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DIGItAl 
hAler IND på flexo
Moderne digitalt etikettryk æder markedsandele fra det klassiske flexo-
tryk. Analyseinstituttet pIrA forudser, at digitaltryk vokser fra flexotryk.  

etiketten er med til at bestemme, hvad der ryger ned i indkøbsvognen, 
og hvad der bliver tilbage på hylden.
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DigitAltryK er stadig den nye dreng i klas-
sen inden for etikettrykkeri. Selv om teknolo-
gien har været der i snart ti år, er det først nu, 
at den nye trykform for alvor bliver anerkendt. 
Ved den nyligt overståede etiketmesse label 
expo i Bruxelles var udviklingen inden for di-
gitaltryk giraffen, som alle skulle se. Samtidig 
forudser analyseinstituttet pIrA, at digitaltryk 
vil sætte sig på et større stykke af det globale 
etiketmarked end flexotryk i år 2013. Den nye 
dreng i klassen er ved at blive skolens seje 
dreng.

Digitaltryks ungdom
Digitaltryk gjorde sin entre på scenen inden 
for etikettryk i midten af halvfemserne, og 
allerede dengang skilte trykformen sig ud som 
noget særligt. Digitaltryk baserede sig på to 
hovedstrømninger: elektrofotografi, der base-
rer sig på det elektrostatiske princip og bruger 
toner. Dybest set er det den samme teknologi, 
som benyttes i almindelige kopimaskiner. Den 
anden metode er inkjet, der baserer sig på 
blæk og i princippet minder om en hushold-
ningsblækprinter.  

Begge typer af digitaltryk er langsomme i 
forhold til den gamle dreng flexotryk, der kan 
trykke etiketter med op imod 80 meter i minut-
tet i krystalklar kvalitet. her er digitaltryk helt 
nede i skildpaddegearet med bare 20 m/min, og 
kvaliteten er først de seneste par år kommet på 
højde med flexotryk. 

Samtidig er digitaltryk dyrt. De digitale tryk-
maskiner skal tankes med enten toner eller 
blæk, og begge dele har nogle hampre kilopri-
ser. 

Men når alt det er sagt, har digitaltryk en 
uovertruffen styrke. Med digitale trykma-
skiner printer man direkte fra computeren 
til papiret. Ingen tid spildt på at fremstille 
klichéer, intet indkøringsspild, intet besvær. 
Med digitaltryk kan man med et museklik 
fremstille nøjagtig det antal etiketter, kunden 
behøver, direkte fra computeren, så snart filen 
ligger i indbakken. Netop derfor har digitaltryk 
vundet markedsandele fra storebror flexotryk 
siden fødslen.

Digital større end flexotryk
fremtiden ser lys ud for de digitale trykfor-
mer. Det internationale analysebureau pIrA 
beskæftiger sig primært med emballage- 
papir- og trykindustrien. Ifølge instituttet 
er digitaltryk vokset fra at have 6,7 pct. af 
markedslagkagen i 2003 til at have 12,3 pct. i 
2008. Med andre ord var lidt mere end hver 
tiende krone tjent på etiketter i 2008 tjent på 
digitaltryk. 

her stopper udviklingen imidlertid ikke, for 
pIrA forudser, at i år 2013 vil 37 pct. af om-
sætningen i hele den grafiske industri komme 

fra digitaltryk, mens kun 30,7 pct. vil komme 
fra flexotryk. pIrA mener således, at om bare 
tre år vil verdens etikettrykkere tilsammen 
tjene flere penge på etiketter, der er trykt digi-
talt end på etiketter trykt med flexotryk. 
en af de store leverandører af digitale tryk-
maskiner, xeikon, afviser dog, at digitaltryk er 
ude på at snigmyrde flexotryk. xeikon køber 
heller ikke profetien om, at digitaltryk vil være 
større end flexotryk i 2013.

– Det passer ikke. Digitaltryk er ikke ude på at 
slå flexotryk ihjel. I det lange løb vil der stadig 
være plads til begge teknologier, siger filip 
Weymans, der er udviklingschef i xeikon.

han mener, at digtaltryk og flexotryk fint vil 
kunne dele lagkagen imellem sig i fremtiden. 
De to trykformer tilbyder nemlig noget for-
skelligt, siger han.

– Det afhænger af, hvad det er, kunden vil 
have. Man vælger, hvilken trykteknologi man 
bruger ud fra det, som kunden har brug for, 
siger han. 

