
tiskových technologií (flexo, ofset, 
síto) a také mnoho dokončujících 
a zušlechťovacích operací (lak, ražba, 
zlacení, výsek atp.). Jednotlivé stroje, 
resp. produkční řady se pak liší dle 
šíře potiskovaného substrátu, výkonu, 
úrovní automatizace, ale také podle 
toho, jakými technologiemi mohou být 
vybaveny. 

V ČEM STROJE GALLUS VYNIKAJÍ?

Stroje Gallus jsou úžasně flexibilní. 
Mají modulární stavbu, která umožňuje 
sestavit zákazníkovi stroj přesně dle 
potřeb jeho produkce. Výrobní jednotky 
se navíc dají následně přehazovat 
a doplňovat, a tak jeden stroj zvládá 
zpracování velmi různorodých zakázek. 

PŘEDSTAVTE PROSÍM VAŠI 
NABÍDKU FLEXOTISKOVÝCH 
STROJŮ GALLUS.

Označení „flexotiskové stroje“ není 
úplně přesné, tiskovou technologií 
může být třeba i ofset. Gallus jsou 
spíše univerzální úzkoformátové 
rotační stroje pro výrobu etiket, 
flexibilních obalů a dalších produktů. 
Flexotisk je základní, nikoliv ale 
jedinou tiskovou technologií. Stroje 
Gallus mohou kombinovat mnoho 

Nejprve krátce ke spojení Heidelberg 
- Gallus. Strategická spolupráce obou 
firem trvá již více než dvacet let. V roce 
1993 Heidelberg vlastnicky vstoupil 
do společnosti Gallus a začal zajišťovat 
prodej a servis strojů této švýcarské 
firmy.Také na slovenském trhu jsou 
od této doby stroje Gallus prodávány 
a servisovány společností Heidelberg. 
Před čtyřmi lety pak byla fúze firem 
dokončena - Heidelberg odkoupil zbylý 
podíl a produkty a služby Gallus zařadil 
do svého portfolia. 

FLEXOTISKOVÉ 
STROJE
z pohledu 
Daniela Mencla
O strojích Gallus jsme si povídali s panem 
Danielem Menclem, Key account managerem 
flexotisku v Heidelbergu Praha.

Největší výhodou strojů Gallus je jejich univerzálnost a úspornost. Jednotlivé výrobní jednotky mohou být prohazovány a doplňovány, 
přičemž změna konfigurace je otázkou několika minut.

Daniel Mencl,  
Key account manager flexotisku 
Heidelberg Praha spol. s r. o.
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a maximalizuje celkovou produktivitu 
výroby. Velmi důležitá je minimalizace 
času a materiálu při rozjezdu zakázky 
a v neposlední řadě musí stroj 
poskytovat perfektní kvalitu tisku. 
Samostatnou kapitolou je pak vliv 
digitálních tiskových technologií. 

JAKÉ NOVINKY V OBLASTI 
FLEXOTISKOVÝCH STROJŮ JSTE 
V POSLEDNÍ DOBĚ PŘEDSTAVILI?

Asi nejzajímavější novinku jsme 
představili na podzim 2016. Jednalo 
se o konstrukčně zcela nový stroj 
Labelmaster. Ten je určen především 
pro výrobu etiket. Spojují se v něm 
všechny vlastnosti, které by dnešní 
tiskový stroj měl mít - je mimořádně 
produktivní (až 200 m/min), plná 
automatizace nastavení a systém 
rychlé výměny válců zkracují přípravné 
časy a stroj také výrazně šetří materiál 
- délka dráhy média mezi tiskovými 
jednotkami byla zkrácena na 1,4 m 
a v komorové rakli již stačí pouze 
250 gramů barvy. 

Stroj je velmi úsporný a dosahuje 
skvělé kvality tisku - jeho popularita je 
celosvětově velmi velká. Jen v České 
republice už máme tři úspěšné 
instalace a další budou následovat. Je 
to opravdu povedený stroj.

A CO DIGITÁLNÍ TISK, VĚNUJE SE 
MU GALLUS TAKÉ?

Jistě. V nabídce máme stroj Labelfire 
340 s inkjetovou tiskovou jednotkou 
a tiskovými hlavami od firmy Fuji. 
Jednotka má sedm barev pro velký 
gamut a k tomu bílou. Stroj je dále 
vybaven stanicí pro koronování, 
flexotiskovými agregáty (primer, přímá 
barva), lakovací jednotkou a rotačním 
výsekem. V nativním rozlišení 1200 dpi 
je stroj schopen produkce až 70 m/min, 
což je kombinace na trhu unikátní. Také 
tento stroj už v České republice velmi 
vážně „obhlížejí“ někteří zákazníci.

Přestavby strojů jsou velmi rychlé 
(v řádech minut) a obsluha je zvládne 
sama. To většina konkurence neumí.

NA JAKÉ ZAKÁZKY JSOU VAŠE 
STROJE URČENÉ?

Stroje Gallus jsou obecně určeny 
pro tisk z role na roli, přičemž 
potiskovaným materiálem je papír, fólie, 
či plasty. Typicky se na našich strojích 
tisknou etikety, losy, shrinksleevy, 
in mould etikety, fólie, wraparoundy 
atp. Možný je ale i potisk tubového 
laminátu, či hliníkových víček.

KAM SE UBÍRÁ VÝVOJ V OBLASTI 
TĚCHTO „FLEXOTISKOVÝCH“ 
STROJŮ?

Trendy flexotiskového trhu jsou 
podobné jako v ofsetu: zkracování 
zakázek, zmenšování nákladů, tlak 
na produktivitu atp. Vývoj strojů je 
odezvou na tyto trendy. Posiluje 
se automatizace, která zrychluje 
přípravné časy, eliminuje lidskou chybu Heidelberg
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