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Jsme na sociálních sítích:

Distribuce časopisu: zdarma pro zákazníky 
Leonardo technology

O nás:
Jsme přátelská skupinka vysoce talentovaných 
profesionálů v oboru průmyslového značení, 
flexibilní a rychlá. Jsme velmi vynalézaví  
a kreativní pro zabezpečení i nejtěžších požadav-
ků v automatizaci průmyslového značení  
a popisu. Pracujeme tvrdě, nasloucháme bedlivě 
a dáváme důraz na excelentní nonstop servis. 
Klíčem k našemu úspěchu jsou lidé, jejich rozma-
nitost a nápady. Velké zkušenosti se zahraničními 
partnery a přímá vývojová pomoc při realizaci 
nových zařízení dávají velký potenciál k rozvoji 
společnosti. Pracujeme pro vás, zabezpečujeme 
vaše požadavky na značení, přizpůsobujeme se 
vašim úkolům a respektujeme vás.

Kontaktujte nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Bc. Luboš Glier 
Jednatel společnosti
Tel.: 00420 777 584 357 / E-mail: glier@LT.cz

Ing. Marek Haumer
Jednatel společnosti
Tel.: 00420 777 584 636 / E-mail: haumer@LT.cz

Ing. Jaroslav Čermák
Vedoucí servisního oddělení
Tel.: 00420 777 585 463 / E-mail: cermak@LT.cz

Tomáš Darmovzal 
Oblastní manažer - Praha, Středočeský kraj, 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
Tel.: 00420 774 584 357 / E-mail: darmovzal@LT.cz

Michal Valdes
Oblastní manažer - Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Tel.: 00420 731 588 324 / E-mail: valdes@LT.cz

Jiří Vorlíček
Obchodní manažer - Čechy
Tel.: 00420 604 679 477 / E-mail: vorlicek@LT.cz

Jan Hlavsa
Obchodní manažer - Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj
Tel.: 00420 775 584 636 / E-mail: hlavsa@LT.cz

Pavel Vích
Obchodní manažer - Jihomoravský kraj, Vysočina, 
Pardubický kraj
Tel.: 00420 733 736 306 / E-mail: vich@LT.cz

Ing. Pavel Dobrovolný 
Vedoucí divize spotřebních materiálů 
pro termotransferové tiskárny
Tel.: 00420 773 684 636  / E-mail: dobrovolny@LT.cz

Libor Pojeta
Spotřební materiály pro TTR tiskárny, prodej 
a technická podpora
Tel.: 00420 773 685 463 / E-mail: pojeta@LT.cz

Tomáš Křivánek
Prodej spotřebních materiálů pro TTR tiskárny
Tel.: 00420 731 253 192
E-mail: krivanek@LT.cz

Jakub Čumpelík 
Prodej spotřebních materiálů pro TTR tiskárny
Tel.: 00420 773 585 463
E-mail: cumpelik@LT.cz

Ing. Peter Miklášik
Ředitel slovenské pobočky 
Tel.: 00421 911 584 636 / E-mail: miklasik@myLT.sk

Leonard Dubec
Obchodní manažer - Slovensko
Tel.: 00421 903 589 273 / E-mail: leonard@myLT.sk

Tiráž
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Firemní časopis o automatizaci průmyslového značení. 
Projekty průmyslového značení řešíme již více jak 16 let.
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Jediný způsob, jak můžete vydělat peníze, je ne-
chat produkční linku vyrábět bez zbytečných pro-
stojů. Proto musí vaše zařízení pracovat na 100 %.

Za tímto účelem máme k dispozici servisní modul  
s programem preventivních prohlídek, kde za Vás vše 
pohlídáme. Kdy se má přijet na servis, co se bude dě-
lat, jak dlouho to bude trvat...

Nechte na nás, abychom udržovali vaše zařízení  
v dobré kondici a prvotřídním stavu. Je to jediná logic-
ká investice do preventivních servisů (profylaxe), která 
se vždy vyplatí. Vy budete vydělávat a nebudete mít 
starosti s provozem produkční linky. Servisní řešení šité 
na míru a prevence na prvním místě je nejlepší lék.

Potřebujete servisní zásah?
Zavolejte na 24/7/365 servisní linku 
+420 777 585 463
Spolehlivá 24 hodinová servisní linka je pro vás k dispo-
zici každý den bez ohledu na víkendy nebo svátky. Ze 
zkušenosti víme, že naši servisní technici s vaší pomocí 
dokáží vyřešit více jak 80 % problému po telefonu nebo 

U auta měníte pravidelně olej a s tím i filtry, přitom si můžete nechat zkontrolovat brzdy, řemeny, hadice, 
prohodit pneumatiky. Úplně stejně to funguje i u našich tiskových technologií. Díky pravidelným servisům 
výrazně prodloužíte životnost vašich zařízení a eliminujete náhodné, neočekávané a drahé prostoje.

on-line skrze softwarovou aplikaci na dálku. Pokud se 
přesto vyjíždí na servisní zásah, tak máme více jak 99 % 
úspěšnost opravy problému u zákazníka na vaše první 
zavolání. Minimalizujeme tak prostoje na lince.

Za tímto výsledkem stojí více jak 8.200 skladových 
položek náhradních dílů držených skladem a certifi-
kovaní proškolení servisní technici, kteří se specializují 
jen na konkrétní opravy strojů a technologií. Tím zís-
kávají neocenitelné zkušenosti, které následně ocení-
te v rychlosti diagnostiky chyby a její opravy.

Díky vašim vysokým nárokům jsme vytvořili oprav-
du elitní tým 20 servisních techniků, a ještě větší po-
čet plně vybavených servisních aut s nejčastěji pou-
žívanými díly.

Kultura servisu
Výhodný poměr výkonu a ceny technologií, doplněný 
o autorizovaný zákaznický servis, to je profesionální 
úroveň servisních služeb Leonardo technology s.r.o. 
Zaměřujeme se na vysokou úroveň profesionality a 
stálou funkčnost tiskových technologií. Vždyť jediný 

způsob, jak můžete vydělat peníze, je nechat pro-
dukční linku vyrábět bez zbytečných prostojů, a proto 
musí naše tiskové technologie pracovat na 100 %.

Servisní síť zajišťována středisky Praha, Ostrava, 
Hlohovec (Morava) a Piešťany (Slovensko), je syste-
maticky budována tak, aby minimalizovala příjezdový 
čas, snížila náklady za dopravu pro zákazníky a zefek-
tivnila činnost servisu. Věříme, že naše lokální přítom-
nost je nejlepší způsob, jak poskytnout maximální 
obchodní, servisní a aplikační podporu.

Servis je základ úspěchu, 
aneb k čemu supersport v poušti 
bez dostupného servisu?

Prevence 
je nejlepší 

lék

BENEFITY:
• Výhodné servisní smlouvy
• Velká servisní síť s 20 techniky 
 a výjezdy 24/7/365
• Velké množství náhradní dílů trvale skladem
• Vysoká profesionalita a špičková kultura servisu

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
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Tisk a aplikace
etiket se stroji Novexx
Díky robustní konstrukci z masivních hliníkových odlitků a průmyslovým mechanizmům jsou 
aplikátory etiket a tiskárny Novexx tím nejspolehlivějším řešením do náročných průmyslových odvětví 
pro 24hodinové provozy, 7 dní v týdnu. Integrovaná konstrukce a malé rozměry umožňují snadnou 
instalaci do nových či stávajících výrobních linek bez ohledu na způsob aplikování etikety (z vrchu, 
boku, spodu či hrany výrobku). 

V nabídce jsou zastoupeny dva základní typy 
– s tiskárnou a bez tiskárny, určeny převážně 
do těžkých průmyslových provozů. Aplikáto-

ry etiket vynikají kromě vysoké spolehlivosti také 
širokou nabídkou příslušenství jako jsou odlepo-
vače, aplikování na roh krabice, regulace rychlosti 
aplikování, paletové etiketování, bezkontaktní na-
střelování vzduchem apod.

Novinkou je řada aplikátorů etiket XLS 2xx, která 
nahradila úspěšnou řadu ALS 2xx. Aplikátory řady 

XLS 2xx jsou optimalizovány jak pro papírové etike-
ty, tak pro etikety z PE/PP materiálů.

Mezi jejich nové vlastnosti patří velký, víceřádko-
vý displej s vylepšeným uživatelským rozhraním a 
čitelností, nová vylepšená převíjecí jednotka "Easy 
Push Rewinder" a změna barevného provedení na 
antracitovou. Navíc všechny vlastnosti, specifika-
ce a výkon nových modelů XLS 2xx zůstál stejný 
ve srovnání s modely ALS 2xx a jsou s nimi zpětně 
kompatibilní.

Další novinkou je pak nová generace systémů 
"Print & Apply" XPA 934 pro tisk a aplikaci etiket 
do šíře 106 mm rychlostí až 300 mm/s ve verzi LH 
(levostranná) nebo RH (pravostranná). XPA 934 do-
káže rychle a přesně zpracovávat dynamická data a 
aplikovat etikety na jakýkoli typ produktu. XPA 934 
nabízí vynikající výsledky tisku i při vysokých apli-
kačních rychlostech a označuje výrobky v reálném 
čase. Nejkompaktnější systém Print & Apply na trhu 
lze flexibilně integrovat do všech výrobních linek. 

Aplikuji 
etikety s chirurgickou 
pResností a rychlostí 

blesku

ˇ
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Aplikátory etiket
Perfektní řešení pro jakýkoli požadavek

Tiskárny etiket s aplikátorem
Vyberte si aplikátor s tiskem etiket podle vašich požadavků na označování

Specifikace XLS 204 XLS 206 XLS 209 XLS 256 XSL 272 ALS 104 ALS 306 ALS 309

Rychlost aplikování etiket:
40 m/min. 30 m/min. 25 m/min. 50 m/min. 70 m/min. 30 m/min. 60 m/min. 45 m/min.

1000 etiket / 
2,6 min.

1000 etiket / 
3,4 min.

1000 etiket / 
4,1 min.

1000 etiket / 
2,0 min.

1000 etiket / 
1,5 min.

1000 etiket / 
3,4 min.

1000 etiket / 
1,7 min.

1000 etiket / 
2,3 min.

Etikety

Max. průměr 
kotouče odvíječe až 300 mm

Šířka etikety 10 - 110 mm 10 - 160 mm 50 - 233 mm 10 - 160 mm 10 - 53 mm 10 - 110 mm 25 - 160 mm 25 - 233 mm

Délka etikety 5 - 600 mm 5 - 600 mm 5 - 600 mm 5 - 600 mm 5 - 600 mm 5 - 600 mm 20 - 600 mm 20 - 600 mm

Specifikace ALX 734 ALX 735 ALX 736 ALX 924 ALX 925 ALX 926 XPA 934

Rychlost tisku etiket 1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min. -

Rychlost aplikování etiket:
50 m/min. 50 m/min. 50 m/min. - - - 75-300 mm/s

1000 etiket / 
2,0 min.

1000 etiket / 
2,0 min.

1000 etiket / 
2,0 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min.

1000 etiket / 
4,3 min. -

Etikety

Max. průměr 
kotouče odvíječe až 400 mm až 300 mm

Šířka tisku etikety až 104 mm až 127 mm až 160 mm až 106 mm až 127 mm až 160 mm až 106 mm

Šířka etikety 30 - 134 mm 30 - 134 mm 50 - 185 mm 16 - 130 mm 16 - 130 mm 16 - 184 mm 20 - 120 mm

Délka etikety 25 - 255 mm 25 - 255 mm 25 - 255 mm 10 - 1000 mm 10 - 1000 mm 10 - 1000 mm 10 - 1000 mm

Je schopen vyhovět jakémukoli průmyslovému 
značení a aplikaci dodavatelského řetězce.

XPA 934 také splňuje požadavky digitalizace. Má 
velké množství datových rozhraní pro komunikaci  
v reálném čase, které podporují procesy tisku a apli-
kování ve standardu Průmysl 4.0.

Etikety mohou být papírové nebo plastové (PE, 
PP, PVC, PA) v gramáži od 60 do 160 g/m².

Webové rozhraní XPA umožňuje vzdálený přístup 
ke stroji. Lze jej plně ovládat na mobilních zaříze-

ních, jako jsou smartphony a tablety, a také na sta-
cionárních displejích.
Aplikátory Novexx dokáží umístit etikety na jakýkoli 
povrch. 
• Rovné, nerovné a citlivé povrchy
• Výrobky se stálou a variabilní výškou
• Pohyblivé a nepohyblivé výrobky
• Bezkontaktní aplikování
• Aplikace etiket v libovolné poloze (také kolem 

rohových hran)

BENEFITY:
• Vysoká přesnost aplikování etiket
• Proměnná rychlost aplikace
• Jednoduché nastavení
• Široká konektivita (Ethernet, RS 232/485, USB, 
 PLC interface...)
• Robustní konstrukce pro průmyslové použití 
 a velkou zatěž
• Velký displej s intuitivním ovládáním
• Široká škála příslušenství

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.
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XPA 934 aplikátor s tiskárnou 
jako ze sci-fi filmu
Technologie jdou mílovými kroky dopředu a co se zdálo včera jako ze sci-fi filmu je dnes realitou. Stejně tak 
je tomu i u nové generace aplikátorů s tiskárnou "Print & Apply" XPA 934 ve verzi LH (levostranná) nebo RH 
(pravostranná) pro tisk a aplikaci etiket do šíře 106 mm rychlostí až 300 mm/s.

Potřebujete spolehlivý systém Print & Apply, který 
dokáže rychle a přesně zpracovávat dynamická 
data a aplikovat etikety na jakýkoli typ produktu? 

XPA 934 nabízí vynikající výsledky tisku i při vysokých 
aplikačních rychlostech a označuje výrobky etiketou  
v reálném čase. Etikety mohou být papírové nebo plas-
tové (PE, PP, PVC, PA) v gramáži od 60 do 160 g/m².

Maximální flexibilita integrace
Díky svým malým rozměrům, hmotnosti menší než  
30 kg a mnoha možnostem montáže lze nejkompakt-
nější systém Print & Apply na trhu XPA 934 flexibilně in-
tegrovat do výrobních linek téměř v jakékoli myslitelné 
poloze, a to i když je tam velmi málo místa nebo na-
stavení výrobní linky neumožňuje jakoukoli flexibilitu. 

Uživatelsky přívětivý displej
Jeho ergonomie a uživatelská přívětivost jsou vynika-
jící za všech okolností. XPA 934 má velký vícebarevný 
displej, který je volně otočný o 360°. Je tak velmi dob-
ře čitelný v jakékoli poloze. Díky intuitivnímu koncep-
tu ovládání s přehlednou navigací v nabídce je ovlá-
dání ještě pohodlnější.
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Rychlá výměna materiálu 
a údržba bez nářadí
Údržbu a čištění lze provádět bez jakéhokoli nářadí 
a to i při montáži náhradních dílů nebo výměně vá-
lečků. Díky otevřenému tiskovému modulu lze náviny 
termotransferové pásky a etiket vložit za méně než 
jednu minutu. Dynamické a automatické přizpůso-
bení parametrů tiskové hlavy a napnutí pásky to ještě 
usnadňují. V každodenní výrobě to vede ke snížení 
prostojů a zvýšení produktivity.

Podporuje Průmysl 4.0
Aby XPA 934 splňovala stále rostoucí požadavky 
na připojení k internetu věcí a principy digitální 
továrny je vybavena velkým množstvím digitálních 
rozhraní, která umožňují komunikaci dat v reálném 
čase, které podporují procesy tisku a aplikování eti-
ket ve standardu Průmysl 4.0. Kromě toho má XPA 
vícestupňový konfigurovatelný koncept I/O portů  
s konektory M12 a dále možnost připojení na síť 
pomocí LAN.

Webové rozhraní XPA umožňuje vzdálený přístup 
ke stroji. Lze jej plně ovládat na mobilních zařízeních, 
jako jsou smartphony a tablety, a také na stacionár-
ních displejích.

BENEFITY:
• Vynikající kvalita tisku a přesná aplikace etiket
• Údržba bez použití nástrojů
• Kompaktní design s různými možnostmi 
 montáže
• Minimum ovládacích prvků pro snadné ovládání
• Robustní konstrukce pro průmyslové použití 
 a maximální zatížení zařízení
• Velké možnosti konektivity
• Tisk a aplikace etiket v reálném čase

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Intuitivní a otočný displej

Extra kompaktní 
velikost a hmotnost

Snadná údržba 
a čištění

Rychlá výměna 
materiálů

Automatické nastavení

Vynikající kvalita 
tisku

Tisk a aplikace 
etiket i ve standardu 
průmyslu 4.0 díky 
digitálním rozhraním

Robustní a odolná 
konstrukce pro 
průmyslové využití

XPA 934 RH (pravostranná) XPA 934 LH (levostranná)

Vsad na jistotu, 
XPA 934 je budoucnost 

tisku a aplikování 
etiket

ˇ
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Vše je možné, co nejde kontaktně kvůli nerovnému povrchu 
produktu, půjde bezkontaktně. Za tímto účelem jsme vytvořili 
speciální dopravník, na kterém se za pohybu nastřelují etikety pomocí vzduchu na spodní část balení 
topných kabelů určených pro podlahové vytápění.

BENEFITY:
• Dokonalá přesnost aplikace etikety 
 i při vysokých rychlostech
• Bezkontaktní aplikování je vhodné i pro citlivé 

produkty
• Jednoduchá instalace a obsluha

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Nastřelování etiket 
vzduchem na nerovný 
povrch

To nejsou 
kouzla, ale moje 

technologie

Po dopravníku přejíždějí role dvoužilových top-
ných kabelů s ochranným opletením pro nízko-
energetické domy a do lepícího tmelu pod dlaž-

bu o délce 46 m, která jsou zatavená ve fólii s vysátým 
vzduchem. Tato balení mají nepravidelný povrch na 
který by byla aplikace etikety pomocí kontaktní meto-

dy velmi problematická, proto se přistoupit k nastře-
lování vzduchem. Díku tomu etiketa dokonale přilne 
na povrch.

