
Tekintsük először át a keskenypályás
flexonyomtatás jövőjét, melynek fóku-
szában a nyomdai igények folyamatos
változásainak sokaságához való alkal-
mazkodás áll, ezen belül is:
• On-press automatizáció az operáto-

rok hatékonyságának támogatásához.
• Terjeszkedés a flexibilis csomagoló-

anyag-nyomtatás irányába.
• Nagy hozzáadott értékű termékek 

gyártása az egyre népszerűbb spe-
ciális, felső kategóriás termékek és 
alkalmazások területén.

,,a cél nagy hozzáadott értékű
termékek gyártása” 

Az automatizáció szükségességét a
magasan kvalifikált munkaerő hiánya
is indukálja: a Mark Andy válasza és
fő fejlesztési iránya az operátori műve-
letek komplexitásának csökkentése, a 
nyomdai tudás integrációja a nyomó-
gépekbe. Ezzel növekedhet a termelé-
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Változik a világ: változik a piac, a
megrendelői elvárások egyre szigorúb-
bak és változatosabbak, az ezeknek
megfelelő technológiák drágák, az új
versenytársak belépése miatti árver-
seny fokozódik, a munkaerő költsége
folyamatosan nő, az átfutási idők csök-
kennek – csak az állandó, hogy egy
nyomdának profitot kell termelnie, ha
életben akar maradni. Ehhez pedig a
termékportfólió és a lehetőségek ala-
pos elemzése, tudatos piacépítés és ha -
tékony technológiai megoldások szük-
ségesek. Jósolták már a nyomdaipar
halálát, a hagyományos flexonyomta-
tás végét, a digitális nyomtatás egyed -
uralkodóvá válását, de mindezek a jós-
latok csak részben, egy-egy szűk ter-
mékcsoportra vonatkozóan váltak va -
lósággá.

Mindezek alapján viszont nyilvánva-
ló, hogy a hatékony termelési tech no -
ló giá kat egyes termékcsoportokhoz,
termékjellemzőkhöz kötve érdemes
vizsgálni. 

métlődő munkák során. Az Ipar 4.0 ké -
pességek, a 360 fokos regisztráció,
szervovezérlések és teljes körű kame-
rás ellenőrző rendszer segíti a minőség
tartását nagy sebességű gyártásnál is  –
az operátor képzettségétől függetlenül!

A flexibilis csomagolóanyagok gyártá-
sa világszerte kiemelkedő növekedést
mutat, így flexotechnológiával dolgo-
zó címkegyártók számára az egyik leg-
nagyobb piaci terjeszkedési lehetőség.
A flexibilis csomagolás iránti vásárlói
igényt folyamatosan növelik az állandó
időnyomás alatt lévő, a csomagolást
„futtában kibontó”, majd a csomagoló-
anyagtól szabadulni vágyó vevők ké -
nyelmi szempontjai a szilárd csomago-
lásokkal szemben.

Komplex, nagy hozzáadott értékű termé-
kek között a flexotechnológia lehetősé-
get ad bonyolultabb konstrukciójú ter-
mékek, mint pl. több oldalas booklet-
címkék gyártására, amennyiben a címké-
nek bővebb adattartalmat kell hordoznia
(pl. kuponok, többnyelvű leírások, hasz-
nálati instrukciók stb.) Különleges, exk-
luzív termékek gyárthatók pl. a tapintha-
tó (3D) lakkozás segítségével, melyek a
hozzáadott ér tékhez képest alacsony
gyártási költséggel állíthatók elő.
További, professzionális flexonyomta-
tást igénylő csomagolási technológiák is
bővítik a piacot, mint pl. az in-mould,
vagy a ha gyományos kagylóhéj-csoma-
golás he lyett tért hódító fedőfóliás (lid-
ding) csomagolások – ezek alkalmazásá-
val ugyancsak speciális, nagy hozzáadott
értékű, profitábilis termékek készíthetők.

Értékteremtés és profitabilitás
a keskenypályás nyomtatásban –
Mark Andy megoldások

kenység, csökkennek az állásidők és a
veszteségek (pl. beállási veszteség),
megbízható minőség és konzisztens
nyomtatási eredmény érhető el az is -

Mark Andy Digital Series
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A Mark Andy Performance nyomógép-
családja termelékeny és költséghaté-
kony megoldást jelent a címke-, film-,
zsugorfólia- (shrinksleeve), zárófólia-
vagy flexibilis csomagolóanyag-nyom-
tatására egyaránt. A szervo meghajtású
P5 és P7 modellek rendkívül pontos
nyomtatást és feldolgozást biztosítanak,
a P7 berendezésen a nyomóművekhez
tartozó, egyenként két szervomotor
segítségével az igen kényes anyagok
feldolgozása is könnyűszerrel kivitelez-
hető. A gép automatikusan be állítja és a
nyomtatás során szabályozza a színek
pontos egymásra nyomtatását, ezzel
nagymértékben csökkenti a beállási- és
gyártási selejt mennyiségét és a beállás
idejét. Az in-line, vagyis egy berendezé-

utófeldolgozás, konfekcionálás folya-
mata során, őrizzük meg a flexo egyik
legnagyobb előnyét, hogy egy menet-
ben készterméket állítunk elő. Erre
egyetlen igazi megoldás kínálkozik, a
technológiák előnyeit egyesítő hibrid
nyomtatás, a digitális flexo.