Dermed henviser han til det digitale tryks mu-
lighed for at trykke ganske små oplag, samtidig 
med at digitaltryk også tilbyder nogle andre 
tekniske muligheder end flexotryk. Samtidig vil 
det altså stadig hedde flexotryk, hvis kunden i 
stedet vil have et stort oplag. han peger på, at 
en af grundene til den umiddelbare vækst, som 
markedet for digitale etiketter har gennemgået, 
er, at digitale etiketter kan produceres i et hvil-
ket som helst oplag med kort varsel. 

– Det handler i virkeligheden om, at digitaltryk 
er mere fleksibelt, siger han. 

Flexo under belejring?
I den anden lejr finder vi producenterne af 
flexotrykmaskiner. Man skulle tro, at pIrA’s 
rapport var rystende læsning her. Men MpS, 
der er en multinational producent af flexotryk-
maskiner til fremstilling af etiketter, ryster 
ikke på hånden. MpS’s danske repræsentant, 
thomas Dahlen, mener især, at prisen her har 
noget at skulle have sagt. I store oplag vil det 
nemlig stadig være væsentligt dyrere at vælge 
digitaltryk, primært på grund af de høje priser 
på blæk og toner. før priserne på materialer 
på toner og blæk til de digitale trykmaskiner 
falder, ser han ikke digitaltryk som en trussel 
for flexotryk.

– Som det ser ud i dag, skal priserne ned med 25 
pct. priserne er så vigtige, at de skal ned, siger 
han. 

han tror heller ikke, at digitaltryk vil undermi-
nere flexotryk. han tror mere på et fredeligt 
parløb imellem de to tryktyper, fordi han 
mener, at de to tryktyper tilbyder forskellige 
produkter. 

»Det handler i 
virkeligheden 
om, at digital-
tryk er mere 
fleksibelt«
FILIp WeymaNS, 
UDVIKLINGSCHEF I xEIKON
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en meDicinProDucent ringer op til det århusianske etiket-
trykkeri flexiket for at bestille nogle etiketter til sine medicin-
flasker. Kunden skal kun bruge etiketterne i forbindelse med 
en udstilling og har ikke brug for mere end ti styk af i alt 48 
forskellige slags. 

Det lyder som det glade vanvid at starte en professionel tryk-
maskine for sølle ti eksemplarer af en etiket. Ved den mest 
almindelige trykmetode, flexografi, ville der gå langt flere end 
ti etiketter til spilde bare ved at starte trykmaskinen og få den 
indstillet korrekt, for slet ikke at tale om det store forarbejde 
med at fremstille klichéer. hvis man skulle lave 48 forskellige 
etiketter med flexografi, skulle man også lave 48 forskellige 
klichéer. Alligevel accepterer flexiket ordren og trykker etiket-
terne til kundens tilfredshed. 

Det kan flexiket gøre, fordi trykkeriet har en digital trykmaski-
ne i arsenalet, og med den kan operatøren fodre sin computer 
med de filer, der beskriver etiketterne, og ud kommer nøjagtig 
ti etiketter i den ønskede størrelse, farve og layout - uden at 
fremstille klichéer, og uden at nogen etiketter går til spilde ved 
finindstilling af trykmaskinen.

en ny satsning
Da årtusindeskiftet stod for døren, var digitaltryk af selvklæ-
bende etiketter stadig en meget ny måde at fremstille etiketter 
på. Det århusianske etikettrykkeri flexiket vovede pelsen og 
satsede i 1999 på den nye teknologi og købte en digital tryk-
maskine. Dermed blev flexiket også det ene af dengang kun to 
etikettrykkerier i Danmark, der kunne tilbyde digitalt trykte 
etiketter. 

Dengang som i dag hørte flexiket kundernes behov for etiketter 
i mindre oplag, og det inspirerede firmaet til at se nærmere på 
den digitale trykmetode.

– Vi har mange forespørgsler fra kunder om lidt mindre oplag 
med stadig flere varianter. Men det betød jo, at prisen blev 
klart højere, fordi man skulle starte op hver gang, siger henrik 

– Jeg tror, at digitaltryk og flexotryk kommer til at leve side 
om side. Det ene kommer ikke til at udelukke det andet, siger 
han. 

