
Van 24 tot en met 27 
september 2019 zijn 
Heidelberg en Gallus 
vanzelfsprekend aan- 
wezig op Labelexpo 
Europe in Brussel.  
U vindt ons in hal 5 

LABELEXPO:
WELKOM!

VIER KEER PER  
DAG LIVE DEMON- 
STRATIESOP ALLE
PERSEN!
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Tijdens Labelexpo lanceert Gallus de

digital printbar, een verplaatsbare inkjet

unit (430 mm breed) die speciaal is

ontworpen voor toepassing van perfect

dekkende witte inkt. De opaciteit kan

concurreren met die van conventionele

zeefdruk. Een groot voordeel van deze

technologie is de indrukwekkende flexi-

biliteit, bijvoorbeeld voor taalwissels. 

Ook de rotatieve quick-change stans-
unit van Gallus beleeft zijn première

tijdens Labelexpo. Stansformaten wijzigen

in minder dan een minuut: spectaculair!

Kom dat zien tijdens een van de live

demonstraties op de Gallus Labelmaster

Advanced. 

Een overzicht van de producten en sys-

temen die te zien zijn op de stand van 

Heidelberg en Gallus:

•  Gallus Rotascreen (Screeny)

•  Heidelberg Phoenix UV LED belichter

•  Heidelberg Sheetfed Label Production

•  Heidelberg & Gallus Lifecycle Services
•  Heidelberg Prinect workflow/CERM

Vier keer per dag zijn er live demonstraties 

op alle persen:

Gallus Labelmaster en Gallus 
Labelmaster Advanced met

-  rotatieve quick-change stansunit

-  digital printbar 

-  multilayer label production

-  LED droging

-  nieuwe matrix rewinder

Gallus Labelfire, nu ook beschikbaar als 

4-kleuren (CMYK) met optioneel digital

white en uitgebreide inline functionalitei-

ten, zoals Screeny, Digital Embellishment

Unit, full variable data printing.

De Gallus-filosofie ‘van printbestand tot 

afgewerkt, gestanst label in één enkele 

doorgang’ is zonder meer ook van  

toe passing op de Gallus Smartfire.  

Deze inkjet-labelpers, uitgerust met  

een 4c-printkop (CMYK), maakt het  

produceren van ultrakorte runs mogelijk.
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KODAK FLEXCEL
Tijdens Labelexpo toont Kodak in hal 4 

onder meer het Flexcel NX-systeem, 
een hoogtechnologische oplossing voor 

het vervaardigen van flexoplaten. Het gaat 

om een compleet aanbod want Kodak 

verkoopt zowel de belichtingsapparatuur 

als de polymeerplaten. 

Nieuw in de Kodak Flexcel familie is  

de Flexcel NX Ultra, de eerste water-

uitwasbare flexoplaat – het resultaat  

van jarenlange research – die consistent 

en goed presteert. Ideaal voor hoog-

volume productie-omgevingen. Voordelen: 

Ultra snel, Ultra clean en Ultra efficiënt.
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Data
Dinsdag 24 tot en met vrijdag 
27 september

Toegangsdagen en –tijden
Dinsdag 24 september:  
9.30 – 17.30 uur
Woensdag 25 september:   
9.30 – 17.30 uur
Donderdag 26 september: 
9.30 – 17.30 uur
Vrijdag 27 september:  
9.30 – 16.00 uur

Tot 14 september 18.00 uur  
kunt u toegangsbewijzen kopen 
met ‘early bird’ korting via  
www.labelexpo-europe.com

Locatie
Brussels Expo, Belgiëplein 1, 
1020 Brussel

POLAR
Polar heeft op Labelexpo een eigen 

stand in hal 6. Getoond worden de 

DC-M stansmachine met manueel

laden, een Polar 92 snijmachine en

de Digicut Plus lasercutter.

GALLUS BOOTH PARTY:  
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 
VAN 17.30 – 21.00 UUR

U VINDT ONZE  
COLLEGA’S OOK OP 
DE STANDS VAN ONZE 
ANDERE PARTNERS: 
KODAK EN POLAR.




