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Etiket başına en düşük maliyet
Rekabetçi mürekkep fiyatları ve 
Prinect'in verimli renk yönetimi 

ile birlikte maksimum üretkenlik, 
matbaacının mükemmel bir fiyat / 

performans oranında etiket üretmesini 
sağlar.

Kalite
70 metre / dakika'da mevcut olan 
en iyi 1200 × 1200 dpi (gerçek) 

çözünürlük ve kamera tabanlı kalite 
güvencesi, mükemmel baskı kalitesini 

garanti eder. Tek Renk Sabitleme 
işlemi, ekstra ince çizgiler ve çok 
küçük yazı tiplerinde bile keskin 

baskı sonuçları sağlar. 7 renkli baskı 
birimi, PANTONE® PLUS renklerinin% 
94'üne * kadar simülasyon yapabilir. 
Makinenin tüm üretim ömrü boyunca 
sabit renk kararlılığı, tekrarlanan baskı 
işleri için kesin yeniden üretilebilirliği 

garanti eder.

Kolay kullanım
Her şey için tek bir kontrol paneli. 
Gallus Labelfire'ın entegre register 
kontrolü ve İnsan Makine Arayüzü 
(HMI), basit ve sezgisel kullanım 

anlamına gelir. Geleneksel modüller, 
dijital baskı ünitesi ile aynı işletim 
mantığıyla kontrol edilir. Ek olarak, 

kamera tabanlı kalite izleme ve 
püskürtme ucu hata tespiti ve telafisi, 
en yüksek mürekkep püskürtmeli baskı 

kalitesini garanti eder.

Kapsamlı sorunsuz paket
Gallus Labelfire ile kapsamlı hizmet 

sunuyoruz. Bu makinenin satın 
alınmasıyla, değiştirilecek tüm 

parçaların değişimi, işçilik ve 7/24 
yardım masasına erişim dahil olmak 

üzere, ilk çalıştırma yılındaki tüm 
bakım işleri fiyata dahildir. İlgili 

hizmet paketleri, sonraki yıllar için her 
kullanım şekli için mevcuttur.

Diamond Core, her Labelfire'ın kalbidir. Bu, UV inkjet işlemi kullanarak 1200 x 1200 dpi doğal 
çözünürlükle baskı gerçekleştiren dijital baskı birimini ifade eder. Bu baskı ünitesi 4 veya 7 renkli 
Diamond Core olarak mevcuttur ve isteğe bağlı olarak dijital beyaz renk için bir baskı kafası sırası 
ile donatılabilir. Bu, şeffaf malzemelerde bile mükemmel baskı sonuçlarını mümkün kılar. Şekilli 

kesim ünitesi ile veya olmadan 70 metre / dakikaya kadar üretim hızına ulaşılabilir.

* ΔE00 ≤ 3

2



Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

D1

D2

D3

D4

* opsiyonel 
ekipmanlar içerir

Yeni 4 renkli doğrudan 
dijital bobinden bobine 
mürekkep püskürtmeli 
baskı sistemi Entegre inline sonlandırma 

modüllerine sahip 4 renkli mürekkep 
püskürtmeli baskı sistemi *

Yeni 7 renkli doğrudan 
dijital bobinden bobine 
mürekkep püskürtmeli 
baskı sistemi

Entegre inline sonlandırma 
modüllerine sahip 7 renkli mürekkep 
püskürtmeli baskı sistemi *
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1200 x 1200 dpi

Bobinden bobine 
4 renk UV inkjet 

baskı

Opsiyonel olarak 
dijital beyaz 
mevcuttur

Keskin baskı 
sonuçları için Tek 
Renk Sabitleme

Görüntüleme 
sistemi HMI: 

Baskı ve register 
kontrolü
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Gallus Labelfire D1
Endüstriyel ölçekte dijital baskı

• 4 renkli doğrudan dijital bobinden bobine mürekkep püskürtmeli 
baskı (CMYK) artı opsiyonel dijital beyaz

