Összejöttünk
FLEXÓSZIMPÓZIUM – 2008. MÁRCIUS 6–7., KISKőRÖS

Tavaszi ünnepet ültünk a ﬂexószakma képviselőivel március
6–7-én, Kiskőrösön. A már hagyományosnak mondható, a
PNYME nyomdaipari szakosz-

Szikszay Olivér

Ramon Jonama

László Norbert

tálya által szervezett összejövetel ismét átütő sikert aratott.
Ez lemérhető volt a résztvevők
számában is. Több mint 150 érdeklődőt láttunk vendégül.
Úgy tűnik, hogy a felajánlott
előadások közül sikerült kiválasztani egy olyan összeállítást,
amely a megjelentek széles körének érdeklődésére számíthatott.
A program a vendéglátó
nyomdák – Pappné Herédi Sára
(Plasztik-Tranzit Kft.) és Csillag Gáborné (Triműk Kft.) – rövid bemutatkozásával indult,
majd egy digitális, szín- és rácshelyes proofrendszer ismertetésével folytatódott, Lázárfalvi
Tamás (Eastway Media Kft.)
előadásában.
A Comexi és a SunChemical
előadásai Ramon Jonama és
Lévay Zoltán tolmácsolásában
felvillantották a lehetőségét egy
merőben új, alternatív, elektronsugaras behatásra száradó
ﬂexófesték alkalmazásának.
Számba vették a lehetséges
előnyöket, de nem hallgatták
el a még tisztázatlan körülményeket és az esetleges hátrányokat sem.
A kliséragasztók alkalmazásának csínját-bínját, a nyomat
minőségére és a nyomtatási
teljesítményre gyakorolt hatását a Tesa és a Lohmann cégek
képviselői: Bínó János és Markus
Koch mutatták be.
Rövid, de kellemes hangulatú
kávészünet adott alkalmat kisebb lazításra a délután közepén.
A szünet után Pesti Sándor,

a PNYME ügyvezetője röviden
ismertette az Interpack 2008
kiállítás meglátogatásához a
szakmai szervezettől igénybe
vehető szolgáltatásokat.
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A ﬂexó nyomdagépek hazai
gyártója, Varga Dénes (VargaFlexo Kft.) beszámolója következett a nyomdagépek, a lamináló- és tekercsvágó gépek
gyártásának fejlődéséről, a gépeiken alkalmazott technikai
újdonságokról.
Valószínűleg előkerültek a
számoló cédulák is, hogy a hallgatók a Jan Burger (Windmöller & Hölscher) által előadott,
a cég nyomtatási hatékonyságot növelő fejlesztéseinek eredményét összegezzék. A felsorolt adatok meggyőzhették a
csomagolóanyag-gyártó ﬂexónyomdákat arról, hogy jól takarékoskodni nem a beruházásra kerülő berendezés árán
lehet, hanem a mindennapi
gyártási folyamatban.
Szintén a költséghatékonyságról szólt az oldószer-felhasználás racionalizálásával foglalkozó előadás keretében Petrény
Zoltán (Hoffmann Kft.). Az automata lepárlórendszerek kínálják ezt a lehetőséget. Húsz százalék kliséanyag megtakarítását teszi lehetővé az a Digital
Flexo Suite program, melyet
Ratkovics Péter (partners Kft.)
mutatott be. Ismerve a mai fotopolimer árakat, ez sem kicsi
eredmény.
Legvégül, de nagy ﬁgyelemmel kísérve ismertette Nagy
Miklós (CSAOSZ) a csomagolóanyagok termékdíjával kapcsolatos változásokat. Ezek az ismeretek sok kellemetlenségtől óvhatják meg a gyártókat és a felhasználókat.
Az elhangzott előadások meghallgathatók a rendezvényről
lemaradók számára is a www.
magyarnyomdasz.hu/pnyme/
2008/ﬂexo/ﬂexo.php honlapon.
Rövid pihenő után következett egy jó hangulatú, kitűnő
vacsora, mely alkalmat adott
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a régi baráti és szakmai kapcsolatok ápolására, új ismeretségek kötésére. Ez a lehetőség
éppen olyan fontos, mint a találkozó szakmai ismereteket
adó része!
Másnap, pénteken jött az
igazi nagy durranás: látogatás
a közeli Plasztik-Tranzit Kft. és
Triműk Kft. nyomdájába, ahol
két új, világszínvonalú nyomdagép-beruházást hajtottak
végre a 2007-es gazdasági évben. Nem kétséges, hogy ennek
a két új nyomdagépnek a megtekintése volt a szimpózium
legnagyobb vonzereje. A jelentkezők túlnyomó többsége
élt is ezzel a lehetőséggel.
Ezúton is köszönetet mondunk mindkét nyomda és
mindkét klisékészítő vállalkozás vezetőinek azért az elegáns
gesztusért, amellyel megmutatták eddig féltve őrzött kincseiket, új beruházásaikat. Ugyancsak köszönet illeti a szakma

megjelent képviselőinek döntését, hogy személyes megjelenésükkel növelték rendezvényünk rangját.
Ahhoz, hogy ezt a sikert a
jövőben meg tudjuk ismétel-

ni, a körültekintő szervezés
mellett további érdekes témák előadóira, hasonló szívélyes nyomdák közreműködésére lesz szükség.
a szervezők
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