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Impresszum
Mindjárt – május 15-18. között itt a FESPA, a 2018-as év leg-
fontosabb szakmai kiállítása a Sign and Display iparágban 
tevékenykedők számára! Ráadásul Berlinben, ahová fapa-
dos repülővel gyorsabban és olcsóbban juthatnak el, mint 
Budapestről Békéscsabára! Továbbá a FESPA olyan remek 
rendezvényei, mint a Printeriors kiállítás és konferencia, a 
sportruházati termékek gyártási munkafolyamatát bemu-
tató SportsFactory stand, vagy a World Wrap Masters, az Európai Sign Expo is egy 
helyen lesznek elérhetőek! Még nem regisztráltak? E két oldal bármelyikén meg-
tehetik: https://ese.fespa.com/ vagy https://www.fespaglobalprintexpo.com/! Rá-
adásul, e két hivatalos felületen pontos programjukat is megtervezhetik, hiszen 
mindkét kiállítás térképét, illetve kapcsolódó szakmai programjait egyaránt meg-
találják! Lapunk természetesen segíti előkészületeiket, hiszen részletesen bemu-
tatjuk a legfontosabb várható eseményeket – majd pedig helyszíni tudósítás ke-
retében számolunk be a kiállításon szerzett tapasztalatainkról!
Emellett összegyűjtöttük Önöknek azokat a legfontosabb kérdéseket, amelye-
ket mindenképp érdemes megfontolniuk, mielőtt szélesformátumú kivágó asz-
talt vásárolnak. Egy ilyen eszköz megvásárlása komoly beruházás, ezért megfe-
lelő előkészítést igényel annak érdekében, hogy kezdeti örömünk ne forduljon 
ürömbe, vagyis az új eszköz vállalkozásunk fejlődését szolgálja és ne nehézsé-
geket okozzon számunkra!
Ha Ön kisebb méretű UV tárgynyomtató vásárlását tervezi, amely teljesítmény-
ben és árban is felveszi a versenyt a piacon elérhető készülékekkel, akkor min-
denképpen érdemes tüzetesen elolvasnia gépteszt cikkünket. A SignDepot 
által forgalmazott Compress márka legkisebb, iUV 600s sorozatszámmal ellá-
tott készüléke, akár 35 m2/óra nyomtatási sebességével már ipari teljesítményt 
nyújt. Ráadásul a készülék tényleg plug and play – ugyanis üzembehelyezése 
kifejezetten egyszerű és gyors. 
A Digitmaster Kft, változtatva korábbi stratégiáján, nyílt napokat rendezett köz-
pontjában március 21-22-én, melynek keretében szó esett a Chemica flex/flock 
fóliák textil dekorálásba történő bevezetéséről, a Sublisplash szublimációs festék-
kazetta zárt rendszerű nyomtatókban való használatáról, új szublimálható termé-
kekről, hőprésekről, transzferpapírokról…és sok egyéb témáról. Bár nehéz volt be-
jutni a sok érdeklődő miatt, de lapunk természetesen ellátogatott a rendezvényre.
Immár 10 éve meghatározó szereplője az Aka Digital Média Kft. a hazai sign and 
display piacnak. Legújabb termékük a LED slag vagy neon LED, amely közvetle-
nül 220 voltról működtethető, transzformátor nélkül. Ez a hajlékony anyag mé-
terenként vágható, és teljesen homogén színt ad. 
A neon LED  SMD chippel van ellátva, vízálló, IP67 minősítéssel. A termék fehér, 
kék, sárga, zöld, meleg fehér és további színekben is elérhető. Az Aka, mint min-
den kiváló minőségű LED termékéhez – az új LED-hez is 5 év garanciát biztosít!

Kellemes olvasást kívánok - találkozunk a FESPA-n!

 Bévárdi Szilárd

Kedves Olvasóink!
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Az analógról digitális technológiá-
ra történő váltás végigsöpör a sign, 
display és karton csomagolóanyag 
nyomtatási iparágon, melynek ered-
ményeként a sign és csomagolás 
gyártók meglévő gyártó eszközei-
ken túltekintve olyan automatizált 
workflow megoldásokat keresnek, 
amelyek a teljes munkafolyamatot 
elvégzik, ezáltal biztosítva számukra 
a gyorsabb gyártási folyamatot, ke-
vesebb gyártási hibát és megnövelt 
profitot. 

Hulladék a gyártási folyamat bármely 
részében keletkezhet, legyen szó akár 
sokrétű manuális munkafolyamatról, 
nem megfelelő anyagkezelésről, vagy 
a workflow ellenőrzésének hiányáról. 
Számos gyártó keresi a megoldást a 
keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésére, és a munkafolyamat 
optimalizálására. Az Esko az idei FESPA 
3.2-C48 és 5.2-D30 standjain mutatja 
be legújabb automatizációs fejleszté-
seit, amelyek megfelelő megoldáso-
kat kínálnak a fenti problémákra.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a Ro-
land DG felhasználók kreatívak, innova-
tívak, vállalkozó szelleműek és inspiráló 
a tevékenységük, ezért az idei évben 
megpróbáljuk minél több felhaszná-
lónkra felhívni a figyelmet!” – mondta 
a programról Gillian Montanaro, a Ro-
land DG európai és közel-keleti régióért 
felelős marketing vezetője.
Az érdekes történetek olvashatók, il-
letve a cégek nevezésüket leadhatják 
a www.rolandhero.com oldalon.

Már keresik 2018 Roland Hősét
A Roland DG április 11-én elindította 
újabb kampányát, melynek kereté-
ben várják felhasználóik érdekes tör-
téneteit, hogy elismerjék a nyomdák 
figyelemre méltó telesítményeit. Ha-
zánkból szintén várják a Roland gép-
pel dolgozó cégeket, hogy jelent-
kezzenek Roland Hősnek. Legyen Ön 
akár hosszú múltra visszetekintő csa-
ládi vállalkozás részese, vagy vadonat-
új startup, a legnagyobb nyomdától 
akár egyéni kereskedőig – a Roland 
DG várja jelentkezését!
Mindenkinek van egy érdekes törté-
nete – történetek szeretetről, krea-
tivitásról, hajtóerőről, bizalomról, és 
győzelemről. Nem mindennapi tör-
ténetek szokatlan projektekről, vá-
ratlan sikerekről és innovatív ötletek-

ről. Történetek a mindennapi munka 
elvégzéséről!
A Roland DG arra kéri vásárlóit, hogy 
osszák meg történeteiket, és csatla-
kozzanak a Roland Hősök társaságá-
hoz. A programban résztvevő cégek 
használhatják a Roland Heroe, azaz 
Roland Hős jelvényt, míg a kiválasz-
tott cégekről videó forgatás és fotó-
sorozat is készül.
A Roland Hősök Díjnak lesz egy álta-
lános győztese, amely céget a 2018. 
október 31-i nevezési határidő le-
zárása után hirdetnek ki. A címet az 
a Roland felhasználó nyeri el, aki a 
leginkább megtestesíti a Roland DG 
márka által képviselt szakmai értéke-
ket és képzelőerőt. A fődíj pedig egy 
felejthetetlen nyaralás lesz.

A Kornit Digital kiváló eredmények-
ről számolt be nemrég bemutatott 
Avalanche HD6 nyomtatójával kap-
csolatban. A cég riportja alapján több 
mint 5 millió amerikai dolláros meg-
rendelés érkezett e termékükre. Az 
Avalanche HD6 készüléket a Kornit HD 
nyomtató egységével szerelték fel, il-
letve NeoPigment Rapid festékkel, 
amely komoly mértékben csökkenti a 
festékfelhasználást – így a teljes nyom-
tatási költséget is, ezáltal az Avalanche 
HD6-ot abszolút versenyképessé teszi 
a hagyományos szitanyomási techno-
lógiával szemben.

Kornit Digital 
többmillió dolláros megrendelés 
Avalanche HD6-ra

Esko – a FESPA-n mutatja be 
auto ma ti zá ci ós megoldásait



5

tékeit használják. A megnyomtatott 
felsőket a Monti Antonio kalender ké-
szülékeivel és a Zünd kivágó asztalai-
val munkálják meg. 
A teljes folyamatot a Caldera RIP szoft-
ve re vezényli. A folyamat első részé-
ben a pólók tervezéséhez és test-
re szabásához a Caldera Web2Print 
megoldását használják. Ezt követően 
pedig az automatizált prepress meg-
oldással juttatják el a nyomtatandó 
fájlokat a RIP szoftverhez. A Caldera 
szoftver aztán lebonyolítja, és ellen-
őrzi a nyomtatási-vágási folyamatot a 
nyomtató, kalender és a vágógép kö-
zött. Így aztán ami a stand egyik olda-
lán valaki design ötletéből elindul – az 
a stand másik oldalán már egy kész, 
egyedileg nyomtatott sport termék-
ként jelenik meg! 

Dover Digital Printing – a FESPA SportsFactory szponzora
Az idei FESPA látogatóknak lehetősé-
gük nyílik megismerkedni egy új, inno-
vatív workflow-val, az új SportsFactory 
standon. A mintegy 250 m2 méretű te-
rületen piacvezető nyomdák mutatják 
be az egyedi futballmezek gyártásá-
nak teljes munkafolyamatát – az idei 
futball világbajnokság előtt tökéletes 
időzítéssel. Az egyedi gyártó bemu-
tatón láthatók lesznek a Caldera, MS 
Printing Solutions, JK Group, Monti 
Antonio és a Zünd megoldásai és ter-
mékei. A teljes standot pedig a Do-
ver digital Printing szponzorálja. „Az 
elképzelésünk alapján az ide látoga-
tók a teljes gyártási folyamattal meg-
ismerkednek” – mondta Sebastien 
Hanssens, a Dover Digital Printing al-
elnöke, majd hozzátette: „A folyama-
tot egy mez tervezésével kezdjük, 

majd végig visszük a teljes folyamatot 
a nyomtatáson, kivágáson, varráson, 
egészen a szállításra kész termékig.” A 
SportsFactory standnak része lesz egy 
Sport Bár is, amelyben digitális nyom-
tatási technológiákat mutatnak be, és 
egy pop-up store, amelyben digitális 
nyomtatással készült sportruhákat és 
grafikákat mutatnak be.
A mezeket az MS Printing Solutions 
JP4 digitális nyomtatójával nyomtat-
ják, amelyhez a JK Group Kiian fes-

Az Avery Dennison és Mactac közös 
bemutatót a 6.2 csarnok A42 stand-
ján tekinthetik meg az érdeklődők a 
berlini FESPA kiállításon.

Avery Dennison és Mactac – 10 innováció a FESPA 2018-on
A legújabb tudományos fejlesztések 
eredményeit mutatja be közös stand-
ján az Avery Dennison és a Mactac 
az idei FESPA-n. Összesen tíz új in-
nováció – amelyből hatot az Avery 
Dennison, négyet pedig a Mactac 
jegyez – amelyek között található 
járműburkoló, építészeti, és beltéri 
display termék egyaránt. Az Avery új 
prémium autóburkoló fólia színeket 
mutat be a Supreme Wrapping Film 
és Conform Chrome kategóriákban, 
amelyekben így összesen több mint 
100 szín lesz elérhető. Emellett szin-
tén hangsúlyt fektetnek az építészeti 
fólia termékeikre – 20 új anyaggal bő-
vítve választékukat épületek komfor-
tos és esztétikus átformálására.
A Mactac a beltéri dekorációs és ke-
reskedelmi alkalmazásokra koncent-
rál. Az egyik példa a Macdot termék 
rövidtávon felhasználható displayek-
hez. A Macdot fóliák applikálása any-
nyira könnyű, hogy még nem profesz-

szionális dekoratőrök is boldogulnak 
vele, ezáltal megalkotva kiemelkedő 
és költséghatékony eladáshelyi és ki-
állítási applikációkat.
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TrueMatch testreszabott színű fóliák a Kernow-tól
A vállalati színek kritikus részét képe-
zik márkánknak, hiszen megerősítik 
identitásunkat, és vásárlóink lojalitá-

sát, továbbá a bizalom érzetét erősí-
tik a piacon. Éppen ezért nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy ezeket 
a színeket ne reprodukáljuk pontosan 
minden egyes megjelenés esetében. 
Még a mai technológiai fejlettségi 
színvonalon is sokszor jelent kihívást 
a nyomdák számára a tiszta, konzisz-
tens cégszínek megalkotása. A limi-
tált CMYK digitális nyomtatási színtar-
tomány, a nyomtatandó fájlok több 
platformon történő átfuttatása azt 
jelenti, hogy folyamatosan ellenőriz-
nünk kell a céges nyomtatványokat.  
A Kernow TrueMatch Custom Coloured, 
azaz testre szabott színű filmjei azon-
ban leveszik e gondot a vállunkról és 
gondoskodnak vállalati színeink pon-
tos megjelenítéséről.
Az új termékek legfontosabb tulaj-
donságai: költséghatékonyság, töké-
letes színek, tartós anyag.

Fujifilm – szuperszéles 
Acuity Ultra
A Fujifilm április 19-én bejelentette 
legújabb, szuperszéles formátumú 
platformjának Eruópai piacon való 
megjelenését. Az Acuity Ultra ne-
vet viselő platform első hivatalos be-
mutatójára a FESPA 2.2 csarnokának 
D50-es standján kerül sor. A nyom-
dagép 5, és 3,2 méteres asztalméret-
tel érhető el, akár 8 színcsatornával, 
amelyhez a legújabb, kiváló minő-
ségű Uvijet GS Fujifilm Greenguard 
minősítésű festéket használja. Az 
akár 3 pl cseppméretű nyomtatással 
az Acuity Ultra ideális választás a ma-
gas minőségű beltéri display nyom-
tatásra. Az akár 236 m2/óra nyomtatá-
si sebességre képes nyomógép akár 
három különböző tekercs egyidejű 
megnyomtatására, vagy 5 méter szé-
les grafikák megnyomtatására is képes
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A FESPA 2.2-D50 standján mutatja be 
a Fujifilm legújabb high end megol-
dásait, amelyek közül az első az új 
Acuity B1 moduláris rendszer, ame-
lyet előzetesen már bemutattak a ta-
valyi FESPA-n. A FESPA Corrugated 
Experience azaz hullámkarton nyom-
tatási bemutatóján az Inca Digital-lal 

közösen a Fujifilm be-
mutatja az új Onset X 
platformban rejlő óriási 
potenciált a hullámkar-
ton display és csoma-
goló anyagok nyomta-
tására. A Fujifilm Acuity 
B1 nyomtatója egy ki-

Fujifilm – Az Acuity sorozat erősségeire hívja fel a figyelmet
fejezetten nagy értékű, sokoldalú, és 
kiváló minőségű moduláris nyom-
tató, kisebb szériás displaygyártásra 
– és egyben a Fuji stand büszkesége 
is lesz, hiszen most kerül sor hivata-
los bemutatójára. A készülék a leg-
újabb UV technológiát használja és 
a Fujifilm új és exkluzív Dimatrix QFR 
nyomtatófejeit használja, amelyek 7 
pikoliteres cseppméretet garantál-
nak. A készülék kiváló nyomatminő-
séget és nagy termelékenységet kínál 
– mindezt elérhető árszinten.
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Piaci trendek a FESPA-n
Mára kijelenthetjük, hogy a FESPA a 
digitális nyomtatási trendek megha-
tározó globális szakmai találkozójává 
nőtte ki magát. Ezért érdemes meg-
hallgatni a szakemberek véleményét 
arról, milyen trendek várhatóak az 
idei kiállításon.
Az alábbi videót megtekintve a HP, a 
Brother, az EFI, az OKI képviselői nyi-
latkoznak arról, mit is várnak az idei 
berlini kiállítástól: 

https://www.
youtube.com/
watch?v=IKguldtbLwg
Röviden összefoglalva a legfonto-
sabb trendeket:
- Minden ami kinyomtatható digitális 

technológiával, ahhoz ezt a techno-
lógiát is használják fel

- Számos cégnek, amelyek digitális 
nyomdaként indultak, mára 7-8 éves 
a nyomtatójuk, ezért eljött a pilla-
nat, hogy új készüléket vásároljanak. 

A legújabb termékeket pedig egy 
helyen ismerhetik meg a FESPA-n.

- A termékek személyre szabása és 
rugalmas gyártása egyre erősebb 
trendként mutatkozik.

- Mára a digitális technológia fel-
használásával is kiváló minőségű, 
különleges termékek gyárthatók.

Célzott FESPA rendezvényprog-
ram a legújabb iparági kutatások-
ra alapozva
Az új, kutatás- alapú események re-
mek képzési lehetőségeket kínálnak 
a látogatóknak. A FESPA 2018 látoga-
tói tartalomban gazdag szakmai ren-

Néhány nap és kezdődik az idei FESPA kiállítás Berlinben. A május 
15-18. között megrendezésre kerülő szakmai kiállításon termé-
szetesen az összes gép és alapanyaggyártó képviselteti magát 
újdonságaival. Ráadásul a FESPA-val ismét egy helyen és 
egyidőben kerül megrendezésre az Európai Sign Expo. A kiállítá-
sok rengeteg már ismert, illetve új szakmai programot kínálnak a 
látogatóknak. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat, így könnye-
dén megtervezhetik szakmai programjukat - akár útban Berlin 
felé átlapozva magazinunkat. 

