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Hagyományos könyvgyártási tapasztala-
taira építve, a Stanctechnik Digital Kft. 
továbblépett a kis példányszámú és változó 
adatok megjelenítésére is alkalmas könyv-
gyártás területére. A digitális nyomóka-
pacitással kiegészített modern, kis példány-
számú sorozatok hatékony gyártására 
specializálódott üzem tavaly újabb termelő-
csarnokkal és gépekkel is gyarapodott. 

A Hermann Tibor és lánya, Hermann Nikolett 
nevével fémjelzett Stanctechnik Digital Kft. 
adott otthont évzáró „Grafikarácsony” rendez-
vényünknek is, ahol a másfél száz résztvevő ter-
melés közben láthatta a modern üzem beren-
dezéseit és egy konkrét termék, a „Nyomdász 
aranyköpések” jegyzetkönyv előállításának utolsó 
fázisát. A bemutató keretében láthatták a részt-
vevők az egyedi, névre szóló aranyozott könyv-
tábla készítésének technológiáját, és ki-ki egye-
nest a Schmedt beakasztó gépből vehette kézhez 
névre szóló példányát.

Stanctechnik Digital Kft.
Faludi Viktóra

Az Ibis könyvtagokat előállító, hajtogató-irka-
fűző-vágó gépsor mellett Bourg ragasztókötő be-
rendezésével bővült a kötészeti kapacitás, így a 
puhatáblás könyvek, brosúrák akár PUR, akár 
hotmelt ragasztási technológiával is készülhet-
nek. Az üzem jól átgondolt elrendezése nemcsak 
látványnak kellemes, de logisztikai és technoló-
giai szempontból is optimális.

A termelést irányító Hermann Nikolett-tel és 
a beruházást megálmodó tulajdonossal, Hermann 
Tiborral beszélgettünk.
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A technológiai váltás egyben generáció- 
váltást is jelentett a Stanctechniknél.  
Milyen előnyök származtak ebből a dupla 
változásból?
Egy komoly és egyben legfontosabb privilégiu-
ma a generációváltásnak egy jövőbe mutató 
technológia korai üzemszerű használata és gya-
korlása, ezzel együtt előnyeinek és hátrányainak 
megismerése. A dupla váltás új szemlélet, dina-
mizmus és fogékonyság az új iránt. Ezt hozza a 
fiatalság – nyilatkozta Hermann Tibor. 

A jelenlegi géppark miben egyedülálló?
Abban, hogy nyomdai és kötészeti egységünk is 
van az üzemen belül. Nyomda: három színes gép 
és egy fekete-fehér biztosítja a termelés biztonsá-
gát, a nagy mennyiségű nyomatok egyidejű elő-
állítását. A Xerox iGen színes gépünk B3 méretet 
is tud nyomtatni nagy sebességgel. Ez a méret a 
könyvnyomtatásnál igen fontos.

Kötészet: gépeink célratörően digitális gyár-
tásra készült gépek, Ibis könyvtestkészítő gépün-
ket az angol gépgyártóval együtt fejlesztettük, 
mellyel kutatás-fejlesztési pályázatot nyertünk. 
Nincs több ilyen gép az országban. Bourg ragasz-
tókötő gép ebben a konfigurációban az első az 
országban, nagy teljesítményű önberakós rend-
szerével. A többi kötészeti gép is könyvgyártásra 
specializált. Termelésünk 98%-a könyv, puha-
táblás és keménytáblás kötésmóddal, valamint 
irkatűzött kiadvány – vette át a szót Hermann 
Nikolett.

A kooperáció a hagyományos nyomdákkal 
továbbra is fontos eleme a megrendelői 
bázisnak?
Kooperáció a hagyományos nyomdákkal kiemel-
kedően jó. Ez mindkét fél részére fontos, mert a 
termelésünk 50%-át nyomdáktól kapjuk – mond-
ta Hermann Tibor.

A digitális műfaj sok gépállítást,  
logisztikát igényel. Mi teszi biztonságossá 
a működéseteket?
Gépparkunk – jelenlegi tudomásom szerint – a 
digitális kötészeti technológiával csúcstechnoló-
giát képvisel. Nagyon fontos a dolgozói állomány 
szorgalma, odafigyelése és tudása. Az ügyfelek és 
ügyfélkapcsolati kollégák – zömében nyomdák-
ról beszélünk – több korosztályt képviselnek, de 
a digitális nyomtatás előtérbe kerülésével egyre 
több fiatal munkatársat is foglalkoztatnak ügy-
feleink, akikkel rugalmas életszemléletük miatt 
könnyű együttdolgozni – mondta Nikolett.

Mire vagytok a legbüszkébbek? 
Magyarországon talán másodikként hoztunk 
létre egy olyan digitális nyomdát, ami saját nagy 
teljesítményű kötészettel rendelkezik, kimon-
dottan a könyvgyártást megcélozva – tudtuk 
meg Hermann Tibortól.

Milyen erősségei vannak  
a Stanctechnik Digital Kft.-nek? 
A géppark és a remek, fiatal csapat, akik minden 
területen kiváló képességekkel rendelkeznek, 
úgy a nyomás, mint a kötészet területén – nyilat-
kozta Hermann Nikolett.

A tapasztalat és a fiatalos lendület  
hogyan tud harmonikusan összeadódni  
a különböző korosztályt képviselő  
vezetőségben? 
Erre készültünk tudatosan, hosszú évek alatt és 
mindkét korosztály tiszteli a másikat, az idősebb 
korosztály teret enged a fiatalos megoldásoknak, 
a dinamikának és a lendületnek – összegezte 
Hermann Tibor.


