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Keď etikety, 
tak Gallus Labelmaster
Začlenením spoločnosti Gallus Ferd. Rüesch AG do skupiny podnikov Heidelberg dostal nový 
impulz tiež vývoj a predaj rotačných tlačových strojov Gallus. Výsledkom je aj nový Labelmaster, 
ktorý bol prvýkrát predstavený v roku 2016 na Gallus Innovation Days. Na veľtrhu Labelexpo 
Europe 2017 bol vystavený najvyšší rad Labelmaster 440 Advanced. Výroba etikiet na tomto stroji 
bola predvedená aj na tohtoročnom Gallus Innovation Days 2018. K inštalácii nových strojov 
Gallus Labelmaster sa schyľuje aj v Českej republike. Potvrdzujú sa tak očakávania, že tento 
vysoko produktívny a úsporný stroj osloví rad výrobcov etikiet a flexibilných obalov.

Poďme si teda túto švajčiarsku novinku predstaviť. Tlačový 
stroj Gallus Labelmaster odpovedá na súčasné požiadavky 
trhu etikiet a flexibilných obalov, ako ich nastoľujú ich 
výrobcovia a im zasa koneční zákazníci. Automatizácia patrí 
k základným požiadavkám, ktorá maximálne zrýchľuje 
nastavenie stroja pre príslušnú zákazku. S pomocou 
automatizácie sa minimalizujú eventuálne chyby obsluhy 
a maximalizuje sa celková produktivita stroja. Výrobca etikiet 
a prevádzkovateľ stroja sa musia vyrovnať so skutočnosťou, 
že zvyčajné zloženie produkcie je tvorené veľkým množstvom 
menších zákaziek. Okrem automatizácie prípravy na zákazku 
musí byť tlačový stroj v najvyššej miere flexibilný v nastaveniach, 
je potrebné minimalizovať čas a spotrebný materiál 
na rozbehnutie zákazky. V neposlednom rade musí stroj 
poskytovať perfektnú kvalitu tlače, či už z pohľadu farebnosti 
či sútlače. 

Nový Gallus Labelmaster spĺňa všetky vyššie uvedené 
predpoklady. Tlač sa vyznačuje stopercentnou presnosťou 
sútlače. Ovládanie je mimoriadne jednoduché, centrálny pult 
riadenia s dotykovým panelom HMI je posuvný pozdĺž celého 

stroja. Vysoký stupeň nastavenia automatizácie a jednoduchá 
výmena odľahčených hliníkových valcov s tlačovou formou 
skracujú čas na prípravu zákazky. Zásadné skrátenie 
dĺžky dráhy médií medzi tlačovými jednotkami na 1,4 m 
znižuje aj množstvo odpadu. Ďalším príkladom zníženia 
výrobných nákladov je tiež optimalizácia množstva atramentu 
v komorovej rakli, ktorá vyžaduje iba 250 g farby. Komorová 
rakľa je navrhnutá tak, aby zamedzila vytváraniu peny 
vo farbe alebo laku a zaistila optimálny prenos na aniloxový 
valec. Labelmaster podporuje a umožňuje potláčať veľmi 
širokú škálu substrátov – papierov, samolepiacich materiálov, 
kartónov, monofólií, obalových materiálov na výrobu túb 
a pod. Tlač na stroji Labelmaster prebieha rýchlosťou až  
200 m/min. Labelmaster potláča médiá so šírkou až 445 mm, 
pričom šírka potlače dosahuje 440 mm. Minimálna šírka 
dráhy je potom 220 mm. Maximálna dĺžka formátu dosahuje 
635 mm, minimálna je 203,2 mm.

Labelmaster sa, rovnako ako ostatné modely strojov 
Gallus, vyznačuje výrazným modulárnym poňatím 
konštrukčného riešenia. Môže byť nakonfigurovaný presne 
tak, aby maximálne vyhovoval potrebám zákazníka. 

