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Milyen hatásai voltak a 2009-es gazdasági
válságnak a Varga-Flexo Kft. életében?
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel
a válság idején is teljes kapacitással m�ködött
a cégünk. Természetesen nem állítjuk azt, hogy
semmilyen formában nem érintett minket a gaz-
dasági helyzet, mivel a megrendel�k teljesen ért-
het� okokból csökkentették vagy megszüntették
a beruházásokat, és t�kemegtartásra törekedtek.
Azonban annak hála, hogy soha nem voltunk
eladósodva, öner�b�l sikerült a hat-nyolc hó-
napos visszaesést is új gépek gyártásának szen-
telnünk. Külön öröm számunkra,
hogy teljes dolgozói létszám
mellett, elbocsátások nél-
kül tudtuk a termelést
folytatni, bízva abban,
hogy a 2010-es év ismét
meghozza majd a na-
gyobb megrendeléseket. 

F�bb ügyfélkörünket, az
élelmiszercsomagoló-anyagot
el�állító kis- és középvállalkozásokat
a válság csak megérintette, de nem rázta meg,
s�t forgalmuk nemhogy csökkent, hanem lát-
ványosan emelkedett, hónapról hónapra árbe-
vételi csúcsokat döntöttek. Ezen partnereink
a válság ideje alatt elért sikereihez nagymérték-
ben az járult hozzá, hogy korábban reális beruhá-
zásokat, illetve fejlesztéseket hajtottak végre,
így csökkentve a termékek el�állítási költségét
– például az átállások csökkentésével, amit az
oldalcserél�s rendszeren alapuló flexónyomó- és
laminálógépekkel tudtak elérni. Emellett a mi-
n�ség javítására fektették a hangsúlyt, így rövi-
debb id� alatt gazdaságosabban képesek rend-
kívül színvonalas munkát végezni. 2009 végén
már nagyobb biztonsággal lehetett a jöv�t ter-
vezni, 2010-ben pedig a vállalkozások az elma-
radt nagyobb beruházásokat pótolni tudták. 

Mi magunk a legnagyobb hangsúlyt ebben
a kritikus gazdasági szituációban a fejlesztésekre
helyeztük. Terveinket, melyek szerint a min�-

séget javítjuk, az átállási id�t csökkentjük és a
gép sebességét növeljük, sikerült maradéktalanul
megvalósítani. 2010-t�l pedig folyamatos le-
terheltséggel, száz százalékos kihasználtsággal
zajlik a gyártás a Varga-Flexo Kft.-nél.

Milyen új fejlesztéseket vezettek be?
Az egyik legnagyobb büszkeségünk a saját fejlesz-
tés� automata nyomat-el�készítés. Olyan szoft-
vert készítettünk, ami akár egyszerre nyolc szín
esetében 20 méteren belül képes a hossz- és ke-
resztregiszter, illetve a nyomóm�vek el�beál-

lítására. Konkurenseink esetében a
vev� számára ez jelent�s több-

letköltséggel jár, a mi gé-
peink azonban alapáron
tartalmazzák ezt a szoft-
vert. A másik el�nyünk
pedig, hogy 20 méteren

belül megtörténik az el�-
beállítás, szemben a konku-

renciánál megszokott 500–1000
méterrel. Természetesen az el�beállítások

nevében nem véletlenül szerepel az „el�” szócska.
A finomítások elvégzéséhez ugyanis bármilyen
rendszernél elengedhetetlen az emberi ténye-
z�: a gépmester szerepe éppen emiatt mindig is
létfontosságú marad.

A gép mechanikai sebességét, ami egyben a
nyomtatási sebesség, 300 m/percre tudtuk emel-
ni min�ségi, nyolcszínes nyomatok készítése
esetén is. Természetesen bizonyos anyagszerke-
zeteknél ennél alacsonyabb sebesség indokolt
lehet. Tapasztalataink alapján azt mondhatjuk,
hogy naponta átlagosan 100 000–150 000 mé-
ter nyomtatást lehet végezni a gépeinken 5–10 át-
állás mellett, huszonnégy órás m�szakban.

