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A Pa pír- és Nyom da ipa ri Mû sza ki Egye -
sü let szer ve zé sé ben ez út tal is több mint
száz ér dek lõ dõ vett részt a két na pos ren -
dez vé nyen, ez út tal Tatárszentgyörgyön, a
Sar lós pusz ta Club Ho tel ben. A ki ál lí tá sok -
kal, ren dez vé nyek kel te li nap tár ban ez a
ren dez vény egye dül ál ló nak te kint he tõ, hi -
szen év rõl év re nagy ér dek lõ dés öve zi. A
szak ma és a pi a ci kör nye zet vál to zá sa azon -
ban itt is érez tet te ha tá sát, ma már ke ve -
seb ben kép vi sel ték köz vet len a flexó
nyom dá kat, több sé gé ben be szál lí tók kal ta -
lál koz tunk. Így vi szont a szakmai ta pasz ta -
la tok mellett az üzleti kapcsolatok ki é pí té -
sé re is sor kerülhetett.

Pro fit nö ve lés le he tõ sé gei kor sze rû

Windmöller&Hölscher flexó 

nyo mó gé pek kel

MIRAFLEX nyo mó gé pek al kal ma zá sá -
val nö vel he tõ a pro fit, mi vel na gyobb lesz a 
ter me lé keny ség, más részt csök ken nek a
költ sé ge ink. A gép csa lád al kal ma zá sá nak
elõ nye it a gyár tó kép vi se le té ben Udo Neu -
mann, a ha zai for gal ma zást vég zõ ISM Bu -
da pest Kft. szí ne i ben pe dig Pé ter Ist ván
mu tat ta be. A négy év vel ez elõt ti be ve ze -
té se óta már 400 MIRAFLEX gép dol go zik
vi lág szer te, a si ke rük nek pe dig há rom fõ
ma gya rá za ta van. El sõ és ta lán leg fon to -
sabb az, hogy 10%-kal meg nö vel ték a gép
ren del ke zés re ál lá si ide jét, pl a rászorí -
tóhenger és a raszterhenger cse ré lé si ide jé -
nek drasz ti kus le csök ken té sé vel. Ez zel –
sa ját ta pasz ta la tai alap ján, a ko ráb bi gé -
pek hez ké pest – 5 mil lió mé ter rel töb bet
tud éven te nyom tat ni. A má sik je len tõs
költ ség meg ta ka rí tást a Turboclean -rend -
szer be ve ze té se ered mé nyez te, ami
20%-kal csök ken tet te az ol dó szer mennyi -
sé get, 70%-kal az ener gia fel hasz ná lást,
ugyan ak kor 25%-kal meg nö vel te a tisz tí tás 

ha té kony sá gát. Az Easy Col szín ke ve rõ
rend szer pe dig a szín ke ve rés ide jét csök -
ken ti be ál lí tá son ként akár 25 percet is
megspórolva. A harmadik ha té kony ság nö -
ve lõ tényezõ pedig az automata nyo más be -
ál lí tó-rend szer alkalmazása, ami a gép se -
bes sé gét akár 20%-kal is meg tudja nö vel -
ni.

QCenter, a cent ra li zált 

mi nõ ség-el len õr zés

A mi nõ ség el len õr zés nek a nyom da ipar -
ban is óri á si sze re pe van, kü lö nö sen ki éle -
zett ver seny hely zet ben. A cent ra li zált mi -
nõ ség el len õr zés rõl bõ veb ben a BST In -
ternational GmbH kép vi se le té ben Wil -
fried Pütz tar tott elõ adást, a for gal ma zó
Hoffman Kft. ne vé ben pe dig Sá ri Ist ván
tol má csol ta a részt ve võk nek a rend szer op -
ci ó it. A QCenter in teg rál ja az összes mi nõ -

ség kö ve tõ esz közt egy hadware-alapra, és
ke ze lé sü ket egyet len fel hasz ná lói fe lü le ten 
old ja meg, mi köz ben va la mennyi ter me lé si 
fel adat tel jes kö rû meg fi gye lé sét biz to sít ja.
Tar tal maz za a pá lya meg fi gye lõ egy sé ge ket, 
az au to ma ti kus hi ba fel is me rést, a spek -
trális színmérést, folyamat és gyártási adat -
szol gál ta tást valamint a nyo mat in du lá si
segédleteket.

A hard wa re-ele me ket a ter me lé si fel -
ada tok hoz (és igé nye ink hez, le he tõ sé ge -
ink hez) iga zít va le het össze ál lí ta ni. A
rend szer in dul hat egy ha gyo má nyos vi de o -
ka me rás pá lya meg fi gye lõ ként vagy ép pen
sor szken ne res, tel jes pá lya szé les sé get fi gye -
lõ be ren de zés ként és fel fej leszt he tõ akár
komp lex hi ba fel is me rõ rend szer ré vagy
spektrális mé rõ- és adat szol gál ta tó egy ség -
gé. Bár mi kor bõ vít he tõ spe ci á lis meg fi gye -
lõ szoft ve rek kel, mint a SmartRegister, a
vonalkódellenõrzés vagy egyéb adat rög zí -
té si le he tõ sé gek. A rend szer kü lön le ges sé -
ge, hogy le he tõ ség van a két kép er nyõs va -
lós ide jû üzemmódra is, így egyik ké p er -
nyõn a pályamegfigyelés fut, a másikon
akár beállítást végezhet a gépmesterünk.

Ol dó sze res flexo fes ték új don sá gok 

A Flint Group ol dó sze res és vi zes bá zi sú
nyom da fes té ke it a flexó fel hasz ná lók már
2006 óta hasz nál hat ják ha zánk ban, a CNI

Flexó Szim pó zi um 2014

Sán dor Ildikó

Ma már ha son ló mi nõ ség re ké pes a flexó nyom ta tás, mint az of szet- vagy a
mély nyo má si tech no ló gia. Ma leg in kább a cso ma go ló anya gok, cím kék ké szí té -
se kor ta lál ko zunk ve le. És nem is gon dol nánk, hogy már az 1890-es évek ben is 
hasz nál ták a flexó alap ját, a gu mi nyo mó for má kat az USA-ban. Azon ban
nem a tör té nel mi nek szá mí tó múlt ról, ha nem sok kal in kább a je len rõl és a
flexó jö võ jé rõl szólt az idei sze zon in dí tó Flexó Szim pó zi um, ami bõl íze lí tõt
adunk Ol va só ink nak.

Pes ti Sán dor, a szer ve zõ PNYME el nö ke

Pé ter Ist ván; ISM Bu da pest Kft.

Sári Ist ván, Hoffmann Kft.
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Kft. for gal ma zá sá ban. A gyár tó ré szé rõl
Thomas Bialek, a ha zai for gal ma zót kép vi -
sel ve pe dig Ko vács Ti bor mu tat ta be a leg -
újabb termékpalettát Tatárszentgyörgyön. 

A jó mi nõ sé gû flexónyomtatást szá mos
té nye zõ be fo lyá sol ja, pl. a nyo mó le mez, a
sleeve-ek, aniloxhengerek, a nyom da fes té -
kek és nyo mat hor do zók. A fes té kek nek
ke vés bé kell kü lön le ges nek len ni, sok kal
in kább az alap ve tõ el vá rá sok nak kell meg -
fe lel ni ük, így pl. a szín erõs ség nek, a jó old -
ha tó ság nak és fes ték át adás nak, a las sú szá -
ra dá si se bes ség nek és a tisz ta CYMK-nek.
Épp eze ket az el vá rá so kat ve szi fi gye lem be
a Flint a kö vet ke zõ kon cent rá tum ból va ló
ke ve ré se i nél, ami ket ol va só ink nak, az az a
cso ma go ló ipar sze rep lõ i nek aján lunk fi -
gyel mé be: Flexistar MV poliolefin fó li ák ra, 
Flexistar MV fes ték so ro zat PU bá zi sú
Variolam fes té kek kel együtt tár sí tá sok hoz
PE, OPP és kémiailag kezelt PET fóliákra,
Flexilam CF/1 festéksorozat társításokhoz
koronakezelt PET fóliákra. 

Az élel mi szer-ipa ri cso ma go lá sok ter ve -
zõ i nek és gyár tó i nak fi gyel mét kel ti fel leg -
in kább az Antifog lakk, ami vel a cso ma go -
lás párásodása ke rül he tõ el, vagy a ste ri li -
zá ci ós fe hér fes ték, ami nek fel tû nõ en jó a
hõ ál ló sá ga (pl. ke nye rek ste ri li zá lá sa ese -
tén). A Flexilam CF fe hér - ki tû nõ mi nõ sé -
gû la mi ná ló fes ték - a PA, PET és triplex
fó li ák nyom ta tá sá ra szol gál. Új spe ci a li tás -
nak szá mít a zsu gor fó lia nyom ta tás ra al kal -
mas ol dó sze res PluriTech RS so ro zat, amik 
PET és OPP fó li ák nyom ta tá sá hoz hasz -
nál ha tó ak. A magyar piacon erre a fel hasz -
ná lás ra a Flexup sorozat terjedt el. 

