
15 éve flexonyomtatással készült önta-
padós címkegyártásra specializálódott
a lengyel Orion Znakowanie Towarów
nyomda. Havonta mintegy 150 millió
címkét gyártanak, amihez 600 ezer nm
alapanyagot használnak fel.

�
supán 20 éves múltra tekint vissza
az Orion nyomda, és a napi fo-
gyasztási cikkek (FMCG) gyártói-

nak és forgalmazóinak kiszolgálására
specializálódott. Elsõ Mark Andy Evolu-
tion-szériás flexonyomó gépét Lengyel-
országban elsõként a brüsszeli Label-

expo 2019 kiállításon vásárolta. A dön-
tésoka többek közt az volt, hogy az elõzõ
három évben szintén Mark Andy gépeket
vásároltak, amelyekkel teljes mértékben
elégedetté tudták tenni megrendelõiket.
Az új típusú Mark Andy Evolution egy ko-
rábbi, más gyártótól származó berende-
zést váltott ki. Az Evolution segítségével
jobban ki tudják használni a nyomtatási
területet, többszínû címkéket tudnak
nyomtatni, és a felhasznált nyomathor-
dozók köre is lényegesen bõvült. A pá-
lyaszélesség 440 mm, sebessége eléri a
230 m/percet.

Szériaszerûen le- és feltekercselõkkel
rendelkezik a nyolcszínes, szervotech-
nológiával mûködõ flexonyomó gép,
amelynek cilinderei hûtöttek, elõregisz-
ter- és automatikus regiszterbeállítással
rendelkezik. VarioPrint rendszere, pá-
lyafordító egysége, koronakezelõje,
hidegfóliaprégelõ egysége, laminátora,
UV-szárítórendszere, két stancolóegy-
sége (QCDC) és pályaellenõrzõ kamera-
rendszere teszi a berendezést még haté-
konnyá és üzembiztossá. A nyomógép
kívánság szerint a címkéket le is tudja
húzni.
Performance P7-szériás nyomógép-
alapra épül a Mark Andy Evolution gép-
családja, amelyet 2017 óta fejlesztenek.
Ez egyúttal kompatibilitást is jelent a
Performance típusú gépekhez, így a
nyomda megrendeléseit a pillanatnyi
kapacitáskihasználás függvényében tud-
ja az új, illetve régi típusú flexogépen
nyomtatni.
Digital Series HD nyomógéppel is ren-
delkezik az Orion nyomda, amelyet
2019-ben vásároltak. Segítségével kis
példányszámú, magas minõségû címké-
ket nyomtatnak. Három mûszakban dol-
goznak a Digital Series HD berendezés-
sel, ezért is vált szükségessé az Evolution
üzembe helyezése. Így a megrendelõket
rugalmasabban tudják kiszolgálni mind
a hagyományos, mind pedig a digitális
technológiák alkalmazásával, ami jelen-
tõs piaci elõnyöket biztosít az Orion
nyomdának.
A nyomda belsõ szabályozásokkal bizto-
sítja a világjárvány alatti törvényes elõ-
írások betartását, és továbbra is garantál-
ja a megrendelõknek a pontos szállítási
határidõket. Ehhez természetesen folya-
matosan elkészítik a szükséges protokol-
lokat is. Megrendelõivel, stratégiai part-
nereivel a pandémia alatt is szorosan
együttmûködik a nyomda. Termékeit a
legkülönbözõbb iparágak használják fel,
lengyel, német, osztrák, svájci, cseh
és szlovák megrendelõk százait szol-
gálják ki.
A mûszaki fejlesztés mellett most is külö-
nös figyelmet fordítanak a dolgozók kép-
zésére, és folyamatosan figyelik a piaci
igények változását. A Mark Andy Evolu-
tion nyomógépének beruházásával a ru-
galmasság mellett a magas minõséget
és a stabil biztonságot is garantálják meg-
rendelõik számára.
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A keskenypályás flexo- és hibrid nyomó-
gépek gyártója, a Mark Andy 2020-ban
meghódította a magyar piacot. A címke-
nyomtatás és speciális nyomtatási meg-
oldások területén meghatározó szere-
pet játszó gyártó portfóliójában található
berendezések a piac bármely területét
képesek lefedni.
A Digital Pro egy kompakt hibrid gép-
konfiguráció 4 színes digitális (toneres)
nyomtatási technológiával, mely opcio-
nálisan lehetõséget ad flexó elõ- és utó-
nyomtatásra valamint felületkezelésre,
stancolásra és tekercshasításos kiszere-
lésre. A hibrid technológiában az áttörést
a Digital Series HD berendezés jelenti,
amelyben az egyedileg konfigurálható
Performance sorozatú flexonyomó gépet
bõvítették saját fejlesztésû 5 vagy akár 8
színes, digitális inkjet-modullal – ezzel
egyedülálló módon egy kézben tartva a
hibrid gép digitális és flexoegységeinek
gyártását, vezérlését.
2019-ben a Labelexpón mutatkozott be
az új, legmodernebb technológiával, tel-
jes szervovezérléssel és szinte korlátlan
opciós lehetõségekkel rendelkezõ, mo-
duláris felépítésû Evolution flexonyomó-

gépcsalád. Az elsõ Evolution 6 színes
flexonyomó gép 2020 tavaszán a Békés-
csabai Szakképzési Centrumban került
beüzemelésre, biztosítva, hogy a tanmû-
helyben a jövõ nemzedéke a jövõ beren-
dezésén sajátíthassa el a szakmát.
A sokak által magas követelményeirõl
és speciális címkenyomtatásairól ismert
Codex Zrt.-ben õsszel egy szinte minden
lehetséges opcióval felszerelt 8 színes
Evolution berendezés állt üzembe, és a
beruházás elsõ, meggyõzõ tapasztalatai
után a Codex még az idén megrendelte
a következõ, Magyarországon egyedül-
álló, speciális kiépítésû Mark Andy

nyomdagépet, mely majd 2021 tavaszá-
tól szolgálja ki avevõk speciális igényeit.
A Pátria nyomda 5 éve egy Mark Andy
Performance berendezéssel indult el a
flexonyomtatás területén, amit tavaly egy
kisebb, ugyancsak Mark Andy digitális
hibrid géppel egészített ki. Elégedett-
ségüket és a piaci igények növekedését
jelzi, hogy 2020-ban szerzõdést kötöttek
két további Evolution gép beszerzésére,
amelyek szintén 2021 tavaszán kezdik
meg a termelést.
A Mark Andy képviseletét 2018 óta a
partners Kft. látja el a Grimex Kft.-vel
szoros együttmûködésben.
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