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ÁRAJÁNLAT 
Felújított Flexonyomógép  

Videó felújítás után 

Videó működés közben 

OK88 | FLEXO 800  Felújítás 2020  Gyártás 2012 

 

 
  

 Kontakt: Ember-Bojkovszky Edina 

 bojkovszky.edina@vargaflexo.hu 

 +36 30 733 6120 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jxJR2NByhIU
https://www.youtube.com/watch?v=-A6SkOfsOEo
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ELŐNYÖK 

 

 Teljes felújítás éve 2020 

 800 mm nyomatszélesség 

 850 mm tekercsszélesség 

 Központi ellennyomó henger 

 8 nyomómű 

 Fogaskerékmentes (szervomotoros) forma és anilox hajtás 

 Szervomotoros nyomómű és regiszter állítás 

 Sleeve-es forma és anilox 

 16 db anilox sleeve  

 56 db forma sleeve 

 9 db forma adapter 

 12 db teflonozott rákelkamra  

 8 db rotációs szivattyú és festékes edény 

 8 db automata viszkozitás szabályzó 

 Kézi tekercsváltás 

 BST nyomatfigyelő rendszer 

PARAMÉTEREK 

Géptípus: FLEXO 800 

Típus: OK88 

Gépszám: 124/12 

Gyártási év: 2012 

Teljes felújítás éve: 2020 

Darabszám: 1 db 

Gyártó neve: Varga-Flexo Kft. 

Származási ország: Magyarország 

VTSZ (Flexográfiai nyomdagép): 8443.16.00 

Ellennyomó henger: központi 

Ellennyomó henger típusa: temperálható 

Ellennyomó henger átmérője: 1800 mm 

Ellennyomó henger palástjának szélessége: 900 mm 

Ellennyomó henger anyaga: ST52-3 

Ellennyomó hengerpalást felülete: korrózióálló 
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Nyomóművek száma: 8 db 

Nyomóművek állítása: motoros 

Hosszregiszter állítása: motoros 

Keresztregiszter állítása: motoros 

Keresztregiszter mozgatási tartománya: ± 5 mm 

Nyomóművek állításának pontossága: ± 0,01 mm 

Nyomathossz állítási tartománya: 300 – 600 mm 

Nyomathossz léptéke: 1 mm 

Nyomtatási pontosság állandó sebességnél:  ± 0,1 mm 

Legnagyobb nyomtatási szélesség: 800 mm 

Legnagyobb tekercsszélesség: 850 mm 

Forma sleeve palást szélessége: 800 mm 

Anilox sleeve palást szélessége: 850 mm 

Anyagtovábbító hengerek és görgők szélessége: 900 mm 

Letekercselő: 1 db 

Tekercsváltás: kézi 

Tekercsek legnagyobb átmérője tengely: 800 mm 

Tekercsrögzítő tengely darabszáma: 1 db 

Tekercsrögzítő tengely típusa: expanziós 

Tekercstartó papírcső furata: 76 mm 

Húzóerő: 20 – 200 N 

Terhelhetőség: 400 kg 

Feltekercselő: 1 db 

 Tekercsváltás: kézi 

 Tekercsek legnagyobb átmérője tengely: 800 mm 

 Tekercsrögzítő tengely darabszáma: 1 db 

 Tekercsrögzítő tengelyek típusa: expanziós 

 Tekercstartó papírcső furata: 76 mm 

 Húzóerő: 20 – 200 N 

Terhelhetőség: 400 kg 

Nyomtatási sebesség: 25 – 300 m/min 

A gép össztömege: ~ 22 tonna 

A gép méretei elektromos szekrény nélkül (h x sz x m): 7 x 3 x 4 m 

A gép helyigénye (h x sz x m): 11 x 6 x 4,5 m 

Energiaigény: 3 X 250 A 
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ADATOK 

› Nyomtatható anyagok: 

Előkezelt egy- vagy többrétegű műanyag fóliák (BOPP, PE, PET) 

Papír 

› Megengedett anyagvastagsági eltérés 5% 

› Gyűrődésmentes tekercselés, kivéve az első és utolsó 10 méteren 

› Minimális anyagvastagság 0,02 mm, abban az esetben, ha a húzóerő meghaladja a 20 Newtont 