• 1200 x 1200 dpi ile en iyi baskı kalitesi, 2400 x 2400 dpi optik 
çözünürlük

• Keskin baskı sonuçları için Tek Renk Sabitleme
• Görüntüleme sistemi HMI (baskı ve register kontrolü)
• Hızlı ve kararlı: 70 metre / dakikaya kadar üretim hızı *
• Opsiyonel: Yüksek opaklığa sahip dijital beyaz

Sağlam güvenilirlik
Diamond Core Serisinin en temel üyesi olan Labelfire D1 4 
renkli makine, tamamen dijital baskıdaki ana görevlerine 
odaklanır. 1200 dpi'da sürekli yüksek kalite ile endüstriyel 
ölçekte sağlam ve uzun ömürlü bobinden bobine baskı. 
Labelfire D1'de opsiyonel olarak dijital beyaz olarak da 
mevcuttur.

4 renkli baskıda şişme olmadan yüzde 
sıfıra kadar degradeler ve küçük yazı tipleri.

* Dijital beyaz ile baskı hızı: 47 metre / dakika, 70 metre / dakika hız modu sınırlamalara yol açabilir 
(renk gamı, baskı malzemesi çeşitliliği, iVDP, şekilli kesimin tekrar uzunluğu)

Dijital beyaz kullanımı, şeffaf malzemeler üzerinde parlak 
renk üretimi sağlar.

Tek Renk Sabitleme, nesnelerin net bir 
şekilde yeniden üretilmesini sağlar.
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1200 x 1200 dpi

Opsiyonel olarak 
dijital beyaz 
mevcuttur

Keskin baskı 
sonuçları için Tek 
Renk Sabitleme

Görüntüleme 
sistemi HMI: 

Baskı ve register 
kontrolü

Bobinden bobine 
7 renk UV inkjet 

baskı
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Gallus Labelfire D2

Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

7 renkli baskı, renklendirmedeki insan teni tonlarını 
ve ince gölgeleri mükemmel şekilde vurgular.

En iyi baskı kalitesi - mükemmel fiyat / performans oranı

• 7 renkli doğrudan dijital bobinden bobine mürekkep püskürtmeli baskı 
(CMYK OGV) artı opsiyonel dijital beyaz

• Simüle edilmiş PANTONE® PLUS renk skalasının% 94'üne * kadarını 
kapsar

• 1200 x 1200 dpi ile en iyi baskı kalitesi, 2400 x 2400 dpi optik 
çözünürlük

• Görüntüleme sistemi HMI (baskı ve register kontrolü)
• Hızlı ve kararlı: 70 metre / dakikaya kadar üretim hızı **
• Opsiyonel: Yüksek opaklığa sahip dijital beyaz

Mükemmel baskı sonuçları
Gallus Labelfire D2, 7 renkli bobinden bobine baskı sistemi ile 
neredeyse tüm renk spektrumunu en iyi baskı kalitesiyle kapsar. 
Bu, çok çeşitli üretim seçenekleri ile sonuçlanır.

* ΔE00 ≤ 3; ** Dijital beyaz ile baskı hızı: 47 metre / dakika, 70 metre / dakika hız modu sınırlamalara yol 
açabilir (renk gamı, baskı malzemesi çeşitliliği, iVDP, şekilli kesimin tekrar uzunluğu)
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4 renk UV inkjet 
baskı

Inline üretim 
sayesinde artan 

esneklik

Opsiyonel lak 
ve laminasyon 

modülü

Opsiyonel çift 
geri sarıcı

Flekso baskı 
ünitesi

Mükemmel parlaklık için laminasyon ünitesi, lak akış yolu ve ilave korona içeren Gallus Labelfire D3 *.  

