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دعوتمینماید



باحضورمدیرانومشاورانفنیوسرمایهگذاریشرکتایرانروتاتیو

زنده  نمایش  بر  ناظر   ،2017 اکسپو  لیبل  نمایشگاه  در  خود  حضور  با 
از  و  باشید  لیبل  تخصصی  محصوالت  عملیاتی  تولید  و  ماشین آالت 
شرکای  متخصصین  و  روتاتیو  ایران  شرکت  مهندسین  مشاوره های 
تجاری آن بهره مند شوید، شتابی فراتر از انتظارات مشتریان خود کسب 
در  شما  رقبای  از  یک  هیچ  که  تکنولوژی  با  را   خود  تولید  خط  و  نموده 

اختیار ندارند، بهبود ببخشید.
کیفیــت،  بــا  لیبل هــای  اقتصــادی  تولیــد  بــرای  گالــوس  گــروه  راهــکار 
ماشــین Gallus ECS 340 بــا فــروش بیــش از 470 دســتگاه در سراســر دنیــا 
یکــی از موفق تریــن رکوردهــای ســرمایه گذاری در صنعــت جهانــی لیبــل 

بــوده و امــروز گــروه گالــوس بــا ایــن موفقیــت اقــدام بــه توســعه و نــوآوری 
ــت. ــوده اس ــود نم ــرفته خ ــای پیش ــد راهکاره در تولی

اخیــر  ســال های  طــی  موفقــی  تجربــه  ایــران،  در  ایران روتاتیــو  شــرکت 
ــل  ــاپ لیب ــین های چ ــواع ماش ــتگاه از ان ــش از 7 دس ــروش بی ــا ف ــته و ب داش
ســطح  و  نمــوده  ایجــاد  ایــران  در  لیبــل  بــازار  در  جــدی  تحــول  گالــوس، 
انتظــارات مشــتریان و کیفیــت تولیــدات لیبــل داخلــی را بهبــود بخشــیده 
اســت. ازمشــاورهســرمایهگــذاریهمــراهبــاراهکارهــایمالــیایــرانروتاتیــو

درلیبــلاکســپوبهرهمنــدشــوید.

در این نمایشگاه همچون گذشته شاهد حضور گسترده و بی رقیب برند 
پیشرو  سازنده  سوما،  کمپانی  همچنین  و  هایدلبرگ  گروه  عضو  گالوس 
خواهیم  تکمیلی  عملیات  و  عریض  فلکسوگرافی  ماشین آالت  حوزه  در 
به  می توانید  روتاتیو  ایران  نمایندگی های  نوین  راهکارهای  با  شما  بود. 

اکسپو  لیبل  در  همچنین  بیاندیشید.  خود  مشتریان  تقاضای  از  فراتر 
2017، سازندگان معتبر ملزومات و مواد مصرفی چاپ لیبل و بسته بندی 
تجهیزات  و   IST، RECYL ،SANDON ،TESA ،J+S کمپانی های  جمله  از 

کنترل رنگ Techkon آخرین دستاوردهای خود را عرضه می نمایند.

مشاهدهکنید
نمایش زنده تولید با آخرین تکنولوژی 

ماشین آالت چاپ و پس از چاپ لیبل،
همراه با مواد مصرفی با کیفیت از 

نمایندگی های ایران روتاتیو

یادبگیرید
از آخرین گرایشات و تکنولوژی های 

جهانی صنعت لیبل آگاه شوید

آشناشوید
با تامین کنندگان پیشرو دنیا در 

صنعت لیبل و شبکه گسترده 
متخصصین این صنعت آشنا شوید



طی  در   Gallus Labelmaster ماشین  موفقیت آمیز  رونمایی  بر  اتکا  با 
در  گالوس  هم اکنون   ،2016 سپتامبر  در  گالوس  نوآوری  روزهای  رویداد 
مجهز   Gallus Labelmaster Advanced ماشین  از  پرده برداری  پی 
می باشد.   2017 اکسپو  لیبل  در   )Multi-Web( رولی  چند  سیستم  به 
نمایش  معرض  به  نیز   Gallus Labelmaster Basic مقدماتی  مدل 
تولید  خط  مدوالر  و  العاده  فوق  طراحی  شد.  خواهد  گذاشته 
حداکثر  از  است  ترکیبی   ،Gallus Labelmaster Advanced ماشین 
جدید،  چاپ  ماشین  این  اتوماسیون.  باالی  سطح  بهمراه  انعطافپذیری 
می آورد؛  ارمغان  به  لیبل  چاپکاران  برای  را  بی نظیری  متنوع  فرآیندهای 

چرا که واحدهای متنوع چاپ و عملیات تکمیلی در این ماشین می توانند 
به راحتی و بسیار سریـع، در هر جایگاهی از ماشین تعویض شوند.

