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Årets Labelexpo Europe 2003 i Bruxelles var med sine over 20.000

deltagere en kæmpesucces. På messen fremvistes et bredt udvalg af de

seneste nyheder inden for blandt andet etiketter, multisubstrattryk,

digitaltryk, laserstansning, RFID, in-line dekorations- og farvesystemer.

Tekst & foto Jens Bursell, jb@mediamind.dk

Labelexpo Europe
2003 blev afviklet i
de flotte gamle mes-
sehaller på Parc des
Expositions i Bruxel-
les.  www.labelexpo-
europe.com

Glimt fra Labelexpo Europe 2003

Kris Vangeel, marketingchef hos AGFA´s Packaging 
Systems, demonstrerer et vellykket trykresultat,
frembragt ved hjælp af en speciel version af rastre-
ringsteknikken Sublima XM Screening Technology,
der er specielt gearet til flexotryk i emballageindu-
strien: – Med Sublima er det muligt at øge rasterop-
løsningen og dermed farvekvaliteten i et hidtil uset
omfang, forklarer Kris Vangeel. www.agfa.com

Der var trængsel på Nilpeters stand, hvor en række
trykmaskiner, med fællesnævneren kvalitet og flexi-
bilitet, blev præsenteret. Her fortæller salgschef
Steen Thøisen om Nilpeters flagskib MO-3300 med
servodrev og intelligent kontrolsystem. Maskinen
har en hurtig omstillingstid, hvilket betyder, at den
kan håndtere kortere rullelængder med et mindre
materialespild. www.nilpeter.com

Bo Meyer fra Gerhardt International fremviser en ju-
sterbar undervalse – Drop-Setter, hvor afstanden mel-
lem krop og løberinge kan justeres, så afstanden kan
tilpasses alle typer papir, enten til etiketskæring eller
gennemskæring. www.gerhardt.dk



Med den nye generation af tryksensitive etiketapplika-
torer fra Label Aire lægges der blandt andet op til hurti-
gere applikationstider, større brugervenlighed og ef-
fektiviseret troubleshooting. Her demonstrerer direktør
Ejvind Olesen, hvordan R3 displayet, der kan give de-
taljerede fejlmeldinger, fungerer på fem forskellige
sprog. www.label-aire.eu
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Martin Fundal fra Visutech Digital AB fortæller om de
mange fordele ved den nye digitale trykmaskine
HP/Indigo WS 4000: – WS 4000 er optimeret til små
og mellemstore volumener op til 2.000 løbemeter og
kan trykke på alle etiket- og papirmaterialer. Maski-
nen, der vil blive opgraderet specifikt til emballage-
materialer i 2004, egner sig perfekt til mindre oplag
og hyppige jobskift. Hvor en omstilling let tager i om-
egnen af en time på konventionelle maskiner samt
involverer en del spild, tager det kun få minutter på
en WS 4000. 

Offset-maskinen, som trykker i 180 lpi, leveres med
4-7 farveværker. Hastigheden er fra 16-32 m/min, og
der kan trykkes med CMYK, pantonefarver, Hp Indi-
chrome, Hicolor-systemer samt dækhvid, med fluore-
scerende eller UV-farver, som først bliver synlige un-
der UV-lys. Maskinen kan leveres off- eller inline
med Nilpeter eller Omega efterbehandlingsløsnin-
ger, så maskinen i en enkelt arbejdsgang kan produ-
cere etiketterne helt færdige. www.visutech.se

På Etipol´s stand fik de mange besøgende en demonstration af Etipols semi-roterende trykma-
skiner, som blandt andet kan trykke inline med hotfoil, lak, laminering og stans. Med oprulle-
ren kan færdige ruller leveres direkte til kunden. Her fremviser Kjeld Hammer offsetmaskinen
Combi 2000, som kan trykke indirekte bogtryk og/eller vandfri offset. www.etipol.com

Maskinen LRN18T/25T, som her demonstreres af 
Erik Nielsen, er udviklet til spoleopgaver af høj kva-
litet. Maskinen er velegnet til montering af inkjet- 
eller kodelæsningsudstyr samt stroboskob eller 
vision-system.


