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A soltvadkerti MikroFlex Repro
flexó-elôkészítéssel, illetve nyomó-
forma-gyártással foglalkozó, szinte
napra pontosan 18 évvel ezelôtt, két-
személyes kisvállalkozásként indult.
Ma Magyarországon elsôként állított
üzembe egy vadonatúj, az Esko és a
DuPont által kifejlesztett HDFlexo-
DigiFlow rendszert, amely a flexó-
elôkészítés és nyomóforma-gyártás
terén a technológia csúcsát jelenti. Az
EU-s támogatással megvalósult beru-
házás karakteres minôségi elôrelépést
jelent a hajlékonyfalú csomagolóanya-
gok gyártásához szükséges klisék
készítésében. Használatával gyakorla-
tilag ofszet-, sôt mélynyomó minôségû
nyomatok érhetôk el, persze hozzátéve
azt is, hogy ehhez a jó minôségû, kar-
bantartott nyomógéppark is elenged-
hetetlen.

Az új rendszer november elején ke-
rült installálásra, ám mielôtt a megren-
delôi kör elôtt debütált volna, elôbb a
MikroFlex Repro csapata – élén Bakai
Imre tulajdonos-ügyvezetôvel – „ösz-
szeszokott” az új rendszerrel, azaz ala-

posan megtanulták és kitapasztalták
a HDFlexo-DigiFlow biztonságos,
üzemszerû kezelését. Alig egy hó-
nap elteltével indulhatott az üzem-
szerû termelés, és az új rendszer
2012. december 6-án élesben mutat-
kozott be a flexónyomdák képvise-
lôinek, mégpedig egy szakmai elô-
adásokkal egybekötött partnertalál-
kozón, amelyet a rendszert szállító
Partners Kft.-vel együtt szerveztek.

A program a MikroFlex Repro
soltvadkerti, igen modern stúdió-
jában tett üzemlátogatással kezdô-
dött. A résztvevô mintegy 40 flexó-
nyomda képviselôje szakmai kalau-
zolás mellett vehette szemügyre az
új rendszert, hallgathatta meg mû-
ködésének lényegét, s nézhette – szó
szerint –nagyító alatt (lásd balra
lent!) a HDFlexo-DigiFlow-val
készült formák árnyalatban gazdag,
hibátlan, lenyûgözôen tiszta és éles
voltát. Ezt követôen a társaság átvo-
nult a közeli Anna Vendéglôbe, amely
a szakmai elôadások – és persze az azt
követô vendéglátás – színhelyéül szol-
gált. 

Elsôként természetesen Bakai Imre
üdvözölte a vendégeket, és rövid
köszöntôjében egyrészt felvázolta az
1994-ben alapított cég történetét, majd
arról beszélt, hogy a flexós szakma
számára elsôsorban a nyomatok minô-

ségének emelése jelenti a piacon
maradás zálogát, illetve további
piacok elérését, és ennek elsô
lépése az, hogy maga a nyomó-
forma a lehetô legkiválóbb le-
gyen. Éppen ezért vállalkozott a
MikroFlex Repro arra, hogy
üzembe állítsa a hajlékonyfalú
csomagolóanyag-gyártás elôké-
szítésében a világ legjobb rend-
szerének, a ma már gyakorlatilag
iparági sztenderdnek minôsülô
HDFlexo-DigiFlow megoldását.
Ezután átadta a szót Ratkovics
Péternek, a Partners Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetôjének, aki köszöne-
tét fejezte ki a MikroFlexnek,
amiért ezekben a válságos idôk-
ben vállalkozott a fejlesztésre, és
ezáltal lehetôvé vált, hogy üzem-
be álljon Magyarország elsô
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vadonatúj HDFlexo-DigiFlow rend-
szere. Azonban Ratkovics Péter sem
szaporította, hanem átadta a szót a
rendszer fejlesztésében résztvevô két
cég képviselôjének: a DuPont részérôl
Alexander Gantchevnek, illetve az
Esko kelet-közép-európai értékesítési
menedzserének, Jana Blazickovának.

Mindkét elôadó igen átfogó és rész-
letes elôadásban mutatta be a fejlesz-
tés hátterét, illetve azt, hogy az annak
eredményéül kikristályosodott
HDFlexo-DigiFlow rendszer milyen
forradalmi minôségi változást jelent a
hajlékonyfalú flexónyomtatás elôké-
szítésében, és ennek folyományaként
természetesen magában a nyomtatás-
ban. Anélkül, hogy elmélyülnék a
részletekben – erre sokkal illetékesebb
a hazai forgalmazó, a Partners –, csak
a leglényegesebb tényekre fókuszálva,
röviden ismertetném a két elôadás
lényeget. Nos, a flexónyomatok minô-
ségében meghatározó szerepet játszik

a pontok formája és mérete,
a festék terülése és denzitása, valamint
az alkalmazható felbontás.

A HDFlexo-DigiFlow egy olyan
rendszer, amely ezeket, a nyomat mi-
nôségét alapvetôen meghatározó para-
métereket optimalizálja, ezáltal a
lehetô legmagasabb minôséget produ-
kálja. A DuPont fejlesztésû DigiFlow
hibridpont-technológiájának eredmé-
nyeként a pontok kör alakúak, a speci-
ális Esko-rácsozásnak köszönhetôen
pedig akár mindössze 6 mikronosak is
lehetnek. A festékpöttyök egymástól
elhelyezkedô távolsága azonos, a fes-
tékdenzitás az ideális 1,6–1,7 közötti
értéken mozog, a 4000 dpi-s felbon-
tásnak köszönhetôen pedig a nyomat
rácssûrûsége elérheti akár a 100 vo-
nal/cm-t is!

Mindennek köszönhetôen a HD-
Flexo a következô öt területen jelent
kimagasló megoldást: a flexórozetta
eltûnik, tökéletes a képkontraszt és
nagyon tiszta a nyomatkép vonalas

grafikánál is,
az átmenetek
nullára való
kifuttatása (ez
a különbözô
pontméretek
együttes al-
kalmazásának
eredménye), a
pontátkötések
megszûnnek,
illetve megnö-
vekedett a fes-

tékterülés, amely fôleg a flekk-nyom-
tatásnál igen lényeges.

Az Esko egyébként 1995-ben kezd-
te meg a DuPont Cyrel CDI-berende-
zések értékesítését, és mára több mint
2000 ilyen gépet installáltak világszer-
te, és ebbôl 500 – közöttük a Mikro-
Flex Reprónál üzembeállított – HD-
Flexóval felszerelt. Az Esko 2011-ben
megalapította a HDFlexo Certified
tanúsítást is, amely a magas minôségi
megfelelôséget igazolja, és megléte
üzleti elônyként jelentkezik a techno-
lógiát használóknál, ugyanis a nagy
brandek szívesen választanak olyan
céget, amely rendelkezik ezzel. Hogy
miért, arra – többek között – a követ-
kezô kutatási eredmény ad választ: a
vásárlók 70 százaléka a pult elôtt, alig
5 másodperc alatt dönti el, melyik ter-
méket veszi meg. És választásában
kimagasló szerepe van a csomagolás
minôségének… ■
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