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Label Day w Wiesloch-Walldorf

W dniu 23 września w Print Media Cen-
ter w zakładach produkcyjnych w Wie-
sloch-Walldorf Heidelberg organizuje 
dzień otwarty pod nazwą Label Day. 
Jest to już kolejna impreza poświęcona 
produkcji etykiet z wykorzystaniem ma-
szyn arkuszowych. Goście będą mogli 
wziąć udział w szeregu prezentacji na 
żywo naszych najnowszych maszyn 
arkuszowych skonfigurowanych pod 
kątem produkcji etykiet. Organizacja 
dnia otwartego pozwala na swobodny 
dostęp do maszyn pomiędzy prezenta-
cjami i daje możliwość porozmawiania 
ze specjalistami na temat szczegółów 
procesów technologicznych, rozbudowy 
modeli biznesowych, a także konfron-
tację swojej wiedzy i doświadczenia 
z przedstawianymi nowymi rozwiązania-
mi, aplikacjami i trendami. Dzień wcześ- 
niej Heidelberg tradycyjnie zaprasza 
wszystkich uczestników na wieczorne 
spotkanie w restauracji Kulturbrauerei 
w Heidelbergu.

Heidelberg Label Week 2019
Jeden tydzień, dwie lokalizacje, jeden temat

Po upalnym lecie, podobnie jak w latach ubiegłych, Heidelberg zaprasza na dwa wydarzenia poświę-
cone tematyce etykiet. Przez siedem dni w dwóch wyjątkowych miejscach – na targach Labelexpo 
w Brukseli oraz w Print Media Center w Wiesloch-Walldorf – można będzie uczestniczyć w prezen-
tacjach na żywo najnowszych rozwiązań wykorzystujących do produkcji etykiet maszyny arkuszowe 
Speedmaster i maszyny wąskowstęgowe Gallus. 

Co będzie można zobaczyć podczas 
dnia otwartego Label Day? W Print Me-
dia Center w hali 6 przygotowane będą 
pokazy związane z produkcją etykiet 
IML. Swoją światową premierę będzie 
miała maszyna Heidelberg Speed- 
master XL 106-8+L LED UV z nowym 
zespołem FoilStar oraz odwijakiem 
CutStar do druku etykiet IML i zasto-
sowaniem złocenia na zimno. Drugą 
prezentowaną maszyną przeznaczoną 
do produkcji etykiet IML (bez złocenia) 

będzie Heidelberg Speedmaster XL 
106-8+LYYY z CutStarem. Uzupeł-
nieniem tych pokazów będzie proces 
sztancowania gotowych wydrukowa-
nych etykiet IML ze złoceniem na 
maszynie Speedmaster XL 106-DD 
oraz oddzielanie użytków na maszynie 
Kawahara Blanking Separator TXR 
1100.

W Print Media Center Packaging 
w hali 11 zainteresowani będą mogli 
obejrzeć procesy wytwarzania etykiet 
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do klejenia na mokro z wykorzysta-
niem maszyn drukujących Heidelberg 
Speedmaster XL 75 -8 -LYYL Anico -
lor oraz Heidelberg Speedmaster XL 
106-8-P+LYYL z zespołem do złocenia 
na zimno FoilStar. Dodatkowo zapre-
zentowany zostanie system do kontroli 
wysoko uszlachetnionych druków Diana 
Eye (aplikacje hologramów, złoceń, 
lakierowania, tłoczenia) oraz sztanca 
Easymatrix 106 FC z możliwością zło-
cenia na gorąco inline.

Heidelberg/Gallus  
na Labelexpo Europe
W dniach 24–27 września podczas ko-
lejnej edycji targów Labelexpo Europe 
na stoisku Heidelberg/Gallus (hala 5, 
B28/C31) Gallus po raz kolejny zapre-
zentuje maszyny wąskowstęgowe do 
druku etykiet, wyposażonych w funkcje, 
które pozwalają na zwiększenie wydaj-
ności produkcji etykiet przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakości oraz 
stabilności produkcji przy wykorzysta-
niu różnych technik drukarskich i uszla-
chetnianiu cyfrowym. 

Co pokażemy podczas Labelexpo 
Europe 2019? Oczywiście nie zabrak-
nie Gallusa Labelmaster/Advanced 
z nowym zespołem do wykrawania 
rotacyjnego Die-Cut Unit Quick. Jest 
to rozwiązanie, które wspomaga bar-
dzo szybką zmianę formatu w czasie 
poniżej jednej minuty. Drugą nowością 
będzie zainstalowana na maszynie 
Gallus Labelmaster cyfrowa jednostka 
wdrukowująca Digital Printbar (inkjet), 
która zaprojektowana została specjal-
nie z myślą o nadrukowywaniu bieli 
kryjącej. Głowica cyfrowa ma możliwość 
zastosowania w maszynach Gallus 
Labelmaster, Gallus Labelfire i Gallus 
RCS 430.

Kolejna prezentacja będzie dotyczyła 
rozszerzonych funkcjonalności inline 
przy wykorzystaniu maszyny Gallus 
Labelfire ze zintegrowanym zespołem 
cyfrowego uszlachetniania, w połą-
czeniu z opcją wdrukowywania danych 
zmiennych. Ponadto Gallus zaprezentu-
je nowe farby Heidelberg Saphira o ni-
skiej migracji do zastosowań w druku 
opakowań spożywczych. 

Uzupełnieniem będzie cyfrowy sys-
tem druku cyfrowego Gallus Smartfire 
przeznaczony dla bardzo krótkich nakła-
dów i prostszych prac. 

Wieczorem 26 września tradycyjnie 
już wszyscy goście mogą wziąć udział 
w Gallus Swiss Night na stoisku Gallusa.

Wizyta w Parlamencie Europejskim

Wziąwszy pod uwagę pobyt wielu poli-
grafów w Brukseli na targach Labelexpo, 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 
wyszło z inicjatywą spotkania z posłanką 
do Parlamentu Europejskiego, Andżeliką 

Możdżanowską, połączone ze zwiedza-
niem siedziby władzy ustawodawczej 
Unii. Ważne byłoby, aby reprezentacja 
interesów polskich poligrafów i konwer-
terów zaistniała na poziomie władz Unii 
Europejskiej. Heidelberg, od lat wspie-
rający wysiłki Bractwa na rzecz naszej 
branży, zachęca do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu. Spotkanie najpraw-
dopodobniej odbędzie się w dniu 25 lub 
26 września.

Odwiedź nas na 
www.heidelberg.com/pl

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
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