
FlexPower Promosyonu 

475,000,- €* (fabrika çıkış 

fiyatı) 30 Eylül 2020 tarihine

kadar geçerlidir.

FlexPower  
Promosyonu 
475,000,- €*

İşinizde başarı için FlexPower  
Gallus Labelmaster 440 konfigürasyonu: 8 flekso baskı ünitesi, soğuk yaldız ünitesi, uzun web 
yollu lak ünitesi, yeni nesil MR Touch çapak alma sarıcısı, rotary şekilli kesim ünitesi, web yönünde 
otomatik register kontrolü ve bir yıl garanti. 

Ambalaj baskısında esneklik: etiketler,  
filmler, esnek ambalaj ve daha fazlası.

*Bu teklif, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan vergiler hariç fabrika çıkışı fiyat olarak geçerlidir.

Ambalajlama, nakliye, gümrük, kurulum ve diğer masraflar ayrıca ücretlendirilecektir.

Gallus Labelmaster 440



Güvenli yatırımın en iyisi 
Esnek ve geleceğe hazır - istenildiği zaman yükseltilebilir!
Gallus Labelmaster, işinizin başarısı ile büyür. Kendinden yapışkanlı etiketler, 
ambalaj filmleri, hafif karton ve lamine tüpler gibi çok çeşitli baskı malzemeleri işlenebilmektedir.

Gallus Labelmaster 440

Benzersiz süreç esnekliği 
yatırım güvenliğini garanti 
ediyor

Sadelik ve operatör dostu 
kullanım

Hızlı iş değişimleriTüm kullanım ömrü 
boyunca istikrarlı 
performans

Konfigürasyon:

• Bobin çözücü ünitesi
• Tek taraflı korona ve web cleaner üniteleri.
• Uzun web yollu lak ünitesi ile full UV özellikli 8  flekso baskı ünitesi.
• Rotary şekilli kesim ünitesi
• Yeni nesil MR Touch çapak alma sarıcısı 
• Ray sistemi
• Soğuk yaldız ünitesi
• Bobin sarma ünitesi
• 4 adet ilave kapalı sistem doktor blade ve mürekkep hazneleri
• Web yönünde Otomatik Register Kontrol sistemi. 
• Manuel kamera kontrol sistemi.
• Film malzemelere özel kaplanmış merdaneler.
• Pasif antistatik alıcılar.
• Soğutma ünitesi.
• 1 yıl garanti.

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti. 
Moris Pinto  | Gallus Ürün ve Satış Müdürü
moris.pinto@heidelberg.com | 0532 443 22 80
www.heidelberg.com/tr

Opsiyon -  Ç
apraz kesim üniteli ila

ve 

bobinden tabakalama sistemi.

44,900,- €*

*Bu teklif, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan vergiler hariç fabrika çıkışı fiyat olarak geçerlidir.

Ambalajlama, nakliye, gümrük, kurulum ve diğer masraflar ayrıca ücretlendirilecektir.



İşinizde başarı için FlexPower  
Gallus ECS 340 konfigürasyonu: 8 flekso baskı ünitesi, soğuk yaldız ünitesi, uzun web yollu lak ünitesi, 
matriks sarıcısı, rotatif şekilli kesim ünitesi, web yönünde otomatik register kontrolü ve bir yıl garanti. 

Ambalaj baskısında esneklik: etiketler,  
filmler, esnek ambalaj ve daha fazlası.

Gallus ECS 340

FlexPower  
Promosyonu 
435,000,- €*

FlexPower Promosyonu 

435,000,- €* (fabrika çıkış 

fiyatı) 30 Eylül 2020 tarihine

kadar geçerlidir.

*Bu teklif, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan vergiler hariç fabrika çıkışı fiyat olarak geçerlidir.

Ambalajlama, nakliye, gümrük, kurulum ve diğer masraflar ayrıca ücretlendirilecektir.



Her şey için tek çözüm

Gallus ECS 340

Kendinden yapışkanlı 
etiketler, ambalaj 
filmleri, hafif karton 
ve lamine tüpler 
gibi çok çeşitli baskı 
malzemelerini işleme 
olanağı

Baskı üniteleri arasında 
sadece 1,1 metrelik son 
derece kısa bir bobin 
yolu

Teknik granitten imal 
edilen makine ana 
gövdesi sayesinde son 
derece sorunsuz ve 
sessiz çalışma

Denenmiş ve test edilmiş 
Gallus teknolojisi - 
aniloks merdane ve 
baskı silindiri kılıfları, iş 
ön ayar fonksiyonu

Tam servo sürücü 
entegrasyonu sayesinde 
mükemmel baskı 
malzemesi esnekliği 
ve minimum hazırlık 
süreleri

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti. 
Moris Pinto  | Gallus Ürün ve Satış Müdürü
moris.pinto@heidelberg.com | 0532 443 22 80
www.heidelberg.com/tr

Konfigürasyon:

• Bobin çözücü ünitesi
• Tek taraflı korona ve web cleaner üniteleri.
• Uzun web yollu lak ünitesi ile full UV özellikli 8 flekso baskı ünitesi.
• Rotary şekilli kesim ünitesi
• Matriks sarıcısı
• Ray sistemi
• Soğuk yaldız ünitesi
• Bobin sarma ünitesi
• 4 adet ilave kapalı sistem doktor blade ve mürekkep hazneleri
• Web yönünde Otomatik Register Kontrol sistemi. 
• Manuel kamera kontrol sistemi.
• Film malzemelere özel kaplanmış merdaneler.
• Pasif antistatik alıcılar.
• Soğutma ünitesi.
• 1 yıl garanti.

*Bu teklif, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan vergiler hariç fabrika çıkışı fiyat olarak geçerlidir.

Ambalajlama, nakliye, gümrük, kurulum ve diğer masraflar ayrıca ücretlendirilecektir.

Opsiyon -  Ç
apraz kesim üniteli ila

ve 

bobinden tabakalama sistemi.

39,900,- €*