Rövid kalauz a szakmai programokhoz

Mi várható az idei FESPA-n?
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dezvényekre számíthatnak, amelyek 
mindegyike független kutatás által 
a nyomtatási iparág kulcsfontosságú 
trendjeiként meghatározott témá-
kon alapul.
A tavaly Hamburgban megrende-
zett FESPA szervezőbizottsága ren-
geteg forrást fektetett be abba az 
átfogó kutatásba, amely a nyomta-
tás és sign gyártás legjobban fejlő-
dő területeit tárja fel. A FESPA ku-
tatási partnere, a Smithers Pira által 
elvégzett felmérések eredményeit 
öt különböző kutatásban gyűjtöt-
ték össze, amelyet megosztottak a 
FESPA 37 nemzeti tagszervezetével. 
A kutatások az alábbi témaköröket 
dolgozzák fel:
•	 A	jövő	piacai	a	nyomtatott	signok	

számára
•	 Inkjet	textilnyomtatás
•	 A	beltéri	dekorációs	nyomtatás	új	

területei
•	 Az	ipari	nyomtatás	új	piaci	lehető-

ségei
•	 A	digitális	nyomtatás	megjelenése	a	

hullámkarton csomagolás területén

FESPA Print Census 2018 kutatás
Alátámasztva a kutatásra fordított 
befektetési szándékát, a FESPA Print 
Census 2018-as kutatás adatait és 
felismeréseit az idei FESPA kiállítás 
folyamán prezentálják Berlinben. A 
mintegy 1.400 nyomdai szolgáltató 
részvételével elkészített kutatás be-
mutatja az iparág legfontosabb ak-
tuális trendjeit – és egyúttal reflektál 
arra is, hogy ezek a trendek milyen 
hatással vannak a nyomdai és sign 
gyártó cégek mindennapi életére. 

Printeriors – Keltse életre beltéri 
dekorációit nyomtatással!
Tekintse meg a jövő reptéri váró-
termét a Printeriors kiállításon!
Az idei FESPA kiállítás Printeriors, 
azaz beltéri dekorációs témákat fel-
dolgozó kiállítási szekcióját interak-
tív látogatói élmény keretében te-
kinthetik meg a berlini vásárközpont 
Átriumában. Az idei FESPA „szálljon 
fel velünk” kampánykoncepciójához 
hűen a Printeriors kiállítás témája a 
’Jövő Repülőtéri váróterme 2030’-

ban, amely bemutató keretében 
megpróbálják elképzelni és meg-
formázni érkezésünket egy futurisz-
tikus reptér érkezési és transzfer ré-
szére. A látogatók olyan nyomtatott 
beltéri dekorációs termékeket lát-
hatnak majd, mint bútorok, tapéták, 
padlóburkolatok, ablak grafikák és 
puha textíliák – amelyeket a 2018-as 
FESPA kiállító cégei készítenek el.
A Printeriors kiállítási szekció keretein 
belül megtalálhatunk majd egy bárt, 
székekkel ellátott várótermet, mun-
kához kialakított helységet és étter-
met – a különféle területek közös tu-
lajdonsága lesz, hogy egytől egyig 
mind nyomtatott dekorációs elemek-
kel lesznek felszerelve, ezáltal téve 
igazán lenyűgözővé a kiállítást, ahol a 
látogatók valóban megpihenhetnek, 
dolgozhatnak, vagy találkozhatnak 
partnereikkel.
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A 2018-as Printeriors kiállítás megter-
vezésére a FESPA a kreatív tervezők 
globális szervezetével, az ArtsThread-
el közösen írt ki pályázatot. A pályá-
zóknak három különféle alapmotívu-
mot kellett használniuk a Printeriors 
összes kiállítási felületén, amelyeket 
aztán a dekoratív anyagok széles vá-
lasztékára nyomtatnak ki.
A korábbi évekhez hűen a FESPA idén 
is szeretné inspirálni a nyomdákat, 
sign gyártókat és dekoratőr cégeket 
arra, hogy megismerjék a nyomtatás 
minél több felhasználási lehetősé-
gét – legyen szó akár szita, digitális és 
textilnyomtatásról – a beltéri dekorá-
ció területén. A Printeriors kiállítás re-
mek eszköz arra, hogy bemutassák a 
dekorációs nyomtatásban rejlő krea-
tív lehetőségeket, a sokoldalúságot, 
és a költséghatékonyságot. A kiállí-
tásnak kifejezett szándéka a bemu-
tatón kívül, hogy összehozza a  ter-
vezőket a nyomdai szolgáltatókkal és 
gyártókkal – ezzel is segítve őket kre-
atív ötleteik megvalósításában.
Duncan MacOwan a FESPA rendez-
vényigazgatója elmondta: „Ahogy az 
elmúlt években láttuk, a nyomtatási 
technológia, a festékek és alapanya-
gok fejlődésének köszönhetően a 
beltéri dekorációs nyomtatás komoly 
fejlődésen ment keresztül. A 2018-as 
Printeriors ezt az óriási potenciált és 
kreatív lehetőséget kívánja bemutat-
ni látogatói számára. A Printeriors ki-
állítást direkt a FESPA főbejáratához 
helyeztük el, ezáltal minden látogató 
megismerkedhet ezzel a szekcióval 
úgy, hogy közben praktikus térként 
használja – akár munkára, találkozók 
lebonyolítására – ezáltal ezek az app-
likációk realisztikus környezetben kel-
nek életre. A Printeriors egyértelműen 
megtestesíti majd a nyomtatott deko-
rációban rejlő erőt arra, hogy remek 
környezetté varázsolja az irodákat, 
üzleteket, szórakozó- és rendezvény-
helyszíneket, hoteleket éppúgy, mint 
otthonunkat.”

És mire lapunkat készítjük, már ismert 
a Printeriors kiállítási pályázat három 
nyertese is:
•	 Linn	Warme	–	Svédorszárból
•	 Freya	Richmond	–	Nagy-Britan	niá	ból
•	 Anne	Krogh	Tolstrup	–	Dániából.
Mivel a versenyre kiemelkedően nagy 
számban – több mint 180 pályázat ér-
kezett – ezért a FESPA úgy döntött, 
a három nyertesen kívül az alábbi 
öt, egyaránt Nagy-Britanniából ér-
kező tervező anyagait is bemutatja a 

Printeriors kiállításon:
•	 Daisy	Seymour	Brady
•	 Victoria	Johnson
•	 Katherine	McLean
•	 Naomi	D’Cruz
•	 Ryan	Hughes
Christian Duyckaerts, a FESPA elnöke 
elmondta: „A nagy számban érkező 
kiváló pályamunkák megnehezítették 
számunkra, hogy csupán három nyer-
test választhattunk. A győztes pálya-
munkák a tervezés és színválasztás tö-

Linn Warme



11

20
18

. X
VI

II.
 é

vf
ol

ya
m

 2
. s

zá
m

kéletes kombinációját tükrözik, három 
teljesen különböző atmoszférán belül 
– és mindegyikük kiválóan alkalmas 
nyomtatott beltéri dekorációs elemek-
hez. Alig várom, hogy mindezeket lát-
hassam megvalósítva is a Printeriors 
kiállításon.”
További információk a Printeriors kiál-
lításról az alábbi honlapon találhatók: 
https://www.fespaglobalprintexpo.
com/features/About_Printeriors

PRINT MAKE WEAR kiállítás – A jövő 
divatműhelye
A Print Make Wear – azaz Nyomtasd 
ki és viseld egy egyedi és nagyon 
érdekes kiállítás, amely élőben mu-
tat be egy teljes textilgyártási kör-
nyezetet – mindezt az idei FESPA 
kiállítási terület szívében. A kiállítás 
megtekintése egyedi élményt kí-
nál, melynek során megismerkedhe-
tünk a digitális textilnyomtatás, illet-

ve a teljes kreatív folyamat minden 
egyes lépésével a tervezéstől egé-
szen a kész ruhákig és kiegészítőkig. 
A kiállítás tartalmaz egy színház-
termet, divatbemutató kifutót, pre-
zentációkat és a lehetőséget, hogy 
a szakma szakértőivel konzultáljunk 
– ezért a Print Make Wear kihagyha-
tatlannak tűnik FESPA látogatásunk 
programjából. 

Miért a Print Make Wear?
A divat és sportruha gyártási ipar-
ág az analóg technológiáktól függő 
ellátási láncból folyamatosan ala-
kul át az egyéni igényeken alapuló, 

digitális technológiákat alkalmazó 
iparággá. Ezért a FESPA összehozza 
a divatipar minden szektorának sze-
replőit annak érdekében, hogy azok 
közösen fedezzenek fel új lehető-
ségeket, osszák meg egymással sa-
ját területükön szerzett tapasztala-
taikat, és tervezzék meg közösen a 
fenntartható munkafolyamatokat a 
divat iparág területén.
A FESPA látogatói ingyen tekinthetik 
meg ezt a kiállítási szekciót – egy élő 
gyártási környezetet, amely bemu-
tatja a szita és digitális textilnyom-
tatás gyártási folyamatának minden 
egyes lépését a tervezéstől egészen 
a kész ruhadarabokig. A technológia 
szekértői pedig részletesen bemu-
tatják és elmagyarázzák a gyorsan 
készülő divattermékek gyártási fo-
lyamatának minden lépését.

Freya Richmond 

Anne Krogh Tolstrup
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Mi várható?
A kiállítás keretében divatbemutató-
kon prezentálják azokat a ruhákat és 
kiegészítőket, amelyek a Print Make 
Wear kiállításon készültek, illetve ve-
zető divattervezők, divat márkatu-

lajdonosok és gyártó cégek képvise-
lőinek részvételével prezentációk és 
vitafórumok keretében ismerkedhe-
tünk meg az iparág nézőpontjaival.
A kiállításon külön hangsúlyt fektet-
nek azokra az úgynevezett ’smart’ 
textíliákra, amelyek alkalmasak új, in-
novatív alkalmazások megvalósítá-
sára – ezáltal bemutatva a legújabb 
technológiákat és a bennük rejlő le-
hetőségeket a divattervezők és di-
vatmárkák számára a digitális textil-
nyomtatás területén. 
Termékek és szolgáltatások, amelye-
ket a Print Make Wear kiállításon lát-
hatunk:
•	 Szoftver:

- Tervező
- Pre-press
- MIS

- PLM
- ERP
- Vágás irányító

•	 Gépek
- Textilnyomtatási technológiák
- Szárítógépek

- Vágógépek
- Hímzőgépek
- Varró és hegesztőgépek 
- Hajtogató és csomagoló gépek

•	 Alapanyagok	
- Textilek
- Festékek
- Cérnák
- Cipzárak
- Gombok és csatok
- Címkék

Új FESPA program – Digitális Hul-
lámkarton konferencia 
(Digital Corrugated Experience)
A FESPA bejelentette szónokait az 
idén bemutatásra kerülő Digitális 
Hullámkarton konferencia (Digital 
Corrugated Experience) programso-
rozathoz.  A konferencia célja a nyom-

dai szolgáltatók és csomagolásgyár-
tó cégek képzése és tájékoztatása a 
digitális technológiával nyomtatott 
csomagolási és point of sale (POS) 
termékek gyártásáról. Az előadások 
során bemutatják a technológiai in-

novációkat, amelyek megváltoztatják 
a hullámkarton anyagok nyomtatásá-
nak technológiáját, illetve rávilágíta-
nak arra, hogy a digitális nyomtatá-
si technológia milyen módon teszi a 
gyártási folyamatot rugalmasabbá és 
dinamikusabbá. A szemináriumokat 
a Digital Corrugated Experience szek-
cióban az 5.2 csarnok C40 standján 
rendezik meg.  
A konferencia szekció szónokai a hul-
lámkarton iparág aktív résztvevői, 
ezáltal kiváló első kézből származó, 
életszerű tippekkel szolgálhatnak 
számunkra.
A napi szemináriumi program a kö-
vetkező:
•	 11:00:	Miért	szeretik	a	márkák	a	di-

gitális karton nyomtatást. Simon 
Goldsack, HP Brand Innováció Ma-
nager

•	 11:30:	Colour	management	a	hul-
lámkarton nyomtatásban. Sean 
Moloney, Sun Automation Global 
Termékmanager

•	 12:00:	Workflow	megoldások	a	hul-
lámkarton nyomtatáshoz. Chris Ro-
gers, Esko Solution Marketing Ma-
nager csomagoló kartonpapríok
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•	 12:30:	Festékek	és	alapanyagok	a	
hullámkarton nyomtatáshoz. Xavier 
Melisse, HP festék szakértő és 
termékmanager

•	 13:00:	Egy	passos	vs	 több	passos	
nyomtatás a hullámkarton nyomta-
tásban. Nick Kirby, Swanline ügyve-
zető igazgató

A szemináriumok beszélgetésekkel 
zárulnak, amelyek keretében a nyom-
dai szolgáltatók és csomagolás gyár-
tók az alábbi kérdést vitatják meg: 
„Miért van szükségem arra, hogy a di-
gitális technológiát analóg kartonfel-
dolgozó környezetembe illesszem?” 
A beszélgetéseket Dan Brunton ipar-
ági szakértő moderálja.
A napi program utolsó szekciója 
14:30-tól kezdődik, címe ’breaking 
news’. E szekció keretében a Digital 
Corrugated Experience kiállításon 
bemutatkozó cégek újdonságai ke-
rülnek bemutatásra. 
További információ található a ren-
dezvény hivatalos honlapján: 
www.corrugatedexperience.com

FESPA Trend színház program
A Trend Színház szeminárium sorozat 
azon témákat dolgozza fel, amelye-
ket a FESPA közösen készített el kuta-
tó partnerével, a Smithers Pira-val. Az 
előadások a nyomtatási iparág aláb-
bi öt kulcsfontosságú növekedési te-
rületét taglalja: Dekoráció, Digitális 
textilnyomtatás, Signage, Ipari nyom-
tatás, és Digitális nyomtatás a csoma-
golás gyártásban. A szemináriumokat 
iparági szakértők tartják, akik a leg-
frissebb kutatási adatokkal látják el a 
látogatókat. A Trend Színház előadá-
sai minden FESPA látogató számára 
ingyenesen elérhetők.  
A Smithers Pira kutatócég naponta 
ipari trend szemináriumokkal jelent-
kezik, amelyek keretében feldolgoz-
zák az általuk készített kutatási elem-
zések tartalmát, azzal a céllal, hogy a 
nyomdai szolgáltató cégek profitál-
hassanak ezekből az előadásokból. 
Az előadások témái lesznek:
•	 Signage:	Május	15,	és	18-án
•	 Dekoráció:	Május	16.

•	 Digitális	nyomtatás	a	csomagolás	
gyártásban: Május 16., és 17.

•	 Ipari	nyomtatás:	Május	15.	és	17.

A fenti trend- vezérelt témákra reflek-
tálva, Sonja Angerer a német Large 
Format című szakmai lap főszerkesz-
tője naponta panelbeszélgetéseket 
moderál az alábbi beosztásban:
•	 Már	tisztán	látok	–	ipari	inkjet	nyom-

tatás a nagy felhajtás után: Május 15
•	 Házunk	az	utca	közepén:	Új	lehető-

ségek a dekorációs nyomtatás terü-
letén: Május 16.

•	 Dobozok,	apró	dobozok	–	digitá-
lis nyomtatás a csomagolóiparban: 
Május 17.

•	 Signage	nyomtatás	–	avagy	 fogni	
kellene a pénzt és lelépni?: Május 18.

A beszélgetések résztvevői megvizs-
gálják a különféle területek kihívása-
it és lehetőségeit, ezzel is segítve a 
nyomdai szolgáltatókat annak meg-
értésében, miként képesek javukra 
fordítani ezeket a lehetőségeket.
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Már végleges a FESPA Awards díj 
esélyeseinek szűk listája
Több száz nevezés érkezett az idei 
FESPA Awards díjra, és már kiválasz-
tották azt a 68 pályaműből álló szűk 
keretet, akik közül a végső győztesek 
kerülnek ki. A pályamunkák jelen-
leg online tekinthetők meg a www.
fespaawards.com/2018-shortlist 
honlapon, majd május 15-18. között 
a FESPA kiállításon is megtekinthe-
tők lesznek. 
A díj zsűrijének tagja, Graeme Ri-
chardson-Locke így nyilatkozott az 
idei termésről: „Ahogy ezidáig min-
dig, az idei pályázatok is sokrétűek és 
innovatívak voltak. Az ipari grafikáktól 
a textilleken át a stadion csomagolá-
sig nagyon sok mindennel találkoz-
tunk, így a zsűrizés sem volt egysze-
rű, hiszen annyi különféle nyomtatási 
technológiát kellett figyelembe ven-
nünk. Néhány kategória kifejezetten 
megtelt és ébren tartott minket egé-
szen éjjel kettőig, mire eldöntöttük, ki 
jusson be a szűk keretbe.”
A FESPA Díj győzteseit egy gálavacso-
ra keretében jelentik be május 16-án 
a berlini Classic Remise-ben.  A gála-
vacsora egyúttal remek lehetőség is a 
nyomdai szolgáltatók és sign gyártók 
számára, hogy remek üzleti kapcsola-
tokat teremtsenek. 
A gála vacsorára jegyek vásárolhatók 
a www.fespaawards.com oldalon. 

Újra akcióban a fóliázók – World 
Wrap Masters verseny a FESPA-n
Ismét magyar zsűritag a legrango-
sabb dekoratőri megmérettetésen!
Ismét a FESPA ad otthont a World 
Wrap Masters dekorációs verseny so-
rozat döntőjének.
A 6.2 csarnok E50 standján kezdi 
meg május 15-én versengését a Wrap 
Masters európai döntője 36 deko-
ratőrrel. A győztes és a két második 
helyezett pedig tovább küzdhet a 
World Wrap Master világbajnoki cí-
mért május 17-18-án. 