Srdcem celého dopravníku je tiskárna s aplikáto-
rem NOVEXX ALX 925, která je vybavena speciálním 
příslušenstvím LA-BO, které umožňuje nastřelení eti-

kety do vzdálenosti až 10 cm od aplikátoru. NOVEXX 
ALX 925 je instalována na spodní části dopravníku  
a v mezeře na dopravníku nastřeluje etikety na spod-
ní část produktů. Vlastní tisk etiket probíhá přímo  
v tiskárně přímo z podnikového systému pomocí soft-
ware Nicelabel LMS.

www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
http://www.LT.cz
http://www.LT.cz


AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

�t Referenční instalace 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

9

LT. cz

BENEFITY:
• Aplikování v jednom kroku šetří čas, prostor 
 a peníze
• Jednoduché ovládání s napojením 
 na podnikové systémy a databáze
• Vysoká přesnost aplikování etiket
• Robustní konstrukce pro průmyslové použití
• Široká škála příslušenství

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Tisk a aplikace etikety 
s následnou aplikací krycí etikety 
v jednom kroku 

Etikety pro oblast automotive musí vydržet velmi 
náročné podmínky automobilového provozu, zvláště, 
když se jedná o etikety určené na díly podvozku 
automobilů. Takové etikety musí odolat 
i odletujícímu štěrku a kamenům. 

mám 
vychytávky, co šetrí 

cas a penízeˇ
ˇ

A přesně takové etikety 
dokážeme vyrobit a 
aplikovat v jednom 

kroku. 
Textová část etikety se tisk-

ne v aplikátoru etiket ALX 925 

na kterou se následně aplikuje pomocí aplikátoru  
XLS 204 speciální ochraná čirá etiketa, která chrání 
textovou etiketu před vnějšími vlivy a mechanickým 
poškozením. To vše se děje automaticky v jendom 
kroku díky dokonalé synchronizaci pomocí progra-
movatelného logického automatu PLC. Díky tomu lze 

dosáhnout rychloti aplikování až 400 mm/s. Pro 100 % 
kontrolu aplikovánní čiré etikety je celé zařízení navíc 
vybano kapacitním senzorem.

Zařízení je navíc napojeno na komplexní tiskový 
manažer návrhu a tisku etiket Nicelabel. Data k tisku 
jsou tak generována z podnikové databáze.
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LA-TO
Kontaktní aplikování etiket pomocí pneumatického 
pístu pro vysoce výkonné aplikace

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Boční stranu
•   Spodní stranu
•   Zastavené produkty
•   Pohyblivé výrobky
•   Výrobky s pevnou  
    výškou

Benefity
• Nejvhodnější pro etikety vyžadující pevný 

aplikační tlak
• Snadná výměna etiket
• Délka zdvihu až 380 mm
• Robustní průmyslový design

LA-TO TD
Kontaktní aplikování etiket pomocí pneumatického 
pístu se senzorem.

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Boční stranu
•   Spodní stranu
•   Zastavené produkty
•   Výrobky s proměnnou 
    výškou

Benefity
• Ideální pro označování výrobků s proměnlivou 

výškou
• Aplikátor se vrací, jakmile pneumatický píst narazí 

na odpor
• Délka zdvihu až 380 mm

LA-TO BO
Kontaktní aplikování etiket pomocí pneumatického 
pístu s funkcí nastřelení vzduchem

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Boční stranu
•   Spodní stranu
•   Zastavené produkty
•   Pohyblivé výrobky
•   Výrobky s pevnou 
    výškou

Benefity
• Vhodné pro označování citlivých předmětů s 

nerovnými povrchy a / nebo proměnnou výškou
• Samotné aplikování etikety na produkt je v 

konečné fázi pomocí nastřelení vzduchem
• Délka zdvihu až 380 mm

Možnosti aplikace etiket

Technické specifikace

Šířka etiket 30 - 160 mm

Délka etiket 30 - 210 mm

Kapacita až 100 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 1 mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, 
XLS 256, XLS 272, ALS 306

Technické specifikace

Šířka etiket 50 - 110 mm

Délka etiket 50 - 160 mm

Kapacita až 100 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 5 mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, 
XLS 256, XLS 272, ALS 306

Technické specifikace

Šířka etiket 30 - 160 mm

Délka etiket 30 - 210 mm

Kapacita až 100 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 1 mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, 
XLS 256, XLS 272, ALS 306
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LA-CE
Aplikační příslušenství pro aplikaci etikety za přední 
roh.

Aplikuje etikety
•   Přední rohovou hranu
•   Horní stranu přes roh
•   Pohyblivé výrobky

Benefity
• Snadné řešení pro označení sousedních dvou stran 

produktu jedním štítkem
• Vhodné pro integraci do systémů uzavírání krabic

LA-SO
Kontaktní aplikování etiket pomocí výklopného apli-
kačního ramene.

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Boční stranu
•   Náběžnou hranu
•   Pohyblivé výrobky

Benefity
• Ideální řešení pro nanášení etiket na přední hranu 

pohybujících se výrobků
• Vhodné pro jednotlivé produkty nebo krabice
• Robustní průmyslový design pro logistická 

prostředí

LA-BO
Bezkontaktní aplikování etiket pomocí nastřelení 
vzduchem na citlivé produkty.

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Boční stranu
•   Spodní stranu
•   Zastavené produkty
•   Pohyblivé výrobky

Benefity
• Vhodné pro rovné a nerovné povrchy
• Umožňuje nastřelení etikety do vzdálenosti 
 až 10 cm od aplikátoru
• Vysoká přesnost aplikace i při vysokých rychlostech
• Posuvné lišty umožňují rychlé a snadné nastavení 

velikosti etikety

Technické specifikace

Šířka etiket 30 - 100 mm

Délka etiket 30 - 100 mm

Kapacita až 160 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 1 mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, 
XLS 256, XLS 272, ALS 306

Technické specifikace

Šířka etiket 80 - 130 mm

Délka etiket 160 - 400 mm

Kapacita až 18 etiket / min.

Kompatibilita ALX 92x

Technické specifikace

Šířka etiket 80 - 150 mm

Délka etiket 80 - 210 mm

Kapacita až 18 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 2 mm

Kompatibilita ALX 92x, XLS 20x, XLS 256, 
ALS 30x

Správně aplikovat etiketu na jakýkoli tvar produktu a široké spektrum povrchů 
není samozřejmostí. Za tímto účelem mám k dispozici obrovské množství aplikační 
příslušenství, pomocí kterého dokáži vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům 
na aplikování etiket.
Široká škála mého aplikačního příslušenství zajišťuje 
přesnou aplikaci etiket na jakékoli konkrétní místo 
na vašich produktech, kartonech nebo paletách. 
Aplikační příslušenství lze snadno připojit k našim 
aplikátorům a termotransferovým tiskárnám. 
Aplikační příslušenství je vyrobeno z masivních 
hliníkových odlitků a průmyslových mechanizmů 
do náročných průmyslových odvětví pro 24hodinové provozy, 7 dní v týdnu.

 

nalepím ji 
na jakýkoli tvar 

a povrch

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D


Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

Referenční instalace  u 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

12

LT. cz

Technické specifikace

Šířka etiket až 150 mm

Délka etiket 110 - 200 mm

Kapacita až 18 etiket / min.

Kompatibilita všechny verze ALS, XLS a ALX 

Technické specifikace

Šířka etiket 100 - 170 mm

Délka etiket 15 - 20 mm

Kapacita až 40 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 1 mm

Kompatibilita ALX 92x

Technické specifikace

Šířka etiket 30 - 80 mm

Délka etiket 30 - 80 mm

Kapacita až 50 etiket / min.

Přesnost aplikace ± 1 mm

Kompatibilita XLP 504, 64-xx

LTSI/LTSA
Lehký dotykový aplikátor pro termotransferové tiskár-
ny XLP 504 a 64-xx

Aplikuje etikety
•   Horní stranu
•   Rovné i nerovné 
    povrchy
•   Zastavené produkty
•   Pohyblivé výrobky
•   Výrobky s proměnnou 
    výškou

Benefity
• Aplikace etiket na citlivé produkty bez potřeby 

nastřelení vzduchem
• Vhodné pro variabilní výšky produktů
• Aplikátor posunuje své „teleskopické rameno“, 

dokud senzor nezaznamená odpor od produktu
• Délka zdvihu až 400 mm (pouze LTSI)

LA-WO
Aplikační příslušenství pro malé etikety

Aplikuje etikety
•   Boční stranu
•   Pohyblivé výrobky

Benefity
• Aplikátor pro nanášení etiket na stranu 

pohybujících se výrobků
• Typické aplikace: papírové balíky, dveře, okna, 

podlahy
• Ideální pro aplikace s vysokou rychlostí produktů

LA-CE Wipe
Pneumatické aplikační příslušenství pro aplikaci eti-
kety za zadní roh.

