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Flexo Szim pó zium 2015

A hazai nyomdászok ma is tudják, mi a közösségi erõ

2015. feb ruár 26-27-én Dunakiliti és

Jánossomorja adott ott hont a PNYME

Nyom da ipari Szak osz tá lya és a Flexo

Klaszter közös szer ve zésû Flexo Szak -

mai Szim pó zium 2015 ren dez vény nek.

Ismét a tájé ko zó dást, a leg fris sebb

ered mé nyek és a vár ható tren dek

meg is me ré sét és a tisz tán lá tást szol -

gálta, mely hez több neves kül földi elõ -

adó és hazai szak em ber nyúj tott segít -

sé get. A továb bi ak ban a ren dez vé nyen

szerzett tapasztalatokból kínálunk

ízelítõt.

Ver seny ké pes ség jegyé ben

A szak mai elõ adá sok sorát Szabó Sza -

bolcs (Grimex Kft.) nyi totta meg. Gon -

do lat éb resz tõ ként a közös ségi média

(facebook, linkedin, twitter) mint érté -

kes kom mu ni ká ciós csa torna lehe tõ sé -

geit mutatta be. A szû kös idõ ke ret

miatt tel jes elõ adás anya gát nem tudta 

ismer tetni, de az érdek lõ dõk szá mára a 

www.sikeresnyomdasz.hu/flexo linken

hozzáférhetõvé tette.

Erik von der Heiden (FlexoWash ApS)

iga zán multikulti élményt nyúj tott. Elõ -

adá sát német nyel ven hall hat tuk, an -

go lul olvas hat tuk és Péter Ist ván (ISM

GmbH) magyar nyel ven tol má csolta. A

haté kony ság egyik esz köze a mosás és

tisz tí tás, hiszen e nél kül a nyo mat

rossz, a pon tok kies nek, mindez pedig

elé ge det len vevõ ket ered mé nyez.

Meg ta ka rí tást pedig csak az ered mé -

nyes tisz tí tás során érhe tünk el, mely -

ben a FlexoWash gépek segíthetnek.

A folya ma tos fej lõ dést a Kaizen-mód -

szerrel Bartl János (BANOR Tré ning

Köz pont Kft.) hozta köze lebb a nyom -

dá szok hoz. A Kaizen több mint mód -

szer, hit val lás. A szó jelen tése: vál toz -

ta tás (Kai) a jó (zen) irá nyába. A

Kaizen a prob lé mák ban javí tási lehe tõ -

sé get lát, az embe re ket pedig nem a

prob lé mák for rá sá nak, hanem kiküsz -

öbö lõ jé nek tekinti. 

A gon dol ko dás mód hasonló a TPM ese -

té ben is, melyet Péczely György (A.A.

Stá dium Kft.) ismer te tett. A TPM célja a 

vál la lati gyár tási/üze mel te tési haté -

kony sá gá nak maxi ma li zá lása a ter me -

lési vesz te sé gek csök ken té sén keresz -

tül. A mód szer egyes esz kö zeit, ered -

mé nyeit, mûkö dé sé nek pil la na tait pe -

dig az A.A. Stá dium Kft. több mint 70

sike res pro jekt jé bõl sze mez ge tett gya -

kor lati példákon keresztül láthattuk.

Tánczos Lajos (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) fel -

hívta a figyel met a tanú sí tá sok hoz zá -

adott érté ke ire. Nem csak azok nak ér -

de mes beve zetni, akik pályá za to kon

sze ret né nek meg fe lelni, és plusz egy

ten der fel té telt pipál ná nak ki, hanem

azok nak is, akik ver seny ké pes ebbé

sze ret né nek válni. 

Az eddig emlí tett pre zen tá ci ók ból is jól

meg fi gyel hetõ, hogy a ver seny ké pes -

ség növe lé sére több féle út, mód szer

kínál ko zik, és bár me lyi ket is választ -

juk, a gon dol ko dás mód (a prob lé má kat 

Kár páti Rita

Vajon sej tet ték-e 1848. május 13-án a nyom dá szok, hogy tör té nelmi pil la nat hoz

érkez tek? Õk vol tak azok, akik 10 nap és éjjeli tár gya lás után lét re hoz ták az elsõ

nyom dász ársza bályt, melyet az elsõ kol lek tív szer zõ dés nek tekint he tünk. Bár

akkor még nem tud hat ták, hogy el fog jönni az a tár sa dalmi szem lé let mód, mely

az egyéni érde ke ket helyezi elõ térbe. Sze ren csére a nyom dá szok gon dol ko dás -

módja vál to zat lan, a közös erõ, szo li da ri tás, egy má sért való tenni aka rás, segít -

ség nyúj tás ma is men ta li tá suk alap eleme, melyet az idei Flexo Szim pó zi u mon is

bizo nyí tot tak.
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hall juk meg, arra közö sen talál junk

meg ol dást, amit jól csi ná lunk, azt stan -

dar di zál juk, és minõ ségi mun kát vé -

gez zünk) és a vég ered mény (maga -

sabb pro fit) hasonló lesz.

