Két évtized a flexó szolgálatában
H ÚSZ É V E S SZ Ü L E T É S N A PJ ÁT Ü N N E P L I A FL E XO - L I N E C S A PATA
Faludi Viktória

Már önmagában is sikertörténet, ahogy
a két Hevele Zoltán különböző korosztályt,
temperamentumot és stílust képviselve,
remek összhangban vezetik a teljes körű
előkészítéssel és kliségyártással foglalkozó
céget. Pályázati segítség igénybevétele
nélkül a legkorszerűbb technika, lendületes
és megfontolt üzleti stratégia birtokában
dinamikusan növekednek. A jubileumát
ünneplő formakészítő vállalkozás, a szaktekintélynek számító Flexo-Line 2001 Kft.
tulajdonosát, Hevele Zoltánt és fiát,
ifj. Hevele Zoltánt kérdeztük a cég életében
az utóbbi hét évben történt változásokról
és az általuk képviselt technológia
trendjeiről.

NEMCSAK A MÉRET SZ ÁMÍT
Az elmúlt években a méretkorlátok kibővítése
mellett a kiemelkedő minőségű digitális formakészítés terén is bővültünk. Immáron három lézerberendezéssel dolgozunk 1270 × 2030 mm
méretig, akár 4000 dpi felbontással, HD minőségben. Hullámlemez-feldolgozók részére a piacon elérhető legmodernebb montírozó berendezésünkön nyomóköpenyeket készítünk 1700 × 3000
mm méretig.
KOMPLET T MEGOLDÁST SZ ÁLLÍTUNK

XXL MÉRETBEN GONDOLKODUNK
Tíz éve került kialakításra a saját telephelyünk.
Az építkezés ideje alatt már módosultak az igények és funkciók, amit már eleve rátartással, a
pillanatnyi szükségletnél lényegesen nagyobbra
méretezve kiviteleztünk, mára ismét kinőttük.
Ezt nemcsak a termelés növekedése, hanem a
nagyobb helyigényű, nagyméretű klisék előállítására történő specializálódásunk is előidézte.
Ebből kifolyólag már látjuk, hogy a következő
időszakban telephelyünk további fejlesztésére is
nagy hangsúlyt kell fordítanunk.
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A hullámtermékgyártók számára fontos, hogy a
klisékészítés mellett a formákat az adott nyomógép paramétereihez illeszkedő nyomóköpenyre megfelelő pontossággal montírozzuk, sőt a
termék nyomtatásához szükséges festékeket is

megrendelhessék nálunk a szolgáltatásunk részeként. Míg a formakészítés zajlik, a festékkeverésre is sor kerül a rendelkezésre álló két-három
nap alatt.
A Z OKTATÁS HÁ ZON BELÜL KEZDŐDIK
A piac résztvevői hozzászoktak ahhoz, ha szaktanácsra, segítségre van szükség, sok munkaórát
és selejtet megspórolva szakértők bevonásával
oldják meg a felmerülő problémákat. A formakészítés mellett ilyen szakmai támogatást is gyakran adnak a cég vezetői. Az ifjabb Hevele úr immár évtizedes tapasztalattal a legizgalmasabb
szakmai kihívások színterén építhette tudását,
és mára egyenrangú szakmai partnerként áll ki
édesapja mellett a cég ügyeiben.
AKKOR GYORSÍTOT TUNK, AMIKOR MÁS
FÉKEZET T
Meggyőződésem, hogy már nem lennénk a piacon, ha megmaradunk a hajlékonyfalú csomagolóanyag gyártás területén a vékonylemezek
előállításánál. Az árverseny miatt a megrendelésünk 60%-át adó területről kitekintve, a vékonylemez piacról kilépve a csomagolástechnológia
egy másik területére, a vastaglemezeket igénylő

hullámtermékpiacra is fókuszáltunk. Ezzel egy
időben külföldi piacokat is szereztünk. Jelenleg
tizenheten vagyunk a cégnél, ami igen nagy felelősséget jelent. Tavaly, tulajdonostársam nyugdíjba vonulásával egy időben, tulajdonrészét
visszavásárolva a Hevele család birtokába jutott
a teljes cég.
MINDIG VAN „B” TERVÜNK!
Annak ellenére, hogy nem feltétlenül szállítunk
minden szegmensbe nyomóformát, szakértői tevékenységünk révén széles kitekintésünk van a
flexó szakterület egészére. Ebben a műfajban is
megjelentek azok a kereskedők, akik csak a gépeket adják el, így sok berendezés beüzemelésénél,
működőképessé tételénél jelen lehettünk, hozzájárulhattunk tapasztalatainkkal a flexónyomdák és papírfeldolgozók épüléséhez.
TRENDEK EGY FLEXÓSZAKÉRTŐ SZEMÉVEL
Az oktatás szerepe felértékelődik, sokan a szakmából is külföldön látják a perspektívát. Technológia terén meggyőződésem, hogy a vizes kimosású klisék kidolgozási módjának stabilizálása a
jövőben átrendezheti a piacot. Ezek első körben
csak a vékonylemez-felhasználókat érinthetik,
de csak idő kérdése, hogy a vastaglemezek területén is megjelenjenek ilyen irányú fejlesztések.
Azok a vállalkozások, amelyek az uniós pályázati pénzekre alapozva hirtelen bővültek, vajon
a következő beruházásokra pályázati forrás nélkül is szert tudnak-e tenni? Kalkulálnak-e megfelelő mértékben az amortizációval? Véleményem
szerint, nagy átrendeződések várhatók a piacon,
és ezt felkészülten kell fogadni. Fontos részt venni a szakmai kiállításokon, minden szakmai fórumon, ahol a korszerű dolgok közelébe kerülhetünk – tudtuk meg Hevele Zoltántól!
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