Aplikuje etikety
•   Zadní rohovou hranu
•   Pohyblivé výrobky

Benefity
• Pneumatický aplikátor ohýbá štítky kolem zadního 

rohu produktů ve tvaru obdélníku
• Pneumatické rameno LA-CE je namontována 

přímo na dopravníku

Čárový kód slouží pro automatickou identifikační 
technologii dovolující rychle sesbírat data s velmi 
vysokou přesností a téměř bez chyb (ty se mohou 
vyskytnout u kódů bez kontrolního čísla a dále ne-
přečtením kódu na špatně kontrastním podkladě).

Existuje mnoho průmyslových standardů kódů 
a formátů speciálně vytvořených pro různé použi-
tí.. Některé kódy mají samoopravné vlastnosti, což 
znamená, že vygenerují správný kód i při chybějí-
cích částech kódu, často až do 50% chybějící části.

Přesnost
Při ručním zadávání čísel a kódů pomocí klá-
vesnice dochází k chybě průměrně asi jednou 
ze 300 zadání kódů. U čárových kódů se chyba 

vyskytuje asi u jednoho milionu, přičemž je možnost 
eliminace chyby použitím kontrolní číslice, která ověří 
správnost ostatních čísel v kódu. 2D kódy mají mož-
nost zaznamenat o 1/3 více údajů jak lineární čárové 
kódy. Můžou být tisknuté elektronicky (digitálně). Ma-
tematická korekce chybovosti zaručuje přesnost čtení 
(Reed Solomonova korekce). Naopak lineární čárové 
kódy mívají čísla pro "human" čtení a tak když nelze 
údaj přečíst, zadají se data do systému. U 2D kódu 
toto není možné, nemají textovou informaci pod  
kódem.

Rychlost
Zadávání pomocí klávesnice je velmi pomalé při 
srovnání použití snímání kódu snímačem. Hovoří se 

asi o 3násobném zpomalení se zručnou písař-
kou a snímačem kódu. Lineární kódy se čtou la-
serovými snímači nebo kamerovými čtečkami. 
Laserové čtečky nejsou uzpůsobené ke čtení 
2D kódů.

Flexibilita
Technologie čárových kódů zasahuje do všech 
odvětví průmyslu a je maximálně spolehlivá. 
Mnohdy záleží jen na materiálu, kde je použi-
tý, protože čárový kód označený na povrchu 
může být čitelný bezkontaktně za vysokého 
mrazu nebo naopak vysoké teploty, může odo-
lat kyselinám, vlhkosti, povětrnostním vlivům 
apod.

Výhody čárových a 2D kódů
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S unikátním tandemem aplikátorů 
s TTR tiskárnou se výroba nezastaví

Znáte to, když došly etikety, není termotransferová tisková páska, obsluha nepohlídala spotřebák 
a už je to tady, linka zase stojí. Prostoj, který ale lze eliminovat. Pomocí dvou aplikátorů na 
automatické lince se výroba nezastaví ani v případě nedostatku etiket nebo jiné neočekávané 
chyby. Dojde k automatickému přepnutí na druhý aplikátor, aby obsluha mohla etikety doplnit 
nebo vyřešit chybový stav, aniž by linka musela zastavit. Je tak zabezpečena maximální produkce a 
ziskovost bez ztrát.

Jedním z velkých problémů je stojící výroba kvůli 
potřebnému doplnění spotřebních materiálů do 
jednotlivých technologií. Tyto prostoje se mohou 

do značné míry promítnout do konečné ceny finální-
ho produktu a snížit tak konkurenceschopnost. 

Proto jsme přišli s nápadem zapojení dvou apliká-
torů s termotransferovou tiskárnou etiket NOVEXX 
ALX 734 do tandemu na jedné výrobní lince. Apliká-
tory NOVEXX jsou mezi sebou propojeny a vzájemně 
spolu komunikují. Aplikuje vždy jen jeden aplikátor, 

ale v případě chyby, výpadku, nečekané poruchy 
nebo nedostatku etiket dojde k automatickému pře-
pnutí na druhý aplikátor, aby nedošlo k zastavení lin-
ky. Vše se děje bez zásahu obsluhy, zcela automaticky  
a bez vynechání etikety.

Robustní termotransferové tiskárny s automatic-
kým aplikátorem etiket NOVEXX ALX 734 jsou spe-
ciálně vyvinuty pro identifikaci výrobků v průmyslo-
vém odvětví v provozu 24/7 bez ohledu na množství  
produkce. 

BENEFITY:
• Eliminace prostojů ve výrobě při nutném 

doplnění spotřebního materiálu
• Celkové zvýšení konkurenceschopnosti zvýšením 

produkce
• Velmi odolné průmyslové zařízení určené pro 

provoz 24/7
• Proměnná rychlost aplikace závislá na rychlosti 

dopravníku s detekcí produktu
• Připojení do podnikové sítě se softwarem 

NiceLabel

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Vlastní aplikace etiket je jednoduchá. Jde o nabíd-
nutí etikety z aplikátoru, která se za pohybu produktu 
na dopravníku přenese na produkt. Tiskový manažer je 
naprogramován v softwaru NiceLabel a posílá údaje do 
tisku před aplikací. Vždy jen jeden aktivní aplikátor pře-
bírá funkci aplikace etikety a druhý záložní je připraven 
ve správný okamžik nahradit svého nefunkčního kolegu. 

Již žádné zastavení linky díky řešení od Leonarda, 
společně se zvýšením konkurenceschopnosti a sníže-
ním prostojů ve výrobě. Prostě profitujete.

S tandemem 
aplikátorU se výroba 

nezastaví

°
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Jak na verifikaci kódů s vytvořením 
verifikačního protokolu
Pro zabezpečení správné produkce bez chyb v čárových a datamatrix kódech jsou zde pro kontrolu speciální 
verifikátory. Nejen že přečtou kód, ale rozeberou jej do nejmenších detailů a zjistí jeho nedostatky.

Pro zabezpečení správné produkce bez chyb  
v čárových a datamatrix kódech máme pro jejich 
kontrolu speciální verifikátory. Nejen že přečtou 

kód, ale rozeberou jej do nejmenších detailů a zjistí 
jeho nedostatky.

Jedná se o verifikační systémy pro dvojdimenzio-
nální matrix kódy (např. Datamatrix, PDF417, Micro 
PDF, QR...) a čárové kódy (například EAN 13, GS1 128 
a mnoho dalších) dle ISO / IEC standardu. Automatic-
ké rozpoznání kódu s velmi pokrokovým algoritmem 
a software, které po verifikaci zvýrazní problémová 
místa kódu, jsou jen jednou z mála předností verifi-
kačního systému LVS.

Verifikátor LVS kontroluje a verifikuje všechny pa-
rametry dle ISO (ANSI) normy a dalších nadstandard-
ních funkcí, jako je sledování skvrn, sekvencí čísel 
nebo porovnávání dat s databází. Celá analýza kódu je 
zobrazena barevně a graficky s přesnou lokalizací pro-
blémových míst, což umožní velmi snadné zamyšlení 
nad nápravou kódu. Pětimegapixelová kamera prová-
dí analýzu ve velmi velkém rozlišení a dle ISO normy 
provádí 10 skenů kódu a výsledek průměruje. Verifi-
kátor má veškeré certifikáty dle GS1 US a 21 CFR Part.

Veškeré kódy EAN (GS1) čárové, matrix a slože-
né kódy dle ISO norem je potřeba mít vždy v kvalitě 
odpovídající normám, což vám zkontroluje a vytvoří 

BENEFITY:
• Patentované metody verifikace
• Vytvoření verifikačního protokolu
• Automatické rozpoznání typu kódu
• Verifikuje všechny parametry dle ISO (ANSI) norem

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

protokol právě verifikátor LVS. Jen verifikace tisku  
a okamžité rozpoznání nesprávných dat po výtisku 
zabezpečí 100% správnou produkci.

Ruční verifikátor LVS-9580 pro ověřování čárových kódů 
s podporou mnoha standardů a druhů kódů s velikostí 
zorného pole 76,19 x 57,15 mm.

Verifikačním systémem LVS-7500, který umožňuje instalaci 
na termotransferové tiskárny a okamžitou verifikaci ihned 
po tisku.

Nejkomplexnější řešení LVS-9510 pro ověřování čárových 
kódů s podporou mnoha standardů a druhů kódů s velikostí 
zorného pole 127 x 177,79 mm.

citelný 
ci necitelný? To je 

oc tu bezí!

ˇ
ˇ ˇ

ˇ ˇ
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Speciální příslušenství 
pro termotransferové tiskárny 
řady XLP 50X
Průmyslové stolní termotransferové tiskárny řady XLP 50x nabízejí dokonalá tisková řešení pro aplikace 
se středním objemem výroby. Tisknou vysoce kvalitní písma, obrázky, čárové kódy a QR kódy 
    na širokou škálu štítkových materiálů jako je papír, PE/PP, lepenku nebo textilie. V závislosti 
    na modelu a konfiguraci tisknou XLP 50x v rozlišení 203, 300 nebo 600 dpi v šířce 4" nebo 6".

