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Csak néhány hete fejez�dött be 
a Labelexpo Brüsszelben, ahol nem várt 
b�ségben jelentek meg a címkenyomta-
táshoz és csomagolástechnológiához 
kapcsolódó technológiák beszállítói. 
A prímet – az egyre nagyobb hangsúlyt 
kapó digitális nyomtatási megoldásokat 
is felülmúlva – a flexótechnológia vitte, 
szinte teljesen kiszorítva a hagyományos 
ofszet- és mélynyomtatási eljárásokat.

A fl exó az elmúlt évtizedben kivívta magának azt 
a pozíciót, hogy min�ségében egy szinten lehes-
sen említeni a hagyományos technológiákkal, mi-
közben a fl exóval nyomtatható alapanyagok széles 
választéka, a kés�bbi, csomagolástechnológiai fel-
használhatóságnak megfelel� kiszerelés automati-
zált el�készítése a gyors átfutási id�k révén jelent�s 
piaci részesedést hódított el mind az ofszet-, mind 
pedig a mélynyomtatás piacáról. A súlyponti kér-
dés, melyre az iparág beszállítói koncentrálnak, a 
fl exónyomtatás min�ségének további javítása, a 
nyomtatási folyamatok és nyomdai el�készítés 
standardizálása és a termelési hatékonyság növe-
lése. 

A fejlesztésekben élen jár a csomagolástechno-
lógia vezet� beszállítója, az EskoArtwork, mely 
új min�ségi dimenziókat nyitott a HD Flexo be-
vezetésével, és digitális klisékészítési megoldásai 
mintegy 70%-os részesedést képviselnek a világ-
piacon. Ugyancsak az EskoArtwork szoftverei 
azok, amelyek a fl exónyomtatás el�készítésé-
ben meghatározóak, a fl exós grafi kák túlnyomó 
többsége ezeken készül úgy hazánkban, mint a 
világ egyéb országaiban. A szoftvermegoldások 
kiterjednek a munkák követésére, adminiszt-
rálására és on-line jóváhagyási folyamatainak 
támogatására is, s ezzel jelent�sen javítható az 
egyes feladatok standardizálása és automatizált-
sága, drasztikusan csökkenthet� a megrendelé-
sek átfutási ideje és a selejt mennyisége.

Az iparág másik meghatározó beszállítója 
a DuPont, amely vezet� szerepet játszik a fo to-
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po li mer nyomólemezek szállításában és kidol-
gozásában, és innovatív megoldásaival, mint 
pl. a termál- és a sleeve-technológia, ugyancsak 
lényeges szerepet játszik a technológiai id�k le-
rövidítése és a mélynyomtatással versenyképes 
min�ség elérése terén.

A két nagy beszállító hosszú évek óta straté-
giai együttm�ködést folytat, és ennek ered-
ményeképpen kiemelked� szerepet játszottak 
a fl exónyomtatás átalakulásában, térnyerésében. 
Szerencsés konstrukció, hogy hazánkban mind-
két gyártót ugyanaz a magyarországi disztri-
bútor, a partners Kft. képviseli, így közvetlen 
gyártói háttérrel képes teljes kör�, mindenre 
kiterjed� megoldást kínálni a fl exó-el�készítés 
területén.

Október 27–28-án lehet�ség nyílt a szakma leg-
újabb eredményeinek megismerésére az el�b-
biekben említett cégek szakembereinek részvé-
telével. A DuPont, az EskoArtwork és a partners 
Kft. szervezésében a budapesti Normafa Hotel-
ban kétnapos szemináriumon mutatták be a 
technológiai és szoftverújdonságokat, s�t emel-
lett az angliai Edale fl exó nyomdagépgyártó 
legújabb fejlesztései is terítékre kerültek. Meg-
jegyzend�, hogy az Edale szintén a Labelexpón 
mutatta be legújabb fejlesztését, a teljesen 
szervomeghajtású FL350 soros gépet, mely ki-
váló ár-értékarányával komoly szerepet játszhat 
a közeljöv�ben a magyar címkegyártási piacon 
is. Emellett az Edale olyan speciális megoldásai 
is szóba kerültek, mint az Agfával együttm�kö-
désben gyártott digitális tekercsnyomó Dotrix 
berendezés, valamint a különböz�, els�sorban 
a biztonsági címkegyártás területén alkalmaz-
ható nyomó- és kiszerel�gépek.

Mi új a fl exóban?
– Flexó szeminárium a DuPont 
az Esko Artwork és a partners Kft. 
szervezésében
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A rendezvény f�bb témái az iparág jelenleg leg-
nagyobb érdekl�désre számot tartó területein:

Min�ség 
Az EskoArtwork által bevezetett HD Flexo-

technológia jellemz�i, tulajdonságai.
A fotopolimer lemezek f�megvilágításának 

lehet�ségei a CDI-be épített Inline UV-meg ol dás-
sal vagy DuPont DigiCorr, illetve DigiFlow 
al kal mazásával.

Digital Flexo Suite – anyagtakarékos, gyors 
fotopolimer lemezgyártás, vágás és montírozás.

Sleeve-technológia el�nyei.

Hatékonyság
Az átfutási id�k csökkentése, környezetvéde-

lem és standardizálás a FAST és FAST Round 
termáltechnológiák alkalmazásával.

Automatizált formakészítés hullámkarton-nyom-
tatáshoz.

Grafi kai és feldolgozási munkafolyamatok, 
testre szabható automatizált folyamatvezérlés 
az Automation Engine segítségével.

Online jóváhagyási folyamatok, automatizált 
megrendeléskezelés WebCenterrel.

Piaci rések
Növekedés a piaci résekben (niche market) ki-

sebb vállalatok számára, technológiai támo-
gatással.

Speciális alkalmazások, biztonsági címkenyom-
tatás.

Komoly érdekl�dés kísérte a rendezvényt, ahol a 
csütörtök esti hangulatos vacsora és borkóstoló 
mellett lehet�ség nyílt a szakma hazai résztve-
v�inek és beszállítói képvisel�inek kötetlen esz-
mecseréjére is.

A fl exónyomtatás egyre meghatározóbb sze-
rephez jut, és ez lehet�séget ad a csomagolás-
technológia, de az egyéb nyomdaipari ágazatok 
területén is arra, hogy a vállalkozások újragon-
dolják, átértékeljék saját piaci szerepüket és le-
het�ségeiket, s ennek megfelel�en alakítsák ki 
jöv�beni beruházási és üzleti koncepciójukat. 
Az elmúlt két év válsághangulatából kiutat je-
lenthet az iparág e szegmense, amit a gazdasági 
megtorpanás hatásai csak egész enyhén befo-
lyásoltak, fejl�dése a nehéz körülmények kö-
zött is töretlennek mutatkozik. 

 A világ els  számú csomagolástechnológiai beszállítója

   A digitális  exó nyomóformák 90%-a CDI-vel,
   Cyrel Digital Imager-el készül (1.708 installáció).

   A  exó el készít k 70%-a szoftvereinket használja.

  Az ArtPro a világ legnépszer bb csomagolás-
  technikai el készít  szoftvere (8.287 installáció).

  Az ArtiosCAD a doboztervez k leggyakoribb
  választása (35.503 installáció).

  A HD Flexo a  exónyomtatás új min ségi szabványa.

  A CDI- és szoftverberuházások pályázhatók,
  vagy közvetlenül az EskoArtwork-ön keresztül   
   nanszírozhatók!

 A partners Kft. az EskoArtwork kizárólagos magyarországi
 disztribútora. Kapcsolat: www.partners.hu, +36-1-221-5123

  