Şekilli kesim 
ünitesi

* contains optional  equipment

1200 x 1200 dpi

Keskin baskı 
sonuçları için Tek 
Renk Sabitleme

8



Gallus Labelfire D3

Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Yarı-rotatif şekilli kesim ünitesiEkstra renkler ve lak için flekso baskı ünitesi

Tek geçişte baskı, inline sonlandırma, süsleme ve şekilli kesim

• 4 renkli doğrudan dijital bobinden bobine mürekkep püskürtmeli 
baskı (CMYK) artı opsiyonel dijital beyaz

• 1200 x 1200 dpi ile en iyi baskı kalitesi, 2400 x 2400 dpi optik 
çözünürlük

• Keskin baskı sonuçları için Tek Renk Sabitleme
• Görüntüleme sistemi HMI (baskı ve register kontrolü)
• Hızlı ve kararlı: 70 metre / dakikaya kadar üretim hızı *
• Opsiyonel: Yüksek opaklığa sahip dijital beyaz
• Inline işlemler: Tek geçişte tam baskı, süsleme ve şekilli kesim

Optimize edilmiş üretkenlik
Yalnızca etiketleri basmakla kalmayıp, aynı zamanda bunları 
hemen bitirme ve şekilli kesim yeteneği, zamandan ve 
maliyetlerden tasarruf sağlar ve ayrıca üretkenliği önemli ölçüde 
artırır.

Mükemmel parlaklık için laminasyon ünitesi, lak akış yolu ve ilave korona içeren Gallus Labelfire D3 *.  

* Dijital beyaz ile baskı hızı: 47 metre / dakika, 70 metre / dakika hız modu sınırlamalara yol 
açabilir (renk gamı, baskı malzemesi çeşitliliği, iVDP, şekilli kesimin tekrar uzunluğu)
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Opsiyonel soğuk 
folyo ünitesi

Flekso baskı 
ünitesi

Opsiyonel çift 
geri sarıcı

Inline üretim 
sayesinde artan 

esneklik

Şekilli kesim 
ünitesi

7 renk UV inkjet 
baskı

Entegre soğuk folyo ünitesi ile Gallus Labelfire D4*   * contains optional  equipment

1200 x 1200 dpi

Keskin baskı 
sonuçları için Tek 
Renk Sabitleme
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Gallus Labelfire D4

Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Tek geçişte en iyi baskı kalitesi ve inline sonlandırma

• 7 renkli doğrudan dijital bobinden bobine mürekkep püskürtmeli 
baskı (CMYK OGV) artı opsiyonel dijital beyaz

• Simüle edilmiş PANTONE® PLUS renk skalasının% 94'üne * 
kadarını kapsar

• 1200 x 1200 dpi ile en iyi baskı kalitesi, 2400 x 2400 dpi optik 
çözünürlük

• Görüntüleme sistemi HMI (baskı ve register kontrolü)
• Hızlı ve kararlı: 70 metre / dakikaya kadar üretim hızı **
• Opsiyonel: Yüksek opaklığa sahip dijital beyaz
• Inline işlemler: Tek geçişte tam baskı, süsleme ve şekilli kesim

Maksimum parlaklık
7 renkli mürekkep püskürtmeli sistem ve inline üretimin 
birleşimi, Gallus Labelfire D4'ü Diamond Core Serisinin çok 
yönlü sistemi haline getirir. Mükemmel düşük maliyet oranı 
ile en yüksek gereksinimleri ve ürünleri bile en uygun şekilde 
karşılar.

* ΔE00 ≤ 3; ** Dijital beyaz ile baskı hızı: 47 metre / dakika, 70 metre / dakika hız modu sınırlamalara yol açabilir 
(renk gamı, baskı malzemesi çeşitliliği, iVDP, şekilli kesimin tekrar uzunluğu)

Soğuk yaldız uygulamaları veya llak efektleri gibi süslemeler, genellikle şarap ve alkollü içecek etiketlerinde ve ayrıca vücut bakım 
ürünlerinde kullanılır. Gallus Labelfire D3 ve D4 burada çok çeşitli uygulama seçenekleri sunar.

Entegre soğuk folyo ünitesi ile Gallus Labelfire D4*   11



Düşük maliyetlerle 
en yüksek verimlilik

Diamond Core bunu sağlar
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Baskı fonksiyonları 
Dijital teknoloji ve Prinect yazılımının birleşimi, etiket baskısı için 
değişken verilerin işlenmesini ve çeşitlendirmeyi basitleştirir. Ek 
olarak, siparişle ilgili sabit maliyetlerin yanı sıra çeşitlendirme ve 
özelleştirme maliyetleri azaltılabilir. Sonuç, küçük ve orta tirajlı 
baskı işlemlerinin uygun maliyetli üretiminin yanı sıra müşteri için 
önemli ölçüde azaltılmış birim fiyatlarıdır. 
 

Gallus Labelfire D3 ve D4'ün geleneksel baskı işlevleri, süsleme 
ve inline ileri işlemlerde ilave seçenekler sunar. Bu, örneğin 
laklamayı, laminasyonu ve şekilli kesimi içerir. Adil, tüketime 
dayalı bir iş modeli, mürekkepler ve servis için pazar odaklı 
fiyatlar sunar, böylece cazip marjlar ve rekabet avantajları vaat 
eder.

En aza indirilmiş 
araç-gereç 

maliyetleri ve geniş 
baskı malzemesi 

seçeneği için yarı 
rotatif şekilli kesim.

Çift geri sarıcı *, 
bobinlerin çapraz 
olarak sarılmasını 
sağlar.
* opsiyonel ekipmanlar içerir

Labelfire, ortaya çıkan tüm maliyetlerin (toplam satın alma maliyeti) genel değerlendirmesinde özel-
likle iyi puanlar alır. Kısa hazırlık süreleri, en aza indirilmiş atık ve düşük mürekkep fiyatlarının kom-
binasyonu, en küçük işlemlerde ve aynı zamanda orta iş tirajlarında bile son derece ekonomik üretim 

sağlar ve etiket başına son derece cazip fiyatların temelini oluşturur.
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Maksimum Kalite
1200 x 1200 dpi gerçek çözünürlük
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Sistemin baskı kalitesi, yüksek çözünürlüklü ofset baskıya 
eş değerdir.
Damlacık boyutu yalnızca 2 pl ve en fazla 200 gri tonlamalı 
değerle 1200 x 1200 dpi gerçek (fiziksel) çözünürlük, 2400 x 
2400 dpi optik çözünürlüğü mümkün kılar. Küçük karakterler, 
ince çizgiler ve renk gradyanları şişme olmadan yüzde sıfıra kadar 
yazdırılabilir. 

Proses CMYK ve renk gamı genişletme renklerinin kombinasyonu, 
turuncu, mor ve yeşil renkleri kapsar. Simüle edilmiş Pantone® 
Plus renk uzayının yüzde 94'ü *. Son derece opak dijital beyaz, 
yüksek hızlarda bile şeffaf malzemeler üzerinde mükemmel baskı 
sonuçlarının temelidir.

Baskı kafalarının 
benzersiz eşkenar 

dörtgen şekli, 
pürüzsüz bir 

renk ilerlemesi 
oluşturmak için 
kafalar arasında 

kusursuz bir 
uyum sağlamayı 

kolaylaştırır.

Inter Color Pinning 
(Renk Sabitleme), 
mükemmel baskı 
kalitesi ve geniş 
baskı malzemesi 
seçeneği sağlar.

Yüksek çözünürlük, geniş bir renk spektrumu ve inline 
kalite yönetiminin birleşimi, parlak, kusursuz ve 

mükemmel tutarlı baskı sonuçlarının temelini oluşturur. 

* ΔE00 ≤ 3
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10 litrelik "Bag in Box System", kolay 
mürekkep değişimi sağlar.

Dijital baskı sisteminde renk dizisi: Dijital beyaz, yeşil, turuncu, mor, 
sarı, magenta, cyan (camgöbeği) ve siyah.