A ki ke vert vi zes bá zi sú PREMO rend -
szer tag jai vi szont a hul lám kar ton, pa pír -
zacs kó, aján dék cso ma go ló, fle xi bi lis cso -
ma go lá sok gyár tó i nak lesznek kedvencei.

Op ti ma li zá lás és szab vá nyo sí tás 

a flexónyomtatásban

A flexo nyom ta tás nál a fes ték át adás
leg több ször raszterhengerrel és rá ke le zett
felhordóhengerrel tör té nik. A szük sé ges
fes ték mennyi sé get a raszterhengerünk csé -
sze mély sé ge, an nak geo met ri ai alak ja, va -
la mint a fes ték ré teg pigmenttartalma ha -
tá roz za meg. A fes ték át adás tö ké le tes sé gét
pe dig a raszterhengernek a nyo mó for má -
val tör té nõ meg fe le lõ érint ke zé se ha tá roz -
za meg, az az a for ma nyo mó ele me i nek fe lü -
le tét tisz tán és egyen le te sen kell be von ni
fes ték kel. A ha zai raszterhenger for gal ma -
zás ban a Zecher név még nem sze re pelt,
an nak el le né re, hogy az el sõ ha gyo má nyos
raszterhenger gyár tá sa is az õ ne vük höz fû -
zõ dött. A Flexó Szim pó zi um ke re té ben a
Kurt Zecher GmbH. ter mé ke it Tanja
Hiepler mu tat ta be, mondandóját pedig a
hazai Forgalmaz Ferry Contact Kft.-tõl
Nagy Levente tolmácsolta a je len lé võk -
nek. 

A leg meg fe le lõbb hen ger ki vá lasz tá sá -
nál a (ke rá mia)be vo na tot, a hen ge rek fel -
bon tá sát is fi gyel nünk kell, a nyom ta tás so -
rán pe dig to váb bi, fo lya ma tos tesz te lés re is
szük ség van. A Zecher a mi nõ ség biz to sí tá si 
rend sze ré nek ki ala kí tá sa kor kí sér le te ket
vég zett a kli sék és hen ge rek fel bon tá si
össze füg gé se it vizs gál va. Azon ban a kli sék
fel bon tá sá nak nö ve lé se nem hoz ta a várt
ered ményt a nyo mat mi nõ sé gé ben, ugyan -
ak kor a hen ge rek fel bon tá sá nak ja ví tá sa
már ugyan olyan kli sé mi nõ ség mel lett is
fel tû nõ kü lönb sé get ered mé nye zett. Ezek
fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ta össze a
Zecher az osz tá lyo zá si rend sze rét, ami ben
töb bek kö zött már a Cerat® és SilverCoat®

be vo na tú raszterhenger is sze re pel.

Ki hí vá sok 

az élel mi szer-cso ma go lás ban

Az Uni ó ban rend kí vül nagy gon dot kell
for dí ta ni a vá sár lók pon tos tá jé koz ta tá sá -
ra, ez zel már mi is szem be sü lünk, mi kor
egy re több és ap róbb fel irat van egy-egy
ter mé ken. Az idén pe dig élet be lép egy
újabb ren de let (EU 1169/2011), ami to -
váb bi ki hí vá sok elé ál lít ja a ter mék for gal -
ma zó it és egy ben a cso ma go lást fej lesz tõ és
ki vi te le zõ vál lal ko zá so kat is, ami új ra gon -
do lás ra, sõt újratervezésre kényszeríti az
élelmiszergyártókat is.