Den tredje vej
hos den danske trykmaskinfabrik Nilpeter tror de på, at 
flexotryk og digitaltryk kan supplere hinanden og skabe en 
synergi i stedet. firmaet har udviklet et digitalt trykmodul, 
der kan bygges ind i firmaets flexotrykmaskiner. 

Ved at bygge de to maskiner sammen får man altså en tryk-
maskine, der både kan trykke rent digitalt og rent flexotryk 
eller endda en kombination af de to. Det eneste problem med 
denne kombinationsløsning er, at hvis man vil trykke en serie 
etiketter, hvor både flexotryk og digitaltryk indgår, vil man 
stadig være nødt til at fremstille klichéer til flexotrykdelen. 
Alligevel er chefen for Nilpeters salgsafdeling skråsikker, når 
han skal spå om fremtiden for digitaltryk i etiketbranchen.

– Vi mener, at fremtiden for digitaltryk ligger i kombinati-
onsløsninger, siger Jakob landberg, der er salgs- og marke-
tingdirektør i Nilpeter.

han anerkender tendensen til, at digitaltryk har stjålet mar-
kedsandele fra flexotryk, men han er skeptisk over for pIrA’s 
spådom om, at digitaltryk vil vokse fra flexotryk i år 2013.

– Jeg tror, der vil være en vækst inden for digitaltryk, men det 
vil vare en årrække, før der produceres mere ved digitaltryk 
end ved flexotryk. Jeg tror simpelthen ikke, at trykkerne kan 
skaffe sig af med flexotrykmaskinerne så hurtigt, siger han. 

legekammerater
I starten skulede mange i etiketindustrien til digitaltryk, 
men efterhånden har trykmetoden vokset sig så stor, at alle i 
etiketindustrien må forholde sig til den. Noget tyder da også 
på, at digitaltryk ikke nødvendigvis er sat i verden for at gøre 
det af med flexotryk. Måske kan de to trykformer i stedet 
blive ganske gode legekammerater.

Kilde:
tallene henviser til pIrA Internationals tal for det globale marked for etiketpro-
duktion.
pIrA er en verdensomspændende myndighed inden for emballage, tryk -og 
papirindustrien. pIrA udgiver mere end 50 markeds- og teknologiske rapporter 
hver år. Kontakt Stephen hill på tlf. +44 0 1372 802 113 eller stephen.hill@pira.
international.com

LABELS
tekst: DaNIeL RaSmuSSeN (dr@ga.dk) foto: iStOcK

DIGItAl-
tryK 
- den tredje 
søjle i flexiket
århusianske flexiket ser ikke digitaltryk 
som det nye etiket-eldorado, men som 
et supplement til etikettrykkeriets andre 
trykformer.
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hansen, der er administrerende direktør 
i flexiket.

Da flexiket indkøbte trykmaskinen, havde 
teknologien allerede været kendt i nogle 
år, men ifølge henrik hansen havde den 
digitale trykteknologi og markedet for 
etiketter ikke været klar før da, selv om 
fordelene ved den nye teknologi længe 
havde været tydelige.

– At vi ikke gik ind i det før da skyldes, 
at vi ikke mente, tiden var moden til det. 
for os var det den helt rigtige beslutning, 
for vi fik hurtigt gang i det, siger han.
Siden dengang er den digitale del af flexi-
kets produktion steget, og i dag råder 

virksomheden over to digitale trykma-
skiner. etiketfabrikkens direktør anslår, 
at digitaltryk i dag er grundlaget for 
omkring ti pct. af flexikets omsætning. 

trykkeriets tre ben
Digitaltryk er imidlertid kun en af tre 
muligheder, som flexiket kan tilbyde, når 
en kunde henvender sig med et trykpro-
jekt. Ud over digitaltryk, som er en fordel 
især ved små oplag, fordi det er så nemt 
at gå til, ligger flexiket også inde med de 
mere gængse flexotrykmaskiner. 

flexografisk tryk er motorvejen i eti-
ketverdenen, og når først klichéerne er 
fremstillet og farverne indstillet, så 

LABELS
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en flexiket-medarbejder fylder en serigrafitrykmaskine med tryksværte. Den slidstærke tryksværte er lige så tyk som maling.