Fon tos fej lesz té sek 

a Varga-Flexo Kft.-nél

A hazai nyom da gép gyár tás zász lós ha -

jó ja ként ismert Varga-Flexo Kft. újdon -

sá ga i nak ismer te tése mel lett (auto -

mata tekercs váltó, nyo mat fi gyelõ

rend szer, auto mata mosó és szín kor -

rek ciós egy ség, egy szerû Full HD-s

kezelõ felü let, mûbélnyomtatás lehe tõ -

sége, gyors pen ge- és szi vacs csere,

elekt ro mos szekrényklimatizálás,

ener gia ta ka ré kos, zöl debb, haté ko -

nyabb üze mel te tési ötle tek, E+L szél -

ve zérlõ, nyo mat fi gyelõ, díj men tes

tech no ló giai támo ga tás, beta ní tás,

szer viz szol gál ta tás) Varga Dénes más

fon tos témát is a hall ga tó ság figyel -

mébe aján lott. Az „adok-ka pok” helyett 

„adni és kapni” gon do la tát osz totta

meg a részt ve võk kel, s ezen a gon do -

lat körön tovább ha ladva invi tálta a

flexo-terület kép vi se lõit kollegiális

összefogásra és az áprilisi PPDexpo-n a 

FLEXpo-n való közös részvételre.

A Varga-Flexo Kft. a nyom da gép gyár -

tás ban min dig azt az utat járta, ami a

fej lõ dés, meg úju lás irá nyába vezet.

Gépei a leg kor sze rûbb, de már bevált,

kipró bált ele mek alkal ma zá sá val a pia -

ci igé nye ket kiszol gálva készülnek. 

Revo Digital Flexo

A Revo Digital Flexo-ról Sári Ist ván

(Hoffman Kft.) tol má cso lá sá ban hall -

hat tuk Giorgio Deliziosi (GIDUE) elõ -

adá sát. A Revo Digital Flexo Revolution

egy pro jekt egye sü lés a flexo beszál lí -

tók vezetõ cége i bõl. Arra szö vet kez tek, 

hogy új gyár tási tech no ló gia kifej lesz -

té sé vel digi ta li zál ják a flexo mun ka fo -

lya ma tát. Ezzel teszik a flexot egyen le -

te sebbé és gaz da sá go sabbá, illetve

meg erõ sí tik tech no ló giai vezetõ sze re -

pét a címke és csomagolóeszköz nyom -

ta tás ban.

A közös pro jektbe vala mennyi részt -

vevõ saját terü le tén már létezõ és elér -

hetõ flexo fej lesz té seit integ rálja egye -

di meg ol dá sok kal. Az Esko az Equinox

szín bon tási prog ram mal, a DuPont

DFUV ter mál leme zé vel, a Flint Group

Flexocure Ancora fes ték so ro za tá val, az 

Apex GTT fes ték fel hordó hen ge re i vel

és az UPM Raflatac Fit soro za tá val

járult hozzá a közös projekt sikeréhez.

A REVO Digital Flexo tar tal mazza a

spe ci á lis UV Flexo nyom ta tást cím ké -

hez és cso ma go ló esz köz höz, bõví tett

szín ská lá val nyom ta tást (7 szín bõl a

Pantone szí ne ket rep ro du kálva) és a

továbbfeldolgozás digitalizálását.

A GIDUE digi tá li san auto ma ti zált nyo -

mó gépe meg fe lel a Revo stan dard nak.

A nyo mó gép kiter jedt digi tá lis auto ma -

ti zá lá sára volt szük ség, hogy a REVO

rend szer ele me i nek lehe tõ sé geit ki -

hasz nál has sák. A nyom ta tás és fel dol -

go zás során szer vo mo torok helyet te sí -

tik a gép mes ter ujjait, HD-kamerák a

sze mét, így emberi kéz érin tése nél kül, 

de ugyan olyan minõ ség ben tör té nik a

mun ka vál tás. A REVO Digital Flexo-val

csök kent het jük vesz te sé ge in ket, ez ál -

tal növelve ter me lé keny sé gün ket. 