Díky své flexibilitě nabízí řada tis-
káren XLP 50X možnost instalace 
dodatečného příslušenství, které 

dokáže nahradit speciální drahá zařízení a aplikátory. 
V nabíce jsou aplikátor se zdvihem 190 mm, textilní 
střihač a stohovač, řezačka, externí navíječ a dávkovač 
etiket s vnitřním navíječem. 

Kontaktní aplikátor LTSA
Řešení je dostupné pouze pro tiskárnu XLP 504 s rozli-
šení 203, 300 nebo 600 dpi. Aplikátor je určen na kon-
taktní aplikace etiket do rozměru 80x80 mm a maxi-
mální velikostí zdvihu 190 mm. XLP 504 s aplikátorem 
LTSA lze použít jak pro zastavené, tak pro pohyblivé 
produkty různých výšek. Jedná se tak o univerzál-
ní poloautomatické řešení "Print & Apply" pro ruční  
a nízko objemovou identifikaci produktů.

Textilní střihač a stohovač TCS
Příslušenství TCS lze namontovat pouze na tiskárnu 
XLP 504, která tak nabízí dokonalé řešení 3v1 pro 

textilní průmysl. Tiskárna s TCS zvládá potisk, řezání 
a stohování textilních etiket určených např. pro praní 
(nylon, polyester) a tkaných etiket. 

Textilní etikety často vyžadují velmi malá písma  
a jemně lemovanou grafiku pro symboly a loga. Mo-
del XLP 504 s technologií TCS nabízí kvalitu tisku ve 
vysokém rozlišení 203 nebo 300 dpi při vysokém vý-
stupním výkonu.

Jednotka textilního střihače a stohovače TCL se při-
pojuje k tiskárně pouze jedním konektorem. Ovládání 
a nastavení se prování pomocí softwaru v tiskárně. 
Stohovač je poháněn motorkem, proto není potřeba 
přívod stlačeného vzduchu. Tisk, řez a stohování je pro-
váděno v jednom cyklu. Kapacita stohovače je 150 mm.

Tiskárnu s TCS lze použít i k tisku, řezání a stohování 
samolepících materiálů nebo kartonových etiket.

Externí navíječ
Pokud tisknete většího množství etiket, je XLP 50x  
s externím převíječem ideální volbou. Snadno připo-
jený navíječ shromažďuje vytištěné etikety v jednom 

plynulém procesu, který lze potom snadno vyjmout a 
použít např. na balicích stanicích atd.

Dávkovač etiket s vnitřním navíječem
TTR tiskárna XLP 50x s dávkovačem a interním navíje-
čem je kompaktní řešení, které vytiskne a poté vydá 
samolepicí etiketu, aby obsluha mohla etiketu bez 
námahy vzít a aplikovat na prosukt. Podkladový papír 
od etiket se automaticky navýjí do tiskrány pomocí 
vnitřní navíječky.

Řezačka
Pro provozy, kde je zapotřebí tisknout různé velikosti 
etiket je příslušenství v podobě řezačky tou nejlepší 
volbou. Automatický průmyslový nůž řezá materiál 
etikety přesně a spolehlivě ihned po dokončení pro-
cesu tisku.

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

hodne 
muziky za málo 

penez

ˇ

ˇ
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V Leonardu dokážeme řešit nejen dodávky samostatných strojů, ale také kompletní 
etiketovací systémy. Představujeme vám řešení aplikace etiket po obvodu výrobku
"Wrap around" s integrovaným aplikátorem etiket NOVEXX ALS 206. Součástí dopravníku 
je i řídicí jednotka pro výběr formátu výrobku a změnu základní parametrů. 

BENEFITY:
• Jednoduchá obsluha
• Průmyslový design i do provozů 365/7/24
• Vysoká přesnost aplikace etikety
• Možnost individuálního nastavení dle potřeby

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

aplikace 
po celém obvodu 
za 3,6 sekundy

Celé zařízení je umístěno na dopravníku a skládá 
se z aplikátoru etiket NOVEXX ALS 206 a spe-
ciálně vyrobeného aplikačního příslušenství 

na zakázku. To je složeno ze dvou malých válečků na 
pneumatickém pístu. Jak senzor produktu rozpozná 
plechovku na dopravníku, tyto válečky pomocí pístu 
přitlačí plechovku na hnaný válec. Ten roztočí ple-
chovku na přesně stanovený čas, který je potřebný 
pro aplikaci etikety na určenou velikost plechovky.

Etikety lze takto aplikovat na různé velikosti ple-
chovek, jejichž velikosti a parametry jsou zaneseny  
v řídicí jednotce, která je nedílnou součástí zařízení. 
Při změně výroby tak pouze stačí, aby obsluha změ-
nila typ etiket v aplikátoru a změnila program pomocí 
řídicí jednotky. Celé zařízení se poté automaticky při-
způsobí nové velikosti plechovek a je ihned připrave-
no na další výrobu. Takto lze aplikovat jak papírové 
etikety, tak etikety z PE/PP materiálů.

Aplikace etikety na oválný 
povrch plechovky
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Jednou z finálních aplikací výrobních linek je balení do krabice a její následné označení etiketou. 
Aby se výrobní proces nepřerušoval, je nejvhodnějším řešením aplikace etikety za pohybu pomocí 
aplikátoru s tiskárnou AXL 925 a aplikačním příslušenstvím LA-SO, kde probíhá kontaktní aplikování 
etiket pomocí výklopného aplikačního ramene.

BENEFITY:
• Ekonomicky zajímavé řešení
• Jednoduchá obsluha s eliminací možných 
 tiskových chyb
• Rychlá instalace a uvedení do provozu
• Spolehlivé řešení do náročných provozů
• Značení i za pohybu

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Aplikace etikety na boční stranu 
pohybující se krabice

za pohybu...? 
brnkackaˇ

Vlastní tisk etikety probíhá těsně před její aplika-
cí přímo v aplikátoru AXL 925. Údaje do etikety 
jsou zasílány z podnikového informačního sys-

tému a jako obsluhující software je použita zakázková 
aplikace postavená na NiceLabel.

Celé značící zařízení je umístěno nad dopravníkem. 
Jakmile senzor produktu zaznamená kartonovou kra-

bici, dojde k vlastnímu tisku etikety a její následné 
aplikaci pomocí výklopného aplikačního ramene pří-
mo za pohybu kartonové krabice na dopravníku.

Značící zařízení s aplikátorem a termotransferovou  
tiskárnou AXL 925 navíc využívá etiket a termotrans-
ferových pásek z naší vlastní produkce, což zajišťuje 
nejlepší symbiózu od dodavatele, přes záruky, servis 

až po spokojeného zákazníka. Navíc je to zárukou 
nejnižších cen za spotřební materiál a velmi nízkého 
opotřebování tiskové hlavy, které zabezpečí její dlou-
ho živostnost. 

Leonardo technology je zde se svými dlouholetými 
zkušenostmi, konstruktéry a vlastní nástrojárnou, tak 
aby uspokojil požadavky svých zákazníku.
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1 dodavatel 
pro 3 výrobky

Spotřební materiály 
do TTR tiskáren a aplikátorů
Hlavní předností termotransferového tisku je spolehlivost, nenáročná údržba zařízení, možnost tisku 
na širokou škálu materiálů, možnost tisku grafiky, jakéhokoliv textu, ekonomika provozu, velmi dobrá 
čitelnost snímačem čárového kódu a také neopomeňme ekologické hledisko a zdravotní nezávadnost.

Bez ohledu na typ nebo značku termotransferové 
tiskárny nebo aplikátoru, je třeba pro tato zaří-
zení pořizovat spotřební materiály, jako jsou 

termotransferové pásky, etike-
ty a termotransferové tiskové 
hlavy. Mezi spotřební mate-
riály se řadí i speciální čistící 
prostředky.

Leonardova divize spotřeb-
ních materiálů pro termotrans-
ferové tiskárny nabízí originální 
termotransferové hlavy všech 
velikostí a typů pro všechny 
tiskárny. Navíc disponuje vlastní 
výrobou spotřebních materiálů, 
jako jsou termotransferové pásky a 
etikety. To vám dává výhodu 1 doda-
vatele pro 3 výrobky a je zárukou vysoké 
kvality a velkých skladových zásob, kte-
ré zabezpečí rychlost dodávky do dru-
hého dne. Standardní rozměry máme 
vždy skladem a jsou připraveny k oka-
mžité expedici. Zakázkové rozměry 
jsme schopni rychle vyrobit. Nechte 
Leonardo technology 3 v 1 pracovat 
pro vás!

Termotransferové 
tiskové hlavy
Dodáváme originální termotransferové 
hlavy všech velikostí a typů pro všechny 
TTR tiskárny.

Termotransferové barvící 
pásky
Široký výběr všech velikostí, návinů a barev 
z vlastní výroby pro všechny typy tiskových hlav.

Etikety
Samolepicí etikety 
všech rozměrů a druhů 
z vlastního výsekového 
stroje.

