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Miután Schmidt Dániel, 
a PNYME nyomdaipari szak-
osztályának társelnöke kö-
szöntötte a hallgatóságot,  
a házigazda BCL Kft. képvise-
letében Csabai Erzsébet „Cím-
kék digitálisan – és máshogy” 
címmel mutatta be a nyomda 
tevékenységét, és adott ízelítőt 
a másnapi üzemlátogatáson 
megtekinthető termelésből.

Második előadóként Kovács 
György, a VASCO Kft. ügyveze-
tő igazgatója és egyben a Fespa 
elnökségi tagja (2014-ig  
a Fespa elnöke) „Fespa 2015 

– Információk frissiben” cím-
mel tartott beszámolót a nagy-
sikerű világvásárról, ami idén 
Kölnben a több mint 700 ki-
állítóval minden idők legna-
gyobb Fespa-kiállítása volt,  
a látogatók számát tekintve is. 
Kovács György büszkén hívta 
fel a figyelmet a magyar világ-
szenzációra, Kiss Lajos  

„Luigi” teljesítményére, aki 
idén második alkalommal  
lett világbajnok a Fespa  
járműdekorációs versenyén.  
Ezúton is gratulálunk  
a győztesnek!

Print + finishing szimpózium
2015. Május 28 –29. Velence–székesfehérVár

Faludi Viktória

A B2 méretű vizes bázisú festék-
kel dolgozó, dobozgyártásra 
is alkalmas berendezés piacra 
kerülése után a következő ge-
nerációs 1200 × 1200 dpi akci-
dens minőséget produkáló Jet 
520-as berendezés a Hunkeler 

A sok technikai újdonság 
mellett olyan legendás szak-
emberekkel is találkozhattak 
személyesen a vásárra látoga-
tók, mint Michel Caza, a szita-
nyomtatás legendás doyenje.  
A nevéhez kötődik az UV-tech-
nológia szitanyomtatással tör-
ténő alkalmazása. A vásárról 
bővebben a rendezvény hon-
lapján lehet információkat ta-
lálni: www.fespa.com.

Földvári Szilárd, a Wallitrade 
kereskedelmi igazgatójának 
tolmácsolásában a Screen 
Europe képviseletében Car-
lo Sammarco a Screen digitális 
címkenyomtatási megoldását 
piaci tapasztalatok és referen-
ciák segítségével mutatta be 
a hallgatóságnak. Az 1943-ban 
alapított japán cég az inkjet 
nyomtatás úttörőjeként 2006-
ban mutatta be a Truepress  
Jet 20 berendezést, a leggyor-
sabb vizes bázisú tekercses 
nyomdatechnológiáját, amiből 
világszerte több mint ezer ins-
talláció történt. Az inka digitál 
2006-os megvásárlása után  
a szélesformátumú nyomtatók 
körében is az élmezőnybe került. 

A konferencia 32 cég képviseletében, 42 fő részvételével, 
a Velencei-tó partján található Hotel Juventusban került 
megrendezésre a hotel éttermében elköltött közös ebéd 
után. Az esemény szakmai házigazdája és a második  
napon megrendezett üzemlátogatás helyszíne a digitális 
címkegyártás egyik hazai úttörője, a BCL Kft. volt.  
Ebben a kategóriában kiemelt szerepük van a stancolt 
termékeknek – mindenekelőtt a címkegyártásnak, amire 
kiváló példa a pénteken üzem közben is megtekintett  
HP Indigo ws 4500 a házigazda BCL nyomdában.

Schmidt Dániel

Csabai Erzsébet

Kovács György
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legutóbbi innovációs napján ke-
rült bemutatásra. A Jet L350UV 
nyomtatási sebessége 50 m/perc. 
A négyszínes technológia a spe-
ciális pigmenteknek köszön-
hetően nagy colorgamutot tud 
produkálni, ugyanakkor a mini-
málisan 3 pikoliter méretű fes-
tékcseppekkel kisebb festékvas-
tagság érhető el a hagyományos 
technológiákhoz képest.  
Az Equios nyomtatásvezérlő 
rendszer alaptartozéka az eszköz-
nek, és a Trust Guard rendszer 
segítségével minden igényt kielé-
gítő szervizszolgáltatást nyújt.

