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A PrintPix Nyomda a Covid-19 okozta
válság első hullámában is pozitív szemléletű, jövőbe tekintő volt. Tervezett beruházásaik zömét megvalósították, ezek
közül jelen számunkban, ami postpress
témával kiemelten foglalkozik, a Lamitrade
által forgalmazott JWEI LST0604 automata adagolós, síkágyas kivágó gépet
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szakáll
Tamással, a Printpix Nyomda igazgatójával
beszélgettünk.
Miközben drasztikusan visszaesett a kereslet a
vásárokra, rendezvényekre szánt színes marketingnyomtatványok és például a standard termékek közül a névjegykártyák kivitelezésére,
időnk, lehetőségünk támadt új dolgok kipróbálására, beüzemelésére és népszerűsítésére – vázolta a jelenlegi helyzetet a cégvezető.

Szakáll Tamás igazgató
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BELSŐ ÖSSZEFOGÁSSAL
JÖVŐBE MENEKÜLNI
Nagyon alaposan felülvizsgáltuk a már eltervezett beruházásainkat, mielőtt megvalósítottuk
a megváltozott helyzetben a kapacitásbővítéseket, de bízunk a kollégáinkban és abban, hogy
megrendelőink továbbra is igény tartanak a tapasztalataink és szakmai tudásunk által nyújtott egyedi szolgáltatásunkra. Nálunk is nagyon
nehéz volt az áprilisi–májusi mélypont, akkor
70%-os visszaesést tapasztaltunk, ami júniusra
30%-ra mérséklődött, és júliusra megközelítette
a válság előtti, az évszaknak megfelelő forgalmat.
Sajnos nekünk is a csökkentett munkaidős megoldáshoz kellett folyamodnunk. Nagyon hálás
vagyok a kollégáknak a belátó, megértő fogadtatásért, cégünknél mind a munkaadói, mind
a munkavállalói szereplőknek fontos volt, hogy

Minőségi termékek reneszánsza

letje lett az egyedi nyomtatott reklámanyagoknak, ami segít kitűnni az online információs zajból úgy, hogy közben az igényesség szerepet kap.
Úgy látom, a különleges, minőségi prospektusok
reneszánszát éljük, egyre inkább az adatbázis tökéletesítésével, csak a releváns célcsoportnak érdemes eljuttatni a prémium minőségű nyomtatott reklámot.
AMIT LEHET, AUTOMATIZ ÁLUNK

ezzel a megszorítással elkerülhessük a munkaerő-elbocsátást. Eddig sikerült együtt átvészelnünk a kritikus időszakot, és lelkesen és kreatívan állunk a kialakult új helyzethez.
MINŐSÉGI TERMÉKEK RENESZ ÁNSZ A
Biztató jel, hogy a különleges prémiumtermékek
iránti érdeklődés ismét növekszik, a kényszerűen felszabadult kapacitásainkat új termékötletek
kidolgozására, marketingre fordítottuk. Újra ke-

A saját tapasztalataink is alátámasztják az előbb
említett trendet. Online webshopunkon keresztül érkező megrendelések professzionális grafikai elemeket használva az ügyfél által választott
formában, teljesen automatikus előkészítéssel és
logisztikával kerülnek kivitelezésre. Az emberi
tényező egy munkafolyamat során a legdrágább,
ezt szeretnénk optimalizálni.
VÁGÁS, BÍGELÉS JOBBAN, GYORSABBAN
A Lamitrade által forgalmazott digitális kivágó gép
az egyre nagyobb leterheltséggel működő elődjét
váltotta ki. Nagy előnye a berendezésnek, hogy
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Kapacitásbővítés, megfontolt tervek alapján

a saját kategóriájában kimagasló ár/érték arán�nyal bír. Mind sebesség, vágás és bígelés szempontjából felülmúlja az előző berendezésünket.
FELHASZNÁLÓBAR ÁT
ELŐKÉSZÍTÉSI IGÉNY
További szerencsés tényező, hogy a régebbi kivágó gépünkhöz alkalmazott illesztőjeleket hibátlanul használja a JWEI berendezés is, így a
formakészítésnél nem szükséges eldönteni melyik gépet alkalmazzuk a kivitelezéshez, de akár
mindkettőt egyszerre is használhatjuk egy nagyobb példányszám esetén.
KÉNYELMES ÉS HATÉKONY MŰKÖDTETÉS
A JWEI felhasználási területe és működése éppen a mi igényeinkre szabott. Az automata adagoló a 200–300 vagy afölötti példányszám esetén nagy segítség a kollégáknak, hogy nem kell
a gép mellett állni, míg a példányszám elkészül.
Ez a berendezés a nagyobb kivágási méretekhez
használt Kongsberg és Zünd kivágók kisformátumú megfelelője lehet.

46

M A G YA R G R A F I K A 2 02 0/4

JWEI LST0604 AUTOMATA ADAGOLÓS,
SÍKÁGYAS KIVÁGÓ GÉP
Kiváló megoldás kispéldányszámú csomagolások,
dobozok vagy egyedi alakú öntapadós
címkék gyártására.
 Legnagyobb feldolgozható papírméret
400 × 600 mm, max B3-es formátum,
 papírvágás 2 db speciális szerszámmal
(akár 1,5 mm vastagságban is),
 bígelés egy dedikált, szervomotoros mozgatású
szerszámmal,
 négypontos optikai regiszterfigyelés kamerarendszerrel az elérhető legpontosabb
végeredmény érdekében.

HELYTAK ARÉKOS
Az SRA3 méret a legjellemzőbb nálunk, ami
szintén az általunk választott kivágó berendezés
mellett szól, ugyanakkor a helytakarékosság is
fontos szempont volt a PrintPix számára. A kisebb példányszámú dobozok remekül kivitelezhetők egyedi vagy akár változó grafikai elemekkel is.

Vágás, bígelés jobban, gyorsabban

SAJÁT MARKETING STÍLUSOSAN
Törekszünk arra, hogy a saját marketingünket
többnyire nyomtatott formában, stílusosan valósítsuk meg. Erre az egyedi, saját tervezésű név-

jegykártya tartó, dossziék, katalógusok és más
kisméretű késztermékek csomagolására alkalmas dobozok is jó példák. Ezek egyben nyomatminták és a kapcsolatfelvételt segítő és ösztönző
információk hordozója is.

B2-es kivágógép
automata vágás, riccelés és biegelés
www.lamitrade.hu

JWEI LST03-0806-RM
Feldolgozható anyagok: műanyagtábla,
mágneslap, karton, kreatív papír,
gumilemez, jelölőfilm stb.
Maximális vágási mélység: 2 mm