A gyors átállás fontosságát talán nem is szük-
séges hangsúlyoznunk, hiszen minden terme-
l� törekszik a gazdaságosságra és az id�beni ki-
esések minimalizálására. A konkurens gyártók
automata mosórendszert ajánlanak nagy kapa-
citású lepárlóval, azonban mi úgy gondoljuk,
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a befektetés nem térül meg soha a rengeteg
festék- és oldószertöbblet felhasználása miatt.
Tapasztalatunk szerint, hazai kis- és középvállal-
kozások, ahol nem ritka az 5–10 átállás sem hu-
szonnégy óra alatt, nem tudják gazdaságosan
üzemeltetni, s�t sokan, akik rendelkeznek ilyen
berendezéssel, emiatt nem is használják. Ezért
mi ügyfeleinknek nem is ajánljuk ezt a rendszert,
hanem helyette a jóval olcsóbb tartalék alkat-
részeket kínáljuk. Ezek beruházási és üzemelte-
tési költsége a tizedét sem éri el az automata
mosórendszerek költségeinek. Mindemellett
a megrendel�k igényét igyekszünk maradékta-
lanul kiszolgálni, így kérésre automata mosó-
rendszerrel szállítjuk gépeinket.

Az egyik legnagyobb technológiai váltás, amit
véghezvittünk, az oldalcserél�s rendszerre való
átállás volt. Ennek a lényege röviden az, hogy
a forma- és raszterhenger helyére fixen beépí-
tett léghengerek kerülnek, amikre igény szerin-
ti sleeve-eket húzhatunk fel oldalról, a kezel�-
oldali csapágyházak gyors bontása után. Így az
átállási id� a töredékére csökken a hengeres ki-
vitel� gépekhez képest. Nyomda- és lamináló-
gépek mellett kiegészít� berendezéseket is gyár-
tunk, így például a sleeve-ek cseréjét az erre
kialakított tartókocsik is segítik, csökkentve
a sleeve-ek sérülésének veszélyét. A forma és az
anilox fixen beépített léghengereire szervomo-
torokat szerelünk, így lehet�ségünk nyílik bár-
milyen nyomathossz beállítására, megsz�nik
az 5 vagy 10 mm-es korlát és lehet�ség adódik
a csúsztatott nyomtatásra. A forma sleeve-re ra-
gasztott klisék kerületét bevisszük a rendszerbe,

és a szervo-frekvenciaváltók automatikusan be-
állnak a kívánt áttételre egy nagy pontosságú
visszacsatolás segítségével. A hosszirányú regisz-
ter korrekciója is a motorok állításával végezhe-
t� el. Mivel minden hengert különálló motor
hajt, fogaskerekek csak a tekercsel� oldalon ta-
lálhatóak, ezért megsz�nnek a gép fogaskerekei
által okozott rezonanciák, és ezáltal a nyomatban
jelentkez� „fogcsíkok” is csökkennek.

A fejlesztéseink hamar meghozták a várt ered-
ményt, elmondhatjuk, hogy már a harmadik új
típusú, minden újítással felszerelt gépünket
gyártjuk, a vev�i vélemények pedig határozot-
tan pozitívak. Gépeink termelés közben olyan
partnereink üzemében tekinthet�k meg, akiket
nem kell bemutatni a hazai piacnak: F-M Pack
Kft., Flexo 2000 Kft., FOR-MA Flexo Kft., Krajcár
Kft., Lászlópack Kft., Szemi-Pack Kft.

Milyen, a m�ködéssel kapcsolatos 
új fejlesztéseket terveznek a jöv�ben?
Tervezzük a lengyeltóti üzemcsarnokunk és ka-
pacitásunk b�vítését, de a kiemelt tervünk a szol-
gáltatás és az ügyfelek kiszolgálásának még
magasabb szintre emelése. Igyekszünk minden
megkeresésre azonnal reagálni, az árajánlatokat
pedig az igénylést�l számított egy órán belül el-
készíteni. Internetes távfelügyeleti rendszert épí-
tünk ki a gépeinkhez ingyenesen használható
Skype-telefonnal, ennek köszönhet�en bár-
milyen hiba felmerülése esetén bárhonnan rá
tudunk csatlakozni a meghibásodott gépre, és
megkezdhetjük a probléma lokalizálását. Emel-
lett pedig folyamatosan fejlesztjük az informa-
tikai és vállalatirányítási rendszerünket.

Terveznek-e újabb flexókupát?
A flexókupa-sorozatot négyen indítottuk el: a
Flexo 2000 Kft., a Krajcár Kft., a Viner-Pack Kft. és
a Varga-Flexo Kft. Ezeken a „rendezvényeken”
a flexó tevékenységi körben m�köd�, barátság-
ban lev� cégek versengenek a flexókupa elnye-
réséért futballmérk�zések keretében. A mérk�-
zések helyszínét minden alkalommal más cég
biztosítja. A fárasztó sporttevékenységet mél-
tóképpen pihenjük ki a hajnalig tartó mulato-
zással. Az els� kör óriási siker volt, ezért idén
feltétlenül folytatjuk, s�t nemzetközivé növi ki
magát az esemény, ugyanis külföldi partne-
reink is megtisztelnek majd jelenlétükkel.