ساختار  با   Gallus Labelmaster چاپ  ماشین  مدل های  کلیه 
توان  و  اختصاصی  الزامات  حسب  بر  که  شده اند  طراحی  منحصربفردی 
کاربران  که  عملی  آزادی  با  می شوند.  پیکربندی  مشتری  هر  اقتصادی 
سرمایه گذاری  در  امنیت  باالترین  سری  این  دارند،  مدل ها  انتخاب  در 
منظور  به  الزم  انعطاف پذیری  خریداران  برای  و  نموده  تضمین  را 
می نماید. تسهیل  را  لیبل  چاپ  صنعت  آتی  تغییرات  به  پاسخگویی 

منحصربفردی ساختار با Gallus Labelmaster چاپ ماشین جدید های مدل
طراحیشدهاندکهبرحسبالزاماتاختصاصیهرمشتریپیکربندیمیشوند

گالوسدرخطپیشتاز
لیبلاکسپو2017:گالوسساختارجدیدپیکربندیخودرابهمراهابداعاتونوآوریهایگستردهتردرحوزهدیجیتال،عرضهمینماید.

جهانی  یک  شماره  برند  عنوان  به  هایدلبرگ،  گروه  عضو  گالوس  گروه 
شتاب  خود  موفقیت  »به  شعار  تحت  لیبل،  رول  چاپ  راهکارهای  در 
بار  این  نمود.   خواهد  شرکت  امسال  اکسپو  لیبل  نمایشگاه  در  دهید« 
شد،  خواهد  ظاهر  بروکسل  اکسپو  لیبل  در  بیشتری  قدرت  با  گالوس 
و  Gallus Labelmaster جدید  ماشین های  روی  بر  نگاه ها  که  جایی 

جامع  خدمات  دو،  این  کنار  در  ماند.  خواهد  خیره   Gallus Labelfire
گروه  می شود.  گذاشته  نمایش  معرض  به  اسکرین  چاپ  حوزه  و  گالوس 
هرچه  خود،  چشمگیر  فوق العاده  حضور  با  تا  است  صدد  در  گالوس 

بیشتر شرکت کنندگان این نمایشگاه تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.

ماشینگالوسLabelmasterوLabelmaster Advanced:مقرونبهصرفههمراهبانهایتانعطافپذیری

Gallus Labelmaster & 
Labelmaster Advanced

تکنولوژی چاپ اسکرین گالوس
استفادهآسان،چاپسریـع

اســکرین  چــاپ  فرآینــد  تســریـع  چگونگــی  بــا 
توســط تکنولــوژی Gallus Screeny آشــنا شــوید.  

مواد مصرفی و قطعات اورجینال گالوس
یکارزشافزودهتعیینکننده

و  واحــد  ـع  منبــ یــک  از  ملزومــات  کلیــه  تامیــن 
موقــع. هــر  از  ســریـع تر  هم اکنــون، 

"لیبلاکسپواروپا،نمایشگاهشمارهیکدنیاورویدادیاستکههر
چاپکارویامتقاضیلیبل،بایدازآنبازدیدکند"

کریستوفر نایر
مدیر کل حوزه لیبل گروه گالوس



Gallus Labelfire 340-چاپدیجیتالبا
عملیاتتکمیلافزودهدرخطچاپ

سیستمهایبرشلیبلپالر

ارائه  با  هایدلبرگ،  گروه  تجاری  شریک  آلمان،  پالر  معتبر  کمپانی 
 LabelSystem DC-11 Plus پیشرفته ترین سیستم های برش، ماشین 
مرکز  در  همچنین  و   2017 اکسپو  لیبل  نمایشگاه  در  را  باال  اتوماسیون  با 
نمایش  به  هایدلبرگ   Label Day رویداد  برای   PMC نمایشگاهی 
خواهد گذاشت. این سیستم پانچ و برش لیبل، عرصه جدیدی در تولید 
در  خورده  برش  لیبل  دسته   1440 سرعت  با  چسب دار  پشت  لیبل های 
ساعت را ارائه می دهد. این محصول در استند پالر واقع در غرفه گالوس 

)5C31( در لیبل اکسپو عرضه خواهد شد. 

