilométer megtételével,
mely teljesítmény alapján huszonötször meg-
kerülhetnék a földet. 2009. évi forgalma 4,3 mil-
lió euró, 105 fővel. A holding regisztrált vevői-
nek száma közel 10 000, melyből 50% nyomdai
és csomagolástechnikai cég.

A NYOMDA- ÉS CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÓ
IPAR ADRIÁTÓL A FEKETE-TENGERIG

A Beta-Roll Holding szinte az összes nyomtatá-
si eljárásban képviselteti magát. A márkától és
gépgyártótól függetlenül flexó-, mélynyomó és
a különböző metalprint-technológiák ofszet-
és szárazofszet-eljárásaiban ugyanúgy Beta-Roll
hengert használnak, mint a hagyományos íves,
coldset, illetve heatset technikáknál. Az előhí-
vó gépek hengereinél úgy, mint a feldolgozó
gépeken – hajtogatás, kötészet, táblakészítés –,
felületnemesítő eljárásoknál is fellelhetők a
Beta-Roll termékei. 

Valamennyi országban partnereink között
megtalálható – a multinacionális cégektől a
családi vállalkozásig – minden méretű és tech-
nológiájú nyomda. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a következő cé-
gek, cégcsoportok számára gyártunk és újítunk
fel gumihengereket: Axel Springer, Ringier, WAZ
(Westdeutche Allgemeine Zeitung), Polestar
Group, Daily Mail, Inform Media, EDS (Euro
Druck Servise), Elanders Group, RR Donnelly,
Mondi, Crown, Nordenia, Stora Enso, SCA Pac-
kaging és még hosszan sorolhatnánk.

Legnagyobb piaci szegmensünk az ofszet-
nyomtatás, ezen belül gyártunk hengereket
Praktikától a Lithomanig, az íves nyomtatás-
tól a coldset nyomtatáson keresztül a heatset
nyomtatásig.

Az íves nyomtatás területén a legkezdetlege-
sebb technológiáktól a legújabb, legmoder-
nebb eljárásoknak megfelelő festékező- és ned-
vesítőhengereket gyártunk.

Nedvesítőhengereink a hagyományos ned-
vesítési eljárásoktól az alkoholmentes nyomta-
tásig kielégítik a nyomdák igényeit. 

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME

Fő célunk a nyomtatás területén a környezetba-
rát technológia támogatása:
� IPA-csökkentett vagy IPA-mentes nyomta-

táshoz gumibevonatok ajánlása;
� legújabb gumihengerünk IPA-mentes

nyomtatáshoz – Beta-Aqua Plus; 
� ezzel nemcsak a „zöld nyomdák” technoló-

giáját támogatjuk, hanem a gazdaságosabb
működés lehetőségét is.

A tekercsnyomtatás területén a Beta-Roll Hol-
ding a balkáni régióban piacvezető pozíciót
tölt be. A piaci előnyünket köszönhetjük gyor-
saságunknak és pontosságunknak, továbbá a
vevőink számára nyújtott testreszabott szolgál-
tatásainknak. A tekercsnyomtatásban működő
hengereink tekintetében is folyamatosan fej-
lesztünk, így a nagy sebességből adódó terhe-
lésnek és a gyakori gépmosásoknak is megfelel-
nek hengereink. Partnereink már évek óta
képesek nedvesítőhengereink támogatásával
alkohol nélkül tökéletes minőségben nyomtat-
ni. Gumibevonat-fejlesztéseink alapja a piacon
megjelenő vegyszerek folyamatos hatásvizsgá-
lata és a vevőinktől érkező visszajelzések figye-
lembevétele. 

SZOLGÁLTATÁSAINK

� Gumihengereinket – raktári készletből – csere -
rendszer-konstrukcióban értékesítjük (MAN
Roland, Heidelberg, Adast stb.)

� Vegyszer-hatásvizsgálat és -ajánlás (mosórend-
szerek és gumibevonat-ápolás)

� Technológiai támogatás (nedvesítőrendszerek)
� Fémgyártás, komplett fémtest felújítás, dinami-

kus kiegyensúlyozás
� Nyomdai segédanyagok forgalmazása


