Flexószimpózium 2020
Faludi Viktória

Az idei esztendő alighanem legnagyobb
nyomdaipari szakmai rendezvényét tudhatja magáénak a Papír- és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület. Herceghalom és Sóskút
adott otthont az évről évre egyre nagyobb
érdeklődéssel övezett flexószimpóziumunknak, és ezt az érdeklődést még az illusztris
vendég előadása, a drupa vásárigazgatója
Sabine Geldermann személyes részvétele
is fokozta. A kétnapos esemény házigazdája a Sipos Csoport volt, melynek két
telephelyén is látogatást tehettünk.
A herceghalmi I Print Nyomdában megtekinthettük működés közben a HP Indigo 20000-es, a
régió legnagyobb digitális hajlékonyfalú csomagolóanyag gyártó berendezését, amit nem sokkal
a rendezvény előtt helyeztek üzembe. A látvá-
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nyos bemutató az itt gyártható csomagolóanyagokból készített ruhákban pompázó modellek
divatbemutatójával zárult. Méltán a családi vállalkozás szelleméhez a Sipos család hölgytagjai
manökenként léptek a gépteremben rögtönzött
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színpadra a stílusosan itt gyártott csomagolóanyagokból kreált ruhakölteményekben.
Sóskúton is volt új látnivaló. COMEXI S1 DT tekercsvágó gép 1700 mm szélességű és 1200 mm
átmérőjű, több mint kéttonnás tekercsek feldolgozására alkalmas, akár mikro- és makroperforá-
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lással, ugyanakkor társított fólia feldolgozására
is képes, valamint változó adatokat, pl. ugrókódot,
QR-kódot, vonalkódot is nyomtathatnak a csomagolóanyagra a gépbe integrált inkjet nyomtatófejekkel.
A Sipos Pack 1996-ban alapított, száz százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás, alapanyag-forgalmazással, csomagolástervezéssel,
mikro- és makroperforálással, laminálással, tasakgyártással és bobinázással foglalkozik.
Herceghalmon, 2020. február 27–28-án, az Abacus
Hotel **** konferenciatermében került sor a közös
ebéd elfogyasztása után – Fábián Endre, a PNYME
elnökének köszöntőjét és a házigazdák bemutatkozását követően – a szakmai előadásokra.
Németh Márton, az I Print Kft. igazgatója elő
adásában ismertette a másnap megtekintésre kerülő cég tevékenységét és a régióban egyedülálló új,
digitális, hajlékonyfalú csomagolóanyag gyártó
berendezésének technológiai és üzleti lehetőségeit. Az előadás kezdetén készített egy közös
szelfit Pesti Sándorral és a háttérben a szimpózium résztvevőivel, amit rögtön meg is osztott a
közösségi médiában. Míg a bemutatkozás végére
ért, a szomszédos nyomdában elkészült egy példányban a fóliára nyomtatott kép, szemléltetve

Németh Márton

a gyors és sokoldalú felhasználhatóságát a HP
Indigo 20000 berendezésnek.
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
dr. Vámos György-díját a rendezvény konferenciaprogramját megelőzően adta át Fábián Endre,
az egyesület elnöke a nyomdaipari karbantartás
szakmai életét kiemelkedően támogató és meghatározó képviselőjének, Faragó Istvánnak, aki
az egyesület elnökségi tagja és a Keményfém Kft.
alapító tulajdonos ügyvezetője. Riportunkat
a díjazottal a Magyar Grafika februári, a flexószimpóziumra megjelent számában olvashatták.
https://qrgo.page.link/fYjij

Gratulálunk Faragó Istvánnak az elismeréshez!
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Sabine Geldermann