› Maximális anyagvastagság 0,2 mm, abban az esetben, ha a húzóerő nem haladja meg a 150 Newtont 

› Minimális tekercsszélesség 300 mm, abban az esetben, ha a húzóerő meghaladja a 20 Newtont 

› Megengedett húzóerő változás állandó sebességnél: ±5 Newton 

› Felfutási idő 90 másodperc, lefutási idő 300 m/perces sebességről normál megállás esetén 10 

másodperc, vészmegállás esetén 6 másodperc 

› A tekercstartó duda minimális falvastagsága 10 mm, de bizonyos esetekben javasolt a nagyobb 

falvastagság 

› A géphez tartozó dokumentáció magyar nyelven: 

- Használati és karbantartási utasítás 

- Elektromos dokumentáció 

- Feliratok 

- Befűzési rajz 

- CE minősítés 
 

FELSZERELTSÉG 

› CI-Temperálható központi ellennyomó henger, felülete korrózióálló tükrösített minőségben. 

› 1 db temperáló berendezés csapvizes hűtéssel. 

› SC-Gyorscserélő rendszer. A nyomóforma és az anilox hengerek sleeve-es rendszerűek. A hengereket, 

sleeve-ek helyettesítik és a cseréjük oldalról történik a fixen beépített léghengeren. Közbenső adapter 

(bővítő) segítségével érhető el a teljes nyomathossz tartomány. 

› GS-Fokozatmentes formahajtás. A formahajtása különálló szervomotorokkal történik, így bármilyen 

léptékű nyomóforma beállítható a terminálon 1 mm-es osztással. 

› Az anilox hajtás különálló szervomotorokkal történik. 

› Az anilox elektromos továbbforgatása a gép megállásánál a festék beszáradásának megelőzésére. 

› APS-Automata hossz-, keresztregiszter és nyomóerő elő-beállítás mind a 8 színnél 15-20 m-en belül. A 

gép előkészíti a nyomatot, mely után a nyomdász feladata a finom beállítások elvégzése. Ezeket az 

értékeket nyomathosszonként menteni lehet. 

› CNC-A nyomóművek mozgatása, kereszt- és hosszregiszter állítása szervomotorokkal történik. 

› 2 db hordozható kezelő felület a nyomatok gyors beállítására. 

› LCD színes, érintőképernyős, magyar nyelvű kezelői felülettel, automata beállításokkal, adatmentési 

lehetőséggel, méterszámlálóval, sebességmérővel. 

› Tisztítónyomás funkció a forma sleeve-eknél. 

› Automata, kétirányú le és feltekercselő rendszer, mely az anyag paramétereinek terminálon történő 

beállítása után állandó húzóerőt tart. Szükség esetén a letekercselő motor fokozatmentesen átvált 

Beépített teljesítmény: 140 kW 

Fogyasztás üzemmódtól függően: 6 – 100 kW/h 

Sűrített levegő nyomás: 800 kPa (8 bar) 

Sűrített levegő igény (normál üzem esetén / sleeve cserénél): 200 l/min 

Sűrített levegő csatlakozás poliuretán cső: Ø 12 mm 
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hajtásba. 

› 2 db expanziós (pneumatikus) tekercselőtengely Ø76-os furatú papírdudához. 

› DB-8 db nyomómű teflonbevonatú rákel kamrával, pneumatikus nyomásállítással. 

› 8 db festék keringtető szivattyú (rotációs), lecsatolható robbanásbiztos motorral. 

› 8 db rozsdamentes festékes tartály, ki-befolyó gyorscsatlakozós csőgarnitúrával, mágnessel. 

› 8 db automata viszkozitás szabályzó. 

› 1 db pneumatikus vasalóhenger, oldalankénti nyomóerő szabályzással. 

› 1 db nyomatellenőrző asztal, világítással. 

› 1 db forma sleeve tartó kocsi a sleeve-ek cseréjéhez. 

› 1 db anilox sleeve tartó kocsi a sleeve-ek cseréjéhez. 

› 1 db kamraszerelő és tartó kocsi rákelvágóval és festékes tálca tartóval. 