,,a digitális flexo számos
előnnyel rendelkezik”

A hibrid nyomtatás három különböző
szemléletmód szerint valósítható meg.
A „semihybrid” egy tekercses digitális
nyomdagépet és egy off-line (illetve
near-line) utófeldolgozást jelent ha -
gyományos flexós feldolgozógépek-
kel. Ebben a megoldásban többnyire
számos gyártó különböző berendezései
vannak jelen, s noha a beruházás egy
meglévő keskenypályás flexonyomda
esetén a feldolgozógépek megléte
miatt kicsit alacsonyabb, a digitális
nyomatok pontos, hibamentes feldol-
gozása a több, független munkafolya-
mat miatt kritikus és nem hatékony –
valójában egymás mellé helyezett két
külön technológiáról beszélünk.

A hibrid – valódi DIGITÁLIS
FLEXO – berendezés receptje egysze-
rű: ve gyünk egy hagyományos, cím-
kepiacra felszerelt soros flexo nyomó-
gépet és a flexo nyomóművek közé
helyezzünk el egy 4, vagy akár 7-8
színes digitális nyomóművet. A „mo -
dularhybrid” meg közelítésben egy kül -
ső gyártó digitális nyomóművét il -
lesz tik a meglévő keskenypályás
flexo nyomógépbe, ezzel a hagyomá-
nyos technológiát kiegészítik digitális
nyomtatási lehetőséggel – eb ben a
megoldásban a kritikus pontot a tech-
nológiák összeillesztése, szinkronizá-
lása jelenti, így az alkalmazási te rü -
letek általában egy-egy szűkebb ter-
mékcsoportot fednek csak le.

A leghatékonyabb megoldást vitathatat-
lanul a „truehybrid” jelenti, ahol egy
gyártói platform biztosítja a tekercske-
zelést, a digitális és flexo nyomóműve-
ket, az on-line utófeldolgozó egysége-
ket, a szervovezérlést és szinkronizálást,
a regisztertartást és a nyomatellenőrzést
egyaránt. Ezen a területen a Mark Andy
vezető szerepet játszik, portfóliójában
minden megtalálható a négyszínes tone-
res digitális flexomegoldásoktól (Digital
One) kezdve a 4-5-6 vagy akár 8 színes,
inkjet technoló giájú digitális egységet
tartalmazó, teljes szervovezérlésű nyo-
mógépekig (Di gital Series HD). A 100.
Digital One berendezést a Mark Andy
éppen Magyarországon, a Pátria Nyom -
dában helyezte üzembe.

Tekintse meg a csatolt kisfilmet is!

Mark Andy P5–P7
Mark Andy Digital One nyomógép

sen megvalósuló nyomtatás és utófel-
dolgozás, az egyedileg konfigurálható
szárítási módokkal (UV, UV/hűtött hen-
gerekkel, ProLed vagy meleg levegő) és
az ebből következően módosítható
pályahossz jelentős anyagmegtakarítás-
sal jár. A speciálisan kifejlesztett QCDC
(Quick Change Die Cut) technológiá-
val, valamint az egysoros rotációs
stancforma használatát támogató Semi
Rotary funkcióval a stanchenger mind-
össze 30 másodperc alatt cserélhető, így
mint egy 50%-os anyagveszteség-csök-
kenést és 60%-kal rövidebb átállási időt
érhetünk el, növelve ezzel a termelés
hatékonyságát.

A piaci trendek másik fő vonulatát a
drasztikusan csökkenő példányszá-
mok, egyedi (perszonalizált) címkék
iránti igény jellemzi, melyre egyértel-
műen a digitális nyomtatási technoló-
gia nyújt megoldást. Nagyon fontos
azonban, hogy a digitális nyomtatás
által nyert előnyöket ne veszítsük el az

A truehybrid digitális flexogépek ex -
ponenciálisan növekvő számát indo-
kolja, hogy a piac visszajelzései alap-
ján egy ilyen berendezésen 2 műszak-
nyi flexomunka végezhető el egyetlen
mű szak alatt, miközben a festék- és
nyomathordozó költségeinél akár
20%-os megtakarítás is elérhető! A Di -
gital Se ries HD berendezések speciális
alkalmazásokra is használhatók, mint
hideg- vagy melegfóliázás, lakkozás,
laminálás, speciális digitális effektu-
sok, bo nyo lult stancolások, vagy akár a
(digitális technológiánál kritikus)
shrink sleeve nyomtatás – a Mark
Andy többek között ezt is demonstrálja
a szeptemberi brüsszeli LabelExpo
2019 ki állításon.

További információ:
partners Kft.
Ratkovics Péter
ratko@partners.hu • 06-30-941-1949
http://www.partners.hu/markandy.php
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