A World Wrap Masters sorozatban 
három európai döntős verseng majd 
Oroszországból, Dél-Afrikából, Bra-
zíliából, Mexikóból érkező társaik-
kal, akik már kvalifikálták magukat a 
FESPA ázsiai, mexikói, afrikai, brazíliai 
és eurázsiai rendezvényein. 
A döntősök autókat, illetve olyan ne-
hezen burkolható tárgyakat fóliáznak 
majd, amelyeket a verseny napján je-
lentenek majd be – így számukra is 
meglepetés lesz a feladatuk.
A versenyt a Hexis, a Mimaki, a 
Carwrapper 3D, az F&Z Foliant és a 

Wrapp inking szponzorálják, a zsűri tag-
jai pedig járműburkoló szakemberek 
lesznek. Örömünkre szolgál, hogy a 
zsűri tagja lesz idén is Kiss Lajos a Fix-
fóliától, akit Martina Lorenz és Jeremy 
Conner segít majd a döntésben. 
Lapunknak Kiss Lajos elmondta: „Már 
alig várom a World Wrap Masters 
döntőjét, mert rengeteg új tehetség-
gel találkozhatunk a verseny folya-
mán. A korábbi sorozatok versenyzői 
egyaránt voltak kreatívak és szenve-
délyesek, és ugyanerre számítok az 
idei indulóktól is. A sok tehetséges 
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versenyző közül pedig biztosan ne-
héz lesz kiválasztanunk a legjobbat!”
A Wrap Masters standján naponta 
13:00-tól rendeznek majd ingyenes 
workshopokat és bemutatókat az 
alábbi témákban:
- Wrap Masters tréning workshop 

Walther Pommerm-el a Creativ 
Collection kiadótól

- A fóliázás jövője workshop Kiss La-
jossal a Fixfóliától

- Jármű designer – a kreativitástól a 
technikáig, azaz hogyan alakítsunk 
egy ötletet nyomtatható fájllá – 
Nathan Haetty-vel a nathanhaetty.
com–tól

- A World Wrap Masters utazása Ole 
Solskin Rayn-al a Wrappinkingtől

Minden idők eddigi legnagyobb 
Sign Expója
A nem nyomtatott sign iparágnak 
szentelt Európai Sign Expó kiállító-
inak száma 42%-al, míg összesített 
stand felületének száma 58%-al nö-
vekedett az előző kiállításhoz képest, 
így az idei lesz a legnagyobb kiállítás 
a rendezvény 6 éves történetében. 
A bolti displayek gyártásáról ismert 
EFKA által szponzorált 2018-as Eu-
rópai Sign Expón 28 új kiállító mu-
tatja majd be termékeit. Közöttük 
nem csak olyan európai cégek je-
lennek meg, mint a Böttiger Media, 
az Euracryl Gmbh, a 3D System és 
a Magit, hanem számos, a világ to-
vábbi részeiről érkező cégek, mint a 
Signarama (USA), az Ezlight Inc. (Ko-
reai Köztársaság), illetve az Arcadia 
Style Limited (Hong Kong).

„Összesen 114 kiállítójával  és több 
mint 2.700 m2 kiállítási felületével az 
Európai Sign Expó bizonyítottan egy-
re népszerűbb az európai nem nyom-
tatott signage iparág környezetében.” 
– mondta el Roz Guarnori, a FESPA kiál-
lítási igazgatója, majd így folytatta: „Ha 
távolabbról szemléljük a jelenséget, 
akkor látható, hogy az idei kiállítás há-
romszor nagyobb, mint az első, ame-
lyet 2013-ban rendeztünk. Ilyen nagy 
számú új kiállítóval, mint idén, a láto-
gatóknak rengeteg új felfedezni való-
juk lesz, beleértve a neon signage, LED, 
világító dobozbetű, sign rendszerek és 
rengeteg egyéb termékkategóriát!”
A kiállítás történetében első alkalom-
mal büszkélkedhet arany fokozatú 
támogatóval, az EFKA BV személyé-
ben, melynek társtulajdonosa, Henk 
Lever elmondta: „Az Európai Sign 
Expó számunkra az a hely, ahol min-
denképpen ott kell lennünk, hiszen 
itt tudunk egy helyen találkozni új és 
meglévő megrendelő partnereinkkel, 
bemutathatjuk új termékeinket, és 
mindezek felett megnézzük és meg-
tapasztalhatjuk a pezsgő és lüktető 
nemzetközi sign iparág gyors ütemű 
fejlődésének eredményeit.”
A show-n elsőként kiállító Eurarcyl 
képviseletében Gonzalo Tello el-
mondta: „Azért állítunk ki az Európai 
Sign Expó-n, hogy bemutassuk inno-
vációinkat. A nemzetközi látógatóság, 
és a FESPA közép-európai helyszíne, 
illetve a kelet-európai országok kö-
zelsége teszi számunkra ideálissá ezt 
a kiállítási platformot.”
A lengyel 3D System cég képvisele-
tében Marek Woś elmondta: „Szá-
munkra az Európai Sign Expó az egyik 
legfontosabb Európában rendezett 
szakmai esemény, és az egyik legna-
gyobb globális rendezvény a nem 
nyomtatott signage iparág területén. 
Legfőbb célunk az eseményen, hogy 
a lehető legszélesebb közönség szá-
mára bemutassuk termékeinket, és új 
megrendelőkkel találkozzunk!”   

Azon látogatók, akik új ötleteket és 
applikációkat akarnak megismerni, 
új impulzusokért és inspirációért ér-
demes ellátogatniuk a FESPA Awards-
ra nevezett termékek kiállítására, 
ugyanis ezek között találhatnak olyan 
érdekes termékeket a nem nyomta-
tott signage kategóriában, mint füve-
sített fal, szellemképes signok, vagy 
épp kézzel festett signage termékek. 
Az Európai Sign Expóról minden in-
formációt megtalálnak annak hivata-
los weboldalán: 
www.europeansignexpo.com. 
Az ingyenes regisztrációhoz használ-
ják ezt a kódot: ESEM801 

Már bejelentették a 2019-es FESPA 
Global Expo dátumait
Jövőre ismét Németországba költö-
zik a FESPA Gobal Expo. Az esemény-
nek ugyanis a müncheni vásárköz-
pont ad majd otthont, négy napon 
át, 2019. május 14-17. között – így aki 
szeretné elkerülni a magas szállás 
árakat, az már most elintézheti ho-
telfoglalását.
A rendezvény a vásárközpont hat 
csarnokát foglalja majd el, természe-
tesen a jól megszokott szita-, digitá-
lis és textilnyomtatási tematikával, 
illetve az Európai Sign Expo kiállítás-
sal közösen.
Roz Guarnori, a FESPA divíziós igazga-
tója elmondta: „Izgatottak vagyunk, 
hogy visszatérhetünk Münchenbe a 
FESPA 2019-es globális kiadásával. Ki-
állítóink és látogatóink visszajelzése-
it alapul véve München egy nagyon 
kedvelt FESPA házigazda város, ezért 
döntöttünk amellett, hogy jövőre 
visszatérünk erre a helyszínre!”
Korábban 2005-ben, 2010-ben és 
2014-ben rendeztek FESPA kiállí-
tást Münchenben, amely egy nagy 
jelentőségű nemzetközi üzleti cso-
mópont, jó légkörrel, remek vonat 
és úthálózattal, illetve a szállások és 
vendéglátóhelyek széleskörű lehe-
tőségeivel. Sign
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Az idei FESPA kiállításon az Epson 
bemutatja széles körű készülék-
választékát a nyomdai szolgál-

tatók számára számos alkalmazáson 
keresztül, amelyek egyöntetűen a leg-
újabb generációs digitális inkjet tech-
nológián alapuló nyomtatóik sokolda-
lúságát, minőségét és teljesítményét 
szemléltetik. Amire a standon számít-
hatunk az alkalmazások széles köre, az 
innovatív nyomathordozók használata 
és rengeteg színgazdag design termék.
Idén első alkalommal kerül a cég stand-
jának középpontjába a Monna Lisa ipari 
textil nyomógép annak szemléltetésé-
re, hogy létezik egy fejlődési útvonal a 
legambiciózusabb vállalkozások számá-
ra. Az Epson termékcsaládban bemu-
tatják két legújabb textilnyomtatójukat, 
a SureColor SC-F9300 szublimációs, és a 
SureColor SC-F2100 direkt textil készü-
léket éppúgy, mint a méltán népszerű 
SureColor SC-F6200-at. Számítsunk te-
hát rengeteg – ezekkel a nyomtatók-
kal készített divat és beltéri dekorációs 
minta termékre egyaránt. Szintén be-
mutatásra kerül a Richard Quinn terve-
ző által megálmodott haute couture, 
azaz exkluzív, egyedi gyártású női di-
vatkollekció. A tervező az idei londoni 
Divathéten kapta meg a II. Erzsébet ki-
rálynőről elnevezett Brit Design díjat.  

A kollekció minden egyes ter-
mékét a SureColor SC-F soro-
zat gépeivel nyomtatták. Egy 
a jövő designját bemutató 
szekció keretében a Birmin-
gham City Egyetem Textilipa-
ri iskola hallgatóinak tervei 
alapján dekorációs termékek 
is megtekinthetők lesznek. 
Számos további dekorációs, 
ajándék, signage, proof, fotó 
és backlit terméket fognak nyomtatni 
és bemutatni a standon. A SureColor 
SC-S sorozat két modellje: az SC-80600  
és az SC-60600 lesz látható, a portfóli-
ót pedig a SureColor SC-P fotónyom-
tatója teszi majd teljessé.
Krizer Zoltán, az Epson Magyaror-
szág termékmenedzsere lapunknak 
elmondta: „A FESPA összehozza a ké-

szülék és alapanyag/textil gyártókat, 
ezáltal válik a legjobb kutatási terü-
letté a jövőben gondolkodó nyom-
dai szolgáltatók számára. A digitális 
inkjet technológia továbbra is rob-
banásszerűen fejlődő iparág marad, 
így a nyomdaipari vállalkozók bátran 
tehetik próbára ezt a technológiát 
annak érdekében, hogy minél újabb 
eredményeket érjenek el. A nyomdák 
részéről érezhető egy kifejezett aka-
rat portfóliójuk még változatosabbá 
tételére, illetve az akarat arra, hogy új 
termékeket kínáljanak megrendelőik 
számára, amelyek által még jobban 
kommunikálják márkaüzenetüket.  
A választék szélesítése azt jelenti, 
hogy meglévő szolgáltatásaikhoz to-

vábbi értéket kínálnak, ezáltal meg-
erősítve működő partnerségüket, és 
nem kínálva lehetőséget újabb szol-
gáltató belépésére. Mi az Epson-nál 
megfelelő tanácsokkal és információ-
val tudjuk ellátni partnereinket, ame-
lyek egyaránt segítik vállalkozásuk 
növekedését.” Sign

Az idei FESPA kiállítás Epson standjára látogató érdeklődők az 
applikációk színes és széles spektrumával találkozhatnak a tex-
tilnyomtatástól a divaton át a promóciós, illetve signage termé-
kekig. Az Epson a 2.2 csarnok D30 standján lesz megtalálható 
május 15-18 között a berlini vásárközpontban.

Epson stand a 2018-as FESPA-n

Meggyőző széles-
formátumú portfólió
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Bár idén a tavasz egyszerűen nem akart megérkezni, a naptár 
azonban nem várt a jó időre, és március 23-25. között érdemes 
volt mindazoknak a budapesti vásárközpontba látogatni, akik 
imádják a tuning verdákat, és az égetett gumi szagát. Az 5 kiál-
lítási pavilonban, mintegy százezer négyzetméteren, 15 ország 
több mint 200 kiállítójával és ezernél több kiállított autóval az 
Automobil és Tuning Show ismét nagyot durrantott, a szerve-
zők közlése alapján ez volt történetének eddigi legsikeresebb 
AMTS kiállítása, amelyre több mint 54.000 látogató volt kíván-
csi! A 3M pedig a Medivia Kft. standján mutatta be mindazt, mi 
szem s szájnak ingere: megújult autódekorációs fóliacsaládját, 
12 új színt, szín árnyalatot, illetve mintát és új magyar nyelvű 
katalógusait – mindezt élő jármű fóliázás keretében, a Bégé 
Design közreműködésével!

3M és Medivia az AMTS kiállításon

Benzingőz és szuperverdák
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Vigyázat – autó fóliázók…
…hirdet te a szellemes tábla a 
Medivia AMTS standjához érkez-
ve mindazoknak, akik a kihelyezett 
két gyönyörű autó, és egy gyorsasá-
gi motor láttán esetleg még mindig 
bizonytalanok lettek volna abban, 
hol is járnak éppen. A vendéglátásra 
pedig nem lehetett panasz, ugyan-
is mind a Medivia Kft munkatársai, 
mind pedig a 3M Hungária kollégái 
örömmel álltak az érdeklődők ren-

delkezésére. Engem Farkas Miklós, a 
3M key account managere avatott be 
a legfontosabb újdonságokba. Ame-
lyek közül az első, hogy március ele-
jén megjelent a teljes termékpalettát 
tematizált formában bemutató kata-
lógus, amelyben könnyen megtalál-
hatók a járművek és szállítmányozás 
területén használható termékek, min-
den üvegfelület, a világító reklám-
táblák, a padlók, járdák, épületek és 
falak, azaz a beltéri dekorációs anya-
gok, a hagyományos displayek és 
táblák, illetve a védő laminátumok is. 
A fő kategóriákon belül pedig részle-
tes, átlátható táblázatba foglalták az 
adott területen használható 3M fóli-
ákat, minden fontos tulajdonságuk-
kal. Ennek a termék kiválasztónak a 
segítségével könnyen, gyorsan meg-

találhatjuk a munkánkhoz legmeg-
felelőbb 3M terméket anélkül, hogy 
hosszasan kellene böngésznünk az 
egyes termékek adatlapjait.

Mindent a szemnek – 
fóliázás élőben
A járműfóliákról sok szépet lehet mon-
dani, viszont a puding próbája ebben 
az esetben egyértelműen az evés…
akarom mondani a fóliázás, hiszen a 
járművek felületein mutatható meg 

leginkább az anyag elmunkálhatósá-
ga, a mikrocsatornás ragasztó könnyű 
pozícionálhatósága, illetve a pontos 
színek és azok árnyalatai.

Kiss Péter, a Bégé Design tulajdonosa 
a saját gyorsasági motorját burkolta 
be a 780mC-10R* fényvisszavető fóli-
ával. Ez az egyedülálló fényvisszavető 
nyomtatható fólia a nap 24 órájában 
vibráló ragyogást ad grafikánknak. Ki-
válóan formázható, könnyen, hatéko-
nyan telepíthető, és nagy szögből is 
fényvisszavető. A 780mC-10R* túlmu-
tat a járműgrafikán, hiszen kiválóan 
alkalmazható olyan felületeken, mint 
például mélygarázsok falai, ahol az 
alap grafikának extra tartalmat adha-
tunk, amely kiemelkedik, ha a felületre 
fény vetül (például a parkolóházba be-
kanyarodó autók reflektorfényei). Ér-
demes tehát megismerkedni ezzel az 
anyaggal, ugyanis rendkívül kreatív le-
hetőségeket kínál ügyfeleink reklám-
üzeneteinek hatékony közvetítésére! 

1080
Ha valaki ezt a típusszámot a 3M-el 
kapcsolatban hallja, akkor azonnal 
tudja: ez az autó design fóliasorozat 
egyet jelent a kiváló minőséggel. A ta-
valyi év folyamán, ahogy arról korábbi 
lapszámainkban beszámoltunk, a 3M 
Hungária törekvéseinek köszönhető-
en a 1080-as fóliacsaládhoz sikerült 
egy piacképes árszintet elérni, amely-
nek nem maradt el a hatása, hiszen 
egyre többen vásárolják ezt a fóliát au-
tódekorációs munkáikhoz. 



20

20
18

. X
VI

II.
 é

vf
ol

ya
m

 2
. s

zá
m

PR
 c

ik
k

Víztiszta fólia – Környezetbarát 
anyagok
Kombináljuk a nyomtatott grafikáin-
kat átlátszó részekkel! Az IJ180m-114 
használatával mindez lehetséges – így 
eddig még sosem látott, különleges 
hatást kölcsönözhetünk a grafikus fó-
liabevonatnak!
Az SV480mC és LX480mC környezet-
barát technológiával készülő anya-
gok forradalmasítják az autófóliázás 
lehetőségeit. Ezek a sokoldalúan fel-
használható PVC mentes fóliák kiváló 
nyomtatási minőséget nyújtanak, jel-
lemzőikkel áttörést jelentenek a fóliá-
zás világában.

Új védőlaminátumok
A védőlaminátumok alapvető 
funkciója, hogy megőrizzék gra-
fikáink minőségét. Alkalmazásukkal 
tehát tartósíthatjuk reklám anyaga-
ink, arculatunk minőségét. A külön-
böző textúrában, kivitelben elérhető 
laminátumok viszont a védelmi funk-
ciójukon kívül egyedi külsőt is ad-
nak az adott grafikának, ezáltal to-
vábbi extra kreatív hatást érhetünk 
el alkalmazásuknak köszönhetően.  
A 8548G univerzális laminátum külön-
leges, környezetbarát és PVC mentes, 
amelyet használhatunk járműveken, 
hajókon, épületeken egyaránt. 
A 8600-as dombornyomású laminátum 
sorozat különösen érdekes, hiszen 
használatával textúrált külsőt, és mély-
séget adhatunk beltéri sima felületre 
készült dekorációs nyomatainknak. 
A 8900-as, speciális csillámló, szálcsi-
szolt vagy karbon hatású la mi ná tu-
mok kal extra külsőt és tartósságot ad-
hatunk dekorációs grafikáinknak, de 
autófóliánkat is feldobhatjuk és tartó-
sabbá tehetjük általa.

