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iFlex is the narrow-web label press conceived to revolutionize the concept of 
flexo print, thanks to its innovative and exclusive features designed to enable 
the best printing performance through user-friendly and quick operations. 
It is a real game-changer with no match on the market, able to support any 
label converter who needs to produce in one pass all type of labels 
with fast return of investment. 

Its functional design and the extreme accessibility of all units make iFlex the 
most compact flexo press on the market, easy to operate and easy to maintain. 

OMET strong reputation, based on 50 years’ experience, together with the 
“Made in Italy”  manufacturing quality add even more value to this machine, 
making it the best value-for-money solution.M

aszynę bez problemu obsłużą 
nawet początkujący operato-
rzy. Wyposażona jest w system 
kamer wizyjnych na każdym ze-

spole drukującym oraz na wykrojniku. 
Kamery te wraz z systemem laserów 
ułatwiają wstępne pozycjonowanie cylin-
drów drukujących, co znacznie przyspie-
sza ustawianie maszyny (w ciągu minu-
ty możemy ustawić 8 zespołów druku-
jących) i ponowne jej uruchomienie po 
zmianie pracy. Maszyna iFlex ma krótki 
przebieg wstęgi pomiędzy zespołami 
drukującymi, co gwarantuje oszczęd-
ność podłoża w fazie rozruchu. Dla 
przykładu maszynę 8-kolorową ope-
rator jest w stanie ustawić na około 
18 m.b. podłoża. iFlex ma wszystkie 
cylindry dociskowe napędzane z jedne-
go wału głównego (napęd realizowany 
jest poprzez przekładnie stożkowe), 
co gwarantuje jakość druku i znikomą 
ilość odpadów. W maszynie można za-
stosować cylindry drukujące o obwodzie 
5,5–18 cali, co pozwala na obniżenie 
wydatków na produkcję płyt fotopolime-
rowych przy mniejszych obwodach cylin-

Wszechstronny iFlex – 
najlepszy na start!

Maszyna do druku etykiet iFlex jest prosta w obsłudze i szybka 
w przezbrojeniu. Charakteryzuje się wieloma innowacjami, które 
mają na celu uproszczenie pracy drukarza i osiągnięcie jak naj-
wyższej jakości bez zbędnego wysiłku. 

drów formowych. Maszyna IFlex może 
drukować również na bardzo cienkich 
podłożach. Podczas testów w fabryce 
z klientami z Polski zaprezentowano 
druk na bardzo cienkiej, 12-mikronowej 
folii. Zarówno jakość pasowania regi-
stra, jak i prędkość produkcyjna były 
wysokie i w pełni zadowoliły potencjal-
nych kontrahentów. Warto podkreślić, 
iż maszyna ta ma solidną konstrukcję 
i jest bardzo cicha podczas pracy. Prze-
znaczona jest do intensywnych cykli 
produkcyjnych o wysokiej wydajności, 
ale nie tylko. Dzięki uniwersalnej kon-
strukcji można na niej drukować krótkie 
i średnie nakłady. Jest idealną maszyną 
na start dla drukarń rozpoczynających 
produkcję etykiet z roli na rolę również 
o niższych możliwościach budżetowych. 

Maszyna iFlex może być wyposażona 
w trzy systemy suszenia: UV, UV LED 
lub hot air (suszenie gorącym powie-
trzem). Do suszenia farb wodnych, 
które przeżywają obecnie renesans 
w związku z nowymi regulacjami w Unii 
Europejskiej dotyczącymi niskiej migra-
cji farb, ma zastosowanie właśnie sys-

tem hot air. Warto również podkreślić, 
że maszyna iFlex doskonale nadaje się 
do druku etykiet wysokoprzetworzonych 
i uszlachetnionych, dzięki zastosowaniu 
systemów złocenia na zimno – cold foil, 
złocenia na gorąco – hot foil, tłoczenia – 
embossing; do druku etykiet wielo-
warstwowych – peel and seal, oraz do 
druku od strony kleju – delam–relam. 
Na maszynie możemy również zastoso-
wać zespół sitodrukowy. Tak elastyczna 
konstrukcja pozwala na druk wszelkich 
etykiet dla takich gałęzi przemysłu, jak 
alkohole, farmacja, żywność i napoje 
czy chemia gospodarcza i kosmetyki. 

Różnorodność podłoży, na których 
drukuje maszyna, jest imponująca – 
począwszy od materiałów samoprzy-
lepnych, poprzez etykiety klejone na 
mokro czy etykiety owijkowe po etykiety 
termokurczliwe. 

Maszyna iFlex wybierana jest często 
przez drukarnie na całym świecie ze 
względu na swoją uniwersalną kon-
strukcję i bardzo atrakcyjną cenę.
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