
Az előadások sorát Udo Neu-
mann kezdte „A profitnövelés 
lehetőségei a Windmöller & 
Hölscher gépeivel” című elő-
adásával. A prezentációt  
Péter István, az ISM Budapest 
Kft. igazgatója tolmácsolta,  
és konkrét példákkal szemlél-
tette a MIRAFLEX berendezé-
sekkel elérhető megtakarítást.

Ezt követően Sári István, 
a Hoffmann Kft. képviseleté-

Flexószimpózium 2014

ben, tolmácsolta Wilfried Pütz, 
a BST International GmbH 
szakemberének „QCenter,  
a centralizált minőség-ellen-
őrzés” című előadását, aminek 
szerkesztett változata a Magyar 
Grafika 2014/1. számának  
4–8. oldalán olvasható.

Rövid szünet után a Ferry  
Contact Kft. által képviselt 
Kurt Zelcher GmbH kelet-kö-
zép-európai vezetője, Tanja 

2014. március 6–7-dikén Tatárszentgyörgy-Sarlós-
pusztán a Club Hotel adott otthont a több mint százfős 
rendezvénynek. Ez alkalommal rendhagyó módon  
a rendezvény mindkét napján előadásokat hallgathattak 
a résztvevők. Az idei flexószimpóziumunk ismét a tájéko-
zódást, a legfrissebb eredmények és a várható trendek 
megismerését, a tisztánlátást szolgálta, amihez több 
neves külföldi előadó és hazai szakemberek nyújtottak 
segítséget. 2014 újfent egy „pörgős” időszaknak ígérke-
zik a flexótechnológiák fejlesztőinek és az ezzel dolgo-
zóknak egyaránt. Az eligazodás pedig egyre kevésbé  
lehetséges külső szakmai segítség és rendszeres  
konzultációk nélkül!
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Hiepler „Optimalizálás és szab-
ványosítás a flexónyomtatás-
ban” című előadását hallgat-
hatták meg a résztvevők Nagy 
Levente tolmácsolásában. 
A németországi raszterhenger-
gyártó cég a tavalyi év végétől 
van jelen a magyarországi  
piacon a Ferry Contact Kft.  
jóvoltából. 

 Thoma Bialek, a Flint Group 
képviseletében a hazai képvi-
selő, a CNI Kft. ügyvezetője, 
Kovács Tibor tolmácsolásával 
tartott előadást a minőségi  
flexónyomatok előállításához 
fejlesztett Flint festékekről.  
Az előadás szerkesztett válto-
zata a Magyar Grafika 2014/1. 
számának 12–13. oldalán ol-
vasható. A prezentáció a követ-
kező linken érhető el:

http://mgonline.hu/files/
Flint_new%20SB%20pro-
ducts_magyar_orig.pdf. 

A rendezvény első napját  
záró és egyben a hallgatóságot 
a legnagyobb aktivitásra ösz-
tönző előadását a Hesse Trade 
hozta Giampaolo Zani, a Digi-
flex European Chanel vezető-
jének prezentációjával. Az Ink-
jet CtP berendezésről tartott 
előadásban a nyomdakész kli-
sék készítésére alkalmas rend-
szerrel csúcsminőséget, gyorsa-
ságot és házon belüli, egyszerű 
üzemeltetésű klisékészítést 
kínálnak flexó, letterpress, szá-
razofszet technológiák részére 
egyedülálló, szabadalmazta-
tott technológiával: bármilyen 
analóg fotopolimer klisére egy 
kétkomponensű festék segít-
ségével alakítja ki a rendszer 
a nyomóforma készítéséhez 
szükséges fekete maszkot.

A nap záróeseménye a han-
gulatos bankettvacsora volt, 
ahol nemcsak szakmai, de ba-
ráti beszélgetésekre is sort ke-
ríthettek a résztvevők.
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 A rendezvény második nap-
ján Ratkovics Péter, a partners 
Kft. képviseletében, előadásá-
ban felhívta a figyelmet arra, 
hogy az EU 1169/2011 sz. ren-
delete szigorú változtatásokat 
ír elő 2014. december 13-ától 
az élelmiszer-ipari csomagolá-
sokra vonatkozóan. Az ehhez 
alkalmazkodást segítő meg-
oldások az Esko-tól a csoma-
golást gyártóknak és tervezők-
nek. Az előadás szerkesztett 
változata már a szimpózium 
idejére megjelent Magyar  
Grafika 2014/1. számának  
10–11. oldalán olvasható és 
a vetített előadás anyaga  
a következő linkre kattintva 
érhető el: http://mgonline.
hu/files/EU1169_ 2011%20
rendelet%20%C3% A9s%20-
hat%C3%A1sai.pdf.

A következő előadás a vál-
tozatlanul aktuális termékdíj 
témára fókuszált. Új elemek 
jelentek meg a szabályozás-
ban és vannak széles körben 
hasznosítható tapasztalatok 
– Nagy Miklós, a CSAOSZ fő-
titkárának előadása a Magyar 
Grafika honlapjáról letölt-
hető: http://mgonline.hu/
flex%C3%B3-szimp%C3%B3-
zium-els%C5%91-nap. Ugyan-
itt a rendezvény első napjáról 
készített rövid összefoglaló vi-
deo is megtekinthető.  

 A záró előadást az Interpack 
magyarországi képviseletét  
vezető Máté Szilvia, a BD-
Expo Kft. képviseletében, tar-
totta. A Save Food (mentsük 
meg az élelmiszereket) jegyé-
ben nagy feladatok és nagy 
lehetőségek várnak a csoma-
golóanyag-gyártókra. A világ 
élelmiszer-termelésének nagy-
jából fele megy veszendőbe  
a csomagolás hiánya vagy nem 
megfelelő tulajdonságai miatt. 
A FAO harcot hirdetett ez ellen.
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