Telepítő eszközök és garancia
A 3M minőségének garanciája a teljes 
körű kiszolgálás. Ehhez pedig elenged-
hetetlen a márka széles körű telepítő 
eszköz és szerszám választéka, amely-

ben minden, a fólia applikáláshoz szük-
séges eszközt megtalálunk, amelyek 
használata garantálja számunkra a pro-
fesszionális végeredményt.
A 3M több szintű garanciát biztosít 
termékeihez, melyekről szintén meg-
találhatók a legfontosabb részletek új 
katalógusukban. A 3M Alap Termék 
Garancia, amely biztosítja, hogy az ál-
talunk vásárolt 3M fóliákon, illetve ra-
gasztón nincs semmilyen fizikai sérü-
lés, vagy szemmel látható hiba, ennek 
köszönhetően nyomtatott grafikánk 
biztosan kiváló minőségű lesz. 
A 3M Teljesítmény Garancia abban az 
esetben érdekes, amennyiben nincs 
módunk arra, hogy a 3M MCS garancia 
által jóváhagyott tintákat használni. 
A 3M MCS, azaz Összepárosított Alko-
tóelemek Rendszere a reklámgrafikai 
piacon egyedülálló garanciát biztosít 
ügyfelei számára, hosszú élettartamú, 
tökéletes grafikákat, a legmagasabb 

színvonalon, a legzordabb környe-
zetben is. A 3M™ MCS™ garancia úgy 
lett kialakítva, hogy minden alkotó-

elem fejlesztése, tesztelelése és 
gyártása során azok kompati-
bilis rendszerré álljanak össze, 

és a legkiválóbb teljesítményt/
végeredményt konzisztens mó-

don nyújtsák. A 3M™ MCS™ garancia-
rendszer a felhasznált alapanyagok 
technikai adatlapjaiban és minőségi 
szabványaiban előirtak szerint, a vég-
leges és teljes grafika minőségét ga-
rantálja, a meghatározott időszakra, 
abban az esetben, ha a grafika elkészí-
tése során a meghatározott kompati-
bilis alap és segédanyagokat és esz-
közöket használták: 3M fólia, 3M által 
jóváhagyott tinta, 3M védőlaminátum, 
mindezeket a meghatározott nagyfor-
mátumú nyomtató gépen nyomtatva. 
A garanciaérték minden esetben függ 
a felhasznált médiától, a nyomtató tí-
pusától, a védőlaminátum/védőlakk 
használatától, a ragasztási felülettől és 
az applikációs fólia típusától is. 
Mire e cikk elkészült, addigra az AMTS 
három napjának végén a 3M standján 
kiállított BMW személyautót is tökéle-
tesen befóliázták egy gyönyörű, szatén 
színhatású fóliával, és minden érdek-
lődő megismerkedhetett a márka által 
kínált rengeteg kreatív lehetőséggel!
* A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján 

fényvisszavető dekorációk alkalmazása közúti 

forgalomban lévő gépjárművek számára nem 

en ge dé lyzett, kivételt jelentenek ez alól a meg-

különböztető jelzést viselő járművek. (x)
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Immár 10 éve meghatározó szerep-
lője az Aka Digital Média Kft. a hazai 
sign and display piacnak. Az alapvető-
en nyomdai alapanyagok kereskedel-
mével foglalkozó cég a felhasználók 
igényei alapján folyamatosan fejlesz-
ti választékát, így termékei között 
mára megtalálhatók a kiváló minő-
ségű LED modulok, lamináló gépek, 
és olyan kész reklámeszközök, mint a 
megállítótáblák, strandzászlók, vagy 
roll up szerkezetek. Kiváló minőségű 
LED termékeikhez ráadásul 5 év ga-
ranciát is biztosítanak!

LED modulok és tápegységek
Legyen az benzinkút, lottózó vagy do-
hánybolt vagy bármi ami az utcán van, 
a rengeteg cégtábla és reklámüzenet 
között manapság kizárólag az kelthet 
feltűnést cége, és terméke számára, 
aki világító reklámot használ. A LED 
mára teljesen felváltotta a neon fény-
forrásokat, hiszen hosszabb élettarta-
mú, energiafogyasztása jóval alacso-
nyabb, illetve környezetbarát. 
A világító táblák, cégérek, dobozolt 
betűk komoly tervezést igényelnek, 
hogy a megfelelő fényerőt és a kívánt 

hatást érjék el. Kiemelt fontossággal 
bír, hogy az ilyen jellegű termékek elő-
állításához kizárólag kiváló minőségű 
alapanyagokat használjunk fel.

Az AKA-nál a LED modulok és tar-
tozékok széles választéka érhető el, 
a hozzájuk tartozó tápegységekkel, 
amelyek minőségére az AKA 5 éves 
garanciát vállal! Néhányat kiemelve a 
legfontosabb LED termékeik közül:

Prémium lencsés LED modul 12V – 
ideális fényforrás minden olyan ledes 
reklámtábla, fényreklám tábla, LED 
reklámtáblák, világító betű, vagy vilá-
gító reklámtábla PROFI háttérvilágí-
tásához, ahol a kis mélység miatt egy 
hagyományos LED modul túl szűk te-
rületet világítana csak be, és ezért a fe-
lület megvilágítása egyenetlen lenne. 
Így kevesebb munkával, kevesebb LED 
modul felhasználásával, kisebb költ-
séggel, kevesebb hibával készíthető 
vagy újítható fel bármilyen fényrek-
lám. Nagyobb fényerőt, élénkebb szí-

neket érhet el, amely hosszabb távon 
több vásárlót jelent a bolt részére.
A prémium lencsés LED modul új ge-
nerációs SMD 5730 LED-ekkel készül, 
amely nagy fényerőt és széles sugár-
zási szöget kínál kiváló eredménnyel.

Immár 10 éve meghatározó szereplője az Aka Digital Média Kft. a 
hazai sign and display piacnak. Az alapvetően nyomdai alap-
anyagok kereskedelmével foglalkozó cég a felhasználók igényei 
alapján folyamatosan fejleszti választékát, így termékei között 
mára megtalálhatók a kiváló minőségű LED modulok, lamináló 
gépek, és olyan kész reklámeszközök, mint a megállítótáblák, 
strandzászlók, vagy roll up szerkezetek. Kiváló minőségű LED ter-
mékeikhez ráadásul 5 év garanciát is biztosítanak!

Aka Digital – kiváló minőségű LED modulok

Minden, ami a 
fényreklámokhoz kell
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Ezeken a LED modulokon speciá-
lis lencse van, amely szétszórja a LED 
modulok fényét 160 fokos szögben. 
Így kevesebb LED modul is elég pl. egy 
világító betű vagy ledes reklámtábla 
teljes kivilágítására.
A prémium lencsés LED modul al-
kalmas kültéri használatra is, porál-
ló, cseppálló kivitelű.  A speciálisan 
tervezett lencsék védenek a karcolá-
soktól és ütődésektől. A modul IP65 
minősítése garantálja a vízszigete-
lést és a környezeti hatásoknak való 
ellenállást.

Prizmás POWER LED modul 12V - ide-
ális fényforrás nagyobb mélységű vilá-
gító betűk, mélyebb dobozok bevilá-
gítására, ahol kisebb világítási szögre 
van szükség. 
A prizmás POWER LED modul alkalmas 
kültéri használatra is, porálló, cseppál-
ló kivitelű.
A LED modul óriási előnye a korábbi 
fényforrásokhoz képest, hogy élettar-
tama többszöröse azoknak, így évekig 
nincs szükség a világítás cseréjére, kar-
bantartására.
A mindössze 40 mm hosszú, 23 mm 
széles és lencsével együtt 18 mm vas-
tag LED modul kis helyen is elfér, így 
ideális akár egy keskeny világító betű 
belsejében való elhelyezésre is. A kis 
méret és kis fogyasztás (1,3 Watt) el-
lenére nagy fényerőt ad le, ami a fény-
reklám tábla vagy világító betű kiváló 
láthatóságát biztosítja.

Színes foglalatú színes LED modul 
12V - ideális fényforrás ledes reklám-
tábla, fényreklám tábla, LED reklám-
táblák, világító betű vagy világító rek-
lámtábla megvilágításához.
Világító betűk kialakításánál nagy se-
gítség, hogy a LED modul műanyag 
házának színe megegyezik a sugárzott 
fény színével. Így például egy világító 
betű kialakításánál a LED modul be-
kapcsolása nélkül is gyorsan kiválaszt-
hatja a felhasználni kívánt színt.

Az Aka Digital Media által forgalmazott 
színes LED modul alkalmas kültéri hasz-
nálatra is, porálló, cseppálló kivitelű.
Az Aka Digital Media által forgalma-
zott színes LED modul ideális fény-
forrás ledes reklámtábla, fényrek-
lám tábla, LED reklámtáblák, világító 
betű vagy világító reklámtábla meg-
világításához.
Világító betűk kialakításánál nagy se-
gítség, hogy a LED modul műanyag 
házának színe megegyezik a sugárzott 
fény színével. Így például egy világító 
betű kialakításánál a LED modul be-
kapcsolása nélkül is gyorsan kiválaszt-
hatja a felhasználni kívánt színt.
Az Aka Digital Media által forgalma-
zott színes LED modul alkalmas kül-
téri használatra is, porálló, cseppálló 
kivitelű.
A LED modul ideális meglévő fény-
reklám tábla felújítására, korábban 
hagyományos izzóval vagy fénycső-
vel kialakított világítás gazdaságo-
sabbra cserélésére.
A mindössze 73 mm hosszú, 12 mm 
széles és 6 mm vastag LED modul 
kis helyen is elfér, így ideális akár egy 
keskeny világító betű belsejében való 
elhelyezésre is. A kis méret és kis fo-
gyasztás (0,6 Watt) ellenére 63 lumen 
fényerőt ad le, ami a fényreklám tábla 
vagy világító betű kiváló láthatóságát 
biztosítja.
A LED modul környezetbarát alap-
anyagból készül, RoHS minősítésű.

LED tápegység (LED meghajtó)
LED tápegység 12V-os LED modulja-
ink működtetéséhez. A LED tápegy-
ség víz és porállási szintje IP67-es, 
azaz külső téren, sőt akár víz alatt is 
használható. 
Fontos tudnivaló!
A 12 voltos LED modulok egyenára-
mú tápellátást igényelnek. Ezért a 
meglévő halogénvilágítás transzfor-
mátora nem alkalmas erre a célra, hi-
szen az 12 volt váltóáramot állít elő, 
amit még egyenirányítani kell. Ilyen 

transzformátorral a LED modul sze-
rencsés esetben nem működik rosz-
szabb esetben tönkreteszi azt.
A LED tápegység 60, 100, 150 és 200 
wattos kivitelben kapható. A terhel-
hetőséget úgy érdemes megválasz-
tani, hogy a rákötött LED modulok 
összes teljesítménye ne haladja meg 
a tápegység maximális teljesítmé-
nyének 80%-át.
A LED tápegység kimondottan LED 
modulok működtetésére készült, sa-
játosságaikat figyelembe véve olyan 
tápellátást nyújt, amely leginkább 
biztosítja azok hosszú élettartamát.
A LED tápegység beépített túlfeszült-
ség védelme megvédi a modulokat a 
hálózatból érkező áramlökésektől.
A beépített rövidzár védelem megóv-
ja a modulokat a tönkremenéstől ak-
kor, ha az azokhoz vezető kábelekben 
rövidzár keletkezne.
A LED meghajtó a hűtőbordás fémhá-
za folyamatos üzem esetén is bizto-
sítja a megfelelő hőleadást.
Egyes reklámtáblák kapcsolója csak a 
LED modult kapcsolja le, a LED adap-
ter azonban folyamatosan áram alatt 
van, akkor is ha a LED nem világít. 
Ezért olyan kiváló hatásfokú LED táp-
egységre van szüksége, mely haszná-
laton kívül is minimális áramfogyasz-
tású. Az általunk forgalmazott LED 
tápegységek ilyen jó hatásfokúak, 
még az igen nagy teljesítményű 200 
wattnyi LED üzemeltetésére képes 
tápegység is csak 1-2 wattot fogyaszt 
terheletlen állapotban.

Figyelem – újdonság!!!
És itt az új termék: a LED slag vagy 
neon LED, amely közvetlenül 220 
voltról működtethető, transzformá-
tor nélkül. Ez a hajlékony anyag mé-
terenként vágható, és teljesen ho-
mogén színt ad. 
A neon LED  SMD chippel van ellátva, 
vízálló, IP67 minősítéssel. A termék 
fehér, kék, sárga, zöld, meleg fehér és 
további színekben is elérhető. Sign
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Teltház, kupahangulattal…
…a számomra már klasszikussá vált 
mondás Juhár Tamás, volt váloga-
tott labdarúgó barátomtól származik 
és egyből ez jutott eszembe, amikor 
március 21-én a Digitmaster épüle-
téhez érkeztem. Ott ugyanis már a 
parkolóban sem lehetett helyet ta-
lálni. Az épületbe érve ez a helyzet 
csak fokozódott – az érdeklődő ügy-
felek ugyanis szó szerint sorban álltak 
azért, hogy megtudják, mit is kínál 
számukra vendéglátójuk. Ricz Tamás 
és kollégái pedig lelkesen válaszoltak 
minden kérdésre.
A szervezés tehát abszolút jól sikerült, 
hiszen mindkét nyílt nap nagy érdek-
lődés mellett került megrendezésre 
és a kedvező visszajelzések alapján a 
Digitmaster munkatársai már szep-

temberre is terveznek egy hasonló 
rendezvényt, az érdeklődők számára 
– tartsák tehát készenlétben naptára-
ikat, mert a Sign and Display magazin 
megpróbálja elsőként informálni ol-
vasóit a szeptemberi nyílt napok pon-
tos időpontjáról! 
A mostani tapasztalatokról lapunknak 
beszélve Ricz Tamás elmondta: Na-
gyon sikeresek voltak bemutatott új 
és régi termékeink, ami az értékesítési 
adatokon is megmutatkozott. 
Majd a bemutatott termékekre vo-
natkozó kérdésünkre így beszélt a 
részletekről: „A német beszállítónktól 
kaptunk egy lehetőséget letesztelni a 
Sublisplash festéket, ami beváltotta 
a hozzá fűzött reményeinket. Sokkal 
színgazdagabb, sokkal jobb a fedése 
és kedvezőbb az ára, az eddig hasz-

nált szublimációs festékekéhez ké-
pest. A jövőt illetően tervezzük, hogy 
más nyomtatóknál is használni tudjuk 
a Sublisplash festékeket. 
A Chemica francia cég egyik fontos 
szereplője a flex és flock fólia gyár-

tóinak. Széles körű termékpalettá-
ja a felmerülő igényeket teljes mér-
tékben kielégíti. Ezért is esett rájuk a 
választásunk, hogy a jövőben termé-
keiket a magyarországi piacon érté-
kesítsük.
Technikai segítségnyújtás céljából a 
német és a francia cég képviselői is 
részt vettek nyíltnapunkon, így az ér-
deklődők közvetlenül nekik is felte-
hették az őket érintő kérdéseiket.
Nagy sikert aratott a Silhouette Cameo3 
asztali plotter, ami helytakarékos mé-
reteivel, színes formájával és sokoldalú 
felhasználhatóságával elnyerte a láto-
gatók érdeklődését. 
Külön érdekesség, hogy ehhez az asz-
tali plotterhez 30 cm széles flex fólia 
tekercsekkel tudunk szolgálni, mely a 
magyar piacon különlegesség.

A Digitmaster Kft, változtatva korábbi stratégiáján, nyílt napokat 
rendezett központjában március 21-22-én, melynek keretében szó 
esett a Chemica flex/flock fóliák textil dekorálásba történő beveze-
téséről, a Sublisplash szublimációs festékkazetta zárt rendszerű 
nyomtatókban való használatáról, új szublimálható termékekről, 
hőprésekről, transzferpapírokról…és sok egyéb témáról.

Digitmaster nyílt napok

A kínálat keresletre talált
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Örömünkre szolgált, hogy az általunk 
bemutatott termékek iránt nagy volt 
az érdeklődés, ezen belül a fóliák és a 
Cameo3 asztali vágógép voltak a leg-
sikeresebbek.
A résztvevők közül sokan vásároltak 
új szublimációs festékrendszert, fóliát 
és asztali plottert.”
A nyílt napon elhangzottak alapján 
lapunk készített egy rövid, technikai 
jellegű összefoglalót, hogy megköny-
nyítsük olvasóink dolgát a fent emlí-
tett termékeket illetően!

Sublisplash®
A Sublisplash egy új digitális szublimá-
ciós festék, amelyet vezető fejlesztő 
szakemberek hoztak létre. A mai piac 
stabil és megbízható festéket követel, 
amely minden alkalommal működik, a 
Sublisplash pedig a jelenleg legfejlet-
tebb asztali megoldás. Az Európai Uni-
óban fejlesztett és gyártott Sublisplash 
nagy felbontást és élénk színeket bizto-
sít, így használatával a szublimációs el-
járás egy magasabb szintre emelkedik. 
A Sublisplash a legfejlettebb ICC szín-
profil kezeléssel érhető el.

Előnyök:
•	 Nagy	felbontás
•	 Élénk	színek
•	 Kiváló,	telített	fekete
•	 Nagy	kapacitású	kazetták
•	 Alacsony	nyomtatási	költség
•	 Tökéletes	nyomtatási	eredmény	még	

a kihívásokkal teli nyomatoknál is
•	 Megbízható	és	stabil
•	 Nem	teszi	tönkre	nyomtatóját!

