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A hazai Kartonpack Nyrt.-n kívül egész Európában csak egy holland nyomda kapott 
szakmai lehetőséget a Heidelberg AG európai csomagoló üzemek részére felajánlott 
stratégiai együttműködésben való részvételre. 
 

A mintegy 70 éves nyomda-és csomagolóipari tapasztalattal rendelkező, a térségben 
jelentős foglalkoztatónak minősülő Kartonpack Nyrt. az egyedülálló együttműködés 
keretében olyan kapacitásbővítő, innovatív beruházást hajtott végre, amellyel a hazai 
gyógyszeripar járványhelyzet idején megnövekedett megrendelésállományát, illetve 
további iparágak megrendeléseit még magasabb szinten tudja kiszolgálni. 
 
 
 

A több száz éves múltra visszatekintő Heidelberg Druckmaschinen AG piacvezető az íves 
ofszetnyomógép gyártás területén. A Heidelberg Csoport világszerte 170 országban, 250 
helyszínen működtet ipari gépeket a legkülönfélébb nyomtatási eljárásoktól a tovább-
feldolgozási folyamatokig. 
 

A Kartonpack Nyrt. közel 70 éves nyomda- és csomagolóipari tapasztalattal rendelkező, több 
mint 100 fős szakemberállományával hazánk meghatározó csomagolóipari üzemének, valamint 
a térségben jelentős foglalkoztatónak minősülő hazai vállalat. 
 

A Heidelberg AG közös tapasztalatok megosztásán alapuló projektet indított, új potenciális 
együttműködő partnerek pályáztatásával. Ennek keretében a Heidelberg AG felkeresett számos, 
a gyógyszeripar számára csomagolóanyagot gyártó európai szereplőt. A Heidelberg AG több 
körös pályáztatás eredményeképpen a régióban a Kartonpack Nyrt.-t jelölte ki olyan 
partnerként, aki az új projektben tesztelőként vehetett részt. A hazai Kartonpack Nyrt.-n kívül 
egész Európában csak egy holland nyomda kapott szakmai lehetőséget a stratégiai 
együttműködésre.  
 

A stratégiai együttműködés keretében, a tesztelési időszak sikeres lezárásával a Heidelberg új 
fejlesztésű és immáron a kereskedelmi forgalomban is elérhető Speedmaster CX104 típusú 
nyomógépe került a Kartonpack Nyrt. és Ügyfelei szolgálatában állítására. 
 

Az innovatív beruházás eredményeképpen nagyobb méretű papír- és kartonívek feldolgozására 
nyílt lehetőség, a magas szintű automatizáltságnak és mesterséges intelligenciának 
köszönhetően komplex, párhuzamos műveletek a kezelő személyzet érezhetően kisebb 
beavatkozásával valósíthatóak meg. A különböző szoftveres és kezelést támogató megoldások 
nagyban segítik a nyomdai szakemberek munkáját, az anyagigény csökkentésével a Kartonpack 
Nyrt. fenntarthatósági céljait támogatják, másrészről tovább növelik a termelési folyamatok 
hatékonyságát és gyorsaságát. A nyomógép az iparág legkorszerűbb lakkozóműjével 
rendelkezik, az azon gyártott termékek védelmi- és esztétikai igényeit a legmagasabb szinten 
képes kiszolgálni. 
 

Az új fejlesztésű nyomógép telepítése és tesztelési időszaka sikeresen lezárult, a kereskedelmi 
gyártási tevékenység megindult. 
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