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Az Evo XC CI egy központi ellen
nyomó hengeres flexó nyomó
gép, amely kompakt, és kiemel
kedik egyedülálló és intelligens 
koncepciója révén, amely ext
rém kis méretekkel és különle
ges ergonómiával kombinált. 
Ezt a gépet fejlesztették válasz
ként azokra a piaci igényekre, 
ahol rövid határidejű gyártás 
szükséges csekély beruházással. 
Kompaktsága és alacsony költ
sége ellenére a Koenig & Bauer 
Flexotecnica legújabb megol
dása változatlanul megtartja az 

„X” EVO XD és EVO XG stratégiai 
elveit. Ezek innovatív megoldá
sok az ergonomikus és gyors 
munkaváltáshoz, magas produk
tivitáshoz a legkisebb példány 
számoknál is és mindig a leg
magasabb nyomtatási minő
séggel a különböző anyago
kon: műanyag, papír, laminált 
anyagok, címkék. A gép feldol
gozási folyamata teljesen kör
nyezetorientált.

Több intelligens megoldás 
mellett az újonnan kifejlesztett 
szárítóhíd garantálja a hagyo
mányos oldószeres vagy vizes 
alapú festékek, valamint az 
EB vagy UVszáradású festékek 
alkalmazását. A megoldások, 
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Kiss Nóra

A K2019-en Düsseldorfban debütált a Koenig & Bauer 
Flexotecnica új, kompakt flexó nyomógépe az Evo XC CI, 
majd tavaly november 24–25-én a Flexotecnica gyárban 
Tavazzano-ban online nyílt napok keretében tartott  
gépbemutatón prezentálták az érdeklődőknek ezt  
a kiemelkedően igényes munkákra tervezett gépet,  
mely vizes bázisú festékkel történő nyomtatásra is  
alkalmazható.

nyomtatási pozíciók automati
kus vezérlését speciális jelek al
kalmazása nélkül lehetővé teszi. 
Egy nyomógomb egyszerű le
nyomásával minden nyomó
egység a valós nyomtatási vég
pozíciójába kerül, a termelés 
gyors és hatékony indításához 
minimális selejttel. 

A rendszer teljesen az új gép
HMIbe integrált, és egy egy
szerű és intuitív kezelői felület
tel rendelkezik, amely még a 
kevésbé tapasztalt gépkezelők 
számára is egyszerűen kezelhető.

Az új, ikonikus stílusú bizton
sági védőburkolatok tökéletes 
összhangban vannak a Koenig 
& Bauer cég esztétikus identitá
sával. A csomagolóipar követel
ményei folyamatosan fejlődnek 
tovább. Nem elegendőek csu
pán a technológiai csúcstelje
sítmények, az ergonómia és a 
vizuális dizájn is mind fontosab
bá válnak.   
   

amelyek a legnagyobb mér
tékű sokoldalúságot garantál
ják, nélkülözhetetlenek az üze
meléshez számos csomagolási 
alkalmazásban.

További értékes műszaki in
novációk ebben a modellben a 
kefe nélküli BOSCHRexroth 
nagyteljesítményű motorok, 
egyenirányítóval és regeneratív 
meghajtásokkal, valamint opti
malizált rendszerekkel a levegő 
és energia visszanyeréséhez.

Az automatikus nyomtatás
szabályozó rendszer a Print 
Tronic új generációja, egy in
novatív megoldás, amely a 