A 2014. de cem ber 13-án élet be lé põ
ren de let el vi leg a fo gyasz tók egész sé gét és
ér de ke i nek ma gas szin tû vé del mét szol gál -
ja, ami „egy sze rû en” a tisz tes sé ges tá jé koz -
ta tás gya kor la tát és a kö te le zõ ada tok fel -
so ro lá sát je len te né. A már ka tu laj do no sok -
ra ugyan ak kor ez ha tal mas fel ada tot ró,
amit online kell me ne dzsel ni ük. Az ESKO
szoft ve rei mind eh hez meg ol dást nyúj ta -
nak, amit Ratkovics Pé ter, a partners Kft.
ügy ve ze tõ je mu ta tott be rész le te seb ben a
je len lé võk nek. A Studio Designer se gít sé -
gé vel 3D-ben lát ja a designer is a ter mé ket, 
így lé pé sen ként vá lik el len õriz he tõ vé,
hogy egy-egy adat a meg fe le lõ mé ret ben,

Ko vács Ti bor, CNI Kft.

Nagy Le ven te, Ferry Contact Kft.

Ratkovics Pé ter, partners Kft.
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szín ben, arány ban van-e a ter mé ken, il let -
ve va lós alak ban nincs-e vé let len ta ka rás -
ban. Az online együtt mû kö dést tá mo ga tó
WebCenter szoft ver se gít sé gé vel a tar ta -
lom me nedzs ment adat bá zi sa fo lya ma to san 
ala kít ha tó. A je len le gi tör vény ter ve zet is -
me re té ben a cso ma go lás ter ve zõk szem -
pont já ból a leg na gyobb elõ nye a szoft ver -
nek az, hogy a program szétválasztja a
grafikát és a tartalmat, így elkerülhetõvé
teszi a copy/paste mûveleteket, amivel a
felelõsséget a tartalommenedzsmentre he -
lye zi át.

Ter mé sze te sen a prog ram el sõ szá mú
elõ nye ab ban van, hogy a piacravitel ide jét
le csök ken ti, a cso ma go lás ter ve zé si fo lya -
ma to kat pe dig át lát ha tó vá te szi, ami mind
költ ség meg ta ka rí tást fog nekünk jelenteni.

CTP a Digiflex Flex-tól 

Im má ron már Ma gyar or szá gon is el ér -
he tõ az InkJet el ven mû kö dõ Flexo CTP.
Az ana lóg fotopolimerek fe lü le té re di gi tá -
lis úton, tin ta su ga ras el já rás sal ké szí ti el a
be ren de zés a fe ke te masz kot. A tech no ló -
gia ma gá ban hor doz za Flat Top Dot pon -
tok ki ala kí tá sát. Egész Eu ró pá ban nagy si -
kert ara tott be ren de zés elõ nye it Giam pa -
olo Zani, a Digiflex European Chanel Ma -

na ge re és ha zai for gal ma zó ként Hor váth
Ger gely, a Hesse Tra de Kft. kép vi se le té -
ben mu tat ta be Tatárszent györgyön. A ha -
gyo má nyos CTP le me zek hasz ná la ta ese -
tén a ki hagy ha tat lan film ké szí tés sel já ró
ne héz sé ge ket tud ja a be ren de zés egy sze rû -

en ki ik tat ni a ter me lé si sor ból. A ti tok a
két kom po nen sû fes ték ben rej lik, mely tel -
je sen kör nye zet ba rát el len tét ben a film el -
ké szí té se kor hasz ná la tos ke mi ká li ák kal. A
rend szer hasz ná la ta kor nincs kontaktolás,
így az eh hez kap cso ló dó prob lé ma kör is a
múl té. A két éve sza ba dal maz ta tott és be -
ve ze tett tech no ló gia tö ké le te sen bi zo nyí -
tott im már Ma gyar or szá gon is. Egy sze rû,
költséghatékony használata mellett szól a
rendkívül alacsony szervizigénye a
készüléknek. További részleteket a
www.hessetrade.com/digiflex.html oldalt
érdemes felkeresni.

A Flexó Szim pó zi um részt ve või ez út tal
üzem lá to ga tás nél kül, még is szám ta lan szak -
mai prog ram mal fû sze re zett to vább kép zé sen
ve het tek részt. Köz ér de kû in for má ci ó ként az
ak tu á lis cso ma go lá si tren dek rõl va la mint a
termékdíjraktárakra vo nat ko zó elõ írá sok ról a
CSAOSZ fõ tit ká ra, Nagy Mik lós tar tott elõ -
adást, a kö zel gõ (lap zár tánk ide jén zaj ló)
interpack ki ál lí tás ról és an nak kí sé rõ ren dez -
vé nyé rõl, a SAVE FOOD konferenciáról
Máté Szilviától kaptunk tájékoztatást.

Az új don ság ere jé vel: Flexo CTP