Renk sistemi
Labelfire için özel olarak geliştirilen Saphira® Dijital UV mürekke-
pleri, optimum şekilde koordine edilmiş bir baskı sistemi sağlar ve 
çok çeşitli yüzeylerde güvenilir, yüksek kaliteli üretim sağlar. Özel-
likle yedi proses renk artı beyaz kullanıldığında, sistem mükem-
mel bir renk gamı ve mükemmel renk gradyanları ile etkileyicidir. 
Mürekkepler, yüksek sürtünme direnci, iyi yapışma ve sertliğin yanı 
sıra tüm renklerde ≥7 ışık haslığı ile karakterize edilir. 10 litrelik 
"Bag in Box Sistem" ile, çalışmayı durdurmaya gerek kalmadan 
temiz ve kolay mürekkep değişimi mümkündür. Baskı kafalarının 
maksimum dayanıklılığını sağlamak için Gallus, sisteme mükem-
mel şekilde uyarlanmış ek sarf malzemeleri sağlar, örn. baskı 
kafalarının otomatik ve temassız temizliği için.

En iyi baskı sonuçları için Saphira® Dijital UV mürekkepleri
• Tüm renklerde ışık haslığı ≥7
• Özel renklerin optimum üretimi için% 94'e * varan Pantone® 

Plus renk gamı kapsamı
• REACH, RoHs gibi genel yasal gereklilikleri ve baskı mürekkepleri 

için ilgili yönergeleri karşılar.

Özel olarak geliştirilmiş UV mürekkepleri, maksimum baskı kalitesi için ideal 
tamamlayıcıdır

Tek bir kaynaktan mükemmel baskı sistemi

* ΔE00 ≤ 3
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

7 renkli mürekkep 
püskürtme sistemi, 
en yüksek kalitede 
simüle edilmiş 
PANTONE® PLUS 
renk ölçeğinin yüzde 
94'ünü * kapsar.

4 renk gamı, simüle 
edilmiş PANTONE® 
PLUS renk skalasının 
yüzde 77'sini * 
kapsar.

Maksimum renk 
alanı kapsamı için 
sekiz renkli baskı 

sistemi.

Inline kalite yönetimi sayesinde mükemmel baskı kalitesi
Dijital baskı birimindeki kamera algılama etkileşimi ve özel olarak 
geliştirilmiş algoritmalar sayesinde, "beyaz çizgiler" ve "koyu 
çizgiler" geçmişte kaldı. Bu size mükemmel kalitede mükemmel 
etiketler sağlar.

Gallus Labelfire renk uzayları

Hedefli ve etkili bir şekilde istenmeyen sonuçlardan kaçınılır

Gelişmiş teknoloji sayesinde kusursuz etiketler

* ΔE00 ≤ 3
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Bir Bakışta 
Diamond Core Serisi

Her gereksinim için doğru sistem
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

Dijital Baskı Ünitesi D1 D2 D3 D4

Renkler CMYK (cyan/magenta/yellow/black) ✓ ✓ ✓ ✓

Renk gamı uzantısı GOV (green/orange/violet) – ✓ – ✓

Dijital beyaz (47 metre/dakikaya kadar) yüksek opaklık ve hız modu ■ ■ ■ ■

Her baskı kafasından sonra tek renk sabitleme keskinlik ve renkler arası geçiş kontrolü ✓ ✓ ✓ ✓

Otomatik temizleme sistemi temassız temizlik (<180s) ✓ ✓ ✓ ✓

Görüntüleme sistemi HMI ile görüntüleme ✓ ✓ ✓ ✓

Dijital baskı kontrolü eksik nozul algılama ve telafi / yoğunluk eşitsizliği algılama ve telafisi ✓ ✓ ✓ ✓

Baskı malzemesi kalifikasyonu otomatik inline yeterlilik (100% sistem destekli) ✓ ✓ ✓ ✓