در نمایشگاه  لیبل اکسپو امسال، گالوس با نمایش ماشین چاپ لیبل 
درخط  افزوده  تکمیلی  عملیات  با   Gallus Labelfire 340 دیجیتال 
دیجیتال  لیبل های  چاپ  تولید  زمان  کاهش  روی  بر  را  خود  توجه  چاپ، 
موجود  دیجیتال  لیبل  چاپ  ماشین های  برخالف  است.  کرده  معطوف 
ماشین می دهند،  انجام  را  دیجیتال  چاپ  عملیات  صرفا  که  بازار  در 
گذر  یک  در  نهایی  خورده  برش  لیبل  تولید  به  قادر    Gallus Labelfire
است. بدین ترتیب ماشین  Gallus Labelfire  به سریـع ترین زمان ممکن 
برای تولید دیجیتال لیبل نهایی با کمترین میزان باطله برای تنظیمات 

و همچنین وضوح تصویر   dpi  1200  دست یافته است. 

دیجیتال لیبل چاپ ماشین ،2017 اکسپو لیبل در گالوس کمپانی
Gallus Labelfireراباعملیاتتکمیلیافزودهدرخطبهنمایشخواهدگذاشت

Gallus Labelfire 340

هوشمند شدن خدمات پشتیبانی گالوس
فرآیندهــا،  کــردن  دیجیتــال  چگونــه  کــه  حقیقــت  ایــن  بــا 
صنعــت چــاپ لیبــل را متحــول نمــوده و عملکــرد ماشــین 

افزایــش می دهــد، آشــنا شــوید. را  عضوگروههایدلبرگچــاپ لیبــل شــما 



تورجذابگروهگالوس | 30 شهریور الی 2 مهر 1396 
   21 - 24 Sept. 

نمایش زنده تولید و راهکارهای گالوس در محل کارخانه خط تولید گالوس، سنت گالن، سوییس	 
همراه با تور تفریحی سوییس - فرانسه - بلژیک	 

نمایشگاه  از  پیش  برای  گالوس  گروه  که  جذابی  تور  در  تا  می نماید  دعوت  شما  از  روتاتیو  ایران  شرکت  
است  کرده  برنامه ریزی  بلژیک(  به  فرانسه  طریق  از  سفر  با  )همراه  سوییس  در   2017 اکسپو  لیبل 
باشید. لیبل  چاپ  صنعت  عرصه  در  گالوس  نوین  تکنولوژی های  از  رونمایی  شاهد  و  یافته  حضور 

روزلیبل| 6 مهر 1396 
  28th  Sept.  Label Day

چاپ  تولیدات  برای  را  خود  ورقی  افست  دایکات  و  چاپ  راهکارهای  پیشرفته ترین  آلمان  هایدلبرگ  گروه 
لیبل های IML و آب چسب در رویداد اختصاصی روز لیبل در پایان نمایشگاه لیبل اکسپو ارائه می دهد. این 
رویداد در آلمان و در کارخانه مرکزی هایدلبرگ در شهر ویسلوخ والدروف برگزار خواهد شد. امروزه 95 درصد 
هستند. بهره مند  هایدلبرگ  راهکارهای  از  دنیا  در  چسب  آب  لیبل های  و   IML افست  چاپ  چاپخانه های  از 

5 مهرمــاه،  27th Sept : ســاعت 19:00، شــام خوشــامدگویی در آکادمــی رســانه چــاپ، شــهر هایدلبــرگ	 
ــدورف                         	  ــلوخ وال ــرگ PMC ، ویس ــانه هایدلب ــز رس ــالن 11 مرک ــی 16:00 س ــاعت 09:00 ال ــاه، 28th Sept : س 6 مهرم
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 5B28
5C31

عضو گروه هایدلبرگ و معتبرترین تولیدکننده 
سیستم های چاپ لیبل کم عرض

شریک تجاری هایدلبرگ، معتبرترین تولید کننده
آلمانی سیستم های برش لیبل در دنیا

11F20 تولیدکننده اروپایی ماشین آالت رول عریض
فلکسوگرافی سیلندرمرکزی

11C15 تولیدکننده آلمانی معتبر مرکب های یووی
چاپ فلکسو و افست

11A26 بزرگترین تولیدکننده آلمانی انواع چسب های
فلکسوگرافی و صنایـع تبدیلی

7D18 تولیدکننده انگلیسی معتبر انواع نوردهای آنیلوکس
با تکنولوژی حکاکی پیشرفته

4E64تولیدکننده آلمانی معتبر تجهیزات اندازه گیری
 و کنترل و مدیریت رنگ

5E57 تولیدکننده فرانسوی انواع شوینده ها و تجهیزات
شستشوی صنایـع چاپ فلکسو، گراور و افست


