
94 M AG YA R  G R A F I K A  2 0 0 6 /5

Hangulatos ünnepség keretében tette emléke-
zetessé tizedik születésnapját a Grafit Pencil.
Szakmai előadás gazdagította a programot 
a jubileumi ünnepséget megelőzően. 
A KBA képviseletében dr. Roland Reichenberger
mérnök, termékmenedzser a „Felületnemesítési
technológia lakkal” című előadásában 
a KBA berendezések sajátosságait, a lakkozás
lehetőségeit, a hibajelenségek és azok 
kiküszöbölésének módjait ismertette.

A KBA szakmai előadása után a házigazdák nevé-
ben Korok Péter majd Langó János köszöntötte
a vendégsereget. Az eddigi ünnepségek mindig
valami új beruházás vagy új telephely létrejöttét
ünnepelték. Ez az alkalom más volt, bár a hagyo-
mányokhoz híven, most is színpadi produkcióval
lepték meg a vendégeiket. A tulajdonosgárda a hét
törpe jelmezébe bújva színi előadás keretében
elevenítette fel az eltelt évtized meghatározó
eseményeit.

„Tíz évvel ezelőtt nyolc ember úgy gondolta,
hogy belekezdenek egy közös vállalkozásba.
Az elképzelt cél talán mindenkinél más volt, de
hajlandóak voltak ezért áldozatot hozni, és min-
den helyzetben támogatták egymást, nemcsak
a munkában, a magánéletben is. „Az üzletben
nincs barátság!” az üzleti élet sokak által elfoga-
dott törvénye, mellyel a Grafit Pencil soha nem
azonosult. Legalábbis túlnyomó többségben, hiszen
a legjobb családban is előfordulnak nézeteltérések.

Tízéves a Grafit Pencil Nyomda Kft.

Grafit Pencil Nyomda Kft.
1046 Budapest, Klauzál u. 9., telefon: (36 1) 370 8384, fax: (36 1) 302 8202
e-mail: info@grafitpencil.hu, honlap: www.grafitpencil.hu

A feladatokat – a vezetőstáb nagy létszámából adó-
dóan – több oldalról, alaposabban, más-más meg-
közelítésben és vérmérséklettel tudtuk vizsgálni
és megoldani.” 

A kezdetek

A 12 évvel ezelőtt 8 fővel alakult bt. mára euró-
pai színvonalú nyomdává fejlődött. Az 1997-ben
új tulajdonosok társulásával kft.-vé alakult cég
életében a gyártás területén minőségi és meny-
nyiségi ugrás következett be.

A folyamatos növekedés követelte az újabb és
újabb beruházásokat, így a gépvásárlások mellett
az üzemi területet is bővíteni kellett. Ezért 2000-
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ben a társaság Újpesten 5000 négyzetméter alap-
területű modern nyomdát épített, ahol már közel
100 embert foglalkoztat.

Gépterem

Kiemelt termelőberendezések:
13 db B1-es nyomómű lakkozótoronnyal – online
összeköttetésben az előkészítővel, a központi nyo-
mólemez-szkennerrel és a színelemző Densitronic
pulttal. Gépeink világszínvonalat képviselő KBA-
gyártmányok. 

A gépekre jellemző funkciók rövid felsorolása:
számítógépes méret- és nyomásbeállítás, automa-

ta lemezcsere, automata mosórendszer, diagonál
regiszter, szárítórendszerek: infra és meleglevegő,
temperált festékező művek, diszperziós lakkozás
– formalakk-lehetőséggel, összes ívteljesítmény
35 000 ív/h, online szervízháttér. Rugalmas nyo-
mathordozó-felhasználás 60 g/m2-től 1,2 mm-es
vastagságig.

Kötészet

A nyomtatott ívek nagy teljesítményű feldolgo-
zásához három B1-es vágógép, négy B1-es és két
A3-as hajtogatógép, továbbá egy hatállomásos,
fedélfelrakós, automata csomagolóval felszerelt
és egy nyolcállomásos irkafűzősor teremti meg
a biztonságos kötészeti hátteret. 

A fő gépegységeket számos kiegészítő kis célgép
egészíti ki.

Környezetvédelem

A Grafit Pencil Nyomda megfelel a holnap követel-
ményeinek, amelyre példa a hulladékpapír-feldol-
gozás, mivel a kötészeti hulladék zárt rendszeren
keresztül automatikusan kerül a préskonténerbe,
a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően
eleget téve.

Logisztika

Az elkészült termékek szállítására a saját gépjár-
műpark mellett stabil partnerek biztosítják a meg-
felelő szállítási kapacitást.

A gyártás teljes folyamatát a megrendelés beér-
kezésétől a késztermék kiszállításáig számítógépes
folyamatirányító rendszer szabályozza.