Otomatik dijital register tüm renkler için ✓ ✓ ✓ ✓

Web video fonksiyonu Geri sarıcının önündeki ekran üzerinden inceleme – – ■ ■

Endüstriyel değişken veri baskısı (iVDP) Örneğin. barkodlar, QR kodları, alfanümerik metin ✓ ✓ ✓ ✓

İlave baskı ön baskılı malzemelerin doğru şekilde basılması ■ ■ ■ ■

İş Akışı D1 D2 D3 D4

Digital Front End (DFE) 3 x Prinect kokpit ✓ ✓ ✓ ✓

Server yazılımı ■ ■ ■ ■

Ön ve son hesaplama mürekkep tüketimi ✓ ✓ ✓ ✓

Renk provası prova iş akışında entegrasyon (Prinect Colour Proof Pro 75) ■ ■ ■ ■

MIS entegrasyonu MIS'den DFE'ye Paketi ■ ■ ■ ■

Colour Toolbox full lisans ICC profilleri ve cihaz bağlantı profilleri, kalite izleme ■ ■ ■ ■

Kanji Yazı Karakterleri 5 yüksek çözünürlüklü kanji yazı tipiyle genişletme ■ ■ ■ ■

Teknik Veriler

Baskı süreci UV Piezo DoD – Inkjet

Baskı hızı 70 metre/dakikaya kadar* 

Üretkenlik Maks. baskılı alan 1428 m²/saat

Baskı çözünürlüğü 2 pl damlacık boyutunda 1200 × 1200 dpi gerçek, görsel çözünürlük yaklaşık 2400 × 2400 dpi

Baskı genişliği 340 mm'ye kadar

Baskı malzemeleri Mono filmler, kağıtlar ve kompozit malzemeler (50–350 μm)

* 70 metre / dakika hız modu sınırlamalara neden olabilir (renk gamı, alt tabaka çeşitliliği, iVDP)
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Koşullandırma D1 D2 D3 D4

Geri sarıcı maks. 40” (1016 mm), maks. 250 kg ✓ ✓ ✓ ✓

Asansör ■ ■ ■ ■

Ekleme kontrolü otomatik baskı kafası kaldırma ✓ ✓ ✓ ✓

Teknek web yolu temizliği ön ve arka taraf ✓ ✓ ✓ ✓

Aktif web temizleme (vakum sistemi) temassız ✓ ✓ ✓ ✓

Korona ön veya arka taraf ✓ ✓ ✓ ✓

Antistatik sistem temassız ✓ ✓ ✓ ✓

Inline Dönüştürme D1 D2 D3 D4

Flekso Ünitesi 254–508 mm (10”–20”) – – ✓ ✓

Register kontrolü – – ✓ ✓

Soğuk Folyo Sistemi – – ■ ■

Laminasyon Ünitesi mükemmel parlaklık için lak akış yolu ve ek korona ile – – ■ ■

Raylı sistem – – ✓ ✓

50 metre / dakika Yarı Rotatif Şekilli Kesim Ünitesi desteklenen ebatlar: 152–508 mm (6”–20”), vmax: 381 mm (15") – – ■ ■

Ayarlanabilir örs silindiri Acustrike – – ✓ ✓

Matriks geri sarıcı – – ✓ ✓

70 metre / dakika Yarı Rotatif Şekilli Kesim Ünitesi supported formats: 152–508 mm (6”–20”), vmax: 305 - 508 mm (12" - 20") – – ■ ■

Ayarlanabilir örs silindiri K&B (yağlı sistem) – – ✓ ✓

Matriks geri sarıcı – – ✓ ✓

Web video – – ■ ■

Jilet tasarımı ile boyuna kesici 3 bıçaklı ■ ■ ■ ■
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Gallus Labelfire Diamond Core Serileri