› 2 db festékes tartályt tartó kocsi, 4 db rozsdamentes tartály / kocsi. 

› Meleg levegős szárítás a szárítóhídban 36 KW-os elektromos fűtéssel, frekvenciaváltóval szabályozható 

2500 m³/h teljesítményű, befúvó és 2500m³/h teljesítményű elszívó ventilátorral. 

› Meleg levegős szárítás a nyomóművek között 36 KW-os elektromos fűtéssel, frekvenciaváltóval 

szabályozható 2500 m³/h teljesítményű, pillangószelepes légmennyiség szabályzású befúvó ventilátorral 

és 2500m³/h teljesítményű elszívó ventilátorral. 

› 2 db szélvezérlő rendszer 1-1 db ultrahangos, motoros állítású érzékelővel a központi ellennyomó henger 

és a feltekercselő előtt. 

› 1 db BST nyomatfigyelő rendszer a nyomatok menet közben történő ellenőrzésére (1 db központi egység, 

1 db 19” monitor, 1 db kamera motoros optikai nagyítással, motoros állítással). 

› 16 db anilox sleeve (1 db 100/14; 1 db 120/12; 5 db 120/10; 3 db 260/8; 3 db 300/5,5; 3 db 360/4,5) 

› 56 db forma sleeve 1,14+0,5 (8 db 300, 8 db 320, 8 db 340, 8 db 350, 8 db 380, 8 db 400, 8 db 420) 

› 9 db Airo adapter, légtengely átmérő Stork 290, külső átmérő Stork 430. 

› Internetes távfelügyelet VPN csatlakozással, min. 10 Mbit/sec-os internet sebesség esetén  

 

 

Eladó kijelenti, hogy az eladás tárgyát képező gép és annak teljes felszereltsége az eladó tulajdonát képezi, per- és 

tehermentes. 

  

ÁRAK 
 

 

VARGA | FLEXO 800 

Modell: OK88 

Mennyiség: 1 db 

Nettó ár: 395 000 EUR + Áfa 

Kedvezmény: 47 000 EUR + Áfa 

  

Kedvezményes nettó ár:  348 000 EUR + Áfa 
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
Az árajánlat érvényes a készlet erejéig. 
 

Fizetés  

Kettő ütemben történik: 

 Első ütem 30% a megrendelést követő 8 napon belüli átutalással. 

 Második ütem 70% átutalása szállítás megelőzően. 
 

Határidő raktárról elszállítható. 
 

Szállítás szállítmánybiztosítással a Vevő feladata és költsége (EXW Lengyeltóti) a teljes vételár kiegyenlítését 

követő 15 napon belül.  
 

Beüzemelés a Vevő feladata és költsége. 
 

Betanítás díjmentes, az eladó feladata és költsége, eladás helyén történik, ideje 1 nap. 
 

Jótállást az ár nem tartalmaz. 

 

Lengyeltóti, 2023. május 12. Varga Dénes 

 Ügyvezető 

VIDEÓK, KÉPEK 
Felújítás utáni állapot 

Működés közben 

Flexo printing press 
Anilox sleeve change 
Form sleeve change 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jxJR2NByhIU
https://www.youtube.com/watch?v=-A6SkOfsOEo
https://www.youtube.com/watch?v=l3hvaKaIBPY&t
https://www.youtube.com/watch?v=FD8gVrpeclU&t
https://www.youtube.com/watch?v=Y0y5ofC7RAw&t


 

VARGA – FLEXO KFT  |  1171 BUDAPEST BERKY LILI U. 26  | ADÓSZÁM: 10846858-2-42 

7 / 8 

Azonosító: 2305080 

Dátum: 2022.05.12. 

 

 7 / 8 VARGA | FLEXO 800  WWW.VARGAFLEXO.HU 

 

 
 

 
 



 

VARGA – FLEXO KFT  |  1171 BUDAPEST BERKY LILI U. 26  | ADÓSZÁM: 10846858-2-42 

8 / 8 

Azonosító: 2305080 

Dátum: 2022.05.12. 

 

 8 / 8 VARGA | FLEXO 800  WWW.VARGAFLEXO.HU 

 

 


