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Fujifilm Flenex lemezekkel zöldebben!
EGY OL ASZ NÖVELTE A TERMELÉKENYSÉGET, MIKÖZBEN CSÖKKENTET TE 
A K ÁROS KÖRNYEZETI HATÁSOK AT

Fordította Keresztes Tamás

„Kívánságlistánkon olyan elvárások sorjáztak, 
amiket egy lemezrendszerben kívántunk meg-
találni” – mondja Emanuele Delfino, a La Prensa 
vezérigazgatója. „Alapfeltételként határoztuk 
meg az optimális festékátadást és a kiváló nyom-
tatási minőséget, mindemellett olyan lemezt ke-
restünk, amelyik ezeket a kívánalmakat gyors ki-
dolgozás és a csökkentett vegyszerfelhasználás 
mellett teljesíti. A Fujifilm Flenex lemezeket víz-

A La Prensa, a Milánóban és környékén, 
négy helyszínen termelő jelentős címke-
gyártó, több mint 18 milliárd címkét állított 
elő 2017-ben, amelynek forgalma elérte  
a 25 millió eurót. A La Prensa sokféle oldó-
szeres és UV-nyomtatású címkét szállít az 
olasz és a globális élelmiszer-ipari és ital-
szektor legnagyobb szereplőinek: papír-
címkét palackozott vízhez, csokoládéhoz 
és konzervekhez; tapadó és thermal-transzfer 
címkét; műanyag címkét és csomagolásokat, 
zsugorcímkéket és tapadó fóliákat.

A La Prensa folyamatosan keresi a lehetőségeket 
a gyártás hatékonyságának növelésére és a kör-
nyezeti hatások csökkentésére. Ennek hatására 
döntött úgy a cég 2016 végén, hogy megvásá-
rolja a Fujifilm Flenex FW vizes kimosású lemez 
technológiáját. A 2017-es üzembe helyezés után 
azonnal nyilvánvalóvá váltak a rendszer előnyei.
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zel és egyszerű mosószer-
rel lehet kimosni, ami a 
vegyi összetevők és a hul-
ladék jelentős csökkentésével 
jár, ezzel együtt gyakorlatilag 
nullára redukálódott üzemünk-
ben a kellemetlen kigőzölgés is. 
Mindez nagymértékben javította dolgo-
zóink munkavégzési körülményeit.”

Flenex-beruházásunk eredményeként 
nyomógépeink jóval kevesebb ideig állnak, 
mivel ezek a lemezek sokkal hamarabb el-
készülnek és jóval több nyomtatást bírnak 
ki, mint a korábban használt oldószeres ki-
mosású lemezek. Ez különösen akkor elő-
nyös, ha a megrendelő helyben hagyja jóvá 
az új munkát. Megfigyeltük, hogy a Flenex 
lemezek különösen jól bírják a magas pél-

dányszámú nyomtatást, 
célunk az, hogy egy le-

mezgarnitúráról 600 000 
négyzetmétert nyomtassunk.
De nem csak a tulajdonsá-

gai miatt döntött Delfino a vizes 
kimosású lemezek mellett: „A Fuji-

film mindig is egyet jelentett a kiváló mi-
nőséggel, és páratlanok az innovációban 
elért eredményei” – folytatja. „Kapcsola-
tunk a Fujifilmmel biztosíték arra, hogy a 
legjobb technológiát választottuk és a Fuji-
film folyamatos innovációs hajlandósága 
lehetővé teszi, hogy lépést tarthassunk a 
gyorsan változó piaccal, és ügyfeleink szá-
mára is a legjobbat ajánlhassuk.”
„Kiváló visszajelzéseket kaptunk megren-

delőinktől, köztük a legnagyobb palacko-
zottvíz-gyártóktól is. Nagyon elégedettek a 

Flenex lemezek által nyújtott minőséggel, amit 
folyamatosan garantálni tudunk, és nem csak 
számukra, hanem az összes többi ügyfelünk-
nek is, de sokkal gyorsabban és megbízhatóbban, 
mint korábban bármikor.”

Peter Verryt, a Fujifilm Graphic Systems 
Europe csomagolási szegmensének igazgatója 
ezt fűzi hozzá: „Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a nagyhírű és tekintélyes La Prensa a Flenex vi-
zes kimosású rendszerünket választotta. Már 
megtapasztalhatták a Fujifilm legújabb flexó-
lemez-technológiájának meghatározó előnyeit, 
mi pedig minden segítséget megadunk ahhoz, 
hogy az elkövetkező évek során is ezt a magas 
szintű szolgáltatást nyújthassák.”
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