Silhouette Cameo3 asztali vágó 
plotter 
Maximum 33 cm széles fólia vágására 
alkalmas.
•	 kompakt	méret,	asztali	kivitelezés
•	 kiváló	ár-érték	arány
•	 profilbővítéshez	tökéletes	választás
•	 optikai	bemérés
•	 kontúrvágás
•	 dupla	tokmány	(két	különböző	esz-

köz befogására)
•	 érintőképernyős	irányítópanel
•	 SD	kártyáról	történő	közvetlen	vágás
•	 sokoldalú	felhasználás
•	 Bluetooth	támogatás
Műszaki Információk
•	 maximális	vágási	terület:	305	mm	x	

3000 mm
•	 maximális	vágási	vastagság:	0,8	mm
•	 maximális	vágási	erő:	0.21	N	(210	gf)
•	 behelyezhető	média	mérete:	maxi-

mum 324 mm x 330 mm
•	 SD	kártya	olvasó	a	közvetlen,	PC-vel	

való összeköttetés nélküli vágáshoz
•	 kompatibilis	 médiák:	 flex,	 flock,	

strassz stancfilm, dekorfóliák, fotó-
papír, stb.

•	 USB	2.0-s	interfész
•	 hálózati	feszültség:	240	V	AC
•	 vágókés:	Silhouette	Auto-Blade
•	 Silhouette	Studio®	Basic	Edition	de-

sign szoftver; kompatibilitás Win-
dows	XP/Vista/7/8/8.1/10	and	Mac®	
OS X 10.7. és újabb verziók. (Figye-
lem: a legújabb 4-es verzió már tar-
talmazza a magyar nyelvű felületet, 
melyet a gyártó oldaláról ingyene-
sen lehet letölteni)

•	 méretek:	531	x	127	x	165	mm	 Sign
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A 27 éves Color Nyomda koráb-
ban elsősorban íves ofszetnyo-
mással és kötészettel foglalko-

zott. Az elmúlt években egyre inkább 
a digitális, széles formátumú gyártás 

felé fordultak, a változó kereslet ki-
hívásaira pedig folyamatos fejlesz-
téssel reagáltak. Ha nyomtatóra volt 
szükség, a Mimaki mellett döntöttek. 
Az első CJV300-160 integrált nyom-

tató-vágót egy újabb követte, így 
biztosítva a megfelelő címkegyártá-
si kapacitást. Néhány héttel ezelőtt 
megrendeltek egy Mimaki UCJV300-
160 UV-nyomtató-vágógépet, amely-
lyel szintén elsőnek számítanak Ma-
gyarországon. 

Széles szolgáltatási spektrum
A Color Nyomda szinte mindennel 
foglalkozik, ami a nyomtatáshoz köt-
hető. Ma már többnyire nagy meg-

A Color Nyomda (Print Pro Group Nyomdaipari Kft.) az elmúlt 
években rendkívüli mértékben fejlesztette gépparkját. A közel-
múltban vásárolták meg Magyarország első JFX200-2531 
UV-LED nyomtatóját. Ebből az alkalomból látogattunk el a cég 
vadonatúj budaörsi telephelyére.

Már üzemel az első 
2,5 x 3 m-es Mimaki 
UV-nyomtató



Mimaki_205x275.indd   1 2/27/18   4:01 PM
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rendelőknek és viszonteladóknak 
dolgoznak. A sign & display piac 
mellett két terület is különösen fon-
tos a számukra, ezért gépparkjukat 
is ezeknek megfelelően fejlesztik.  
A lakberendezési-belsőépítészeti 
piac vállalkozásai elsősorban üveg-
dekorációs megrendelésekkel ke-
resik fel a céget, az elektronikai cik-
keket gyártó vállalkozások számára 
pedig rengeteg címkét gyártanak a 
CJV300-as nyomtató-vágókkal. Lé-
zeres gravírozógépeikkel pedig pré-
mium minőségű műanyag márkajel-
zéseket készítenek.  

Ha üvegdekoráció, akkor nagy gép
A Print Pro Group-nál hamar rájöttek, 
hogy az üvegdekorációs munkákban 
akkor törhetnek az élre, ha költségha-
tékonyan, gyorsan, kiváló minőségben 
és nagy méretekben képesek gyárta-
ni. Korábban is ismerték az UV-LED-es 
nyomtatási technológiát, tudták, olyan 
gépre lesz szükségük, amelyik alkalmas 
a speciális igények kielégítésére is.
„Gyakran kellett 260 centiméter fe-
letti mérettel dolgoznunk, ezért csak 
olyan gép beszerzésének láttuk ér-
telmét, amellyel ez is lehetséges. A 
JFX200-2531 2,5 x 3 méteres nyomta-

tási felülete tökéletesen megfelel az 
elvárásoknak. Megnéztük az összes lé-
tező gépet a kiállításokon és a forgal-
mazóknál, sokat teszteltünk, nagyon 
alaposan átgondoltuk a választást. Vé-
gül a nyomatminőség miatt a Mimaki 
legnagyobb síkágyas gépére esett a 
választásunk. A lakberendezési piacon 
lényegesen magasabbak a minőségi 
elvárások, mint  reklámdekorációs tö-
meggyártásban, ahol inkább a gyorsa-
ság, a mennyiségi gyártás számít. 
A gépet alapvetően üvegtáblák 
nyom tatására használjuk, de alumí-
nium szend vicslemezek, akril táblák 
mellett fa-és  laminált bútorlapokkal 
is dolgozunk. 
A megrendelőink nagyon elégedet-
tek a nyomatok minőségével, mi pedig 
boldogok vagyunk a Mimakival, hiszen 
nagyon megnövelte a kapacitásunkat. 
Sokkal egyszerűbben, gyorsabban és 
olcsóbban tudunk üveggel dolgozni. 
A fehér és a lakk festékek használatá-
val komoly hozzáadott értéket tudunk 
teremteni, ráadásul a rugalmas festék 
lehetővé teszi a nyomatok kültéri al-
kalmazását is. A Rasterlink 6 szoftver 
felhasználóbarát, kényelmes, igazán 
egyszerű kezelni.” – mondta Rákos Vik-
tória, a cég tulajdonosa.

Fejlesztési tervek
A Print Pro Group Nyomdaipari Kft. 
nyomtatóival és utómunka gépeivel 
már most is a Nyomdaker egyik legszí-
nesebb gépparkot használó partnere. 
Hamarosan telepítik a Mimaki leg-
újabb fejlesztésű UV-nyomtató-
vágógépét (UCVJ300-160). A cég 
ügyvezetője már kért  ajánlatot egy 
Mimaki UJV55-320-as, 320 cm széles 
tekercses UV nyomtatóra és fejlesztési 
terveik között szerepel egy asztali UV 
tárgynyomtató beszerzése is. Sign
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A szélesformátumú inkjet nyom-
tatók, illetve vágóberendezések 
vezető gyártójaként a Mimaki 

idei FESPA standján innovatív megol-
dásait mutatja majd be az ipari textil, 

sign grafikai és a gyorsan fejlődő 3D 
nyomtatás területein. Saját standján 
kívül pedig a márka képviselteti ma-
gát olyan további érdekes kiállítási 
szekciókban, mint a Printeriors, a Print 
Make Wear és a World Wrap Masters 
események (amelyekről bővebben a 
’Mi várható az idei FESPA-n?’ című cik-
künkben olvashatnak). 
A Mimaki Europe értékesítési igazga-
tója, Ronald van den Broek elmondta: 
„A FESPA számunkra mindig is egy iz-
galmas show – bár úgy érzem, ez az 

idei lesz minden idők egyik legjobb-
ja. Ezen a kiállításon remekül tudjuk 
bemutatni a különféle ipari szegmen-
sek számára gyártott remek megol-
dásainkat, és idén is arra törekszünk, 

hogy igazi élményt kínáljunk látoga-
tóinknak. A FESPA, ’Ahol a nyomtatás 
felszáll’ jelmondatához igazodva úgy 
szeretnénk inspirálni látogatóinkat, 
ahogy ezidáig sohasem, és bízunk 
benne, hogy velünk közösen új szint-
re léptetik vállalkozásukat.”

Sign grafika
Ezen a területen a Mimaki UV LED te-
kercses, illetve oldószeres és UCJV300 
készülékeit mutatja be. A 2017. szep-
temberében bemutatott UCJV300-

160 modell egy technológiailag ki-
váló nyomtató/vágó készülék, amely 
kifejezetten alacsony üzemeltetési 
költségeket, illetve azonnal szárított 
festéket ígér, aminek köszönhető-
en az alapanyagok széles választéka 
nyomtatható vele, beleértve a PET fil-
met, szövet anyagot és hőre érzékeny 
anyagot egyaránt. A termék nagy pi-
aci sikere alapján a Mimaki bejelen-

tett további három új, kisebb mo-
dellt is UCJV300-75, UCJV300-107, és 
UCJV300-130 névvel 80 cm, 109 cm 
és 139 cm szélességben.
Mindhárom modell a Greenguard 
Gold minősítéssel ellátott LUS-170 fes-
tékeket használja, illetve tartalmazzák 
az ID vágási funkciót a könnyű és egy-
szerű feladatfelismerővel, amivel vo-
nalkód alapján azonosítja az adott fel-
adatot. Emellett képesek egy egyedi,  
4 layeres – nappali, illetve éjjeli meg-
világításban különböző grafikai meg-

A Mimaki az ipari textilnyomtatás, sign grafikai nyomtatás és 3D 
nyomtatás területén fejlesztett innovatív megoldásait mutatja 
be az idei FESPA-n.

Mimaki a FESPA-n

Határtalan lehetőségek
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jelenítéseket magában rejtő backlit al-
kalmazások nyomtatására. 

Ipari termékek
A márka kiállítja teljes UV LED síkágyas 
nyomtató választékát, amelyeket ki-
fejezetten az ipari felhasználók szá-
mára alkottak meg. A választék tartal-
mazza majd az A2 és A3 formátumú 
gépeket, illetve a nagyformátumú 
JFX200-2531-et 2,5 x 3,1 méter nyom-
tatási felülettel. További remek meg-
oldásokat mutatnak majd be stand-
jukon, beleértve a 360 fokos tárgyak 
nyomtatási lehetősége, illetve nyom-
tatási és vágási workflow megoldá-
sok vágógépekkel közösen. A Mimaki 
bemutatja legújabb síkágyas vágógé-
pét CF22-1225 típusnévvel, amely a 
Trotec-el partnerségben fejlesztett lé-
zeres vágógép lesz.   

Textil és divat 
A Mimaki standjára látogatók megis-
merkedhetnek a cég direkt textil, il-
letve transzfer szublimációs nyomta-
tási megoldásaival, illetve az ezekkel a 
technológiákkal gyártott textil minta-
darabok széles választékával. A stand 
egyik csúcspontja lesz a Tiger-1800B, 
amely egy robosztus textilnyomtató 
ipari mértékű gyártásra. A Tiger-1800B 

készüléket speciálisan puha bútor és 
lakberendezési textíliák, illetve divat 
és ruhatermékek gyártására fejlesz-
tették. Nyomtatási sebessége akár 
385 m2/óra is lehet, amely fantasztikus 
nyomatminőséggel és erőteljes, minő-
ségi felépítéssel párosul.
További érdekesség lesz a Mimaki 
részvétele a FESPA Print Make Wear 
textilipari bemutató standján, ahol 
élő gyártási környezetben mutatják 
be a szita- és digitális textilnyomta-
tási folyamat minden egyes lépését.  
A Mimaki a nyomtatási folyamatot itt 
a Tx300P-1800 nyomtatójával mutatja 
be, amely egyedi, dupla festék megol-
dásával egyidőben képes szublimációs 
és textil pigment festékek használatá-
ra. Ezáltal a gép képes a szövet anya-
gok széles választékának megmunká-
lására anélkül, hogy szükség lenne a 
festékrendszer cseréjére.

Próbálja ki elsőként a Mimaki full 
color 3D nyomtatási megoldását!
A Mimaki szakemberei már nagyon 
izgatottak voltak első 3D nyomtatási 
rendszerük működését illetően, ezért 
a Materialise céggel együttműköd-
ve próbálták ki 3DUJ-553 típusnévvel 
megjelent 3D nyomtató készülékü-
ket. A Materialise cég prémium minő-

ségű 3D nyomtatással készülő termé-
keket kínál megrendelői számára az 
i.materialise.com platformon keresz-
tül, ahol immár Multicolor+ néven 
egy új, 3D nyomtatási anyagot kínál-
nak, amelyet a Mimaki 3DUJ-553 va-
lósít meg. 
„A Materialise jelenleg teszteli a Mimaki 
full color 3D nyomtatási technológi-
áját. A Multicolor+ nevű anyag segít-
ségével finom felületeket hozhatunk 
létre vibráló színekkel, amelyek to-
vább növelik elkészült 3D tárgyunk 
értékét” mondta Miranda Bastijns 
gyártási igazgató, majd hozzátette:  
„A Multicolor+ élénk és intenzív színe-
ket kínál, amelyekkel erősebb, szilár-
dabb termékeket gyárthatunk, 1 mm-
es minimális falvastagsággal, illetve 
készíthetünk vele egymásba illeszthe-
tő részeket is. Ezáltal a Multicolor+ ide-
ális olyan dekoratív tárgyak nyomtatá-
sára, mint kisebb figurák, avatarok és 
építészeti modellek.”

Több mint színes 3D nyomtatás
Szóval mit is tükröz a + jel a 
Multicolor+ végén?
•	 Élénkebb	színek:	A	Multicolor+	anyag	

által a színes 3D nyomatok még élén-
kebbek és intenzívebbek.

•	 Erősebb	anyag:	a	műanyag	használa-
tával az anyag erősebb, mint korábbi 
változata.

•	 Jobb	minőségű	felszín:	A	Multicolor+	
használatával a 3D nyomatok egyes 
építési layerei kevésbé láthatóak.

•	 Részletes	design:	A	korábbinál	na-
gyobb precizitás, ezzel lehetővé téve 
a gazdag színreprodukciót.

•	 Vékonyabb	falak:	Akár	1	mm	keskeny	
falak, amelyek lehetővé teszik a leg-
aprólékosabb formákat.

•	 Egymásba	illeszthető	részek
•	 Erőteljes	ellenállás	a	víznek:	
 A Multicolor+ ellenáll a ráfröccsenő 

víznek
Amennyiben érdeklődik a termék 
iránt, tekintse meg az alábbi videot: 
https://youtu.be/pO4ZItbRZWc Sign
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Belépő árszint – korántsem belépő 
tudásszinttel!
…és ráadásul az én belépőm sem 
mindennapi, ugyanis a SignDepot 
csapatának vállalatirányítási szoftver 
oktatását zavarom meg érkezésem-
mel (hiába, egy folyton növekedő vál-
lalkozásnak szüksége van arra, hogy 
lépést tartson a fejlődés ütemével). 
A mindig kedves és energikus Szabó 
Zsombor most is örömmel fogad – és 
azonnal szembesülünk is az első fel-
adattal: a nyomtatót ki kell vinnünk a 
teremből, ahol az oktatás zajlik, hogy 
ne zavarjuk a prezentációt. Ez lehetne 
akár probléma is, de nem a Compress 
iUV 600 esetében, hiszen az négy 
kerekének és kompakt méretének 
köszönhetően könnyen mozgatha-
tó! Így már nincs semmilyen akadá-
lya annak, hogy elkezdjük a tesztet, 
amelyben Bakó Richárd termékme-
nedzser segít nekem!
Az első és legfontosabb, amit szük-
séges kiemelni ezzel a készülékkel 
kapcsolatban kompakt, de egyúttal 
robosztus felépítése mellett, hogy 
beüzemelése kifejezetten egyszerű 

és gyors! A kicsomagolással együtt 
tulajdonképpen 1-2 óra alatt megvan, 
és már hozhatja is vissza az árát, azaz 
kezdhető a termelés!
…No persze csak a minden haszná-
lat előtt javasolt Nozzle check – azaz 
nyomtatófej ellenőrzés és automa-
tikus tisztítást követően, amely egy-
szerűen gondoskodik a készülék 
1440-es mikro piezo Epson nyomta-
tófejeinek hosszú élettartamáról és 

Compress iUV tárgynyomtató a SignDepot kínálatában!

Kompakt méret +
ipari teljesítmény

kiváló nyomtatási minőségéről. (Ezt 
az ellenőrzést minden műszak kez-
déskor, illetve napközben, kicsit hosz-
szabb állást követően is javasolja a 
forgalmazó!)
A készülék előlapján található kis ki-
jelző automatikusan mutatja az adott 
helység hőmérsékletét és a levegő 
páratartalmát, amely talán otthoná-
ban, Malajziában kissé nagyobb je-
lentőséggel bír, mint a zordon Kár-
pátoknak fenyvesekkel vadregényes 
tájain, de lényeg, hogy bizonyos pá-
ratartalom felett nem engedi a nyom-
tatást, mert az már a minőség rovásá-
ra menne.

Teljes szabadságot kapunk a 
kezünkbe!
Az iUV tárgynyomtatókkal szinte bár-
mire nyomtathatunk - műanyag, plexi, 
üveg, fém (e két utóbbi anyag eseté-
ben speciális primer anyag használata 
szükséges), de akár mdf anyagok fe-
lületeire is! Az ipari minőségű nyom-
tató nagy termelékenység mellett is 
hosszú távon biztosítja a konzisztens 
nyomatminőséget. A tárgynyomtatók 
tervezése és fejlesztése az Impression 
Technology ausztráliai vállalati köz-
pontjában történik, a gyártás pedig a 
vállalat saját tulajdonú malajziai gyár-
egységében. Az iUV nyomtatók a leg-

Kezdjük mindjárt a lényeggel: Ha Ön kisebb méretű UV tárgy-
nyomtató vásárlását tervezi, amely teljesítményben és árban is 
felveszi a versenyt a piacon elérhető készülékekkel, akkor min-
denképpen érdemes tüzetesen elolvasnia most következő gép-
tesztünket (ha csupán tájékozódni akar, akkor is!). A Compress 
márka legkisebb, i UV 600s sorozatszámmal ellátott készüléke, 
akár 35 m2/óra nyomtatási sebességével már ipari teljesítményt 
nyújt. Ráadásul a készülék tényleg plug and play – ugyanis 
üzembehelyezése kifejezetten egyszerű és gyors. Felkészültek? 
Akkor: vigyázz…kész…Compress gépteszt!!! 
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újabb technológiai fejlesztések mel-
lett olyan egyedi megoldásokat is 
tartalmaznak melyeket nem találunk 
meg más márkák tárgynyomtatóiban!

Stúdió igénytől az ipari sorozat-
gyártásig
Az iUV tárgynyomtatók minden igényt 
kielégítenek, legyen szó kis szériás aján-
déktárgy nyomtatástól az ipari léptékű 
folyamatos termékjelölésig. A iUV600s 
kétségtelenül a kínálat legnépsze-
rűbb nyomtatója. A kedvező ára mel-
lett nem csak nyomtatási méretben, 
de sebességben is túlszárnyalja a kon-
kurens márkák releváns típusait. Na-
gyobb méretű nyomtatási munkákhoz 
az 1200s nyújt hatalmas 1137x750mm-
es nyomtatható területet, az automati-
zált iUV600LNE és iUV600BRD típusok 
pedig folyamatos tárgynyomtatáshoz/
jelöléshez és hullámkarton csomagolás 
nyomtatáshoz biztosítanak megfelelő 
termelékenységet. 
A készülékkel nyomtathatunk kü-
lönféle ajándéktárgyakat, de vé-
gezhetünk vele ipari nyomtatást/
jelölést, változó adat nyomtatást, 
speciális effekt nyomtatást, illetve 
dombornyomtatást is (pl. Braille írás).

300 mm Maximum tárgymagasság
Az iUV600s és iUS1200s tárgynyomta-
tókkal maximum 300mm magas tárgy 
nyomtatató. Az asztal magasságát két 
lézer figyeli, ezzel kerülve el a nyomta-
tófejek sérülésének veszélyét. Az asz-
tal lassan emelhető, aminek köszönhe-
tően nagyon pontosan beállítható az 
adott tárgy pontos nyomtatási vastag-
sága. A rendszer ellenőrzi a beállított 
magasságot, és ha a tárgy belelógna 
a nyomtatófej mozgási tartományába, 
akkor automatikusan korrigálja, pon-
tosítja a tálca magasságát.

Tapadós tálcaborító – a pontos 
nyomtatásért
A készülékhez külön vásárolható egy 
úgynevezett ’sticky mat’ – ez egy szil-

ikon anyagból készült, ragadós tálca-
borító felület, amely tapadó tulajdon-
ságának köszönhetően, nem engedi, 
hogy a tálcára helyezett, nyomtatan-
dó tárgyak elmozduljanak a tálca be-
húzása során keletkező rezgés által. 
Ezért a felhasználók életének meg-
könnyítése és a pontos nyomtatás ér-
dekében kifejezetten javasolt ennek 
az egyáltalán nem drága extra esz-
köznek a beszerzése, amely meleg 
vízzel mosható. 
Emellett rendelhető a készülékhez 
egy vákuum asztal is. 
Nagyobb mennyiségű egységter-
mék nyomtatásához pedig már ja-
vasolt egy klisé keret elkészítése, 
amelyben egyszerűen, gyorsan és 
pontosan tudjuk cserélni a nyomta-
tandó tárgyakat.
Nagyobb termelési volumen esetén a 
nyomtatóhoz rendelhető félautoma-
ta betöltő rendszer, illetve egy teker-
cselő, amellyel könnyen kezelhető a 
tekercses fólia anyag.

4,6-35 m2/óra Ipari teljesítmény
A dupla LED UV lámpa, a kétirányú 
nyomtatás és az ipari léptékű fejlesz-
tés és minőség nem csak közel 5x 
- 10x gyorsabb sebességet eredmé-
nyeznek, de a nagy sebességnél is ga-
rantált a kiváló nyomatminőség. 
A két UV lámpa fényerőssége külön-
külön állítható, két analóg szabályo-
zó segítségével, amely a különféle 
alapanyagok egyedi tulajdonságai-
hoz alkalmazkodó nyomtatást tesz le-
hetővé. Ez leginkább PVC és dibond 
anyagok esetében fontos lehetőség.

ECO festék - Normál irodai körül-
ményekhez
Az alacsony szagtartalmú festék 
nyomtatásakor nem szükséges spe-
ciális elszívó, illetve légtisztító hasz-
nálata. Az ECO UV festékek ráadásul 
kemény és flexibilis tárgyak nyomta-
tására egyaránt biztosítanak megol-
dást. A készülék kifejezetten kevés fes-

téket fogyaszt, amely a WIMS – White 
ink magament system, azaz fehér fes-
ték kezelő rendszernek köszönhető, 
amely a fehér festékben lévő titán ré-
szecskék ülepedését gátolja meg egy 
mozgó mágnes segítségével.  
Az alapmodell gyárilag fehér festék 
csatornával együtt érkezik. Az alap 
CMYK+négy fehér csatorna mellé ext-
raként rendelhető a lakk.
A készülék rendelkezik egy intelligens 
automata fehér alányomási funkcióval, 
melynek lényege, hogy  ha alapvetően 
fehér felületre nyomtatunk, akkor a 
készülék már nem nyomja alá a fehér 
színt, így elkerülhető a fehér festék pa-
zarlása + időt is megtakaríthatunk, hi-
szen gyorsabb a nyomtatásunk.

Könnyen kezelhető szoftver
Nem csak a gép plug and play, de a 
szoftvere is – amely könnyen átlát-
ható menürendszerrel bír, amelyben 
előre megadott méretekből választ-
hatunk A kisebb gép 61x45 cm tálca-
mérettel a nagyobb 115x175 cm-es 
asztalméretével akár egy raklapot is 
megnyomtathatunk.

Tesztnyomtatás
Ha már ennyi szépet és jót hallottam a 
Compress iUV 600 készülékről, akkor 
természetesen meg is kellett tapasz-
talnom, hogyan viselkedik működés 
közben. Egy 3 mm vastag Dibond 
lapra nyomtattuk a Verdák mesefilm 
szupersztárját, Villám McQueen-t 
négy passzos, 720x720 felbontásban 
egy rétegű, majd négyrétegű nyom-
tatási módban. A nyomtató abszolút 
produkálta az adatlapon ígért gyors 
nyomtatási sebességeket. Mindkét 
nyomat kiváló minőségű lett, élénk, 
erőteljes színekkel. A négyrétegű 
nyomtatásnál a grafika színei sokkal 
erőteljesebbek, illetve az egyes ki-
emelkedő elemek tapinthatóan is ki-
domborodtak a nyomatunkból, ami 
kifejezetten extra érzetet kölcsönzött 
neki (a kisfiam kifejezett örömére). 
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ténik a nyomtatófej beállítása a kon-
zisztens nyomatminőség érdekében. 
13. ...AKÁR AZ 1X1
A Compress nyomtatók és a RIP szoft-
ver kezelése könnyen megtanulható 
és egyszerűen használható.
14. IPARI MINőSÉG
A Compress nyomtatók ipari minősé-
get és teljesítményt nyújtanak. Ez azt 
jelenti, hogy a beépített minőségi al-
katrészek és okos/produktív funkciók, 
valamint a gép élettartam mind a fo-
lyamatos termelést támogatják. 
15. FORGATóEGYSÉG
Az opcionális forgatóegység alkal-
massá teszi a nyomtatót hengeres 
tárgyak direkt nyomtatására. Poha-
rak, boros és egyéb alkoholos üve-
gek, gyertyák és sok más.
16. ALACSONY ÁRAK
A tudásukhoz és ipari minőségükhöz 
képest a Compress nyomtatók árai 
rendkívül kedvezőek, ráadásul az UV 
festék költsége szintén alacsony. Sign

festékcseppek az évek alatt elkoszol-
ják a nyomtatót és alkatrészeit.
9. WIMS - FEHÉR FESTÉK CIRKULÁCIóS 
RENDSZER
A szabadalmaztatott festék kerin-
gető rendszer és a nyomás alatt álló 
damper rendszer mindig stabil festék 
ellátást biztosít, lecsökkentve a fúvó-
kaeltömődés miatti tisztításokat.
10. ROLL TO SHEET
A nem motorizált tekercsadagoló le-
hetővé teszi tekercses anyagokra, 
manuális adagolással, történő íves 
(nem folyamatos) nyomtatást. 
11. ANTISZTATIZÁLó
Az opcionális antisztatizáló henger a 
nyomtató asztalfelületén lecsökken-
ti a lebegő szemcsék által okozott 
nyomtatófej problémákat és nyomat 
minőség problémákat.
12. KONZISZTENS KÖRNYEZETI FEL-
TÉTELEK
A beépített páratartalom és hőmér-
séklet érzékelő által valós időben tör-

Miben más a Compress?
A Signdepot 16 objektív érvet gyűj-
tött össze, amelyek bizonyítják, hogy 
a Compress UV nyomtatók ipari telje-
sítményt és magas műszaki színvona-
lat képviselnek.

1. GYORSABB
A Compress UV nyomtatók legalább 
8x gyorsabbak mint a hasonló árka-
tegóriában található más UV nyom-
tatók*
* 2xCMYK színkonfigurációval 4.64 - 
35m2/óra
2. NAGYOBB
iUS600s: A2+ (604x450mm)
iUV1200s A0+ (1137x750mm)
3. DUPLA UV LED
A 2 db vízhűtéses UV LED lámpa se-
gítségével hőérzékeny anyagok is 
nyomtathatók, ráadásul kétirányú 
nyomtatással nagy sebességgel. 
4. SZÍN VARIÁCIóK
A nyomtató különböző színkonfigu-
rációkkal rendelhető. 
2xCMYK vagy CMYK+fehér+lakk vagy 
akár csak fekete szín az összes szín-
csatornán. 
5. VÁKUUM NÉLKüL
Az opcionális tapadós asztalfelület 
feleslegessé teszi a vákuum asztal 
használatát egyenetlen, vékony anya-
gok nyomtatásánál. 
6. IQ INTERWEAVE
A hagyományos csíkos passzusok 
helyett a hullámos passzus nyomta-
tás technológiával csökkenthető a 
csíkozódás az alacsony felbontású 
nyomatokon
7. PDHP - POSITIVE DAMPER HEAD 
PROTECTION
A folyamatos, konzisztens nyomás 
alatt álló damperek mindig stabil fes-
tékellátást biztosítanak nagy sebessé-
gű nyomtatásnál is. Kevesebb tisztí-
tás és nyomtatófej probléma!
8. FESTÉK KÖD ELSZÍVÁS
A beépített axiális ventillátor csap-
dába ejti, elszívja a felesleges festék 
cseppeket. Más nyomtatóknál ezek a 
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A genfi székhelyű piackutató in-
tézet, az Infosource adatai alap-
ján, összehasonlítva az összes 

egyéb márka készülékeivel, tavaly a 
Nyala volt Európában a legjobb el-
adási adatokat elérő nyomtató azon 
UV síkágyas/hibrid nyomtatók között, 
amelyeknek nyomtatási mérete széle-
sebb 60 inchnél (152,4 cm), áruk pedig 
130.000 – 500.000 Euró között van. Ez 
a győzelem azt jelenti, hogy a Nyala 
sorozatban immár harmadik éve nyer-
te meg kategóriájának első helyét.

Előnyös LED megoldás
A Svájcban készülő UV inkjet nyomta-
tó meggyőző ár/teljesítmény arányt 
kínál, különösen a legújabb sorozat 
készülékei, amelyben már LED techno-
lógiát alkalmaznak. A Nyala LED készü-
lékeket először a 2017-es FESPA kiállí-
táson mutatták be előzetesen, majd 
azóta elődje a Nyala 2 modell helyé-
be lépett, amelyet még hagyomá-
nyos UV szárítási rendszerrel szereltek 
fel. A ma alkalmazott LED technoló-
gia hatalmas mértékben csökkentett 
energiafogyasztása mellett a nyom-
tatható alapanyagok és applikációk 
széles körét teszi lehetővé, alacsony 
hőkibocsátásának köszönhetően. 
Emellett a LED rendszer kis környezeti 
lábnyomot hagy maga után, alacsony 
energiafelhasználása, nem szennyező 
alkotóelemei és alacsony mértékű kar-
bantartási igénye által.

Modularitás a 
teljes szériában
A jelenlegi swissQprint választék 
3 modellt tartalmaz, amelyek külön-
féle méretekkel és termelékenység-
gel. A Nyala LED (32,x2 m síkágyas, 
206 m2/óra maximális nyomtatási se-
bességgel), az Impala LED (2,5x2 mé-
teres síkágyas, 180 m2/óra maximális 
nyomtatási sebességgel) és az Oryx 
LED (2,5x2 m síkágyas, 65 m2/óra ma-
ximális nyomtatási sebességgel).
Mindhárom modell moduláris fel-
építésű és szabadon választható fes-
tékkonfigurációval rendelhető an-
nak érdekében, hogy a felhasználók 
tényleg igényeikre szabott nyomta-
tót kapjanak, azzal a lehetőséggel, 
hogy később bővíthessék már meg-
lévő nyomtatójukat. A fokozatos be-
fektetés lehetősége megkönnyíti, 
hogy a vállalkozás elinduljon a digitá-
lis szélesformátumú nyomtatás terüle-
tén, majd nyomtatója később együtt 
növekedjen a céggel. Ez a modularitás 
nagyban hozzájárul a Nyala készülék 
és a swissQprint sikeréhez egyaránt.

Sokoldalúság, nyomtatási minő-
ség és sebesség kombinációja – 
swissQprint a FESPA 2018 
kiállításon
A prémium minőségű UV inkjet nyom-
tatók, amelyeket Svájcban terveznek 
és gyártanak. Valódi síkágyas felépítés, 
további hozzáadott opciókkal a teker-
cses nyomtatásra, illetve túlméretes 
táblák (maximum 3,2 x 4 méteres mé-
retig). Alapanyag és kész nyomat be-
töltő és leemelő robot.  9 szabadon 
konfigurálható színcsatorna. Tandem 
funkció a non-stop nyomtatáshoz. 
Speciális applikációk – köztük 3D ef-
fektekkel.
Tekintse meg Ön is élőben, működés 
közben a swissQprint Nyala, Impala 
és Oryx LED szélesformátumú nyom-
tatókat a FESPA 3.2 – C50 standján 
május 15-18. között a berlini vásárköz-
pontban!

Az Infosource kutatóintézet legfrissebb kutatási adatai alapján 
a swissQprint Nyala szélesformátumú nyomtató immár soro-
zatban harmadik éve kategóriájának legjobban eladott termé-
ke Európában, a modulárisan felépített termékcsalád legújabb 
generációjában pedig a LED modell lépett elődje helyére.

SwissQprint Nyala szélesformátumú nyomtató

Ismét piacvezető Európában



a FESPA 2018 kiállításon

Előzetes időpont egyeztetés érdekében jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:

SPANDEX, S.R.O. | Rudolf Gašparovic | Mobiltelefon: +421 905 362717 

E-mail: rudolf.gasparovic@spandex.com

Sokoldalúság, nyomtatási minőség és sebesség kombinációja! 

Tekintse meg Ön is élőben, működés közben a swissQprint Nyala, 

Impala és Oryx LED szélesformátumú nyomtatókat!

FESPA 3.2 – C50 stand
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A sign and display és csomagolás 
gyártók, illetve hazánkban az au-
tógyárak egyre nagyobb számú 

beszállítói egyre több, egyenként kis 
szériás gyártási feladattal szembesül-
nek, ugyanis ezt a trendet diktálja szá-
mukra az FMCG, azaz a gyorsan forgó 
fogyasztási cikkek, a kiskereskedelem, 
illetve a már fent említett autógyártók 
területéről érkező megrendelői körük. 
Ezek a kereskedő és beszállító cégek 
pedig folyamatosan változó, megnyerő, 
szezonális, vagy akár testre szabott üze-
netekkel, illetve felhasználói informáci-
ókkal akarják ellátni termékeiket. A sze-
zonális promóciós kampányok, illetve a 
régiókhoz köthető, csak az adott terü-
letnek szóló üzenetek mind-mind azt 
eredményezik, hogy egy kifejezett ter-
mékből csak kis darabszámra van szük-
ség. De milyen digitális kivágóasztalra 
van szükségünk ahhoz, hogy meg tud-
junk felelni ezeknek az igényeknek?
Mi összegyűjtöttük azokat a legfon-
tosabb kérdéseket, amelyeket fel kell 
tennünk magunknak egy ilyen beruhá-
zás tervezése folyamán.
De mielőtt a konkrét kérdésekre tér-
nénk, le kell szögeznünk egy alapsza-
bályt. Ez pedig az őSZINTESÉG!

Első sorban őszintén kell megvála-
szolnunk magunknak a lent követke-
ző kérdéseket annak érdekében, hogy 
tisztán lássunk. És őszintén kell vála-
szolnunk azoknak a lehetséges gép-
forgalmazóknak is, akikkel kapcsolatba 
lépünk, hiszen ezen múlik, hogy tény-
leg a vállalkozásunk profiljához, mére-
téhez, fejlődési üteméhez megfelelő 
gépet választjuk-e? Ez kicsit ijesztően 
hangzik, de cserébe viszont jó tud-

ni: ha a megfelelő gépet választjuk, az 
olyan új üzleti lehetőségeket nyit meg 
számunkra, amelyek komoly növeke-
dési pályára állíthatják cégünket az el-
következendő öt, de akár tíz éven át!
Alapvető kérdések:
1. Milyen terméket akarok gyártani?
2. Milyen anyagokat akarok meg-

munkálni?
3. A megmunkált anyagokat nyomta-

tom vagy nem?
4. Fontos a megmunkált anyagok 

mérete?
5. Milyen gyors a digitális nyomta-

tóm?
6. Találok megfelelő operátort a gép 

üzemeltetéséhez?
7. Milyen módon tudom elkerülni a 

munkafolyamatban jelentkező le-
hetséges akadályokat?

Egy szélesformátumú kivágó asztal megvásárlása komoly beruhá-
zás, ezért megfelelő előkészítést igényel annak érdekében, hogy 
kezdeti örömünk ne forduljon ürömbe, vagyis az új eszköz vállalko-
zásunk fejlődését szolgálja és ne nehézségeket okozzon számunk-
ra! Két részes cikksorozatunkban összegyűjtjük Önöknek a legfon-
tosabb szempontokat, majd cikkünk második részében frissítjük 
ezeket az idei FESPA kiállításon bemutatott újdonságokkal is.

Szakmai elemzés – 1. rész

Hogyan válasszunk 
kivágóasztalt?
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8. Megvan-e a megfelelő helyem a ki-
vágó asztal működtetéséhez, amely 
könnyen átjárható a digitális nyom-
tató irányába?

9. Mennyire fontos számomra, az ál-
talam vásárolt készülék szervizének 
közelsége?

10. Mennyire fontos a berendezés össz-
be ke rülési költsége?

A 10 kérdésre az Esko és Axyz készü-
lékek hazai disztribútora a Partners 
Kft., illetve a Zünd gépek kizárólagos 
forgalmazója, az Unimark Kereskedel-
mi Kft. által adott részletes válaszokat 
gyűjtöttük össze olvasóink számára.

1. Milyen terméket akarok gyártani?
KONGSBERG / AXYZ - A kivágóasztal 
választása során az első kérdés, amit 
meg kell válaszolnunk, hogy milyen 
termékeket, milyen mennyiségben 
és méretben akarunk gyártani. En-
nek megfelelően több típus érhető 
el a Kongsberg kínálatában, a min-
takészítő, vagyis kisméretű, kis da-
rabszámra optimalizált berendezé-
sektől, a nagy, akár 3 méter széles 

vagy 6,5 m hosszú, típustól függően 
automatizált rendszerekig. Ez is jól 
mutatja, hogy a felhasználási lehe-
tőségek igen széles körben mozog-
nak. A Kongsberg asztalok kialakítá-
sa, illetve szoftveres és eszközszintű 
alapfelszereltsége igazodik a két fő 
célpiac a „sign” és a „packaging” igé-
nyeihez, így biztosak lehetünk ab-
ban, hogy kiváló minőségű, sokolda-
lú berendezéshez jutunk hozzá.
ZüND G3/S3 - Muszáj tisztában len-

nie a megrendelőnek a gyártani kí-
vánt termék tulajdonságaival, hiszen 
ez határozza meg alapvetően, hogy 
milyen feldolgozási mód a legcélrave-
zetőbb. Ennek hiányában csak általá-
nos gépekről és gépkonfigurációkról 
kaphat ajánlatot, melyek esetleg spe-
ciális igényeinek nem fognak megfelel-
ni. A ZüND-nél akár a vákuum lyukak 
mérete is a felhasználói igényekhez 
igazodik, de sok más apró részlet is 
egyénileg kerül meghatározásra. Kí-
nálatunkban a 800 x1330 mm-es asz-
talmérettől egészen 3200 x 9400 mm-
es gépek szerepelnek, 17 különböző 
méret variációban. A gyártott termék 
mennyiségi igénye alapján tudjuk kivá-
lasztani a ZüND gép automatizáltsági 
fokát, mely akár az operátor nélküli ter-
melésig fejlődhet.

2. Milyen anyagokat akarok meg-
munkálni?
ZüND G3/S3 – Az anyagtípusok egy-
re sokrétűbben jelennek meg a fel-
dolgozási területen. A jó kivágógép 

sokoldalú - akár egy svájci bicska - és 
változatos szerszám kínálattal rendel-
kezik. A ZüND kivágók a hagyomá-
nyos riccelés, statikus vágás, rezgőké-
ses vágás, bígelés, perforálás, V-vágás 
és marás mellett ma már a lézeres ki-
vágás és InkJet-es nyomtatás lehető-
ségét is kínálják. Mindezt úgy, hogy 
a ZüND univerzális moduljai az ösz-
szes szerszám befogadására képesek, 
ami által a szerszám csere ideje mini-
málisra rövidül. A különböző anyagok 
vágási paramétereit és az azokhoz 
legjobban használható szerszámokat 
a ZüND CUT CENTER (ZCC) szoftver 
már előre meghatározza, így az ope-
rátor számára a gyakori anyagcserék 
nem okoznak problémát.
KONGSBERG / AXYZ - A látványosabb 
megjelenések, csomagolások érdeké-
ben a megrendelők egyre változato-
sabb anyagfelhasználásban és meg-
munkálásban gondolkodnak. Fontos 
tehát, hogy a gép olyan eszközkészlet-
tel rendelkezzen, amely igazodik ezek-
hez az igényekhez, illetve a későbbiek 
során, egy esetleges új piac felé nyitás 
esetén is könnyen bővíthető legyen ez 
az eszközrendszer. Az anyagok megha-
tározásakor nemcsak a típus (hullám-
karton, szürkekarton, plexi, hab, furnér 
stb.) előzetes felmérése szükséges, ha-
nem azok vastagsága és a megmunká-
lási igénye (vágás, marás) is, hiszen vas-
tagabb, vagy erősebb anyagok esetén, 
főként a sign illetve speciális csomago-
lástechnikával foglalkozó vállalkozások 
esetében már egy nagyobb teljesítmé-
nyű CNC marógép, pl. az AXYZ lehet az 
optimális választás.
Jelentős időmegtakarítás érhető el 
olyan gép választása esetén, amely 
intelligens vezérlővel ellátva tárol-
ja az anyagokhoz és anyagvastagsá-
gokhoz tartozó előre konfigurált esz-
közkészletet, így a különböző típusú 
munkák közötti váltás mindössze né-
hány percet vesz igénybe még akkor 
is, ha vágóeszközt kell cserélni a be-
rendezésben.
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3. A megmunkált anyagokat 
nyomtatom vagy nem?
KONGSBERG / AXYZ - A nyomta-
tot t anyagok megmunkálása a 
kivágóasztalok felé is plusz igényeket 
támaszt. Szükségessé válik ugyanis 
egy olyan kameraregisztrációs rend-
szer használata, amely a vágójelek 
könnyű és gyors feldolgozását segíti, 
így nincs felesleges idő és anyagvesz-
teség a pontos vágásbeállítás miatt. A 
ESKO rendszerében jelentősen növeli a 
hatékonyságot, hogy például az i-Cut 
szoftver segítségével az eredeti grafi-
kára a pontos vágási-, illetve bígelési 
vonalak mellett például a kifutók, a ki-
lövések is automatikusan generálha-
tók, létrejön a valódi gyártási file, így a 
Kongsberg berendezés az eredeti gra-
fikai állományból dolgozik az utómun-
ka során, minimálisra csökkentve ezzel 
a hibás vágások számát.

ZüND G3/S3 – A nyomtatott anyagok 
kontúrhelyes kivágását a kamerás po-
zicionáló rendszerek teszik lehetővé.  
A kivágás annál pontosabb, minél 
több pozícionáló pontot nyomtatnak 
a kivágandó termékre. A vágási folya-
mat a pozícionálással kezdődik, mely 
alatt a jellemzően a hídra rögzített 
kamera beolvassa a pozíciónáló pon-
tokat. Ez a folyamat egy szükséges 
rossz, egy holtidő, hiszen már ketyeg a 
termelési idő, de még vágás nem tör-
ténik. A ZüND által kifejlesztett Over 
Cutter Camera (OCC) ezt az időt csök-
kenti pár másodpercre, azáltal, hogy a 
gép fölé helyezett nagyfelbontású ka-
mera az összes pontot egyidőben rög-
zíti és már kezdődhet is a termelés. 

4. Fontos a megmunkált anyagok 
mérete?
ZüND G3/S3 – A megmunkált anyagok 
szélessége leginkább az irányadó, hi-
szen hosszanti irányban továbbítással 
és pozicionálással a gép asztalméreté-
nél hosszabb anyagokat is feldolgoz-
hatunk. Elméletben az asztalméretnek 

az anyagmérethez kell igazodnia, mely 
sok esetben a meglévő nyomtató szé-
lességéhez kapcsolódik. Fontos itt fi-
gyelembe venni, hogy a kivágógépek 
amortizációs ideje sokkal hosszabb 
mint a nyomtatóké, megfelelő karban-
tartás mellett 10-15 évet is üzemelnek, 
sőt a ZüND kivágók technológiai érte-
lemben nem is amortizálódnak, mert 
élettartalmuk alatt ingyenes firmware 
frissítést kapnak, mely által profitál-
nak a jövőbeni fejlesztésekből. Ezért 
beruházás előtt számoljunk jövőbeni 

nyomtatási kapacitásaink bővülésével, 
hiszen a kivágó gép szélessége utólag 
még a ZüND-nél sem módosítható.
KONGSBERG / AXYZ - A megmunkált 
anyagok mérete fontos tényező ahhoz, 
hogy megfelelő kivágóasztalt választ-
hassunk. Széles- vagy keskeny formá-
tumú anyagokkal dolgozunk? Íves vagy 
tekercses alapanyagot kell feldolgozni? 
Ennek megfelelően, típustól függően, 
800-3210 mm szélességű és 1100-6550 
mm hosszússágú munkaterülettel ren-
delkező, igény szerint akár automata 
adagolással rendelkező Kongsberg asz-
talok érhetők el. Tekercses alapanyag 
esetén értelemszerűen a munkaterület 
hossza is új dimenzióba lép.

5. Milyen gyors a digitális nyomta-
tóm?
KONGSBERG / AXYZ - A termelés ki-
egyensúlyozott ütemének fenntar-
tásához fontos, hogy a kivágóasztal 
tudja tartani az iramot a folyamato-
san érkező, feldolgozandó anyag-
mennyiséggel. Erre nyújt megoldást 
a Kongsberg asztalokhoz csatlakoz-

tatható automata táblaadagoló vagy 
akár robotkar, mely jelentősen növeli 
a termelés hatékonyságát. A gyártás-
tervezésben nagy segítséget nyújt, ha 
a kivágóasztal rendelkezik egy olyan 
gyártás vezérlő szoftverrel, mint pél-
dául a Kongsberg esetében az IPC 
(i-cut Production Console), amely ké-
pes a legismertebb grafikus fájl for-
mátumok (pdf, dfx, ai, ard) közvetlen 
behívására és azok feldolgozására, a 
gyártási idő előzetes becslésére. Így 
az automatikus vonalkódos ellenőr-
zésnek köszönhetően, a felhaszná-
lói hibák kizárásával azonnal indítha-
tó a termelés. Ugyancsak a termelés 
kiegyensúlyozott ütemének tartását 
hivatott segíteni a Device Manager, 
amellyel az irodából ellenőrizhetjük a 
Kongsberg kivágóasztal aktuális álla-
potát, kontrollálhatjuk a termelés sor-
rendjét vagy indíthatjuk a gyártást.

ZüND G3/S3 – A kivágó gépek jellemző-
en nagyobb termelékenységgel rendel-
keznek mint a nyomtatók, ezért több 
nyomtató kiszolgálására is képesek le-
hetnek. Teljesítményük maximalizálása 
az automatizálásuk fokán múlik. Nagy 
méretű táblás anyagok esetén meg-
oldás a Board Handling System (BHS), 
ahol raklapról raklapra, automatán, 
operátor közbülső beavatkozása nélkül 
képes dolgozni a rendszer. Kisebb táb-
lás termékeknél az Universal Robot (UR) 
képes a termékek automatikus levételé-
re és szortírozására. QR kód beolvasása 
után a ZCC  (Zünd Cut Center) szoftver 
automatán betölti a vágófájlt, így kü-
lönböző nyomatok automata kivágásá-
ra is lehetőség nyílik. A jó tervezhető-
ség érdekében a termékek feldolgozási 
idejét, a rendeléssel kapcsolatos összes 
adatot a Cut Queue előre a felhasználó 
rendelkezésére bocsátja. 
Cikkünk első része itt véget ér. A má-
sodik részt további 5 érdekes szakmai 
kérdéssel, illetve a FESPA-n bemutatott 
újdonságok leírásával folytatjuk követ-
kező lapszámunkban! Sign
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hiszen az utómunka jelentősen fel-
gyorsítható és minimálisra csökkent-
hető a hulladék mennyisége. Egy 3m 
x 2m gyors táblanyomtató és mel-
lette a 3,5m x 2,1m nagyformátumú 
iEcho TK3S vágógép egy igazán haté-
kony párost képez. Minden esetben 
érdemes összevetni a nyomtatók és 
kivágógépek termelési sebességét, 
méretét vagyis a legjobb eredmény 
hasonló teljesítményű gépek együttes 
alkalmazásával érhető el. 

zárszó helyett...
Mivel nem kevésbé fontos szempon-
tok közé tartozik a megbízhatóság, 
alacsony üzemeltetési költségek, fel-
használóbarát kezelés és a megbíz-
ható szervízháttér is – mindezek tük-
rében elmondható, hogy az iECHO 
vágórendszerek ipari felhasználás-
ra vannak tervezve, akár 7/24 mun-
kavégzésre is alkalmasak, stabil, mi-
nőségi eredményt biztosítanak és 
szervizelésükre 24 órás online asszisz-
tencia is biztosított.    

Miért az iECHO?
- legújabb technológiai fejlesztések 

alkalmazása
- moduláris elemek
- kimagaslóan jó ár-érték arány - ver-

senyképes piaci pozíció 
- megbízható, hatékony termelés
- gyors és 24 órás asszisztencia

Kiknek ajánljuk?
- reklám- és dekorációs ipar
- bútoripar
- csomagolóipar
- textilipar
- autó- és egyéb járműgyártás
- bőripar (X)

néhány  
jellemző…
A szoftver képes fo-
lyamatosan és automatiku-
san optimalizálni az extra hosszú 
nyomtatott minták kontúrvágásának 
támogatását; a Vision Cutting System 
kamera-és szoftver egységet azoknak 
ajánljunk, akik a textiliparban érdekel-
tek. Az iEcho által forgalmazott vágó-
rendszerek Caldera RIP szoftver kom-
patibilisek. 
Az iEcho akár egyedi méretű gépeket 
is kész legyártani, de a szériában gyár-
tott vágóasztalok is moduláris ele-
mekből állnak, így akár a szervizelés, 
akár az új fejlesztésű elemek beépíté-
se a későbbiekben sem okoz gondot.
A nagyformátumú, gyors kivá gó-
rend sze re ket rendkívül intelligens el-
lenőrző automatikával párosították, 
ami a gyorsaságon kívül, stabilitást és 
nagy pontosságot eredményez.

a választás…
A vállalkozások sok szempontot igye-
keznek folyamatosan szem előtt tar-
tani a következők közül: hogyan lehet 

tökéletesíteni és még inkább költség-
hatékonnyá tenni a meglévő termelést, 
milyen irányban szeretnének fejleszte-
ni, a beruházásokra milyen források áll-
nak rendelkezésre és azokat hogyan le-
hetne maximálisan kihasználni? 
Nyilván megtalálni a legoptimálisabb 
megoldást nem mindig egyszerű, épp 
ezért, minden beruházást alapos terve-
zés, számítás előz meg és a kínálat ala-
pos tanulmányozása sem maradhat el.
Az első szempontok között találjuk a 
kérdést, hogy milyen területen hasz-
nálják majd a gépet, esetleg ugyan-
azon gép több funkciót is el kell-e 
hogy lásson? Mi testre szabjuk az 
ajánlatokat az igényeknek megfele-
lően, hogy minden vásárló csak a szá-
mára szükséges opciókat és kiegészí-
tőket vásárolhassa meg. 
Azoknak a digitális nyomdáknak kü-
lönösen ajánljuk az iEcho TK3S nagy-
formátumú vágórendszert, ahol nagy-
méretű nyomtatással is foglalkoznak, 

Több mint 20 éves fejlesztési, gyártási, értékesítési tapasztalat-
nak köszönhetően az iECHO mára a piac egyik legkeresettebb 
és legnépszerűbb márkái közé tartozik világszerte, amit alátá-
maszt az évi 1000 db feletti készülék eladás is. A választható 
vágófejek, kamerarendszerek, az automata anyagtovábbító 
egység, szoftver opciók és egyéb kiegészítők sokfajta anyag 
megmunkálását teszik lehetővé és számos iparágban, így a rek-
lám-és dekoráció, textilipar, csomagolóipar, autó-és egyéb jár-
műgyártás már bizonyítottak.  

