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A Komori nyomdagépgyár hivatalos 
magyarországi képviselete 2008-tól 
a Bauer+Bauer Hungária Kft., ennek kap-
csán több érdekes kérdés is felmerülhet,
ezekről beszélgettünk Rigó Gábor 
ügyvezető igazgatóval.

– Mi a háttér, mi ösztönözte a képviselet 
létrejöttét? 
– Már 2004-ben elkezdtem gondolkodni arról,
hogy miért lenne jó a Bauer+Bauernek egy nyo-
mógépgyártóval együttműködnie. Akkor még
talán nem a Komori került képbe, bár már jóval
korábban felismertem, milyen különbségek van-
nak a nyomdagépgyártók között.

Azt tudni kell, hogy nem Magyarországon szü-
lettem, és hosszú éveken át gépmesterként dol-
goztam, a gto-tól a tekercsrotációs gépekig, tehát
rendelkezem a megfelelő gyakorlati tapasztala-
tokkal is a témában. Csak 1998 óta tartózkodom
Magyarországon, amióta a Bauer+Bauer Hungá-
ria Kft. létezik. Az ügyfelek részéről nem merült
fel komoly igény, ami ezt különösebbképpen
ösztönözte volna, de úgy gondoltam, a nyomó-
gép a mi szakmánk csúcsa, érdemes vele foglal-
kozni, másrészről ez az, ami a Bauer+Bauer Hun-
gária Kft. palettájáról idáig hiányzott. A Bauer+
Bauer Hungária Kft. most már minden techno-
lógiát forgalmaz, amivel az összes igényt ki tud-
juk szolgálni a nyomtatás területén belül.

– Miért a Komori?
– Fontos szempont, hogy a Komori nagyon szer-
vizigénytelen gép. Romániában és Svájcban is
tájékozódtam korábban az ottani Komori-kép-
viseletek eredményeiről és működési körül-
ményeiről. Hihetetlenül kis értékű raktárkész-
leteik vannak a gépek számához viszonyítva.
A romániai Komori-képviseletnél az alkatrész-
forgalom és a szervizigény is minimálisnak
mondható, azt figyelembe véve, hogy az utób-
bi két év alatt kilenc Komori-gépet telepítettek
(ebből egy tekercsrotációs, a többi íves). 

Fontos szempont, hogy a Komori egy olyan
irányt választott, amit sokan mások tíz évvel ez-
előtt még nem ítéltek fontosnak vagy nem ítél-
ték annyira fontosnak. Napjainkban ez abban
nyilvánul meg, hogy ezeknél a gépeknél nagyon
gyorsak az átállások, a legmagasabb minőségi
elvárások mellett a termelékenységen van a na-
gyobb hangsúly. A példányszámok csökkennek,
a költségek csökkentése szintén kiemelt feladat,
emellett a minőség színvonala rendkívül ma-
gas, a Komori mindezekre kiváló megoldásokat
kínál. A Komori szlogenje a mi üzleti célkitű-
zéseinket is kiválóan tükrözi: az ügyfél legyen
a legelégedettebb!

– Mi az előny a Komori számára?
– Természetesen a legtermelékenyebb technoló-
giának számító Komorinál egy egymagában álló
nyomógép nem fog kiemelkedően termelni, ha
nincs meg az a háttér a prepress-ben, a munka-
szervezésben, ami szükséges. A Bauer+Bauer
Hungária Kft. ezeken a területeken akár komp-
lett technológiákat, akár szaktanácsadást tud
nyújtani, ami nem csak a nyomógép fizikai mű-
ködését garantálja, hanem a munkamódszer al-
kalmazását, a termelékenységet és a gazdaságos
működtetést is megkönnyíti.

– Ön szerint kik lesznek azok, akik Magyarországon
Komorit vesznek?
– Nem csak az fogja megvenni a Komori-gépe-
ket, aki kizárólag egy tonna papír árát nézi, ha-
nem aki a gyorsabb átállási időt, a minél kevesebb
selejttel történő kigyártást és egy darab termék
minél gyorsabb legyártását is figyelembe veszi.

Én bízok benne, hogy a nyomógépeknek van
még jövője a digitális és tintasugaras technoló-
giákkal szemben, a sebesség, minőség és ár vo-
natkozásában. Úgy gondolom, hogy még sok
ofszet nyomógépet el fognak adni Magyaror-
szágon a többi technológia forradalmian gyors
fejlődésének ellenére is, hiszen ha van egy jó
nyomólemezem, az átállás még mindig olyan

A Bauer+Bauer Hungária Kft. jelmondata: 
HIDAT ÉPÍTÜNK AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK KÖZÖTT!
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gyors, hogy a digitális nyomógépekkel szemben
az előbb említett sebesség, minőség és ár tekin-
tetében még mindig az ofszetnyomtatás van az
első helyen.

– Mikortól fognak teljes kapacitással működni?
– Már jelenleg is folynak komoly tárgyalások
több céggel is. Mire az első gép ideérkezik, ad-
digra a csapat is készen áll. Az első gép telepíté-
sének időpontja természetesen attól függ, ki és
mikor fog megrendelést adni, de az instruktőri
csapat már ebben az évben készen fog állni a
feladat maradéktalan teljesítésére.
Nagymértékben a szervizcsapatra szeretnénk
alapozni, a flexibilitás kulcskérdés. A Komorival
együtt egy olyan ütőképes szervizcsapatot kívá-
nunk létrehozni, ami a Bauer+Bauer Hungária
Kft. eddigi elveit is követi, és nagyon komoly
szervizt és terméktámogatást tud nyújtani. 

– A jelenlegi termékskála mivel fog bővülni?
– Csak a nyomógépekkel, hiszen nyomólemezt,
festéket, segédanyagot, gumikendőt eddig is
forgalmaztunk, érdekes egyezés például, hogy
a Komori is azt a VonSon festéket preferálja, amit
mi már régóta forgalmazunk.
Újdonság a termékskálánkban a flexó Mcdermit
termékcsalád, ami viszont nem kötödik a Ko-
mori-kapcsolathoz.

– Milyen szolgáltatásokra számíthatnak 
a partnerek?
– Az eddig megszokott Bauer+Bauer Hungária
Kft. szerviz- és terméktámogatás-színvonalát
szeretnénk tartani, illetve növelni. Célunk az,
hogy a vevő elégedett legyen ne csak a géppel,
hanem még inkább a gép által nyújtott ered-
ményekkel, ebben az eddigi tapasztalataink és
tudásunk is rendelkezésre áll, hiszen ezeknél
a nyomógépeknél a termelékenység kulcsa,
ahogy azt már korábban is említettük, az előké-
szítés színvonala és minősége, ebben a Bauer+
Bauer Hungária Kft.-nek igen széles körű tapasz-
talata és ehhez kapcsolódó technológiai háttere
és termékskálája is van.

– Mi lehet ezek után a zárszó?
– A Bauer+Bauer Hungária Kft. ezzel a szövet-
séggel megkoronázta az általa forgalmazott ter-
mékskálát, így az előkészítéstől a nyomtatással
bezárólag teljes palettát tud kínálni partnerei
számára. Gyakorlatilag mindent, ami a nyomta-
táshoz szükséges (prepress-technológiák, szoftve-
rek, gépek és anyagok, filmek, nyomólemezek,
CtP-berendezések, tampon- és szitanyomtatás
alap- és segédanyagai, nagyméretű UV-nyom-
tatók, digitális nyomógépek, az ofszetnyomta-
tás alap- és segédanyagai, flexónyomtatás segéd-
anyagai).

angyalai