Bodnár Sándor

Varga Tamás

Kelemen György Horváth Attila

A következő előadó Bodnár 
Sándor tulajdonos, az LCM 
Stanc Kft. képviseletében „Ma 
már ez is más – stancformák 
a 21. században” címmel pre-
zentált. A szerszámkészítés 
lézertechnológiával új távlato-
kat és új kihívásokat is hozott a 
stancolószerszám-készítésben, 
melyben elévülhetetlen érde-
meket szerzett az úttörő szere-
pet vállaló LCM Stanc Kft. 

Ezt követően „Húsz évvel 
a digitális forradalom után” 
címmel Varga Tamás, a 3 Print 
Hungary kereskedelmi veze-

Iváncsics Péter

Martin Péter

Mehringer Ákos

Pesti Sándor

Földvári Szilárd

Carlo Sammarco
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tője előadásából megtudhat-
tuk, hogy nemcsak a HP Indigo  
termékpalettáját, hanem  
a kapcsolódó berendezéseket 
is forgalmazzák. „Húsz év az 
innováció jegyében” címmel  
a HP innovációiról kaphat-
tunk összefoglalást. A digita-
lizáció olyan fejlődésen megy 
keresztül, ami megállíthatatlan.  

Majd a manroland Magyar-
ország Kft. ügyvezetője,  
Kelemen György prezentációját 
hallhattuk „Tekercses digitális 
nyomtatás a rotációs-ofszet fel-
dolgozási tapasztalataival öt-
vözve” címmel.

Következő előadóként  
„Digitális kötészeti megoldá-
sok” címmel Horváth Attila, 

a Keményfém Kft. kelet- 
magyarországi képviselője  
tartott prezentációt. Miután  
a Keményfém Kft. tevékenysé-
géről tartott rövid tájékoztatót, 
bemutatta a cég által képviselt 
márkákat is. 

Iváncsics Péter, a PRSC 
Kft. ügyvezető igazgatója a 
PPDex  pón is megtekinthetett 
berendezések kapcsán „Auto-
matikus kötészeti feldolgozá-
sok – kihívás és lehetőség a di-
gitális nyomdáknak” címmel 
tartott előadást.

Martin Péter, a Konica Mi-
nolta Magyarország Kft. kép-
viseletében „Megoldási javas-
latok a továbblépésre a Konica 
Minoltától” címmel a Bizhub 

C70RLC tekercses címke-
nyomtatóról és az MGI Jet-
varnish 3D formalakkozásról 
tartott, nyomatmintákkal is 
szemléltetett előadást. PET- 
palackok címkéihez, háztartási 
felhasználásra vagy kisterme-
lők, kozmetikai ipar vagy alko-
holos italok egyedi csomagolá-
sára használható fel. Lakkozás, 
laminálás, stancolás, formavá-
gás, formalakkozás mind  
elérhető funkció lesz. A 3D  
effektusokhoz alkalmazott 
MGI Jetvarnish 3DS hamaro-
san a Konica Minolta termék-
palettájára kerül, mivel a céget 
felvásárolták.
„Kétoldalas ragasztószala-

gok stancolása a Lohmann 
GmbH gyakorlatában” cím-
mel prezentált Mehringer Ákos 
a Lohmann Klebebandsys-
teme GmbH képviseletében. 
Előadásában szemléletesen 
mutatta be a stancolt kétol-
dalas ragasztók széles spekt-
rumú felhasználhatóságát 
a háztartási berendezések 
vezérlőpanel-borításától az 
autóiparban használatos bőr-
ülések és műszerfalelemek 
erősítésére. 

Az előadásokat a hallgató-
ság végig nagy figyelemmel 
kísérte, majd Pesti Sándor, a 
PNYME ügyvezető igazgatója 

„Látlelet 2015 – szakmai kerek-
asztal a hazai nyomdaiparról” 
című vitaindító beszélgetése 
egészen a bankettvacsoráig 
eltartott. Itt szó esett a szak-
mai képzés fontosságáról, le-
hetőségeiről és a szakma táv-
latairól.

A rendezvény második nap-
ján a társaság felkereste a BCL 
Nyomdát, ahol élőben is meg-
tekinthették a címkegyártás 
székesfehérvári fellegvárát. 

További képek a rendezvény-
ről: https://goo.gl/v1pvoN