Vágórendszerek egy- és többrétegű vágási alkalmazásokhoz 

iEcho nagyformátumú vágógépek
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„Az elmúlt héten Szlovéniában telepí-
tettünk egy Elitron Kombo TH 31.20-
as vágógépet. A telepítés – amin részt 
vett az olasz cég egyik mérnöke is - jó 
ütemben és remek hangulatban zaj-
lott. Ez köszönhető annak, hogy a gép 
lényegében összeszerelve érkezik egy 
masszív raklapon új tulajdonosához, 
nekünk már csak a finombeállításokat 
és az oktatást kellett elvégeznünk, te-
hát a gépház szerelésével, összeállításá-
val nem telik az idő.
A gép egyik nagyszerűsége robusztus-
ságában rejlik, amely tartalmazza egyik 
legfőbb előnyét: az előre beállított szin-
tezést. Ezt a gyártás során elvégzik a 
mérnökök így a telepítésen sok időt 
spóroltunk meg. 
A gép lényegében már az üezembe állí-
tás első napján megfelelően működött, 
másnap ezt a tulajdonos kihasználva -, 
az operátorok bánatára - rögtön terme-
lésbe is kezdett! Az ikerfejjel ellátott vá-
gógép nagy sebességgel (106m/perc) 
hasított mindent amit alá tettünk. ”
Tekintse meg Ön is a beüze-
melt vágógép hihetetlen 
gyorsaságát!
„Persze testi épségünkre a biztonságos 
üzemeltetés érdekében beépített szen-
zorok árgus szemekkel figyeltek. 
Az igen meggyőző vákuum-rendszer 
erején még a 1,5 m x 2,5 m-es hullám-
papír sem fogott ki, melyben komo-
lyabb hullámokat láttunk mint vihar 

esetén Balatonon. Az oktatás is reme-
kül zajlott és a telepítés végére a nem-
zetközi operátorok (erdélyi, argentin, 
szlovén, olasz) magabiztosan kezelték a 
Super Plottert.
Az Elitron Kombo TH vágógépet és új 
tulajdonosát öröm volt termelés közben 
látni és számunkra igen pozitív vissza-
csatolást jelentett, hogy már a követke-
ző gép vásárlása is komolyan szóba ke-
rült.” (Mező László Sericol Hungary)

Kis háttér információ:
2018 elején a Symbol Group – amely-
nek a Sericol Hungary is tagja – 
együttműködésre lépett az olasz gyár-
tóval, az Elitronnal. 
Az Elitron hi-tech vágórendszerek és 
tervezői szoftvercsomagok magasabb 
termelési szintet és lenyűgöző eredmé-
nyeket biztosítanak a repüléstechnikai, 
tengeri, autóipari, tömítő- és kompozit 
ágazatok számára. A gyártó teljes körű 
termékválasztékot kínál az általános- és 
grafikai	ipar	számára.	Új	generációs	vá-
górendszerek tervezőszoftver csomag-
gal - magas színvonalú megoldások 
minden igény kielégítésére.

Kornit Allegro telepítés Horvátor-
szágban
Közben párhuzamosan zajlik Horvátor-
szágban az első roll-to-roll textil nyom-
tató installálása. A tekercses Kornit Al-
legro beüzemelésére Kopinski Robi 
szerviz vezető technikusunkat küldtük 
ki, aki  ezt megelőzően 2 hetes képzést 
kapott a beszállítónál. 
A Symbol csoport többi tagjától is kap-
tunk támogatás, mert a régióban oly 
sok telepítés zajlik egyidőben, hogy 

Az első Elitron Kombo TH 
telepítés a régióban Robinak Horvátországban 1-1 napra el 

kellett ugrania más direkt textil gépe-
ket is telepíteni, szerelni.
Ebben a negyedévben több, mint 20 
gépet telepít a Symbol csoport a ré-
gión belül. A Sericol a Symbol csoport 
többi tagjával, a horvátországi, szlo-
véniai és szerbiai társaságokkal nagy 
erőkkel dolgoznak, így a srácok folya-
matosan úton vannak, vagy éppen kül-
földön kell helyt állniuk.

Sok a kiállítás is, készülünk a Fespára, 
ahol a vevőink által már jól ismert csa-
pat fogja fogadni az ér-
deklődőket. Regisztráljon 
most belépőért! 

A szitáról sem feledkezünk meg…
M&R szitagépek telepítése
Annak ellenére, hogy a szakma nagy 
léptekkel halad a teljes digitalizálás 
útján, a textilesek között azért még 
mindig van, hogy a szitát tartják ver-
hetetlennek. Ezt mi, akik az M&R szita 
berendezések forgalmazására esküd-
tünk fel, tökéletesen látjuk.
A régióban 10 színes automata szitagé-
pet telepítettünk Horvátországban, a 
Digitalni Tisak-nál. Ez az automata szi-
ta karusszel megannyi előnyt kínál a 
gyártónak, Magyarországon is telepí-
tettünk belőle, nem is egyet – mond-
hatjuk, hogy teljesen igénytelen gépek, 
ami a szervizelést illeti. Mindemellett a 
speciálisan erre fejlesztett TriLoc kiegé-
szítő eszközzel 3 pontos regisztrálást 
tesz lehetővé már a szita előkészítés-
től kezdve. Pontos illesztésekhez, sok 
színes nagy példányszámú szériákhoz 
tökéletes választás. Megbízható, kipró-
bált, évek óta sikert termelő szerkezet. 
A csapatunk esküszik rá, a Vevőink sze-
retik, az ő vevőik minőséggel vannak 
kiszolgálva, tehát mindenki örül.
 Szebeni M. Veronika - Sericol

A Sericol képzett technikusa – 
Mező László - Szlovéniába 
utazott a 2 hidas Super Plot-
ter beüzemelésére.
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dig is kiválóan működött, de az új 
játékos érkezése miatt át kellett ren-
dezniük az eddigi csapatszerkezetet. 
No, de ne rohanjunk ennyire előre – 
először mutassuk be kicsit az új Agfa 
Anapurna H3200i LED nyomtatót:
Az Agfa Graphics továbbfejlesztet-
te nagy teljesítményű hibrid (táb-

lás és tekercses) inkjet-nyomtatóját, 
az Anapurna H3200i LED berende-
zést. Mint ahogy a név is mutatja, a 
3,2 méter széles nyomtató UV-LED-
technológiával dolgozik. Kül- és bel-
téri anyagok nyomtatására egyaránt 
alkalmas ez a széles formátumú hib-
rid nyomógép. A felhasználási terü-
let igen széles, hiszen táblák, digitális 

nyomatok, fotorealisztikus poszte-
rek, magas minőségű grafikák teker-
cses és íves kivitelben egyaránt ké-
szíthetők. Hatszínes technológiával 
dolgozik a nyomtató, és a nyomat-
hordozók skálája a táblás anyagoktól 
a tekercses, flexibilis anyagokig ter-
jedhet, kül- és beltéri felhasználásra 
egyaránt. Fedőfehér nyomtatása ese-
tén transzparens nyomathordozók al-
kalmazása  lehetséges,  backlit  anya-
gok  is  készülhetnek. A fedőfehér 
helyett spot márkaszíneket is lehet 
használni.
Az Agfa levegővel hűti UV-LED-
levi lágítóit ,  ami további  ener-
gia-, idő- és pénzmegtakarítást je-
lent. A LED -lámpák energia- és 
hőkibocsátása minimális, így hőre 
érzékeny nyomathordozók széles 
skálája használható az Anapurna 
H3200i LED berendezésen.

Végre nem csak hivatalos bemutató cikkekben találkozha-
tunk az Agfa új Anapurna H3200i LED nyomógépével, hiszen 
idén év eleje óta már gőzerővel termel egy példány az Óbu-
dai székhelyű Printrio Kft-nél. Egy ilyen nagy újítást és beru-
házást mindig jól meg kell fontolni, ezért utána jártunk, 
miként zajlott a döntés előkészítés, és milyen tapasztalataik 
vannak ezidáig az eszközzel kapcsolatban. Tamás Gábor – a 
cég egyik alapító tulajdonosa örömmel kalauzolt végig cégü-
kön, és azt is megmutatta, hogyan rendezte át az Anapurna 
érkezése üzemüket. Hát hiába, egy új játékos érkezése min-
den csapatot felforgat…

Kiváló megoldások a Wallitrade Kft-től

Anapurna H3200i LED 
a Printrio Kft-nél
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Anapurna a Printrio-nál
Az óbudán működő, 2007-ben ala-
pított Printrio Kft. már indulásá-
tól fogva digitális szélesformátumú 
nyomtatásra specializálódott – a kez-
detekben még oldószeres nyomtató-
val indultak, majd azóta fejlesztették 
gépparkjukat egészen máig. Lapunk-
nak Tamás Gábor mutatta be a céget 
és legújabb szerzeményüket. 
Mivel a cég az utóbbi tizenegy év 
folyamán megtapasztalta a digitá-
lis nyomtatási technológia fejlődési 
szakaszait, így mára pontosan kiala-
kult elvárásaik voltak azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen nyomtató legyen a 
következő a sorban, amelyre igazán 
szükségük van. 
„Megvizsgáltuk azt, hogy meglévő 
megrendeléseink alapján milyenek 
a húzó termékeink, miből érkezik a 
legtöbb megrendelésünk, és termé-
szetesen azt is, hogy milyen irányba 
akarunk nyitni, majd ezen feladatok 
ellátására kerestük a lehető legopti-
málisabb nyomtatót.” – mondja Ta-
más Gábor, majd így folytatja: „Azért 
tetszett meg nekünk ez az Agfa ké-
szülék, mert 320 cm széles a nyom-
tatási felülete, és mivel hibrid készü-
lék, ezért egyaránt nyomtathatunk 
vele táblás és tekercses anyagokat. 
Mi a két méter széles Efi Vutek ké-
szülékkel indultunk ezen a területen, 
amellyel főleg táblás anyagokat dol-
gozunk fel. Az eredeti szándékunk az 
volt, hogy az új nyomtatóval kiváltsuk 
a meglévő Vutek hibrid gépünket, 
de hosszas gondolkodás után végül 
úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a 
régi nyomtatót is. Ennek legfőbb oka, 
hogy még mindig képes piacon ma-
radni és megfelelő termeléssel bizto-
sítani a gyártást Viszont mivel a régi 
nyomtató még működik, és jelenleg 
olyan sok a megrendelésünk is, ezért 
inkább megtartottuk, és az új Agfa 
készülék mellett, annak kiegészítő-
jeként használjuk. De valójában az új 
Agfa készüléktől várjuk az igazi átál-

lást és bízunk benne, hogy az új ké-
szülék 8-10 éves termelés után is még 
hasznos gépe lesz cégünknek.”
Természetesen azonnal adódik a kér-
dés: pontosan milyen anyagokat nyom-
tattak eddig, és milyen új lehetősége-
ket látnak az Anapurna nyomtatóban?
Tamás Gábor: Jelenleg merev táblás 
anyagok közül habosított PVC-t nyom-
tatunk 3 és 5 mm vastagságban, hab-
karton táblákat 3, 5 és 10 mm vas-
tagságban. Stadur lemezeket 5 és 10 
mm vastagságban, Dibond lemeze-
ket 3 mm vastagságban, illetve rit-
kán méhsejt szálas polipropilén táb-
lákat is nyomtatunk, továbbá néha 

plexi anyagokat. A régi nyomtatónk 
még UV Mercury lámpákkal műkö-
dik, amelynek sajátsága, hogy a lám-
pák nagy hőt adnak le szárítás közben. 
Ez eleve bekorlátozta a felhasználha-
tó alapanyagok halmazát, hiszen nem 
tudtunk vele olyan anyagokat nyom-
tatni, amelyek hőre érzékenyek és el-
deformálódnak. Az Agfa Anapurna 
H3200i nevében is látszik, hogy ebben 
a nyomtatóban már a legújabb tech-
nológiával készült LED lámpák végzik a 
szárítást, amely jóval több alapanyagra 
történő nyomtatást tesz lehetővé. Az 
új készülékkel nyomtathatunk minden 
olyan anyagra, mint a korábbival, to-

vábbá olyan új, hőérzékeny anyagok-
ra is, mint a vékonyabb plexik, vagy roll 
up filmek, és A-Pet lemezek.

Sign and Display: A LED technológia 
tehát új lehetőségeket nyitott meg 
a cégnek?
Tamás Gábor: Ez egyértelműen így 
van. Emellett fontos még kiemelni a 
LED technológia további három meg-
határozó előnyét is, melyből az egyik 
a korábbi technológiához képest jó-
val alacsonyabb energiafogyasztás, 
másrészt pedig, hogy a LED lámpák-
nak nincs felfűtési ideje, tehát a ké-
szülék bekapcsolást követően azon-

nal üzemkész. A harmadik fontos 
előny, hogy a LED lámpák üzemide-
je jóval hosszabb az UV-nál, hiszen a 
LED lámpákat 10.000 munkaóránként 
szükséges cserélni – így ritkábban ke-
letkezik emiatt kiesés a termelésből, 
ráadásul ritkábban jelent költséget is 
a cég számára ez a feladat.

Sign and Display: Milyen előkészí-
tési folyamat végén jutottak arra a 
döntésre, hogy ezt a készüléket vá-
lasztják?
Tamás Gábor: Viszonylag rövid – az 
utóbbi két évben már beszélgettünk 
tulajdonostársammal arról, hogy fej-
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lesztenünk kell, és azt is meghatá-
roztuk, hogy az UV táblás nyomtatás 
területén akarjuk meglépni ezt a fej-
lesztést, mert ezen a területen nőttek 
a legnagyobb mértkében a megren-
deléseink, ezért szükség volt a nyom-
tatási sebesség fejlesztésére, illetve a 
nyomatminőséggel kapcsolatban is 
egyre nagyobbak a megrendelői el-
várások, ezért ezen a területen is fej-
lesztenünk kellett. A nyomtatási se-
besség azért nagyon fontos, hogy az 
alkalmanként beérkező nagy meny-
nyiségű megrendeléseket megfelelő-
en tudjuk teljesíteni. Az utóbbi két év 
folyamán több gépet is megnéztünk. 
Az Agfa készülékét Bécsben tudtuk 
működés közben megtekinteni. Az idő 
nagyon nem sürgetett minket, viszont 
a Wallitrade-től, az Agfa hazai kizáró-
lagos forgalmazójától, olyan ajánlatot 
kaptunk erre a készülékre, ami vissza-
utasíthatatlan volt, ezért mégis gyor-
san hoztuk meg a döntésünket, és 
megvásároltuk ezt a nyomtatót. 

Sign and Display: - Miként zajlott a 
telepítés és beüzemelés?
Tamás Gábor: A tavalyi év közepén 
megrendeltük a nyomtatót, de hely 
szűkében voltunk, ezért komoly átren-
dezést kellett végrehajtanunk az üze-
münkben, amely időt vett igénybe, 
ezért azt kértük a Wallitrade-től, hogy 
a lehető legkésőbb szállítsák le a gépet 
annak érdekében, hogy legyen elég 
időnk felkészülni és megteremteni a 
szükséges helyet a készülék számára. 
Így tavaly december végén szállítot-
ták le és szerelték össze az új Anapurna 
nyomtatót, majd idén év elején történt 
meg a beüzemelése, illetve az oktatá-
sa, amely egy hét leforgása alatt meg-
történt. A szállítást, a beüzemelést és 
az oktatást egyaránt nagyon kiválóan 
szervezte meg a Wallitrade, melynek 
köszönhetően minden gördülékenyen 
zajlott. Természetesen, ha valamilyen 
különleges anyaggal dolgozunk, vagy 
nem megszokott nyomtatási módot 

használunk, akkor felmerülnek kérdé-
seink, de ezek megoldásában is mindig 
számíthatunk a Wallitrade kollégáinak 
segítségére és támogatására.

Sign and Display: Milyenek voltak 
az első tapasztalataik az üzemelte-
tést illetően?
Tamás Gábor: Mivel korábban már 
használtunk hasonló gépeket, ezért 
nagy újdonságot nem jelentett a 
nyomtató kezelése, hiszen az alapve-
tő funkciói, illetve a karbantartási fel-
adatai hasonlóak a korábbiakhoz. Az  
Agfa saját fejlesztésű Asanti RIP szoft-
verét használjuk, amely sokban külön-
bözik az eddig használt RIP szoftve-
rektől, de kijelenthetjük, hogy mind 
a nyomtató, mind a szoftver felhasz-
nálóbarát felépítésű, ezért nem jelen-
tett gondot a munkafolyamatunkba 
való beintegrálása. Az Anapurna kar-
bantartása nagyon egyszerű. A fes-
tékfelhasználása jóval kevesebb – ami 
valójában nem is a nyomtatásra fel-
használt festék mennyiségében, ha-
nem a keletkező hulladék festék ará-
nyaiban érzékelhető, ami csökkenti a 
nyomtatási költségeket.

Sign and Display: Milyen előnyöket 
tapasztaltak még a felhasználás fo-
lyamán?
Tamás Gábor: A fehér szín nyomtatá-
sa kifejezetten jól működik. A fehér 
festék kezelését a készülék saját cir-
kulációs rendszerével megoldja – er-
ről gondoskodik kikapcsolt állapot-

ban is, sőt, ha teljesen áramtalanítjuk 
a készüléket, akkor egy külön beépí-
tett akkumulátor továbbra is lehetővé 
teszi ezt a keringetést. A több réteges 
nyomtatás esetében a fehér + CMYK 
rétegeket kiválóan tudjuk variálni, így 
könnyedén tudunk kétoldalas nyoma-
tokat is készíteni, például üvegmat-
ricák formájában. Érdemes kiemelni, 
hogy az Anapurna vákuum-os aszta-
la kis görgőkkel van ellátva, ami azért 
fontos, mert így nagyobb tömegű táb-
lát is könnyedén tud továbbítani anél-
kül, hogy a tábla letapadna. Ez egy 
egyszerű, és mégis remek megoldás, 
hiszen a kis görgőknek köszönhetően 
nem a gépnek kell nagy erőt kifejtenie 
az anyagtovábbításhoz + a tábla sem 
tud elmozdulni a mozgatás során. 

Sign and Display: Most szusszannak 
egy nagyot, vagy jöhet a következő 
lépés?
Tamás Gábor: A fejlesztésre folyama-
tosan szükség van, emiatt is fogunk 
ellátogatni az idei FESPA kiállításra 
Berlinbe. Meg kell jegyeznem, hogy 
az eddigi tapasztalataink nagyon 
pozitívak az új Agfa készülék műkö-
dését, illetve a Wallitrade által szá-
munkra biztosított kiváló szerviztá-
mogatást illetően. 
Az Agfa szélesformátumú nyomta-
tóinak magyarországi képviselője a 
Wallitrade Kft, amely nemcsak teljes 
körű értékesítési képviseletként mű-
ködik, de szerviz támogatást is nyújt 
ügyfelei részére. Sign
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