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Nagyberuházások a drupa alatt és után
Zsiga Róbert

A drupa 2008 nyomdaipari szakkiállítás 
és vásár ideje alatt számos nagy értékű 
beruházás valósult meg. A Heidelberg 
Magyarország adatai alapján elmondhat-
juk, hogy a hazai nyomdaipar is számottevő
gépvásárlásokkal büszkélkedhet.
Nyomógépekből például az XL75-6+LX3UV,
az SM102-5P, SM74-8P, a CD74-5+LX, 
CtP-berendezésekből a SupraSetterA75, 75
és a 105-ös, POLAR vágógépekből, hajto-
gatógépekből és ragasztókötő gépekből 
is értékesítettek.

A Dürer Nyomda is büszke új nyomdagépükre,
erről kérdeztük Kovács János ügyvezető igazgatót.

– A Dürer Nyomda fejlődésében mérföldkőt jelent-e
a mostani beruházás, hogyan látja a nyomda 
jövőjét? 
– Az új Heidelberg Speedmaster SM ofszet nyo-
mógép mellett az idei évben állt üzembe egy
Müller Martini Acoro A5 kötészeti berendezés
is cégünknél. Az idei és az elmúlt években lezaj-
lott beruházásokkal a nyomda termelőgépeinek
döntő része megújult, a korszerű berendezé-
sekkel hatékonyan és jó minőségben tudjuk
kiszolgálni vevőinket. Bizakodással tekintünk
a jövőbe. 

– Az új nyomógép beszerzésénél a minőségjavulás
vagy a kapacitásnövelés volt az elsődleges cél? 
– A nyomógép újdonságait az idei drupa kiállí-

táson mutatták be. Az általunk vásárolt négyszí-
nes B1 formátumú gép fel van szerelve minden
olyan kiegészítővel, amely segít a hatékonyság
növelésében. 

A berendezés megvásárlásával minden álta-
lunk nyomtatott négyszínes kiadvány a leg-
korszerűbb nyomtatási technológiával készül.

A beruházást követően tovább tudjuk fej-
leszteni a nyomógépeink CtP-rendszerünkkel
való összehangolását, az előfestékezési adatok
és a color management segítségével. A nyom-
tatási kapacitásunk is növekszik kismértékben. 

– Milyen további beruházásokat terveznek 
a 2008-as évben?
– Az egyenletes termelési kapacitások elérése
érdekében egy új B1-es hajtogatógépet állítunk
üzembe augusztus végén.

Nyomógépek CtP-berendezések Vágógépek Hajtogatógépek Ragasztókötő gép
w XL75-6+LX3UV w SupraSetter105 SCL w Polar92XT w TH56 w EB4000
w CD74-5+LX w SupraSetter105 SCL w Polar78 w KH78
w SM74-8P w SupraSetter75 MCL w Polar92XT w TH82
w SM102-4P w SupraSetterA75 w KH78
w SM74-5 w TI52
w SM52-4
w SM102-5P
w SM74-4H

A Heidelberg Magyarország által értékesített gépek pontos listája:


