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Martfűn, 2018. szeptember 27-én került 
megrendezésre a Lamitrade által képviselt 
Rigó Kft. szakmai napja, ahol a szakmai 
előadásokat követően a gépgyárat is 
megtekinthették a rendezvény résztvevői. 

A házigazda Rigó Kft. nevében Rigó Péter cég-
tulajdonos üdvözölte a vendégeket, majd ismer-
tette a Rigó Kft. történetét és fejlesztéseit, amit 
az üzemlátogatás során az érdeklődők élőben is 
megtekinthettek. 

A Rigó Kft. 1990-ben alakult 25 millió forin-
tos törzstőkével. Száz százalékban magyar tulaj-
donú cég, családi vállalkozás. A könyvkötő gé-
pek gyártása mellett az öntőforma-készítéssel, 
szabászkésgyártással, alumíniumöntéssel, alkat-
részgyártással és -tervezéssel foglalkozó Rigó Kft. 
2011-ben Innovációs díjat, majd 2015-ben Ma-
gyar Termék Nagydíjat kapott. A díjak elnyerésé-
ben nagy szerepet játszott az energiatakarékos, 
környezetbarát megoldások alkalmazása, a ter-
mékek biztonságosságát, újszerűségét, piacké-
pességét, exporterejét és a fogyasztóknak kínált 
plusz előnyöket szolgáló kialakítások.

A 80 főt meghaladó dolgozói létszámuk továb-
bi növekedése várható, a szakmai kollektívát jól 
képzett, európai nyelveket is beszélő szakembe-
rek alkotják. A könyvkötőgép-gyártásba az árbe-
vétel folyamatos növekedését biztosítja a piac- 
orientált K + F innováció.

Érdekesség, hogy a Rigó Kft. nemzetközi hír-
névre szert tett könyvkötő gépeivel egyazon 
csarnokban a Duplo bizonyos típusú berendezé-
seit is a martfűi gyárban gyártják. 

A Rigó Kft. által gyártott könyvkötő berende-
zések termékpalettáját jól kiegészíti a Hydrocut 
hidraulikus papírvágó gépcsalád, ami a digitális 
nyomdák hasznos termelőeszköze lehet. A vágó-
gép a legmagasabb biztonsági színvonalon mű-
ködik (kézi működtetés, optikai fényfüggöny), 
továbbá rendkívül alacsony zajszinten üzemel.

A gépgyártás folyamatát megtekintő sétánk 
során technológiai sorrendben haladtunk.  Itt be-
mutatásra került a Rigó Kft. legújabb ragasztókö-
tő berendezése, a Perfect Binder 420 PUR, a világ 
egyik leghatékonyabb zárt-PUR rendszerű auto-
mata könyvkötő gépe, amely tökéletes nagy szé-
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riájú és digitális munkák kötésére egyaránt. A gép 
ragasztóegysége a Rigó Kft. által kifejlesztett és 
szabadalmaztatott rendszer, egyedülállósága a 
„magas nyomású” zárt rendszer, amely tökéle-
tes gerinc- és oldalkenést biztosít, továbbá a gép 
egy „HYBRID” berendezés, a 2 kg-os ragasztó-
tartály PUR- és EVA-alapú ragasztóval egyaránt 
használható, ezáltal magasabb hatékonyság és 

kevesebb veszteség keletkezik. A gépeket önálló 
modemmel is felszerelik, amely lehetővé teszi egy 
esetleges üzemzavar esetén a gyors és hatékony 
beavatkozást, ugyanakkor a gépfejlesztéshez 
adatokat is gyűjt a felmerülő hibalehetőségekről. 

A magyarországi kereskedelmi forgalmazó a 
Lamitrade Kft., amely 2009 óta forgalmazza a 
Rigó Kft. berendezéseit. Hazánkban mintegy fél 
száz különböző típusú Rigó-berendezés működik, 
referenciaként megemlítenénk a teljesség igénye 
nélkül a Komáromi Nyomdát, a Pátria Zrt.-t, a 
Print 2000 Nyomdát, a D-Plusz Nyomdát.

Az eseményen készült képes beszámolónkat 
a Magyar Grafika képgalériájában a következő 
linken tekinthetik meg: 
http://mgonline.hu/galeriak/martfu-rigo-kft

RIGO PERFECT BINDER 420 HM/PUR
HOTMELT-es vagy PUR-os automata ragasztókötő gép

 ‣ a világ egyik leghatékonyabb  
zárt-PUR rendszerű automata  
könyvkötő gépe 

 ‣ tökéletes nagy szériájú  
és digitális munkák kötésére

 ‣ szabadalmaztatott technika
 ‣ „magas nyomású” zárt  

rendszer, mely precíz gerinc-  
és oldalkenést biztosít 

 ‣ PUR- és EVA-alapú  
ragasztóval is használható

 ‣ Max. gerincvastagság: 50 mm
 ‣ Max. gerinchossz: 420 mm

www.lamitrade.hu


