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A siklósi Gitta Nyomda a flexó címkegyár-
tók között úttörőként bővítette gépparkját 
a digitális technológiát képviselő Konica 
Minolta bizhub PRESS C71cf berendezésé-
vel. A közel három évtizedes tapasztalattal 
rendelkező családi vállalkozás jól ismert 
precíz munkájukról, minőségi termékeiről. 
Folyamatosan figyelemmel kísérik szakte-
rületük újdonságait, és gondos előkészítés 
és mérlegelés után döntenek beruházásaik-
ról. A Labelexpót követően Gitta Jánost,  
a Gitta Nyomda tulajdonosát kérdeztük  
a bizhub PRESS C71cf berendezésen  
szerzett tapasztalatairól.

A digitális technológia homlokegyenest 
eltér a már nagy rutinnal alkalmazott 
flexóeljárástól. Bevált a Konica-berende-
zéshez fűzött elképzelésük? 
Igen, bevált! Azt tudja, amit az előzetes informá-
ciók alapján vártunk tőle.  

Milyen előnyökkel jár a digitális gyártás 
a már ismert kis példányszám és formaké-
szítési költség, gyors átfutási idő előnyök 
mellett? 
A kérdésben ott a válasz is! Hozzátenném még, 
hogy gyönyörű, részletgazdag színek, árnya-
latok jönnek vissza a nyomatokon és további 
előny, hogy a CMYK színtérnek köszönhetően 
nem érnek meglepetések a nyomtatáskor.

Gitta Nyomda
A CÍMKEGYÁRTÁS MESTERE
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Milyen speciális megrendelői igényeket 
elégít ki a digitális címkegyártás? 
Semmi extra. Ügyfeleink örömmel fogadták, 
hogy a kispéldányszámú megrendeléseiket is te-
kercsben tudjuk kivitelezni.

Van-e kimondottan erre a műfajra  
alkalmazott termékük? 
Az előállított termékek 98%-a címke (bor, kéz-
műves sör, szörp stb.). Ez készül a BizhubPRESS 
C71cf-en is. Egyelőre a meglévő termékpalettá-
ból is át kell csoportosítanunk megrendeléseket, 
és a későbbiekben további – például perszonali-
zálási – lehetőségek is szélesíthetik a kínálatunkat.

Milyen trendek tapasztalhatók  
a címkemegrendelések terén? 
Egyre nagyobb az igény az egyedi színvilágú és 
grafikájú címkékre, melyeket a speciális felület-
kezelési lehetőségeinkkel tudunk még különle-
gesebbé tenni. Mint például a prégfóliázás, dom-
bornyomás, szitalakkozás.

Van-e gyakorlatuk arra, hogy a flexó- és 
digitális technológiával hibridnyomatokat 
gyártsanak? 
Igen, előfordul ilyen is. A digitális gépen készült 
nyomatot nemritkán a flexógépen lakkozzuk, 

Nagy sebességű nyomtatás
 � A kategóriában kimagasló sebesség és nyomtatási 
teljesítmény.

 � A sebesség a használt médiához állítható:  
18,9 m/perc, 13,5 m/perc, 9,45 m/perc.

 � A gép bekapcsolását követően a gyors indulás, ami 
a felállási időt csökkenti, fokozza a termelékenysé-
get.

 � Ofszetközeli minőség. 
 �  A színek feldolgozása 1200 dpi × 8 bit felbontáson 
történik, 256 árnyalattal egy pixelben. 

 � A vékony vonalakat és a kis karaktereket tisztán 
nyomtatja, árnyalatokban gazdagok a nyomatok.

Egyszerű használat 
 � Számos technológiával összehasonlítva – beleért-
ve a tintasugaras nyomtatókat is – a bizhub PRESS 
C71cf-nek egyszerű a karbantartása. 

 � Az analóg gépeken időigényes feladatok, mint a 
színbeállítás, könnyen beállíthatók. 

 � A felhasználót a képernyőn lévő utasítások segítik 
a műveletek elvégzésében, így már minimális ok-
tatással is üzemeltethető a nyomdaipari rendszer.

Átfogó médiakezelés
 � Új fejlesztésű digitális toner, a nyomatminőség ja-
vítása érdekében. 

 � A háromdimenziós hibrid szerkezet, mely magá-
ban foglalja a funkcionális polimereket, tökéletes 
minőséget biztosít minden médiatípusra.

 � Nem igényel bevonatos médiát.
 � Színstabilitás.
 � Automatikus szín-visszaellenőrző rendszer.
 � Fejlett színmenedzsment eszközök. 
 � Simitri® HD E toner technológia.
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hogy a nyomat kopásállóságát növeljük. Ugyan-
csak lelakkozzuk a nyomatot, mielőtt prégfóliá-
val felülnemesítjük.

Milyen kihívásokat jelentett a digitális 
technológia meghonosítása a hagyományos 
flexó címkenyomtatás mellett? 
Nem jelentett kihívást! Külföldi bemutatókon, 
kiállításokon alaposan „körbejártuk”, kitanulmá-
nyoztuk a kiválasztott műfajban elérhető gépek 

működését. A bizhub PRESS C71cf-et Magyaror-
szágon nálunk telepítette a Konica Minolta teszt-
üzembe, majd elsőként helyeztük üzembe saját 
tulajdonú berendezésként. Ezért kaptuk 2017-
ben a Ferihegyi Konica Minolta rendezvényén 
az Innovációs díjat. Elégedettek vagyunk a vá-
lasztásunkkal, nagyon könnyű dolgozni ezzel a 
géppel.

Milyen előnyöket jelent a két technológia 
egy házban történő alkalmazása? 
A flexónyomtatás nagy példányszámok esetén 
rentábilis, a digitálissal az alacsony, pár ezres 
példányszámokat is elő tudjuk állítani. Keve-
sebb beállítási selejttel, gyorsan. Gyakorlatilag 
minden lehetőségre felkészültek vagyunk ezzel 
a gépparkkal, a rugalmasságunkat növeli a kibő-
vült választási lehetőség: sem a kis-, sem a nagy-
példányszámú megrendelés legyártása nem hoz 
zavarba bennünket.


