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Firmy, které se zabývají tiskem etiket nebo flexibilních obalů, mají svůj hlavní veletrh 
každé dva roky v belgickém Bruselu. V letošním roce proběhne tato akce ve dnech 
24. až 27. září a každý, kdo to s podnikáním v tomto oboru myslí vážně, by se měl určitě 
na tuto akci přijet podívat.
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DataLine Technology vám 
představí na LabelExpo 2019 
HP Indigo a ABG

Společnost HP má na trhu digitálních strojů pro tisk 
z role tržní podíl více než 65 % a je tedy lídrem 
v tomto oboru. Stejně tak veletržní stánek společnosti 
Hewlett-Packard na veletrhu Label Expo, je jasným důkazem 
neustále rostoucího podílu digitálních tiskových strojů 
v polygrafickém průmyslu. Expozice firmy HP zabírá celý 

samostatný pavilon Patio a jedná se o jeden z největších 
stánků v rámci celého výstaviště. Celá expozice je rozdělena 
do tří základních částí.

Růst zisku – zde naleznou návštěvníci ukázky mnoha 
úspěšných realizovaných zakázek z celého světa, podrobnější 
popisy a příběhy vybraných kampaní, vše pochopitelně 
doplněno množstvím reálných vzorků od etiket, přes shrink 
sleeve, IML až po flexibilní obaly a speciální aplikace.

Produktivita – v této části stánku je možné se za pomoci 
specialistů seznámit se softwarovými řešeními pro organizaci 
a přípravu výroby od firem ESKO, Infigo a dalších. 
Pochopitelně zde bude předvedena poslední verze HP 
PrintOs a dále ovládacího softwaru tiskových strojů HP 
Indigo – DFE Production-Pro. Nebudou chybět ani nástroje 
pro správu barev.

Inovace – základem každé tiskové technologie jsou barvy 
a jinak tomu není ani u strojů HP Indigo. Firma představí 
množství speciálních barev od stříbrné, přes fluorescenční 
barvy, barvy viditelné pouze pod UV světlem a další 
novinky. Dále je tato část expozice zaměřena na aplikace 
bezpečnostních prvků pro ochranu produktů a jejich 
sledování, které využívají brandy čím dál častěji, chybět 
nebudou ani nejnovější aplikace realizované řešením Mosaic 

a Collage a dále systém Pack Ready, který zvyšuje odolnost 
etiket a obalů proti vnějším vlivům.

Společnost HP představí pochopitelně na stánku 
dále v provozu několik tiskových strojů, dokončujících 
technologií a aplikací. HP Indigo 6900 je nejprodávanější 
digitální rolový tiskový stroj vůbec. Je určený jako plná 

náhrada či doplněk flexotiskového stroje. Maximální formát 
tisku činí 980 x 320 mm, v režimu 4/0 dosahuje rychlosti 
tisku 30 m/min a v režimu 1/0 rychlosti 60 m/min. Rozsah 
potisknutelných materiálů je od 12 do 450 mikronů. 
Zákazník získává v tomto stroji zařízení, které umožňuje 
tisk až sedmi barvami. Stroj je vybaven online primovací 
jednotkou, která umožňuje bezproblémový potisk materiálů 
a plastů. Ke stroji je možno připojit on line dokončovací 
zařízení. Na stánku budou k vidění celkem 3 stroje – jeden ve 
spojení s dokončovacím zušlechťovacím strojem GEM, druhý 
v lince s foilovacím strojem firmy KURZ a třetí samostatně 
pro podrobné demo ukázky stroje. Dalším strojem je 
HP Indigo 8000, který má podobné parametry jako 
předešlý stroj, ale je osazen dvěma tiskovými jednotkami, 
takže dosahuje dvojnásobné rychlosti tisku, tedy 60 m/min 
popřípadě 120 m/min, což z něj činí nejrychlejší digitální 
tiskový stroj etiket na světě. Představen bude s online 
řešením se strojem ABG FastTrack, což je vysokorychlostní 
laserový výsek. Největším exponátem bude HP Indigo 
20000, digitální tiskový stroj určený především pro potisk 
flexibilních obalů a štítků. Stroj tiskne z role o maximální šíři 
762 mm a délka tiskového raportu činí maximálně 1120 mm. 
Zařízení bude představeno s novým slitterem pro rozřez 

HP Indigo 6900
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role od firmy ABG. Dále budou na stánku firmy HP zařízení 
firmy Karville pro výrobu a aplikaci shrink sleeve a dále 
pro laminaci a výrobu sáčků. Během celého veletrhu budou 
na stánku HP přítomni pracovníci firmy DataLine, kteří vám 
představí jednotlivé stroje, aplikace a poskytnou všechny 
potřebné informace.

Dalším významným partnerem, kterého firma DataLine 
zastupuje je AB Graphic International. Na stánku 
ABG bude k vidění celá škála dokončovacích zařízení 
pro zpracování tisků z rolových digitálních i flexotiskových 
strojů.

K vidění budou zařízení od jednoduchých převíjecích 
a rozřezávacích systémů, přes osvědčené univerzální stroje 
Digicon Lite a Digicon 3 až po špičková zařízení pro laserový 
výsek a 100 %-ní inspekci. Stroje pro dokončování nabývají 
na stále větším významu, protože digitální tiskové stroje jsou 
schopny vytisknout velké množství zakázek ve velmi krátkém 
čase a bez moderních, rychle nastavitelných dokončovacích 
zařízení, by jejich následné zpracování bylo velmi složité 
a pomalé. Modulární stroj Digicon 3 je velmi oblíbený mezi 
zákazníky v České i Slovenské republice, protože jej lze 
nakonfigurovat pro všechny myslitelné operace od lakování, 
přes laminaci, horkou či studenou ražbu, výsek, rozřez, 

ale lze jej také osadit flexotiskovými popřípadě sítotiskovými 
jednotkami. Stroj lze navíc díky jeho modularitě v budoucnu 
snadno rozšířit o další moduly. Digicon Lite je naopak 
jednoduchý dokončovací stroj, určený pro jednoduché 
zakázky, které je potřeba plošně lakovat popřípadě 
zalaminovat, vyseknout a dále rozřezat na finální návin. I tyto 
stroje vám pracovníci firmy DataLine podrobně předvedou.

Martin Bělík
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Kampaň Smirnoff realizovaná na strojích HP Indigo