Tlačový a aniloxový valec je každý 
samostatne poháňaný servomotorom
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Modulárna konštrukcia
Unikátna flexibilita stroja Gallus Labelmaster 
je zaručená pomocou systému modulov. Každý 
modul pozostáva z dvoch technologických 
jednotiek (tlačových, spracovateľských a iných), 
vďaka ktorým možno stroj konfigurovať podľa 
priania a potrieb zákazníka.
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V prípade stroja Labelmaster bola táto 
schopnosť ešte posilnená. Tlačový stroj 
je na trhu k dispozícii v troch modeloch, 
resp. variantoch, ktoré sú, samozrejme, 
založené na zhodnej platforme, ktorá 
umožňuje neskoršie realizované upgrady 
a modernizácie. V základnej verzii 
reprezentuje Labelmaster riešenie, ktoré 
je optimálne z pohľadu pomeru ceny 
a výkonu. Základná verzia je ideálna pre 
zákazníkov, ktorí ešte len vstupujú do 
segmentu výroby etikiet. Vyšší rad „Plus“ 
ponúka k základnému modelu aj niektoré 
ďalšie riešenia a opcie, ako napríklad 
alternatívne UV vytvrdzovanie. Najvyšší 
model „Advanced“ potom ponúka nielen 
technologickú (konfiguračnú) flexibilitu, 
ale aj najvyšší stupeň automatizácie. 
Tento model umožňuje veľmi rýchlu 
a jednoduchú výmenu tlačových 
a dokončovacích jednotiek. Modulárne 
poňatie je možné, pomocou systému 
štandardných a opčných riešení, nakonfigurovať v podstate 
pre akúkoľvek zmysluplnú tlačovú linku, ktorá vyhovuje 
produktovému profilu zákazníka. Na stroji Labelmaster môžu 
byť nainštalované valce s priemerom od 8 do 25 palcov.

Konštrukčnú platformu je možné bez preháňania 
označiť slovom revolučná, pretože umožňuje v podstate 
personalizovať, resp. prispôsobenie sa konkrétnej konfigurácii 
a prevedeniu v technologickom zmysle slova s rešpektom 
k požiadavkám konkrétneho podnikateľského zámeru. To platí 
predovšetkým pre model Advanced. Nové tlačové jednotky 
umožňujú na modeli Advanced ich rýchle, jednoduché 
a presné výmeny pomocou nového systému upínania 
a synchronizácie. Systém ich ukotvenia na stroji zaisťuje 
dodržanie presnej sútlače pri potlači celého spektra substrátov.

Flexotlačové jednotky vyvinuté špeciálne pre stroje 
Labelmaster umožňujú veľmi rýchlu výmenu tlačových valcov, 
v podstate za pár sekúnd. Tlačové jednotky sú vybavené 
automatizovaným čistením štočkov, čo podstatne urýchľuje 
a uľahčuje výmenu zákazky. Ku kľúčovým charakteristikám 
tlačového stroja Gallus Labelmaster patrí tiež dodržanie 

stabilnej a presnej sútlače pri všetkých prevádzkových 
režimoch a tlačových rýchlostiach. Okrem štandardných 
flexotlačových jednotiek je možné do konfigurácie zaradiť  
tiež sieťotlač a aplikáciu studenej aj horúcej razby fólie.

Pri komplikovanosti niektorých procesov je potrebné vždy 
dbať na jednoduchosť obsluhy. To mali vývojári Labelmasteru 
určite na pamäti. Ovládanie stroja je totiž úplne intuitívne 
a prehľadné. Tlačiar ovláda stroj pomocou tzv. HDI panelu, 
ktorý je posuvný po celej dĺžke stroja.

Konfigurácia a výbava tlačového stroja Labelmaster môže 
vyhovovať všetkým segmentom výroby etikiet. Známou 
skutočnosťou je, že trh etikiet sa neustále rozvíja. Požiadavky 
rastú od najjednoduchších etikiet pre oblasť logistiky 
a evidencie, cez štandardné etikety pre potravinárstvo 
a špeciálne pre nápojový priemysel, až k luxusným 
etiketám na lieky, kozmetiku a vína. Vo všetkých týchto 
segmentoch môže byť Gallus Labelmaster optimálnou 
voľbou. Po predstavení stroja na Gallus Innovation Days 
2016, na veľtrhu Labelexpo 2017 a na Gallus Innovation Days 
2018 vstupuje Gallus Labelmaster úspešne na svetový trh. 
České tlačiarne zamerané na výrobu etikiet sú neoddeliteľnou 
súčasťou vyspelých trhov. Bolo len otázkou času, kedy Gallus 
Labelmaster príde aj k nám. 

O prvých inštaláciách v Českej republike vás budeme ešte 
informovať.

Výmena nových odľahčených hliníkových valcov s tlačovou formou zaberie len pár sekúnd.

Labelmaster bol skonštruovaný predovšetkým pre efektívne spracovanie veľkého 
množstva rôznorodých zákaziek v oblasti etikiet a flexibilných obalov.

Ovládanie stroja je mimoriadne jednoduché. Centrálny riadiaci pult s dotykovým 
displejom je posuvný pozdĺž celého stroja.
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