Flexoforma készí tés mér föld kö vei

Ratkovics Péter (Partners Kft.) a digi tá -

lis tech no ló gia idõ vo na lán keresz tül

járta körbe a flexonyomó forma-ké -

szítés meg ha tá rozó lépé seit mind hard -

ve res, mind szoft ve res oldal ról. A fej -

lesz té sek közép pont já ban az elmúlt 20

évben ugyanaz a cél állt: a flexo vezetõ 

nyom ta tási ággá vál jon a cso ma go lás -

tech no ló gi á ban. Mind ezt a flexonyom -

tatás minõ sé gé nek és elfo ga dott sá gá -

nak növe lé sé vel lehe tett elérni. Az elsõ

2100 dpi fel bon tás sal mûködõ digi tá lis

lézer be ren de zés sel (CDI), a Fiber

Laser-t alkal mazó beren de zé sek kel, a

HD Flexo tech no ló gi á val, az Inline-UV

meg ol dás sal és a Full HD Flexo-val

(jelen pil la nat ban a flexo for ma ké szí tés 

csú csa) a fej lesz té sek cél ki tû zése meg -

va ló sulni lát szik, hiszen ezek a tech no -

ló giák ver seny ké pessé tet ték a flexot

a mély-, illetve ofszetnyomtatással

szem ben. Azon ban a kor sze rû sí tés

nem áll hat meg, jelen leg az auto ma ti -

zá lás, a folya ma tok pon tos defi ni á lása,

a standardizálás és modellezés, vala -

mint a hatékony, gyors ügy fél-kom mu -

ni ká ció kialakítása felé kell haladni.

A flexoforma-készítés tör té ne té ben

leg meg ha tá ro zóbb sze re pet az Eskó és

a DuPont cég töl tött be, melyek nek

kép vi se le tét a 25. évfor du ló ját ünneplõ 

Partners Kft. látja el, így egy kéz bõl tud 

komp lett meg ol dást és támo ga tást

adni a teljes technológiához.
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KBA- Flexotecnica: 

a kivá ló ság kul tú rája

Ifj. Schuck Ist ván (Prosystem Print)

pre zen tálta a Koenig & Bauer és a

Flexotecnica tapasz ta la tá nak talál ko -

zá sát. 1817-ben Friedrich Koenig és

Andreas Bauer ala pí tot ták meg

Würzburgban a világ elsõ nyo mó gép -

gyá rát Koenig & Bauer néven. Az ott

gyár tott 1.100 nyo mat/óra sebes ségû

nyo mó gé pek ötszö rös tel je sít ményre

vol tak képe sek, mint a guten bergi kézi

nyo mó gép. Az akko ri ban kita lált tech -

no ló gia, azaz a mecha ni kus fes ték fel -

hor dás a nyo mó for mára a mai napig az

ana lóg nyom ta tási eljá rás alapja. 

A német Koenig & Bauer – mint a világ

leg szé le sebb palet tá já val ren del kezõ

nyom ta tás tech no ló giai gyár tója – 2014 

ele jén fel vá sá rolta a Milánó köze lé ben

talál ható Flexotecnica-t.

A KBA-Flexotecnica 1979 óta fej leszt és 

gyárt modern, maxi mum 12 nyo mó -

mû vel fel sze relt köz ponti ellen nyomó

hen ge res flexo nyo mó gé pe ket, to -

vábbá kiegé szítõ beren de zé se ket fólia,

papír és kar ton nyo má sára és felü let -

ne me sí té sére. A lehet sé ges nyo mat -

szé les ség 600 és 2.500 mm közötti

(külön le ges ese tek ben ennél nagyobb

is), a nyo mat hossz vari ál ható. A nyom -

ta tási sebes ség elér heti az 1.000

m/per cet. A gyár a KBA cso portba való

beol va dá sá val a fle xi bi lis cso ma go ló -

anyag nyomtatás piacán belül az él vo -

nalba tart és tartozik.

A KBA által biz to sí tott know-how segít -

sé gé vel a KBA-Flexotecnica bõvíti gép -

portfólióját, vevõi igé nyek hez iga zodva 

fej lesz té se ket hajt végre a külön bözõ

nyom ta tási és felü let ne me sí tési eljá -

rás sal bíró hib rid beren de zé sein, vala -

mint a KBA glo bá lis érté ke sí tési és

szer viz háló za tá nak köszön he tõen

nem zet kö zi leg elõ kelõ helyet kezd

kivívni magának a piacon.

Nyom da fes té kek új fény ben

Rég óta meg ol dat lan prob léma a cso -

ma go lá son keresz tül az élel mi sze re -

inkbe jutó „migráns” anya gok veszé -

lye. A mûanyag cso ma go ló anya gok

tekin te té ben már körül te kintõ sza bá -

lyo zá sok lép tek életbe, azon ban a cso -

ma go ló anya gok más kom po nen sei

mint, pél dául a nyom da fes té kek sok -

szor nin cse nek pon to san körül ha tá -

rolva, rész le te sen meg adva. Ezt a

prob lé mát vetette fel Michael

Scherzinger (ADJUVO Kft.) az új Német 

Cso ma go lási Fes ték Ren de let terv kap -

csán. A ren de let nem csak a német cso -

ma go ló anyag-gyá ra kat érinti, hanem

min den olyan ter mékre kiter jed, mely

az élel mi szer cso ma go ló-anyag gal

érint ke zik és Német or szág ban piaci

érté ke sí tésre kerül. A Német Koc ká zat -

ér té kelõ Intéz mény (BfR) átfogó tanul -

má nya segí tette a tör vény al ko tást,

mely egy ér tel mûen sza bá lyozza, hogy

a nyom da fes té kek ben milyen anya go -

kat hasz nál hat nak fel. A fel hasz nál ható 

anya gok pozi tív lis tá ján 535 anyag sze -

re pel (+885 a mûanyag ren de let bõl),

emel lett a nem lis tá zott anya gok ból is

alkal maz hat nak, ha kimu tat ják, hogy

nem migrál, és tanú sít vá nyon sze re pel, 

hogy meg fe lel a köve tel mé nyek nek.

CMR-anyagokat nem sza bad hasz nálni, 

mivel ezek rák keltõ hatá súak, az örö -

kítõ anya got meg vál toz tató vagy

átörö kí tést veszélyeztetõek lehet nek. A 

fel hasz nált anya go kat részletesen meg

kell nevezni aszerint, hogy milyen

migrációs határral rendelkeznek, és

minden nyomtatott anyagról meg fe le -

lõ ségi nyilatkozatot kell kiállítani. 

Üzem lá to ga tás a Pakett 2005 Bt.

nyom da üze mé ben

A ren dez vény házi gaz dá já nak sze re pét 

a 25 éves jubi le u mát ünneplõ Pakett

2005 Bt. vál lalta, és engedte be nyom -

da üze mébe a szak mai közön sé get. A

cég fõ tevé keny sége a teker cses mély -

nyom ta tás, mely tech no ló gi á val fle xi bi -

lis cso ma go ló esz kö zö ket gyárt fõként

az élel mi szer ipar szá mára, elsõ sor ban

a por alapú ter mé kek cso ma go lá sára.

A nyom ta tá son kívül kiegé szítõ tevé -

keny ség ként lami ná lást, felü let ne me sí -

tést és kon fek ci o ná lást is végez. Az

üzem lá to ga tás során meg te kint het tük

a 1994-ben beszer zett, 5+1 szí nes

Honsel mélynyomógépet, a 2011-ben

üzembe helye zett Rotopak 3000-3

mélynyomógépet (mely 8 szín és hát ol -

dal nyom ta tá sára, illetve elekt rosz ta ti -

kus fes ték kieme lésre is képes), illetve

a Varga Flexo Kft. által for gal ma zott

1200 L T 22 lami náló és tekercs vá gót.

A cég minõ ségi mun ká ját itt hon meg ta -

lál hat juk a Metro, Tesco, Penny, Spar,

Profi, Coop, CBA áru ház lán cok pol cain,

hiszen a Pakett Bt. kiemelt partnerei

többek közt a Dr. Oetker Magyarország 

Kft., a Szilasfood Kft., valamint a

Magyar Cukor Zrt is.

A Flexo Szim pó zium a baráti talál kozó

mel lett töké le tes hely szín az infor má -

ciók cse ré jére, és leg jobb példa az

össze fo gás ere jére. Talál koz zunk jövõ -

re is, hiszen meg éri meg hall gatni egy -

mást.

A ren dez vé nyen készült fotók

a www.transpack.hu

galé ri á já ban

meg te kint he tõek. 


