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 بیایید تا پتانسیل فوق العاده تجهیزات افست ورقی هایدلبرگ براي تولید لیبل 

 کشف کنید. "2019روز لیبل افست ورقی "در رویداد را 

 
 

 سپتامبر دوشنبه، بیست و سوم

Label Day Sheetfed 2019 

 هایدلبرگ چاپی هايرسانه مرکز

Heidelberg Print Media Center 

Gutenbergring 19 ، 69168 Wiesloch ، Germany 

 برنامه:

 آمدگویی و صرف قهوه خوش  8:30 •

 پلنس استفان مدیره هیئت عضو توسط سخنرانی  9:00 •

 ها سخنرانی و نمایشی اختصاصی زنده تورهاي  9:15 •



 بدست را اول دست اطالعات و بخش الهام هايبینش و کنید مالقات ما کارشناسان با -پذیرایی ناهار 13:00 •
 آورید

 بروکسل در Labelexpo به انتقال اتوبوس درخواست، بنا به  -کارشناسان با يفتگوگ  14:00 •

 
 

 هاي زنده:برنامه نمایش
 

 (IML)تولید لیبل درون قالبی 

  نمایش زندهSpeedmaster XL 106-8+L  فویل کوب سرد فناوري هاي مجهز بهFoilStar Cure مبدل ،
براي چاپ لیبل هاي درون قالبی با جلوه فویل سرد را  LED UVو خشک کن هاي  CutStarرول به ورق 

 از دست ندهید: این نخستین عرضه جهانی است!
  نمایش بسیار کارآمد تولیدIML  دوم، ماشین با سرعت باال درSpeedmaster XL 106-8 + LYYY  مجهز

 .CutStar به 
  براي تکمیل گردش کار تولیدIML دایکات روتاري هایدلبرگ ،Speedmaster XL 106-DD  و تجهیزات

 به نمایش در خواهد آمد.   Kawahara Blanking Separator TXR 1100سوسه گیر 



 

 چسب-تولید لیبل آب

 چاپ بر روي  ؛چسب ، به عنوان مثال-تولید لیبل هاي آبSpeedmaster XL 75-8-LYYL Anicolor  و
Speedmaster XL 106-8-P + LYYL  مجهز بهFoilStar به نمایش در خواهدآمد. 

 ماشین فویل کوب هایدلبرگ آراستن لیبل بر روي Easymatrix 106 FC  با بهره گیري از عملیات فویل
 .Eye Diana Eye 55 بازرسی هایدلبرگ بازرسی کیفی لیبل ها در ماشینو کوبی گرم برجسته 

  عالوه می یابدوي با کارشناسان ادامه و گفتگ خواهد رسیدبعد از ظهر به پایان  2برنامه ثابت در ساعت .
بعداز ظهر آماده دو توان از اتوبوس مستقیم به بروکسل که در ساعت بر آن، بنا به درخواست نیز می

 استفاده نمود. ،حرکت است

 

 این رویداد تخصصی را از دست ندهید!

 یران روتاتیو تماس بگیرید.توانید با بخش مارکتینگ شرکت اهماهنگی و کسب اطالعات بیشتر می براي

 خانم قدمی -87781401

 


	برنامه نمایشهای زنده:

