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Nyílt napok a Bobstnál
Csölle Tibor

Több mint 600 karton- és hullámkarton-
feldolgozó cég tekintette meg idén a nyílt
napok alkalmával a svájci Lausanne-ban
megrendezett cégbemutatón a Bobst
Group újdonságait, mely a „Nulla selejtes
csomagolás irányába” címszó jegyében
zajlott. 

Szeptember 22–29. között több mint 2000 lá-
togató érkezett a svájci Lausanne-ba a világ 57
országából, összesen 626 cég képviseletében,
hogy megtekintse az évente egyszer megren-
dezett bemutatót.

„NULLA SELEJTES CSOMAGOLÁS IRÁNYÁBA”

A rendezvény minden egyes napját a Bobst
Group igazgatótanács elnöke Jean-Pascal Bobst
úr köszöntője nyitotta. Ezt követően a vásárlói
körből érkezett vendégelőadó prezentációja
következett, melyben a minőségi problémák-
ról és azok elhárításáról esett szó.

Az összes bemutatott berendezést a termékek
minőségének, termelékenységének és alacsony
környezeti hatásának biztosítása érdekében
fejlesztették tovább.

HULLÁMKARTONOS VILÁGPREMIEREK

� MASTERFLEX – HD. Egy új minőségi és
termelékenységi sztenderdet képviselő flexó

nyomósor. A berendezést a mikrohullám nyom-
tatására optimalizált Loader-ML automata be-
rakóval sorba kötve mutatták be. A magas ter-
melékenység eléréséhez a Start&Go rendszer
alkalmazása nagymértékben hozzájárul, mely
által az eddigi 18 perces átállás 6 perc alatt el-
végezhető. Proaktív regiszterrendszere lehetővé
teszi a legigényesebb nyomatpontosságú mun-
kák problémamentes nyomtatását. A nyomat -
mi nőség ellenőrzésére szolgáló IQ300 beren-
dezés teljes nyomatfelületen minden egyes ívet
elemez, a magas minőségi elvárások elérése ér-
dekében.

� EXPERTCUT 1.6. Eme középkategóriás
stanc automata Power Register megoldásának
köszönhetően az ívek elakadásmentes, felet-
tébb pontos beigazítását teszi lehetővé. Órán-
kénti 6000 íves teljesítményével újabb magas
termelékenységű berendezést dobott piacra a
gyártó. 

� EXPERTFOLD 300. Olyan moduláris ra-
gasztógépsorról van szó, amely karton, dupla
falú doboz vagy magas hozzáadott értékű flexó
nyomott mikrohullámú dobozok ragasztásá-
ra egyaránt alkalmas.  A tervezők nagy súlyt
fordítottak az átállási idők lefaragására. A gép
négy pályaszélességben és három különböző
konfigurációban készül. A lausanne-i bemutató
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során a Logipack automata csomagolórendszer-
rel sorba kötve tekinthettük meg a berendezést,
mely mikrohullám és barna doboz ragasztásá-
ra egyaránt alkalmas. A rendszer teljes kiszol-
gálást nyújt, mely a begyűjtésen, számoláson,
pántoláson keresztül a raklapozásnál ér véget.
Teljesítményét illetően percenkénti 10 köteg
gyártására képes.

� FS POLYJOINER 400 – vagy egyedülálló
Polyjoiner. A piacon elérhető legmagasabb pon-
tosságot biztosítja, amikor kettő vagy három
részből álló dobozt szeretnénk összeragaszta-
ni, továbbá új piaci lehetőségeket kínál a disp-
lay és háromrészes dobozgyártásban egyaránt.
A berendezés bármely gyártó bármilyen típu-
sú ragasztógépéhez csatlakoztatható.  

� MASTERFLUTE. Az utolsó generációs ASI -
TRADE ívkasírozó az előre nyomott kis gramm-
súlyú papírt nyílt hullámra gyorsabban kasíroz-
za, mint elődjei és egyben a kasírozás pontossága
is megnőtt. Mindezt a Bobst Registron® érzé-
kelő rendszernek köszönheti, mely kevesebb le-
állást és lényegesen kevesebb selejtet eredményez.

KARTONOS VILÁGPREMIEREK

� MATERFOIL 106. Az új fóliázógép számos
fejlesztést foglal magába. A gép tervezése so-
rán a sebesség, nyomás és hőmérséklet mellett
kivált figyelmet szenteltek a pontosságra és a
környezeti hatásokra egyaránt. Az új design lé-
nyegesen megnyújtott présidőt és ezáltal ala-
csonyabb hőmérséklet és kisebb nyomás alkal-
mazását teszi lehetővé a MASTERFOIL gépen.
Energiahatékonysága magasabb elődjeinél, mi-
vel a MASTERFOIL egy menetben domborít és
fóliáz, mindezt 8000 íves órateljesítménnyel.
A tökéletes beigazítást a Power Register rend-

szerének köszönheti. Egyedi ergonómiája ál-
tal kezelőjének nagyobb mozgásteret és egy-
ben nagyobb hatékonyságot biztosít. 

A világpremiereken kívül a stancológépek, fó-
liázók és ragasztógépek széles skáláját tekinthet-
ték meg a látogatók a show keretén belül. A ra-
gasztógépeken többek közt bemutatásra került
az eddig nem említett két ACCUBRAILLE egy-
séggel szerelt ragasztógép, a BRAILLE-SCAN mi-
nőség-ellenőrző rendszer és az ACCUWIN meg-
nevezésű ragasztógépbe szerelt in-line ablakozó is. 

A rendezvény során bemutatásra került a
www.bobstexchange.com címen található hasz-
nált Bobst-berendezések adásvételére szolgáló
szerver. A megoldás lehetővé teszi a géptulaj-
donosok számára az ingyenes, bizalmas és köz-
vetítő nélküli on-line hirdetés lehetőségét. 

A hetet a Bobst Group igazgatótanácsának
elnöke Jean-Pascal Bobst összegezte: „Folytat-
juk a kutatási, fejlesztési és innovációs beru-
házásokat a piacvezetői pozíciónk megőrzése
érdekében. Ezért büszkén a »Nulla selejtes cso-
magolás irányába« címszó alatt mutatjuk be
azokat az innovatív termékeket és szolgáltatá-
sokat, amelyek lehetővé teszik a vevőink szá-
mára, hogy hozzáadott értéket és elégedettsé-
get szolgáltassanak.” 