Čistící prostředky
Používání čistících prostředků, zvláště 
v prašné výrobě, dokáže výrazně 
prodloužit živostnost tiskových hlav. 
Mezi čistící prostředky se řadí např. 
speciální ubrousky a čistící tužky.
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Originální termotransferové 
tiskové hlavy
Tisková hlava je považována za spotřební materiál. 
Její životnost je dána kvalitou použitých termotrans-
ferových pásek, čistotou a tedy starostlivostí o tisko-
vou hlavu.

Nejčastěji definovanou životností tiskových hlav je 
jejich produkční délka v km potištěné pásky. Obvykle 
se životnost pohybuje od 30 km do 60 km, ale jsou 
známé případy, kdy tisková hlava dosahuje 150 km 
potištěné termotransferové pásky.

Technologie termotisku se roděluje na dva základní 
způsoby: 
• Termotisk (thermal direct) - používá speciální 

termo citlivé papíry
• Termotransferový tisk (thermal transfer) - 

provádí se pomocí TTR pásek (thermal transfer 
ribbon) 

Typy tiskových hlav
• Near Edge (šikmá) - aktivní vrstva polovodiče 

se nachází na hraně hlavy, tyto hlavy mají velmi 
kvalitní tisk a sklon vůči potiskovanému materiálu 
cca 26°

• Flat Head (plochá) - tisková hlava je vodorovně 
 s potiskovaným materiálem

• True Edge (vodorovná) - speciální hlava pro tisk 
technologí thermal transfer, která se vyznačuje 
vysokou kvalitou tisku, dlouhou životností a 
odolností na otěr

Díky našemu velkému objemu nákupu tiskových 
hlav a skladovým zásobám nabízíme zajímavé ceny.

Termotransferové barvící pásky 
nejvyšší kvality
Termotransferová fólie, neboli páska, je PET fólie, 
která má z jedné strany termo-citlivou aktivní vrstvu 
(inkoust) a z druhé strany ochrannou a nosnou siliko-
novou vrstvu zvanou Backcoating.

Pokud jde o kvalitu tisku, tak je nejdůležitější aktiv-
ní vrstva. Tato vrstva inkoustu se přenese na potisko-
vaný materiál, kde velice rychle ztuhne po svém na-
hřátí tiskovou hlavou a vytváří obraz (potisk).

Návin TTR pásek
Návin definuje, na jaké straně je inkoust:
• IN - barva je směrem k vnitřní straně role

• OUT - barva je směrem k vnější straně role

TTR pásky se vyrábějí v návinu v šíři od 33 mm až po 
220 mm a délky v praxi od 300 m až klidně po 1100 m.

Dutinky pro termotransferové pásky
Průměr dutinky může být 1" (25,4 mm) nebo 0,5"  
(12,7 mm). Průměr dutinek ve většině tiskáren je sjed-
nocen na 25,4 mm.

Některé tiskárny vyžadují mít zářezy (notches) na 
dutince, a to na jedné nebo na obou stranách dutinky.
Dutinka může být širší jak návin pásky, tedy přesahuje 
okraje pásky o několik mm, nebo je šířka návinu pásky 
současně s dutinkou (toto je běžnější standard). Du-
tinky můžou mít i šaržování výroby

Barevnost
Je definována pigmentem v inkoustu. Je možné mít 
celou řadu barev od černé, bílé, červené, oranžové, 
zelené, modré, žluté, fialové, šedé, ale i speciálních 
metalických barev, jako jsou zlatá, stříbrná.

Inkoust / barva

Nosný materiál

Inkoust / barva

Nosný materiál

Typ TTR pásek
Je několik různých bází inkoustu a tedy typů>
• Na bázi vosku - wax
• Voskové obohacené - wax+
• Směs vosku a pryskyřice - wax-resin
• Čistá pryskyřici - resin

Čím více pryskyřice, tím vyšší kvalita a odolnost tisku, 
ale i vyšší cena pásky. Zároveň čím více pryskyřice, tím 
méně kontrastu, potisk je malinko šedivý.

Celá naše výroba TTR barvících pásek je pod ne-
ustálým dohledem techniků. Hlídáme každý aspekt 
produkce a veškerá kritická místa máme pod kon-
trolou. Proto jsou naše TTR pásky v nejvyšší možné 
kvalitě. 

Etikety do tiskáren a aplikátorů
Vyrábíme a dodáváme samolepicí etikety různých 
tvarů, rozměrů, barev a materiálů do všech dostup-
ných tiskáren na trhu z vlastního výsekového stroje.
Lze zvolit i různé rádiusy etiket a provést jejich perfo-
raci nebo perforaci lineru v návinu.

Zastupujeme společnost Raflatak, 3M, Herma a 
Avery Dennison, kde úzce spolupracujeme s její divi-
zí Fasson, která dodává materiály pro výrobu etiket. 
Našimi zákazníky jsou jak výrobci potravin, tak i pro-
dukce v automotive, ale i velmi sledovaný zdravotní 
průmysl.

Vlastnosti etiket
• Odnímatelné etikety - etikety můžou být sejmuty 

v požadovaném čase bez zničení substrátu nebo 
etikety, standardně používají lepidla s lepící silou 
do limitu 3 N/25 mm (odpovídá 1,2 N/10 mm). 

• Permanentní etikety - etiketa nemůže být sundána 
bez zničení substrátu nebo samotné etikety, síla 
lepidla se pohybuje kolem 9 N/25 mm (odpovídá 
3,6 N/10 mm).

Možné velikosti etiket a jejich návinů 
Pro specifikaci se uvádí prvně šířka a pak výška eti-
kety. Velikos šířky je od 5 mm do 210 mm a délky 
od 5 mm po 600 mm nebo lze zvolit kontinuální ná-
vin.  Etikety se vyrábí za sebou a navíjí se na dutinky  
1", 1,5" nebo 3". Dále lze specifikovat rádiusy rohů eti-
ket (standardní je R2), perforace etiket/lineru v návinu 
a křížení etiket v návinu.

Silikon

Lepidlo
Face (vrchní vrstva)

Liner (podložka)

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D


Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

Referenční instalace  u 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

20

LT. cz

Typy lepidel
• Kaučuky (Rubber)
• Akryláty 

- Emulzní - úprava viskozity rozpuštěním ve vodě
- Solventní - úprava viskozity rozpuštěním 
 v rozpouštědle
- Hotmelty - úprava viskozity základního 

materiálu zvýšením teploty. Většinou obsahují 
oleje a různá aditiva pro lepší výkon

• UV Hybridní - Hybridní lepidla kombinující 
vlastnosti několika skupin lepidel dohromady

Typy etiket
• Papírové etikety (matné, hlazené, lesklé)
• Termo etikety
• Etikety s potiskem a grafikou
• Fóliové/plastové etikety (PE, PET, PP, PVC)
• Bezpečnostní etikety
• Textilní etikety našívací nebo samolepící
• Kartonové visačky a kartonové pásy
• Stromkové visačky
• RFID etikety (včetně řešení UHF, HF a NFC)
• Jedlé etikety

Vyráběné etikety v našem výsekovém stroji dokážeme 
číslovat i na nosné části silikonového papíru pro spe-
ciální požadavky a zdravotnictví. Potiskneme etikety 
neviditelným UV inkoustem. Zabezpečíme dodávku 
bezpečnostních etiket nebo etiket pro malosériové 
provozy.

Dokážeme zabezpečit i speciální etikety pro auto-
motive a na základě vybraného materiálu etiket Vám 
doporučit a následně dodat TTR barvící pásku, která 
je k němu přesně určena, aby byly dodrženy požado-
vané normy.

XLP 504 XLP 506 XTP 804 64-04 64-05 64-06 64-08 OEM PEM/DPM
Rychlost tisku 1000 etiket / 11 minut (300 DPI) 1000 etiket / 11 minut (300 DPI) 60 etiket / minutu 1000 etiket/  4,2 minuty 1000 etiket / 4,2 minuty 1000 etiket / 4,8 minuty 1000 etiket / 7,4 minuty 24 m / minutu

Rozlišení tisku až 600 DPI až 300 DPI až 300 DPI až 300 DPI až 300 DPI až 300 DPI až 300 DPI až 300 DPI

Šířka etikety 15 až 120 mm 50 až 185 mm karty 35 až 150 mm 25 až 140 mm 25 až 140 mm 30 až 185 mm  100 až 254 mm 6 mm – 190 mm

Šířka tisku až 105,7 mm až 105,7 mm až 127,9 mm 101 mm 127 mm 152 mm 203 mm až 160 mm

