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Azon szakértelem, amelyet a KURZ,  
mint a transzfertermékek fejlesztésének 
és gyártásának piacvezetője, valamint  
a KURZ csoporthoz tartozó, Hinderer + 
Mühlich, mint a prégszerszámok vezető 
világpiaci vállalkozásának kombinációja 
ad, rendkívül hatékony segítséget nyújt  
a beigazítási idő minimalizálásában,  
valamint a munkák közötti gyors átállás 
megvalósításában.

A nyomdaiparban egyre növekvő kereslet figyel-
hető meg a vésett sárgaréz klisék iránt, hiszen 
a vállalkozások sorra ismerik fel a tényt, hogy 
a magnéziummal ellentétben a sárgaréz kima-
gasló mechanikai szilárdsággal, valamint nagy-
szerű hővezetési és korrózióállósági képességgel 
rendelkezik. Nagyságrendileg 1 000 000 nyomat 
legyártását teszi lehetővé, amely a magnézium 
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klisék 10 000–40 000 nyomatos élettartamához 
képest meglehetősen komoly különbséget nyújt.
„Az ügyfeleink jól ismerik a KURZ csoporthoz 

tartozó Hinderer + Mühlich által gyártott, sík, 
dombor (nano- és mikrostrukturált, többszin-
tes), valamint texturált sárgaréz klisék minősé-
gét, amelyek gyártása a göppingeni anyavállalat-
nál már több mint 55 éves múltra tekint vissza. 
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Hiába a precíziós német technológia, sok eset-
ben a távolság okozta hosszabb átfutási idő miatt 
a választás a helyi gyártókra esik. Felismerve a 
tényt, a központ úgy döntött, hogy erősítve a 
piaci jelenlétet, egy CNC marógépet telepít Bu-
dapestre, hogy onnan, a szárnyaink alá tartozó 
öt országból (Magyarország, Románia, Bulgária, 
Szlovákia és Csehország) érkező igényeket egy-
két munkanapos gyártási idővel ki tudjuk elégí-
teni” – nyilatkozta Dósa László, a LEONHARD 
KURZ South-East Europe Kft., illetve a KURZ 
Czech & Slovak s.r.o. ügyvezető igazgatója.

Az USA, Franciaország, Svájc, Kína és India 
után, ahol h + m leányvállalatok működnek, a 
LEONHARD KURZ South-East Europe Kft. az el-
ső, ahol a német know-how-t használva és imp-
lementálva a teljes gyártási folyamatot, megva-
lósul a sík sárgaréz klisék központi rendszerre 
kötött, helyi gyártása.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon garantál-
juk-e a németektől megszokott, kifogástalan mi-
nőséget? A válaszunk: Igen!

„Szerencsések vagyunk, hiszen minden, a gyár-
táshoz szükséges anyagi és szellemi erőforrás a 
rendelkezésünkre áll. A januári éles indulás óta 
egyre növekvő kereslet figyelhető meg az újabb 
szolgáltatásunk iránt és nagy örömömre szolgál, 

hogy vevőink elégedettek az általunk gyártott 
sárgaréz klisék minőségével. Magabiztosan te-
kintünk a jövőbe, hiszen egy olyan nagy múl-
tú piacvezető áll mögöttünk, mint a Hinderer 
+ Mühlich. A göppingeni csapat szakértelme le-
nyűgöző, a betanulás és a telepítés emiatt rend-
kívül hatékonyan és zökkenőmentesen zajlott” 

– mondta Arth Lajos, a LEONHARD KURZ South-
East Europe Kft. területért felelős munkatársa.

Budapesten, a piacon standardnak minősülő, 
7 mm-es sárgaréz klisék gyártására rendezked-
tünk be, maximum 50×40 cm-es táblaméretben. 
Az adatfájlok feldolgozását programozóink egy 
speciális szoftver segítségével végzik, amelyek a 



32 MAGYAR GR AFIK A 2022/1

digitális prepress technológiának köszönhetően 
a munkafolyamat végén automatikusan kerül-
nek továbbításra a CNC marógépünkre. A CNC 
technológia előnye, hogy szerszámok bármikor 
reprodukálhatók úgy, hogy azok pontosan meg-
egyeznek az eredetivel. Nem kell tehát aggódni, 
hogy a nyomatképben eltérés vagy torzulás mu-
tatkozik, hiszen az újragyártott szerszámok min-
den esetben az eredetivel tökéletesen egyező pré-
gelési eredményt biztosítanak.

„Büszkeséggel tölt el, amikor a bevásárlóközpon-
tok polcairól visszaköszönnek azon projektek 
végeredményei, amelyekben megoldásszolgálta-
tóként részt veszünk. A KURZ-nál különleges 
csomagot nyújtunk a vevőinknek, hiszen a fo-
lyamatos fejlesztésnek köszönhetően már nem-
csak innovatív transzfertermékekkel, de páratlan 

prégszerszámokkal is tudunk segíteni, lokálisan, 
a maximális rugalmasság érdekében. Bízom ab-
ban, hogy a befektetett munka most is megté-
rül és azt a pozitív fogadtatást, amely az új szol-
gáltatásunkat övezi, hamarosan eredményekre 
válthatjuk” – tette hozzá Richnyovszki Petra, a 
LEONHARD KURZ South-East Europe Kft. érté-
kesítési vezetője.

A csapatunk készen áll és alig várja, hogy újabb 
és újabb termékeket varázsolhasson egyedivé!                    
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