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Ívesítés, felületnemesítés mesterfokon
PYROLL KFT. 

Faludi Viktória

Decemberi számunkban adtuk hírül, 
hogy az Ikapapír Kft. a tulajdonosi kör 
átalakításával egy id�ben Pyroll Kft. 
néven m�ködik tovább. Topa Dénest, 
a Pyroll Kft. termelési és kereskedelmi 
vezet�jét kérdeztük a cég életér�l. 
„Az átalakulással nagy változás történt 
az életünkben: a családias hangulatú kis-
vállalkozásból egy csapásra egy több mint 
500 f�t foglalkoztató cég részévé váltunk. 
Terveink azonban változatlanok: szeret-
nénk a vágókapacitásunkat egy kisebb 
géppel is b�víteni és a meglév� flexó 
nyomógépünk leterheltségét növelni” 
– nyilatkozta a cégvezet�. 

Hogy kerül a csizma az asztalra  – fl exógép 
az ívvágó mellé? 
Megrendel�i igény hívta életre. Nem csak méret-
re vágott, hanem felületében színezett csoma-
golóanyagot is igényel a hazai piac. Legfontosabb 
feladat az idei évre, hogy a fl exóberendezésünk 
szabad kapacitását értékesítsük a helyi piacon. 
Jelenleg az anyacégünk egy speciális paraméte-
rekkel rendelkez� munkája készül nálunk.  Beáll-
tunk ennek a terméknek a gyártására, ami saját 
technológiát követel meg, és amit készen vettünk 
át a fi nnekt�l, hiszen ugyanez a termék készült 
Finnországban is, csak Magyarországon adták el. 
Közrem�ködésünkkel a magyar megrendel� a 

szállítási költséget megtakarítja, mi pedig magyar 
munkaer�t foglalkoztatunk, magyar árbevétel és 
magyar adó keletkezik. Egy csepp a tengerben, 
amivel er�síthetjük hazánk gazdaságát.

Miért éppen a fl exó felé nyitottatok?
Ez a termék már korábban is ezen a gépen ké-
szült, csak éppen innen 2168 kilométerre észak-
ra, Finnországban. A mai szállítási költséget és a 
nagyobb rugalmasságot fi gyelembe véve, min-
den a helyi gyártás mellett szól. A gép szabad 
kapacitásait értékesítve beindíthatunk egy má-
sodik m�szakot is. A gépen nyomtatható leg-
nagyobb nyomatszélesség 1185 mm, és 610– 
1120 mm-es nyomathosszal tudunk dolgozni.
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Jelenleg folynak a technológiai próbák. 
Az els�nek szemtanúja lehetett 
a Magyar Grafi ka. 
Jó volt látni, amint a teljes folyamatban érintett 
küls� munkatársak és beszállítók csapatmunká-
ban, teljes összhangban és egyetértésben tevékeny-
kedtek.  Nem a véletlen m�ve volt a találkozás! 
Topa Dénes remek szervez�képességének köszön-
het�en az egymás közötti interakciót er�sítette, 
hogy a min�ségbiztosítás, a gyártástechnológia, 
az üzemvezetés, a gépészet, a technológia képvise-
l�i és a beszállítói oldal egyszerre volt jelen a teszt-
nyomtatásnál.

Terveitek szerint haladtok 
a termelésben?
Tárolási kapacitásunk 80–90%-át kihasználjuk, 
így a gyors áruforgás elengedhetetlen. A vágógé-
pet az üzleti tervben meghatározott hatékonyság-
gal m�ködtetjük, a tervekben szerepl� számokat 
a már kialakult rutinnak köszönhet�en felülmúl-
tuk. A közeljöv�ben további létszámb�vülést is 
tervezünk.

Az új termékdíj hogyan érint Benneteket?
A termékdíj kérdése minket – mivel bérmunkát 
végzünk – a raklap, a csomagolóanyag, a pánt-
szalag oldaláról érint. Abban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy a legtöbb raklapunkat visz-
szakapjuk, körforgásban marad.

A Pyroll papírfeldolgozó vagy nyomda 
is egyben?
A megrendel� alapanyagát dolgozzuk fel, akár 
ívre vágással, akár fl exónyomtatással. A fl exó-
nyomtatás általunk képviselt részét a papírfeldol-
gozáshoz soroljuk, jelenleg csak felületnemesítést 
végzünk, de kés�bb reményeink szerint lesz egy 
„nyomdatechnológiai lábunk” is. 

Milyen rövid és hosszú távú terveitek vannak?
Rövid távú tervünk az idei évre a fl exónyomtatás 
beindítása olyan szinten, hogy stabil, jó min�sé-
get biztosító technológiai háttérrel legalább egy 
m�szakot kitöltsön a megrendelések kivitelezé-
se, hosszú távon a második m�szak beindítása 
és a második ívre vágó kapacitás beüzemelése és 
munkával való leterhelése. 

Sok megkeresést kaptunk vékonyabb és kisebb 
papírok ívesítésére, a leend� második ívvágó kapa-
citásunkkal ezen a területen is tudunk majd szállí-
tani. Nem célunk egy értelmetlen árversenybe be-
szállni, els�sorban a meglév� ügyfeleink igényeit 
szeretnénk a legteljesebb mértékben kiszolgálni.

Ha megrendel� lennél, miért választanád 
a Pyroll Kft.-t?
24–48 órán belül képesek vagyunk szállítani 
megrendel�inknek. Tavaly összesen három rekla-
mációnk volt a több, mint 1138 megrendelésb�l. 
Ez (a számológépem kijelz�je szerint) 7,9×10-4%, 
ami köznapi nyelven 0,00079%, vagyis ezrelék-
ben sem mérhet�. A tavaly tavasszal eltervezett 
ütem szerint haladtunk a fl exókapacitás beüze-
melésével, ami a tervezett határid� el�tt és a költ-
ségkereten belül megvalósult. Talán nem a leg-
olcsóbbak, de igényesek, megbízhatóak és a szó 
mindkét értelmében pontosak vagyunk.