✓	 Standart
■	 Opsiyon

Koşullandırma D1 D2 D3 D4

Geri sarıcı maks. 40” (1016 mm), maks. 250 kg ✓ ✓ ✓ ✓

Asansör ■ ■ ■ ■

Ekleme kontrolü otomatik baskı kafası kaldırma ✓ ✓ ✓ ✓

Teknek web yolu temizliği ön ve arka taraf ✓ ✓ ✓ ✓

Aktif web temizleme (vakum sistemi) temassız ✓ ✓ ✓ ✓

Korona ön veya arka taraf ✓ ✓ ✓ ✓

Antistatik sistem temassız ✓ ✓ ✓ ✓

Inline Dönüştürme D1 D2 D3 D4

Flekso Ünitesi 254–508 mm (10”–20”) – – ✓ ✓

Register kontrolü – – ✓ ✓

Soğuk Folyo Sistemi – – ■ ■

Laminasyon Ünitesi mükemmel parlaklık için lak akış yolu ve ek korona ile – – ■ ■

Raylı sistem – – ✓ ✓

50 metre / dakika Yarı Rotatif Şekilli Kesim Ünitesi desteklenen ebatlar: 152–508 mm (6”–20”), vmax: 381 mm (15") – – ■ ■

Ayarlanabilir örs silindiri Acustrike – – ✓ ✓

Matriks geri sarıcı – – ✓ ✓

70 metre / dakika Yarı Rotatif Şekilli Kesim Ünitesi supported formats: 152–508 mm (6”–20”), vmax: 305 - 508 mm (12" - 20") – – ■ ■

Ayarlanabilir örs silindiri K&B (yağlı sistem) – – ✓ ✓

Matriks geri sarıcı – – ✓ ✓

Web video – – ■ ■

Jilet tasarımı ile boyuna kesici 3 bıçaklı ■ ■ ■ ■

Inline Dönüştürme D1 D2 D3 D4

Geri Sarıcı maks. 40” (1016 mm), 250 kg ✓ ✓ ✓ ✓

Asansör ■ ■ ■ ■

Basınç kolu / Tutma cihazı antistatik ekipmanı ile ■ ■ ■ ■

Çift Geri Sarıcı muayene masası ile – – ■ ■

Asansör – – ✓ ✓

Basınç kolu / Tutma cihazı antistatik ekipmanı ile – – ✓ ✓

Ebatlar D1 D2 D3 D4

U x G x Y 6,4 × 4,5 × 2,2 mt 8,0 × 4,5 × 2,2 mt

Bağlı yükler D1 D2 D3 D4

Voltaj 400 V / 50 Hz (opsiyonel 60 Hz)

Bağlantı gücü 3P + PE 66 kW 66 kW 78 kW 78 kW

Basınçlı hava 7.5 - maks. 10 bar, yağ ve su içermez 350 lt/dk 350 lt/dk 350 lt/dk 350 lt/dk

Egzoz havası egzoz havası sıcaklığı maks. 50 ° C / ozon çıkışı çalışma sırasında yakl. 0.8 mg / m³ 1500 m3/s 1500 m3/s 1800 m3/s 1800 m3/s

Uyumluluk CE, GS (UL mümkün) ✓ ✓ ✓ ✓

Uzaktan erişim ✓ ✓ ✓ ✓

Her bir Labelfire makine modelinin aşağıdaki özel adaptasyonları mümkündür:

Özel Baskı Malzemeleri karton ve tüp laminat ve ince folyolar (20–450 μm)

Tam Değişken Veri Baskısı (FullVDP) her piksel tamamen değişkendir - eksiksiz renk gamı, tam çözünürlük ve 70 metre / dakikaya kadar

Düşük migrasyon Swiss Ordinance / Nestle Guidance / Eupia / GMP

Tüm teknik detaylar yaklaşık değerlerdir. Teknik ayrıntılar, makine konfigürasyonuna, işe, web/bobin genişliğine, sarf malzemesi malzemelerine, baskı malzemesine ve geçerli olan diğer 
faktörlere bağlıdır. Teknik ve diğer değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.
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Gallus Servis
Herkes için doğru servis paketi
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Gallus Servis

Özel gereksinimlere mükemmel bir şekilde uyarlandığında servis 
mükemmeldir. Gallus, bu nedenle standart bakımdan kapsamlı bir 

sorunsuz pakete kadar üç servis paketi sunuyor.

