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2012 a Folkem Kft. eddigi legnagyobb 
gépi beruházásának éve. A cég, mely 
a felületnemesítés egyik legelkötelezet-
tebb és legfelszereltebb üzeme Magyar-
országon, most az eddigiek sorába tökéle-
tesen illeszked�, mégis talán legkomo-
lyabb beruházását valósította meg.

A csúcsmin�ség� aranyozó és domborító klisék 
készítése mellett a melegfóliázást, UV-lakkozást,
aranyozást, domborítást B1 méretig eddig is le-
het�vé tette a géppark, azonban a piaci igények 
a nagyméret� ívek aranyozásának tekintetében 
az eddigi B1 méret� cilinderes aranyozó gép le-
het�ségeit lassacskán túln�tték. Ezért döntöttek 
egy olyan beruházás megvalósítása mellett, ami
mondhatni felteszi az I-re a pontot. 

Ez a beruházás a Starfoil cég egyik legkorsze-
r�bb nagyteljesítmény� aranyozó gépe, mely 
1050  ×  750 mm ívméretet képes feldolgozni, 
80 g/m2-t�l a 2 mm-es vastagságig, maximális 
sebessége 7000 ív/óra.

Néhány technikai adat a legfontosabbak közül,
melyek a gép színvonalát is jellemzik:
 külön vezérl�panel a fóliatovábbító rendszer-

hez és külön a gép irányításához,
 Mabeg berakórendszer, mely biztosítja a vé-

kony vagy extra vastag anyagok berakását is 
nagy sebességgel,

 alapfelszereltség a nonstop berakórendszer a
nagy példányszámok gyártásához,

 Mabeg húzó és toló oldalmérték,
 elektronikus ívellen�rz� rendszer a behúzás 

kontrollhoz,
 a fóliázási szekcióban s�rített leveg�s fólialevá-

lasztás a nagyfelület� aranyozásokhoz,
 a fóliatekercsek a gépen kívül el�készíthet�k a

következ� munkához,
hatpályás fóliahúzás, pályánként külön Siemens 

szervomotorokkal, szoftveres vezérléssel,
 pályaszakadás-érzékelés 12 ponton,
 fóliamaradék-eltávolítás beépített keferend-

szerrel,

Nagyméret� ívek aranyozása 
minden mennyiségben!
Molnár Pál

 akár 20 mm szélesség� fóliatekercsek haszná-
lata is lehetséges, 

pozícionált hologram nyomtatáshoz lézeres le-
olvasófejek és speciális vezérl�szoftver.

A gép legnagyobb el�nye mégsem a sebessége
és a mérete, hanem a kialakítás és vezérlés kon-
cepciója, ami a bonyolult és rendkívül igényes
munkák beállítását és gyártását is leegyszer�síti.
Fontos kiemelni, hogy ez a gép valódi pozício-
nált hologram nyomtatásra is alkalmas, mert a
gyári felszereltség része az összes szükséges esz-
köz és szoftver. A gép nyomásmechanizmusa le-
het�vé teszi a legigényesebb aranyozási, dombo-
rítási m�veletek, fi nom vonalak, vékony negatív
szövegek kivitelezését is.

Összefoglalva: a beruházás egy meglév� gép
cseréjével valósította meg a kapacitás jelent�s nö-
velését, valamint a pozícionált hologram gyártási 
lehet�ségét 1050 × 750 mm-es ívméretig. Mivel a
gép nagy mennyiségek hatékony kigyártását te-
szi lehet�vé, ezért a felszabaduló kapacitásokra to-
vábbi megrendeléseket tudnak fogadni.