Velikost role se štítky
vnější průměr max. 210 

mm, dutinka 38, 76 nebo 
101 mm

vnější průměr max. 210 
mm, dutinka 38, 76 nebo 

101 mm

zásobník pro až 1000 
jednotlivých etiket

vnější průměr max. 210 
mm, dutinka 38, 76 nebo 

102 mm

vnější průměr max. 210 mm, 
dutinka38, 76 nebo 102 mm

vnější průměr max. 210 
mm, dutinka 38, 76 nebo 

102 mm

vnější průměr max. 210 
mm, dutinka 38, 76 nebo 

102 mm
umístění externě

Velikost TTR pásky délka max. 500 m, 
šířka 25 až 110 mm

délka max. 500 m, 
šířka 50 až 60 mm až 600 m délka max. 600 m, 

šířka 30 až 132 mm
délka max. 600 m, 

šířka 30 až 132 mm
délka max. 600 m, 

šířka 30 až 164 mm
délka max. 600 m, 

šířka 40 až 217 mm délka max. 1000 m, šířka 110 mm

Stolní termotransferové tiskárny 
etiket Novexx

Termotransferové tiskárny Novexx jsou tou nejideálnější volnou pro tisk variabilních informací na etikety. 
Jsou považovány za jedny z nejspolehlivějších systémů v průmyslu. Tiskárny vynikají kromě vysoké 
spolehlivosti také širokou nabídkou příslušenství jako jsou stříhače, odlepovače, zpětné navíječe či 
možnost pracovat s RFID etiketami a speciální příslušenství v podobě textilního střihače a stohovače TCS 
pro řezání a stohování textilních etiket až do šíře 53 mm a LTSA aplikátoru pro etikety velikosti 
až 80x80 mm a maximální velikostí zdvihu 190 mm.
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Etikety na transparentní 
materiály hluboce zmrazených 
potravin

Etikety na potravinářské výrobky musejí mít speciální vlastnosti a to zvláště, pokud 
se bavíme o potravinách určených pro chlazení, zamrazení nebo hluboké zmrazení. Etikety 
pro tento druh potravin musí mít především lepidla odolávající procesu zamrazení/tání a povrch 
odolný proti vlhkosti.

Při použití běžných etiket bez těchto speciálních 
vlastností by docházelo k jejich odlepování a na-
rušení povrchu. Navíc při balení potravin do prů-

hledných polyetylénových nebo polypropylenových 
fólií by zde bylo další omezení, které je způsobeno 
„žloutnutím“ adhesivního lepidla a narušením trans-
parentnosti obalu, které je způsobeno především  
vlivem UV záření.

Přinášíme řešení a snížení nákladů
Ve spolupráci se společností Avery Dennison přiná-
šíme řešení výše uvedených problémů. K dispozici je 
nový druh ultra čirého, bezžloutlého lepidla S2045C 
pro etikety na chlazené, zamrazené a hluboce zmra-
zené výrobky. Nové lepidlo má výrazně lepší trans-
parentnost ve srovnání s dosud dodávanými etike-
tami obsahující lepidlo S2045N. Z tohoto důvodu je 
vhodné na jakékoli aplikace etiket, kde je důležitá  
průhlednost.

Etikety s novým typem lepidla S2045C přináší uni-
kátní řešení na trhu a nižší celkové náklady (TAC),  
protože již není zapotřebí vrchní bariérová fólie. Jsou 

tak perfektní řešení pro chlazené potraviny (např.  
pizza, sýry, klobásy, salámy i jiné masné výrobky, zele-
ninové saláty, bagety, chlazené ryby, atd.)

Nové etikety nejen do mrazu
V novém produktovém portfoliu jsou zahrnuty s tímto 
novým lepidlem tři typy etiket (BF625, BF626 a BF627) 
s provozní teplotou od -40 °C až do 70 °C určené jak 
pro polyetylénové, tak i ultra jemné tuhé polypropy-
lenové fólie. 

Vrchní nátěr těchto etiket navíc poskytuje vylep-
šenou potiskovatelnost díky patentovanému laku 
TC7007 umožňujícímu zvýšit rychlost zpracování fólií. 
Pro potisk je možné použít UV, vodní a rozpouštědlo-
vé inkousty. Materiál je vhodný i pro potisk pomocí 
termotransferových tiskáren.

Nové etikety vyhovují evropským směrnicím a legis-
lativám o potravinách FDA 175.105 a doporučením XIV. 
němecého spolkového institutu pro hodnocení rizik 
(BfR). Strana lepidla může být v souladu s nařízením 
komise (EU) č. 10/2011 v přímém kontaktu se suchými, 
vlhkými netukovými potravinami.

BENEFITY:
• Ultra čiré lepidlo jako základní vlastnost
• Super vysoká odolnost potisku
• Nižší celkové náklady
• Vhodné pro použití s čirou PP fólii
• Vhodné pro označování zakřivených 
 a tvarovaných povrchů
• Minimální teplota při aplikování 0 °C 

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, 
vytvoříme Vám řešení na míru.

Mrzne aZ praští 
a moje transparentní 

etikety drZí 
a drZí, a k tomu 

neZloutnou

ˇ
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ˇ
ˇ

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D


Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

Referenční instalace  u 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

22

LT. cz

Inteligentní etikety, díky kterým 
prodáte více

Zvyšte viditelnost a efektivitu svých výrobků pomocí inteligentních etiket doplněných RFID technologií 
značky Avery Dennison! Zároveň tak zvednete své marže a zákazníkům poskytnete větší pohodlí, 
spolehlivost a bezpečnost napříč celým dodavatelským řetězcem.

RFID technologie včetně řešení UHF, HF a NFC ne-
vznikla se záměrem nahradit čárové kódy, ale rozšířit 
již zavedený systém o nové příležitosti a možnosti  
ve všech průmyslových odvětvích.

Tato technologie je integrována přímo do tenké 
etikety. Lze ji tak rychle a efektivně, bez vedlejších ná-
kladů, zapojit do stávajících výrobních procesů.

Je čas začít s pokrokovou NFC 
komunikací se smartphony zákazníků
Jednou z nejzajímavějších možností, kterou 
inteligentní etikety nabízejí, je možnost komunikace 
se smartphony spotřebitelů díky technologii NFC. 
NFC je technologie radiové bezdrátové komunikace 
mezi etiketou a mobilním telefonem na velmi krátkou 
vzdálenost do 4 cm. NFC nepotřebuje ke svému 
fungování Wi-Fi, LTE, mobilní data, ani nic podobného. 

Použití této technologie je tedy pro spotřebitele 
naprosto zdarma.

Naše interaktivní řešení DirectLink™ Vám dá mož-
nost, aby vaše potraviny vyprávěly svůj příběh, sdílely 
informace a nabízely další poutavý obsah, který se tře-
ba nevešel na etikety a kterému budou spotřebitelé 
věnovat pozornost. 

Řešení DirectLink™ se tak může stát účinným pro-
pagačním nástrojem, který můžete využít k nabídce 
bonusových programů, slev a dalších pobídek k vybu-
dování vztahu se zákazníky. 

Inteligence ve sledování času a teploty
V mnoha odvětvích je důležité sledovat čas a teplotu 
prostředí v dodavatelském řetězci potravin. To si vyža-
duje drahých datových záznamníků, které se mohou 
navíc lehce ztratit. Díky naší platformě bezdrátového 
inteligentního štítku pro sledování času a teploty TT 
Sensor Plus™ je to však již minulostí.I vaše výrobky mohou vyprávět příběh

To jsou 
snad dárky 
od bohynE 

Erefídé
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Snímač TT Sensor Plus™ zaznamenává teploty, kte-
rým je potravina vystavena po celou cestu v rámci 
dodavatelského řetězce, a na základě teploty může 
indikovat, zda byla potravina dobře skladována a 
zda nedošlo k jejímu znehodnocení. TT Sensor Plus™ 
ukládá data do čipu NFC. Tyto data mohou být kdykoli  
a kdekoli nahrána na smartphonu v rámci dodavatel-
ského řetězce.

Snímač TT Sensor Plus™ obsahuje funkce snímače 
a záznam teploty dat v cenově efektivním řešení pro 
jedno použití. Při připevnění k potravině nebo kon-
tejneru umožňuje tato tenká flexibilní etiketa zazna-
menávat historii teploty zboží v určených intervalech 
během přepravy. Jakmile zásilka dosáhne svého cíle, 
teplotní data mohou být nahrána do smartphonu 

nebo tabletu a sdílena mezi uživateli pomocí mobilní 
aplikace TT Sensor Plus™.

TT Sensor Plus™ nabízí tříletou životnost a může za-
znamenávat až 150 000 teplotních bodů. 

Řiďte své kroky a vykročte 
do budoucnosti s TT Sensor Plus™
Díky inteligentním etiketám pro suché i mokré pro-
středí budete moci sledovat čas a teplotu prostředí 
při manipulaci potravin, komunikovat se smartphony 
zákazníků v obchodech pro zvýšení interakce, zlepšit 
efektivitu skladování a tím to zdaleka nekončí…

Nebojte se technologií a udělejte s námi krok do 
budoucnosti.

Aplikace etikety se snímačem TT Sensor Plus™ pro sledování času a teplotyDíky etiketám s NFC technologií dokážete komunikovat se smartphony zákazníků

BENEFITY:
• NFC komunikace mezi etiketou a mobilním 

telefonem je zdarma
• Rozšíření informací o další části, které se 

nevyšly na etiketu
• Účinný propagační nástroj
• Možnost zaznamenávat až 150.000 teplotních 

hodnot v čase v době přepravy zásilek
• Etikety vhodné i do vlhkého prostředí 
 a mrazu
• Životnost TT Sensoru Plus™ až 3 roky

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, 
vytvoříme Vám řešení na míru.