Servis 
Destek 
Planları

Özellik 
Kapsama 
Modülleri

Silver Gold Platinum

Uzaktan Hizmetler

Uzaktan ve telefon desteği ✓ ✓ ✓

Yardım masası kullanılabilirliği 12/5 24/5 24/6

Reaksiyon süresi 6 saat 4 saat 2 saat

Önleyici Hizmetler

Önleyici bakım müdahaleleri 
(Günlük 2 kişi / müdahale)

2 2 2

Önleyici bakım parçaları Opsiyon ✓ ✓

Yazılım güncellemeleri (uzaktan 
düzeltme)

✓ ✓ ✓

Break Fix Hizmetleri

Yedek parça temini – ✓ ✓

Ambalaj / nakliye – ✓ ✓

Düzeltme müdahaleleri – – ✓

Ø Yerinde geçirilen süre – – 24 saat

Silver Gold Platinum

Mürekkep Püskürtmeli Kafa Paketi

mürekkep püskürtmeli baskı kafası 
sigortası (parçalar) – 4 adet ✓

Mürekkep püskürtmeli baskı kafası 
değişimi (işçilik) – – ✓

Sabitleme Paketi

Sabitleyici Sigortası (parçalar) – 1 adet ✓

Sabitleyici değişimi (işçilik) – – ✓

Yazılım Güncellemeleri

Prinect yazılım yükseltmesi ✓ ✓ ✓

Detayları servis broşürümüzde bulabilirsiniz.
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tr Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.

Yalçın Koreş Cad. No. 22 Erdinç Binaları
A Blok 1. Kule 4. Kat
34212, Güneşli-Bağcılar, İstanbul
Tel. +90-212-4103700
info.tr@heidelberg.com
www.heidelberg.com/tr

Gallus ve Screeny, Gallus Ferd'nin tescilli ticari markalarıdır. 
İsviçre, AB ve diğer ülkelerde Rüesch AG. Heidelberg, 
Heidelberg logosu, Prinect, Saphira, Heidelberger Druck-
maschinen AG'nin Almanya ve diğer ülkelerde tescilli ticari 
markalarıdır. Burada kullanılan diğer tanımlayıcılar, ilgili 
sahiplerinin ticari markalarıdır. PANTONE®, PANTONE® 
Inc.'nin tescilli ticari markasıdır. Bu çalışmanın telif hakkı 
saklıdır. 

Bu broşürün içeriği azami özen gösterilerek oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte, içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve doğruluğu 
için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz veya herhangi 
bir garanti veremeyiz. Müşterilerin bu broşürde verilen 
değerlere ve rakamlara da ulaşacağını garanti edemeyiz 
(örn. Makinenin işlevi ve verimliliği ile ilgili). Belirtilen 
ayrıntılar ideal koşullara ve makinenin doğru kullanımına 
dayanmaktadır. Bu değerlerin ve rakamların elde edilmesi, 
Gallus / Heidelberg'in kontrolü dışındaki çok sayıda faktöre 
ve duruma bağlıdır (örneğin makine ayarları, teknik çerçeve 

koşulları, çevre koşulları, hammaddeler, yardımcı malzeme-
ler ve kullanılan işletim malzemeleri, kullanılan sarf malze-
meleri, bakım ve makinenin bakımı, operatörün profesyonel 
uzmanlığı, vb.). Ne makinenin bir özelliğini ne de garantiyi 
temsil ederler. Bu broşür, sözleşmeye dayalı bir teklif değildir 
ve yalnızca (bağlayıcı olmayan) bilgi amaçlıdır. 
Teknik ve diğer değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır. © 
2021, Gallus Ferd. Rüesch AG


