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Az EskoArtwork idei januári évértékel� s egy-
ben az el�ttünk álló év stratégiáit megfogal-
mazó rendezvényén hangzott el a címben idé-
zett mondat. A 2009-es piaci bevezetés� HD
Flexo technológia a tavalyi évben valóban
elindult az iparági szabvánnyá válás útján.
Az EskoArtwork, mint a világ els� számú cso-
magolástechnikai beszállítója, megtartotta ve-
zet� szerepét a digitális flexó nyomóforma
gyártó berendezések területén. 2010-ben 241
új CDI berendezést installáltak világszerte,
ezek 90%-át 4000 dpi-s optikával. A tavaly le-

szállított berendezések több mint 50%-a a HD
Flexo technológiát alkalmazza, mintegy 15%-
ukban pedig a gyártási folyamatot egyszer�sí-
t� és rendkívül precízzé tev� Inline UV-megol-
dás is megtalálható. A CDI berendezések és
a hozzájuk kapcsolódó komplett prepress szoft-
verrendszerek hatékonyságát jól mutatja, hogy
a digitális flexóklisék mintegy 90%-a Esko
CDI-n készül világviszonylatban.

A hódító útjára indult HD Flexo sikere nem
csupán az elérhet� kiváló nyomatmin�ségnek
köszönhet�. A leglényegesebb szempont, hogy
(vezet� szerepénél fogva) ezzel a technológiá-
val az EskoArtwork új iparági szabványt hozott
létre, mely biztosítja az egyszer� kezelhet�sé-
get, a pontos reprodukálhatóságot és a kifogás-

talan min�séget egyaránt, méghozzá ugyanazzal
a rendszerrel a flexónyomtatás legkülönbö-
z�bb területein; a címkenyomtatástól a hajlé-
konyfalú csomagolások nyomtatásán keresz-
tül a kartondobozok, illetve hullámkartonok
nyomtatásáig. Napjaink legnagyobb kihívása
a hatékony, id�- és pénztakarékos termelés –
ennek pedig egyetlen útja a korábban sok-sok
egyedi elemet tartalmazó folyamat integráció-
ja egyetlen, egyszer�en kezelhet� rendszerbe.
A felhasználók körében hatalmas sikert aratott
a 2010 �szén indult, min�ségi garanciákat

nyújtó kezdeményezés, a HD Flexo Certificati-
on. Az év utolsó három hónapjában 35 nyom-
da és kliségyártó nyerte el a jogot a „HD Flexo
Certified” embléma használatára.

A jöv� útja természetesen a hatékonyság
további növelése. Az EskoArtwork eddig is világ-
els� volt a csomagolástechnológiához és flexó-
nyomtatáshoz kapcsolódó szoftvermegoldások
szállításában. A speciális szerkeszt�- és ellen�r-
z� programok mellett az utóbbi évek fejleszté-
sei a munkafolyamatok egyszer� kézben tart-
hatóságát, ellen�rizhet�ségét szolgálták. A
teljes pre press folyamatot lefed�, a folyamatok
nagyfokú automatizáltságát támogató Auto-
mation Engine, a hozzá csatlakozó Color Engine-
nel együtt eddig is professzionális segítséget
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nyújtottak a gyártóknak. A szoftverrendszer ter-
mészetesen közvetlenül integrálható a vállalat
MIS (menedzsment információs) rendszerébe
is, de az új WebCenter alkalmazás tovább mu-
tat ennél. A legid�rablóbb, legtöbb félreértést,
munkaismétlést generáló folyamat egy termel�
cég életében az ügyféllel való egyeztetés, a jó-
váhagyás procedúrája. A WebCenter és a hozzá
kapcsolható egyéb alkalmazások (pl. Studio,
Visualizer stb.) a tervezés pillanatától egészen
a gyártás megkezdéséig lehet�vé teszik az
elektronikus kapcsolattartást, egyértelm�sítik
a változtatási javaslatokat, biztosítják az elekt-
ronikus mintakészítést, proofolást. Ezen túl-
men�en lehet�séget biztosítanak a munkák
megrendelésére, követésére és ügyfél-, illetve
gyártóoldali automatikus adminisztrációjára
is. A teljes komplex szoftvermegoldás modul-

rendszerben épül fel, mely a felhasználó igé-
nyei szerint alakítható, b�víthet�.

A piac így reagált az év potenciális slágerter-
mékére: „A hatékony munkafolyamat-vezérlés,
az Automation Engine és a WebCenter alkal-
mazása termelési kapacitásaink kihasználtsá-
gát két hónap alatt drasztikusan javította. Ma
már nem tudnám elképzelni az életünket ezek
nélkül a szoftvereszközök nélkül…” 

Az innovatív ipari technológiákkal foglalko-
zó Danaher csoport 2011. január 21-én megvá-
sárolta az EskoArtwork részvényeit a korábbi
tulajdonos Axcel befektet�csoporttól. Ez újabb
er�forrásokat, de egyben újabb kihívásokat is
jelent a cég részére, mely tovább kívánja er�sí-
teni pozícióit a csomagolástechnológia terüle-
tén: elhihetjük, hogy 2011 a HD Flexo folytató-
lagos diadalmenete és az új WebCenter éve lesz.

DUPRO  Kft.
Lohmann GmbH and Co KG ragasztószalag-divízió magyarországi képviselete

H-1188 Budapest, Szövet u. 15.     Tel/Fax: +36 1 290 8359

Ragasztószalagok széles választékban!

www.dupro.hu www.ragibolt.hu




