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A szigetszentmiklósi ÁTI Sziget Ipari 
Parkban m�köd�, finn tulajdonban lév� 
Ikapapír Kft., a Pyroll Group csoport tagja-
ként, tavaly év végén kezdte meg m�ködé-
sét. Jukka Majamäki ügyvezet�t kértük fel
a bemutatkozásra, aki a magyarországi
cég vezetése mellett párhuzamosan a finn-
országi Oy Ikapaper Ab Ltd. ügyvezet�i 
teend�it is ellátja. 

„Nem sokkal ezel�tt még a repül�n utaztam.
Ismer�s, mosolygós arcokat látok, és ez jó ér-
zés: ismét biztonságban megérkeztem. Újra
Budapesten vagyok. Már itt is itthon érzem
magam, f�leg, hogy ismer�sök várnak a repté-
ren. A messzi északról, Ikaakinen városából jö-
vök, de repül�vel ma már lerövidülnek a tá-
volságok. Magyarország és a magyar emberek
nagyon barátságosan fogadtak bennünket és
már a kezdetekt�l jól érezzük itt magunkat.
Két, kissé eltér� kultúra találkozott, de sokat
tanultunk a magyaroktól és nagyon vendég-
szeret�nek tartjuk Önöket. Magyarországon egy
kicsi, de segít�kész finn közösséget is találtunk,
és sok új barátot ismertünk meg. Nekik is kö-
szönjük a segítséget, amit kaptunk t�lük! 

Finnországból már több éve szállítottunk
Magyarországra papírtermékeket, és b� egy év-
vel ezel�tt kezdtünk bele egy új projektbe, a ma-
gyarországi cég felépítésébe. Jómagam és cégtár-
saim sokat dolgoztunk az üzem létrehozásán,
így most már van id�nk önmagunkról és cégünk-
r�l is b�vebben mesélni. 

Tavaly alapítottuk meg az Ikapapírt, telepí-
tettük a gépsorokat, 2010 �szen beindítottuk a
termelést, és most már teljes kapacitással dol-
gozunk. F� termékünk az ipari felhasználásra
ívesített papír. Ezek az ívek pl. csomagolóanya-
gokat el�állító cégeknél és nyomdákban hasz-
nálhatók fel. 

Termékeinket nemcsak Budapest körzetében,
hanem az egész ország területén, els�sorban
megrendelés alapján forgalmazzuk. 

Munkánk során egyesítettük a két kultúra jó
tulajdonságait, és létrehoztunk egy olyan team -
et, ami egy nagyon jól m�köd� szolgáltató, ter-
mel� egység. Számunkra a legfontosabb a vev�.
Szakmailag jól képzett és segít�kész csoportról
van szó, akik várják az Önök megrendeléseit, és
készek vagyunk az igényeknek a legjobban
megfelelni. 

Alapvet� célunk: min�ségi kompromisszum
nélkül minél nagyobb értéket tudjunk adni
megrendel�inknek. Tevékenységünk során tisz-
teletben tartjuk környezetünk elvárásait is. Pa-
pírgyárunk a Csepel-szigeten, az ÁTI Sziget Ipari
Parkban m�ködik, ami jól megközelíthet�, lo-
gisztikai szempontból optimális. 

Csapatunk még kicsi, de az igényeknek meg-
felel�en változik a létszám. Ez a kis csapat jó
szakemberekb�l áll, ahol a szakmai hozzáértés
a magyar temperamentummal és a finn nyu-
godt megingathatatlansággal f�szerezve bizto-
sítja a megfelel� alapot a megbízható m�kö-
déshez, amivel gyorsan és rugalmasan tudunk
ügyfeleink igényeinek megfelelni. 

A magyarországi gárdáért Topa Dénes felel,
az � feladata kapcsolatot létesíteni Önökkel,
partnereinkkel, és ápolni ezeket a kapcsolato-
kat. Ebben én is támogatom �t, és mögöttünk
áll az egész Pyroll Group csomagolóanyag-el�-
állítás terén felhalmozott tudása.

Új ívvágó kapacitás a magyar piacon: 
Ikapapír Kft.
Faludi Viktória

Jukka Majamäki úr
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Mikor 13 évvel ezel�tt a kollégáimnak el-
mondtam, hogy motorral készülök Magyaror-
szágra, egy kicsit furcsán néztek rám. Akkor még
nem is gondoltam, hogy egyszer majd itt is fo-
gunk dolgozni. De elindultam. Már akkor is na-
gyon tetszett nekem ez az ország, amit láttam
bel�le. Természetesen repül�vel egyszer�bb ide-
jönni, de azért lehet, hogy még egyszer rászá-
nom magam, hogy ismét motorral is eljöjjek,
és jobban megismerkedjek Magyarországgal. 

Szívb�l kívánok minden jót mindenkinek és
az egész országnak a továbbiakban. Mi készen
állunk az együttm�ködésre Önökkel” – nyilat-
kozott Jukka Majamäki úr.

TÉNYEK ÉS ADATOK

Az üzem technikai paramétereir�l Topa Dénes
termelési vezet�t kérdeztük.

Induló cégként egyel�re egy gépünk van, egy
Svédországból származó, de német gyártmá-
nyú Jagenberg.

Tervezünk egy kisebb gépet is felállítani, mert
a jelenlegivel csak nagyobb méreteket és na-
gyobb mennyiséget lehet gazdaságosan vágni.

A legfontosabb m�szaki paraméterek:
� tekercsszélesség – legfeljebb 1600 mm;
� tekercsátmér� – legfeljebb 1500 mm;
� tekercstömeg – legfeljebb 2500 kg;
� tekercsduda bels� átmér�k – 76 mm, 100 mm,

150 mm, 255 mm, 300 mm;
� a vágott ív szélessége– 600 mm-t�l 2000 mm-ig;
� grammsúly – 140 g/m2-t�l 600 g/m2-ig (egy

pályán);
� vágási pontosság – 1000 mm-ig ± 1 mm; 

1000 mm felett ± 2 mm;
� a szélvágás minimális lees� mérete (nyomdai

szóhasználatunkkal: az eselék) – minimum
5 mm, legfeljebb 65 mm lehet (ezt tudjuk az
elszívó és félautomata tömörít� berendezé-
sünkkel gond nélkül kezelni). Kidolgoztuk
a technológiáját a nagyobb eselékkel tör-
tén� ívre vágásnak is, de ez esetben az egy
ívre es� költségek magasabbak lesznek.

Jelenleg két tekercset vágunk egyszerre; de két
hónap múlva felújítva kerül beüzemelésre a
második kétkaros tekercstartó, és akkor akár
négy tekercset is vághatunk egy menetben,
ami nagyban megnöveli a termelékenységet.

Ezen a módon lehet�vé válik 140 g/m2 alatti
papírok vágása is!

A minimális rendelési mennyiség,  ahogy Jukka
fogalmaz: „egy darab alatt nem tárgyalunk”, akár
egy ív is lehet, de ehhez nyilván aránytalanul
nagy beállítási id� tartozik.

Az 1000 ív már az a mennyiség, ahol a beállí-
tási költségek nem verik ki a biztosítékot. A cég
méreteib�l és filozófiájából adódóan a gyorsa-
ság, rugalmasság hétköznapi gyakorlat nálunk.




