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Mint a svájci óra
MIN�SÉG, PONTOSSÁG, PRECIZITÁS

Faludi Viktória

A Keskeny és Társai 2001 Kft. íves ofszet 
nyomtatási technológiával, teljes PDF-
bázisú munkafolyamatokkal és komplett 
kötészettel dolgozó középvállalkozás, 
amely Magyarország egyik legnagyobb 
gyártási kapacitásával rendelkez�, ma-
gántulajdonban lév� nyomdája. A klasszi-
kus íves ofszet termékpalettán, reklám- 
és marketingkiadványokon kívül munkáik 
nagy részét magazinok; különleges élel-
miszer-ipari és kozmetikai csomagolások, 
dobozok; m�anyag alapú hordozók; cím-
kék; stancolt kiadványok; különleges lakk- 
és felületnemesítési eljárásokkal készített 
termékek alkotják, a B3-as mérett�l a B1-es 
méretig. Többek között két új Bobst gyár-
tósorral is gazdagodott termel�üzemük 
a csarnokb�vítéssel egy id�ben: az 
EXPERTFOLD 110 A-2 univerzális hajtogató-
ragasztógép és az EXPERTCUT 106 PER 
Autoplaten® press automatikus kimetsz�-
gép üzembe helyezése kapcsán kérdeztük 
ifjabb Keskeny Árpád kereskedelmi 
igazgató urat. 
  
Mikor és milyen érvek alapján került 
a Keskeny Nyomdába az els� Bobst 
berendezés? 
A berendezések kiválasztása közel egyéves folya-
mat volt. A legmegfelel�bb alapberendezés mel-

lett a rendelhet� opciók, kiegészít�k fi gyelembe-
vételével kellett összeállítani mind a stancgépet, 
mind a dobozragasztó-hajtogató gépet.

A nyomda már rendelkezik más gépgyártó ha-
sonló berendezéseivel, tehát sok év gyártási ta-
pasztalatait összegezve – kiegészítve a karton 
jelleg� termékek piaci igényeivel – döntött a jó 
hír� svájci gyártó berendezései mellett.

A kiválasztásnál dönt� szempont volt a ter-
melékenység, hatékonyság, pl. minél rövidebb 
gépállítási id�k, gyártási sebesség. Ezekben az 
alapparaméterekben az új berendezések jóval 
meghaladják a régebbi gépeket.

A gépek 2011. július elején kerültek az akkor ép-
pen frissen elkészült új gyártócsarnokba, ahol 
azonnal megkezd�dött az installálás, próba-
üzem. A betanítás alatt már „éles” munkákkal 
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gyakoroltak a gépkezel�k. Tíz nap elteltével mind 
a két gépsor üzemszer� termelésbe állt.

Megtérül-e célgépekbe invesztálni? 
A Keskeny Nyomda mindig igyekezett a megren-
del�k igénye elé menni, mintegy elgondolkoz-
tatva �ket, mi mindent lehetne a nyomdánk-
kal elkészíttetni. Ez a cégfi lozófi a eddig bevált, 
nyomdánk mindig kicsit megel�zte korát, egy-
re többet, nagyobbat fejlesztett, mint az akkori 
tényleges igény volt.

A mostani berendezésekkel is a következ� évek 
várhatóan jelentkez� igényeit valósítjuk meg, il-
letve „gerjesztjük”, kiterjesztjük a felénk irányuló 
elvárásokat.

Milyen versenyel�nyhöz juttatja 
a Keskeny Nyomdát a speciális géppark? 
Az egyedülálló géppark mindegyik része els�dle-
gesen a hatékonyságot, gazdaságosságot és a leg-
magasabb min�séget biztosítja. Emellett egy sor 
olyan speciális opcióval, kiegészít�vel rendel-
kez� egységünk van, melyek által az elkészített 
nyomdatermék egyedi arculatot, egyedi formát 
kaphat, melyet már csak nagyon kevesen tudnak 
elkészíteni itthon és a régióban. A géppark mel-
lett fontos tényez� az egyedi, speciális nyomat-
hordozók, festékek, lakkok használata, melyek-

kel mind-mind az a célunk, hogy testreszabott, 
gyönyör� megjelenést biztosítsunk az adott 
nyomdaterméknek! Ez a válságból való kilábalás 
általunk választott útja.

A nehéz gazdasági helyzetben áldás vagy 
átok a gazdagon felszerelt géppark? 
Jó kérdés. Is-is. Minden azon múlik, hogy mi-
lyen mértékben sikerül lekötni a kapacitásokat 
a különleges termékekkel. Ha alacsonyabb mér-
tékben, akkor a hagyományos termékekb�l kell 
többet és hatékonyabban gyártani. A sokoldalú-
ság, a minél többféle termék el�állítására képes 
géppark a több lábon állást biztosítja. A megren-
del�i kör b�vülését is várjuk ett�l, el�ny, ha a 
standard nyomdatermékek mellett minél több-
féle teljesen egyedi megjelenés� nyomdatermé-
ket egy nyomda el tud készíteni. Az ügyfeleink 
is elégedettebbek, egyszer�bb az életük, ha nem 
kell többfelé koncentrálniuk, mert egy nyomdá-
val kell csak kapcsolatot tartaniuk, ahol szinte 
minden igényüket kielégítik.

Milyen különleges nyomdatermékeket 
gyártottak már, amit érdekességként 
említene? 
A dobozragasztó-hajtogatógép egyedi sajátossá-
ga, hogy akár ötsoros Braille-írással is el tudja lát-
ni a gyógyszeres, élelmiszer- és egyéb dobozokat. 
Ilyen berendezésb�l nagyon kevés van a világon, 
s egyre b�vül azon termékek köre, ahol a vakok 
és gyengénlátók számára is több információt kell 
a csomagolásokra elhelyezni. Ez feltétlen ver-
senyel�nyt jelent azoknak, akik rendelkeznek 
már ilyen egységgel. Éppen most gyártottunk 
a Bobst dobozragasztón  70 000 darab 1 méter 
hosszú és 15 cm széles papírvonalzót 240 g-os 
GC kartonra, amit háromszor kellett hajtani, de 
a jöv� héten 52 000 darab sorsjegyet is fogunk 
ragasztani.


