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A KURZ első alkalommal képviseltette 
magát az idei flexószimpóziumon Dósa 
László személyében, aki rögtön két olyan 
újdonsággal rukkolt elő, mely nagy érdek-
lődésre tarthat számot a magyarországi 
flexópiac szereplői körében. Sőt, az első 
ilyen modul telepítése már meg is kezdő-
dött hazánkban!

A KURZ sokak számára csupán mint fóliagyártó 
ismert a nyomdaiparban, ám más területekhez 
hasonlóan, néhány évvel ezelőtt – főként a di-
gitális nyomtatás erőteljes fejlődésének köszön-
hetően – a KURZ elkezdett különféle gépeket 
is fejleszteni a nyomdaipar, azon belül a flexó-
nyomtatás számára is. Korábban sok szó esett (a 
szimpózium során is) a kis példányszámú nyom-
tatási trendekről és a megszemélyesítés térhó-
dításáról, fontosságáról. Ezen irányt követve 
fejlesztette és építette meg a KURZ a következő 
modulokat. 

DM-LINER® UV-INK BUILT-ON MODUL

A Built-On modul, mint nevéből is kiderül, egy 
olyan digitális fóliázóegység, ami szinte bármely 
flexografikus nyomdagép sínrendszerére köny-

Korszakalkotó megoldások a KURZ-tól
DM-LINER® UV- INK BUILT-ON MODUL ÉS EGYÉB A FLEXÓNYOMTATÁSBAN 

nyedén felszerelhető, és pár óra beszerelés után 
használatba vehető. A modul beépített UV-Ink 
tartállyal és saját szoftverrel rendelkezik, mely 
könnyedén összehangolható a flexó nyomdagép 
szoftverével, ezáltal ugyanazon sebességgel, de 
a digitális nyomtatás és fémfóliázott felületne-
mesítés összes előnyével állíthatunk elő egyedi, 
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megszemélyesített, fémesen csillogó címkéket. A 
modul a meglévő sínrendszeren könnyen moz-
gatható, így legyen akár a fólia felülnyomtatása, 
akár a fémfólia utolsó fázisban történő használa-
ta a cél, ez probléma nélkül megvalósítható.

DISTORUN® MODUL

A KURZ egy másik, szintén a flexó címkenyom-
tatásban alkalmazható fóliázóegysége azon túl-
menően, hogy a modul használatával rendkívüli 
mértékű fóliamegtakarítás érhető el a hagyomá-
nyos hidegfóliázás területén, alapvetően egy olyan 
megoldást kínál a flexónyomtatás számára, ami 

eddig ezen a területen nem 
volt elérhető: egyedi, pozício-
nált, akár biztonsági, holog-
ramos képek hidegfóliázással 
történő alkalmazása, mely ré-
vén akár lebilincselően szép 
3D effektekkel emelhetjük ki 
címkéinket a sokaságból. A 
szimpózium során az érdeklő-
dők a képen látható címkében 
gyönyörködhettek.

DM-LINER® UV-INK 
BUILT-IN MODUL

Nem utolsósorban bemuta-
tásra került a teljes mérték-
ben digitális nyomtatás-
sal készült címke is, ahol 
szintén nem kell lemon-
danunk a valódi fémré-
teggel ellátott felületek-
ről. A KURZ a piac szinte 
bármely digitális teker-
cses nyomdagépéhez 
tud fémfóliázó egységet 
tervezni, melyet inline 
lehet együtt használni 
a digitális nyomtatóval 
hasonló, szemet gyö-
nyörködtető címkék elő-
állítása érdekében. 
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