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A BOBST a csomagolóipar vezető innová-
toraként ismert, valamint azokról a tech-
nológiai ugrásokról nevezetes, amelyek 
révén a csomagolóanyag-gyártók új pia-
cokat fedezhetnek fel, a meglévőket pedig 
jobban ki tudják aknázni. Ma a BOBST 
büszkén jelenti be az egyik ilyen technoló-
giai ugrást: a már régóta várt BOBST  
digitális hullámpapírnyomó gép első  
béta üzembe helyezését.

Közvetlenül az igen sokféle, bevonatos és be-
vonat nélküli hullámpapírok felületére törté-
nő négyszínű digitális nyomtatásra tervezett 
BOBST digitális nyomógép egyedisége személy-
re szabhatóságában és sebességében mutatkozik 
meg mind rövid, mind nagy sorozatok gyártása 
esetében. Ez az íves nyomógép kiváló minőséget 
nyújt változó adattartalmú nyomatok elkészíté-
séhez egyedülálló sebességgel – akár 200 méter 
percenként – és az 1,3 × 2,1 méter méretű íveket 
is kezelni tudja.

Jean-Pascal Bobst, a BOBST vezérigazgatója a 
következőket mondta: „Ígéretet tettünk a cso-
magolóiparnak, hogy számos korszakalkotó 
digitális nyomtatási megoldást fejlesztünk ki. 
Most, hogy a hullámpapírt kezelő változat béta-
tesztelés alatt áll, az ipar szemtanúja lehet annak, 
hogyan is állunk ennek az ígéretünknek a telje-
sítésével. Ez a nyomdagép nagy változásokat fog 
elindítani a hullámpapír csomagolóanyag-ipar-
ban, hiszen rengeteg lehetőséget tartogat mind 
a dobozgyártók, mind pedig azok ügyfeleinek, a 
különféle márkák tulajdonosai számára.”

Az első béta üzembe helyezés helyszíneként a 
svájci Weinfeldenben található Model AG üze-
met választották, amely a 700 millió svájci frank 
forgalommal rendelkező Model Group gyár-
tó- és irányító központja is egyben. Dr. Daniel 
Model, a Model Group vezérigazgatója elmond-
ta: „Nagyon izgatottak vagyunk, és büszkék arra, 
hogy mi lehetünk ennek a forradalmi nyomda-
gépnek az első bétafelhasználói. Rendületlenül 
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hiszünk abban, hogy a BOBST által rendelkezés-
re bocsátott technológia örökre meg fogja vál-
toztatni a hullámpapír csomagolóanyag-ipart.” 
Philippe Milliet, az íves feldolgozó részleg veze-
tője hozzátette: „A Model számos hasonló úttörő 
projektben volt már a partnerünk, és visszajel-
zéseiket nagyra tartjuk, hiszen gondolkodásuk 
annyira előremutató.”

A Kodak, a képképzési technológia vezető be-
szállítója, által biztosított Stream rendszerű inkjet 
technológia segítségével a BOBST megalkotta 
az első hitelt érdemlő, ipari méretű megoldást 
a hullámpapír dobozokra történő nyomtatás-
ra. A Kodak Stream rendszerű inkjet technoló-
giája nemcsak élénk színhatásokat és a létező 
egyik legjobb minőségű nyomtatási felbontást 
biztosítja, de ételbarát tintákat is tud alkalmaz-
ni, amely számos ipari szektorban tevékenykedő 
csomagolóanyag-gyártó számára fontos tényező.

Philippe Milliet továbbá elmondta: „A BOBST 
digitális nyomógépe minden, a piacon található 
egyéb megoldástól különbözik. A hullámpapír 
csomagolóanyagok gyártói számára azt a szaka-
dékot hidalja át, amely a nagy mennyiségű flexó-
nyomtatás és a kisebb kapacitásokkal rendelkező 
digitális rendszerek között tátongott ez idáig.

Ezen túlmenően a nyomdagépet úgy tervez-
ték, hogy a szokásos nagy volumenű nyomtatást 
integrálni lehessen a hullámpapír-nyomtatá-
si környezetekbe. Ügyfeleink szempontjából ez 
annyit tesz, hogy vásárlóik számára nagyobb ru-
galmasságot tudnak biztosítani, és képesek job-
ban reagálni a változatos fogyasztói igényekre 
különféle verziók, a személyre szabhatóság és a 
személyes jelleg biztosítása révén.”

A Model AG béta nyomdáját hamarosan egy 
második európai üzembe helyezés fogja követni.

www.bobst.com
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HULLÁMLEMEZ CSOMAGOLÓANYAG GYÁRTÓSOR 
KIVÉTELES ÁRON

Ha Önnek igénye van hullámpapírlemez 
csomagolóanyag gyártásához nyomdára 
és kimetszőgépre, és mindezt megfizethető áron, 
akkor a VISIONLINE gyártósor a megoldás.
VISIONCUT kimetszőgép, FLEXO-160 VISION akár 
nyolc nyomdaművel és BREAKER képszétszedő 
berendezés egyesítése. A VISIONLINE hozzáférhetővé 
teszi az Ön számára a világ lüktető technológiáját 
a BOBST síkágyas kimetszéssel, flexónyomtatással 
és logisztikával.

A kényelmes kezelése a VISIONLINE egységeinek 
és azok automatizált működése a gépkezelők 
részére biztosítja a teljes gyártósor gyors és hatékony 
beállítását és termelését, így optimalizálva 
a gyártást az első ívtől kezdve.

VISIONLINE egy tökéletes hullámlemez csomagoló-
anyag gyártó rendszer egy megfizethető áron.