Máté Szilvia

Pesti Sándor

Varga Dénes

Az első előadást a Messe Düsseldorf képviseletében a drupa vásárigazgatója, Sabine Geldermann
asszony tartotta a közelgő világvásár főbb témáiról,
újdonságairól, különös tekintettel az ipar 4.0-ra, a
mesterséges intelligenciára, a platform alapú gazdaságra, a körforgásos gazdaságra, a biztonság- és
márkavédelemre, valamint a növekedési perspektívával kecsegtető funkcionális nyomtatás terjedésére, az aktív és intelligens csomagolás, illetve a
textilnyomtatás új lehetőségeire. Az előadás aktualizált változata lapunk 14–18. oldalain olvasható.
A flexószimpózium idején még csak sejteni
lehetett, hogy a COVID 19. még beleszólhat a
nemzetközi vásárprogramba, hiszen sorra halasztották el az év eleji rendezvényeket, sőt már
az idei flexószimpózium előadói közül az olasz
kollégák az Észak-Olaszországban február végén
bevezetett karantén miatt már nem tudtak eljönni rendezvényünkre.
A drupa magyar vonatkozásairól a többek között a drupa képviseletét is ellátó BD-Expo Kft.
ügyvezető igazgatója Máté Szilvia és az utaztatás
magyarországi szervezését irányító Pesti Sándor,
a PNYME ügyvezető igazgatója beszélt.
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Ishu Khurana

A következő előadást Varga Dénestől, a Varga
Flexo Kft. igazgatójától hallottuk, aki a 2021-es
drupán, minden idők legnagyobb magyar drupa
kiállítói standján mutatja be hazai és nemzetközi díjakat és elismeréseket kapott új berendezéseit. Erről szintén olvashattak már előző
számainkban.
A kávészünetet követően „PrePress – Többet,
gyorsan, kevesebben” címmel Ishu Khurana, az
Esko szoftverspecialistája tartott előadást a mun-

Ratkovics Péter

László Norbert

Sáfrány Csaba

Schuck István

kafolyamat-szervezés lehetőségeiről és előnyeiről
Ratkovics Péter tolmácsolásában.
A következő előadást „Megoldások lézerre –
fóliára és aniloxra” címmel László Norbert, az
EUMATEX GmbH képviseletében prezentálta,
melynek szerkesztett változata februári számunkban jelent meg.
https://qrgo.page.link/rBKRF
„Fenntarthatóság a keskenypályás hidegfóliázásban a KURZ megoldásaival” címmel Sáfrány

Szabó Szabolcs

Csaba, a LEONHARD KURZ South-East Europe
sales managere tartott előadást. A prezentációban bemutatott felületnemesítési lehetőségre a
helyszínen felállított mini standon találhattak
elvihető nyomatmintát a rendezvény érdeklődő résztvevői. A flexószimpóziumra megjelent
februári számunkban az előadás szerkesztett
változatát nyomatminta-melléklettel jelentettük meg.
https://qrgo.page.link/jbjgq
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Februárban még nem is gondoltuk, mennyire aktuális címet választott előadásának Martin
Péter, a Konica Minolta Magyarország kereskedelmi képviselője: „Immunerősítés vállalatának
a Konica Minoltától”, ami a székekre helyezett
mini mézesüvegek tartalmára utalt. Az üvegek
címkéje MGI felületnemesített nyomatminta volt,
ami nagy sikert aratott a hallgatóság körében.
Ezt követően a karanténban rekedt olasz kollégák helyett Schuck István, a Prosystem Print Kft.
igazgatója tartotta a „Tekercses öntapadó anyagok előállítása HIP MITSU berendezéssel” című
előadását, melynek szerkesztett változata szintén elérhető a konferenciára megjelent februári
számunkban.
https://qrgo.page.link/VTRix
Az előadások sorát a legnépszerűbb hazai, kifejezetten a nyomdaipar számára alkotott termelésirányító szoftver atyja, Szabó László, a Scroll
MAX Zrt. cégalapító tulajdonosa „Rendszerek
közötti kommunikáció a ScrollMAX címke- és
flexógyártásra optimalizált verzióiban” című ismertetése zárta.
Az előadásokat követően bankettvacsorán
folytatódott a szakmai eszmecsere, majd másnap az üzemlátogatások koronázták meg a programot. A rendezvény az Abacus hotelben elköltött közös ebéddel zárult.

Martin Péter

Szabó László

Reméljük, jövőre ismét ilyen szép résztvevőszámban találkozhatunk!
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