»Vi har mange fore-
spørgsler fra kunder om 
lidt mindre oplag med 
stadig flere varianter. 
Men det betød jo, at 
prisen blev klart højere, 
fordi man skulle starte 
op hver gang«
heNRIK haNSeN, ADM. DIREKTØR I FLExIKET
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kan flexografimaskinerne trykke pallevis 
af farverige etiketter i høj kvalitet både 
hurtigt og billigt. De fleste af de penge, 
som flexiket omsætter for hvert år, kom-
mer da også stadig fra flexografisk tryk, 
der også er den dominerende trykform på 
markedet. 

et andet alternativ til digitaltryk hos 
flexiket er serigrafi, en trykform der eg-
ner sig godt til at fremstille etiketter, der 
skal overleve i et barsk miljø. trykproces-
sen er dog mere langsommelig.

tilsammen udgør de tre trykmetoder den 
værktøjskasse, som flexiket har til rådig-
hed, når kunden ringer. Det at have tre 
trykmetoder at trække på giver flexiket 
en bedre mulighed for at vælge det værk-
tøj, der passer bedst til situationen.

– Det gør det lettere at vælge den rigtige 
tekniske og økonomiske løsning, siger 
henrik hansen.

Det er også til kundens fordel, at flexiket 
har flere strenge at spille på. 

– Det er one stop shopping angående 
trykmetoder. hos os kan de få den bedste 
løsning med den trykmetode, der passer 
bedst. Andre leverandører tilbyder måske 
ikke den bedste løsning, fordi de ikke 
tilbyder den bedste trykmetode, siger 
flexikets administrerende direktør.

Digitalt derudaf
Ser man på statistikker og tal, er der 
ingen tvivl om, at vinden er vendt fra, 
at det i mange år var flexotryk, der var 
det store vækstområde, til at det i dag er 
markedet for digitaltryk, der vokser. Ved 
efteråret 2009’s europæiske etiketmesse 
i Bruxelles blev digitaltryk udråbt til at 
være et af branchens vigtigste vækst-
områder. Samtidig var maskinleveran-
dørernes udstillinger af digitale trykma-
skiner blandt dem, der løb med meget af 
opmærksomheden. Intertech pIrA spår 
også, at digitaltryk vil have en større 
markedsandel end flexotryk i år 2013.

på administrationsgangen i flexiket tror 
henrik hansen ikke helt på profetien 
fra pIrA. han er enig i, at digitaltryk 

sandsynligvis vil vokse i de kommende år, 
men han tror ikke på, at digitaltryk spiser 
flexotryk ud af huset. Derfor er strategien 
på etiketfabrikken i risskov heller ikke at 
satse hele butikken på digitaltryk. 

– Vi vil fortsat satse på de tre trykprin-
cipper, men vi tror også på, at digitaltryk 
er i vækst. Vi vil holde øjne og ører åbne. 
Jeg kunne sagtens forestille mig, at den 
næste maskine, vi skal have, skal være 
inden for digitaltryk, siger han. 

Digitalt står ikke alene
flexiket i århus var blandt dem, der gik 
forrest, da digitaltryk var helt nyt for ti 
år siden. Digitaltryk er nu en anerkendt 
trykform, og de fleste tror på, at digitalt 
tryk vil fylde mere i fremtiden. flexiket i 
århus tror alligevel på, at digitaltryk ikke 
kan stå alene, men at trykformen gør sig 
bedst i selskab med de gamle kendinge 
flexotryk og serigrafi.

– Der vil altid være plads til serigrafi og 
flexotryk, siger henrik hansen.
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Samlehæftning:
6 stationer + omslagspålægger
med samtidig rilning.
2 eller 4 øjeklammer.
Lægfals.

Falsning:
Portfals.
Parallel op til 9 fløje.
Småfals ned til 18 x 50 mm.

Spiral og Wireindbinding:
Kalendere med ophæng.
Manualer m.m.
Ibico plastrygge.
Løsblade indsvejst i Ibicoomslag.

Optagning:
Kalenderoptagning maskinelt
op til 50 x 70 cm.
Vi har også stor kapacitet i optagning af
løsblade, katalogarbejde og formularsæt.
Også optagning af sæt med hjørneklamme.

Udstansning:
Udstansning af faner og europahuller m.m.

Skæring:
Alt skærearbejde udføres på nyeste skæreanlæg.

Bundtning:
Aftælling og bundtning med foliestrimmel.

Litterbuen 14B . 2740 Skovlunde

Telefon: 35 81 32 51
Telefax: 35 82 22 02

flexiket vandt årets fINAt pris 
for bedste flexotryk. her ses adm. 
direktør henrik hansen (tv) med 
produktionschef Bjarne Svensson.