Ekologická recyklace a likvidace 
vysloužilých tiskových zařízení
Leonardo nejen že prodává průmyslová značící 
zařízení, ale jako jeden z mále prodejců provádí 
i jejich ekologickou recyklaci ve spolupráci se 
specializovanou chráněnou dílnou a poté jejich 
následnou likvidaci.

Za sběr elektroodpadu jsou dle směrnice EU 
zodpovědní výrobci elektrozařízení, v rámci tzv. 
rozšířené odpovědnosti výrobce.

Elektroodpad se musí sbírat a ekologicky re-
cyklovat proto, že některé typy elektroodpadu 
obsahují nebezpečné látky, které jsou potenci-

álně rizikové pro zdraví obyvatel a škodlivé pro životní 
prostředí (chemikálie, jako jsou inkousty a solventy). 
V jiných typech elektroodpadu se naopak nacházejí 
cenné suroviny (zlato, železo, hliník), které se dají dále 
využít.

Máte staré tiskové zařízení, které 
potřebujete vyhodit?
Pokud máte na skladě, dílně nebo ve výrobní lince sta-
ré tiskové zařízení, kterého se chcete zbavit, jakého-
koli typu a od jakéhokoli výrobce, obraťte se na nás a 

my Vám zdarma pomůžeme s jeho ekologickou 
recyklací a likvidací bez ohledu na to, zda již jste 
nebo nejste našim zákazníkem.
• Vše zdarma
• Postaráme se o zařízení jakéhokoli 
 typu a výrobce
• Obdržíte protokol o ekologické 
 recyklaci/likvidaci výrobku

Více informací naleznete na 
www.LT.cz/recyklace
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Balení a následné značení potravin je nedílnou součástí 
potravinářského průmyslu. Nejinak je tomu i u balení 
luštěnin a potřeby jejich následného označení etiketou na přední 
a zadní straně balení. Jak si s tímto úkolem poradit, aby z toho byl automatizovaný 
proces bez potřeby obsluhy? Obsluha by je musela přenášet či otáčet a stála by finanční
výdaje? Rozhodně to není lehký úkol. Týmu v Leonardu však stačí vaše pouhá myšlenka a promění ji 
v samotnou instalaci.

Od myšlenky k samotné instalaci 
etiketování luštěnin 

Myšlenkou bylo vytvořit automatizované pra-
coviště od balící linky až po expedici, kde se 
luštěniny budou přesouvat na dopravníku  

a kde dojde k automatickému tisku a aplikování etiket 
na přední a zadní stranu balení.

Modulární dopravníky jako základní 
stavební kámen
Klíčovými prvky byly využity modulární dopravníky, 
které lze snadno a rychle přizpůsobit vašim výrob-
ním prostorům. Lze pomocí nich přepravit a roztřídit 
produkty nebo mezi nimi definovat mezery, vytvářet 
různé zatáčky či převýšení.

Zatáčka se zhotovila pomocí destičkového doprav-
níku, který je velmi vhodný právě pro pytlíková balení. 
Na horní straně plochého řetězu jsou upevněny des-
tičky, které přímo vytvářejí vlastní pás. Destičky tvoří 
prakticky souvislou pohybující se plochu. Luštěniny 

jsou dopravníkem unášeny mezi nepohyblivým ohra-
zením, které je přidržuje.

Zadní etiketa
Prvním stanovištěm na dopravníku je tiskárna etiket 
s aplikátorem Novexx ALX 925. Jedná se o vysoce vý-
konnou inteligentní a flexibilní termotransferovou tis-
kárnu s automatickým aplikátorem etiket pro jakékoli 
aplikace. Tento spolehlivý moderní systém, byl vyvi-
nut pro plnění dnešních vysokých standardů značení 
výrobků a jejich identifikaci ve všech průmyslových 
odvětvích, a to bez ohledu na množství produkce. Na-
víc je určen pro 24 h provoz, 7 dní v týdnu. 

Jakmile je detekováno balení luštěnin na pásu pod 
aplikátorem, dojde k tisku etikety a jejímu aplikování 
na balení pomocí aplikačního ramene LA-TO, které 
umožňuje kontaktní lepení etiket pomocí aplikační 
plošky s pneumatickým pístem právě na pytlíková 
balení.

Etikety jsou tisknuty těsně před aplikací a jsou do 
tiskárny zasílány z obsluhujícího software NiceLabel, 

Zatáčka zhotovená pomocí destičkového 
dopravníku

Vzpomínka 
na Newtonovo jablko 

otevRela mysl 
nejednomu géniovi
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BENEFITY:
• Přesné aplikování etiket s aplikačním ramenem 

s pneumatickým pístem
• Velmi vysoká rychlost aplikování etiket
• Proměnná rychlost aplikace závislá na produkci 

/ dopravníku
• Robustní konstrukce pro průmyslové použití 
 a maximální zatížení zařízení
• Minimum ovládacích prvků pro snadné 

ovládání
• Ethernet připojení
• Určeno pro 24 h provoz, 7 dní v týdnu

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, 
vytvoříme Vám řešení na míru.

Tiskárna etiket s aplikátorem ALX 925 a aplikačním 
ramenem LA-TO

v kterém se elegantně všechny etikety vytvářejí. Navíc 
modul software NiceLabel slouží i jako GLM – global 
label management. 

Automatické otáčení balení luštěnin
Po aplikování zadní etikety putuje balení luštěnin po 
dopravníku dále, kde se setkává s geniálním nápadem 
využití gravitační energie, která je, jak víme, zdarma. 
Využitím gravitační energie dochází díky spádu do-
pravníku k otočení celého balení luštěnin.

Přední etiketa
Posledním úkolem je aplikování etikety na přední 
stranu. Tyto etikety jsou plnobarevné a jsou již natisk-

Aplikátor etiket ALS 204 s aplikačním ramenem 
LA-TO

Finální produkt s etiketami na obou 
stranách

nuty předem a navinuty na cívce. K jejich umístění je 
tedy zapotřebí pouze průmyslový aplikátor s aplikační 
ploškou. 

Použit je automatický aplikátor etiket bez tiskárny 
Novexx ALS 204 pro rozměry etiket šířky až 110 mm, 
který zvládne aplikovat až 1000 etiket za 2,6 minuty  
s rychlostí aplikování 40 m/min. Aplikátor je vybave-
ný, stejně jako první stanoviště, aplikačním ramenem 
LA-TO, které zabezpečuje bezproblémové aplikování 
etikety na balení luštěnin po celém jejím obsahu.

Řešíte také nějaký projekt, či máte v hlavě jen myš-
lenku? Obraťte se na tým v Leonardu a instalace Vám 
bude na dosah.

NOVEXX

Z
NEJRYCHLEJŠÍ

Vysoce flexibilní 
a ultrarychlý aplikátor 

etiket pro výrazné 
zvýšení produktivity. 

Aplikuje až 1000 etiket 
za 90 sekund rychlostí 

až 70 m/min.

XLS 272

NEJRYCHLEJŠÍCH

Ultrarychlý, 
ultrapResný, 
Ultraodolný 
prostE ultra
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Stoprocentní kontrola kvality se zpětnou dohle-
datelností dílů je samozřejmý standard pro au-
tomobilový průmysl. Z důvodu identifikace je 

celá výrobní linka vybavena testovací stanicí, která 
je osazena vláknovým laserem Solaris e-SolarMark 
FLS 20 W a TTR tiskárnou Novexx s aplikátorem etiket  
ALX 925.

V případě, že je kvalita kontroly výrobku v pořád-
ku, označí laser na určeném místě produkt velmi 

Unikátní spojení vláknového laseru e-SolarMark FLS 20 W a TTR 
tiskárny NOVEXX s aplikátorem etiket ALX 925 v testovací stanici 
dokázalo vyřešit problémy s identifikací kvalitních a zmetkových 
kusů v automobilovém průmyslu.

BENEFITY:
• Velmi odolný aplikátor určený 
 pro 24 hodinový provoz
• Celonerezové provedení laseru a malé 
 integrační rozměry
• Možnost napojení na firemní ERP systém
• Autonomní plně automatický chod
• Nesmazatelné odolné značení dílů/produkce
• Bezkontaktní značení laserem

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Jak na zmetky? 
Laserem a TTR tiskárnou 
s aplikátorem etiket 
v testovací stanici

kontrastním datamatrix kódem. V opačném případě, 
kdy je test vyhodnocen chybou, dojde k aktivaci TTR 
tiskárny NOVEXX s aplikátorem etiket, který označí 
produkt etiketou, na které je vytištěno číslo chyby, 
datamatrix kód a datum. Díky těmto údajům může 
obsluha následně výrobek identifikovat, popřípadě 
opravit a vrátit znovu k otestování.

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku 
při značení v testovací stanici na malé bodové ploše 
způsobí odpaření materiálu. Vzduch v okolí značení 
se stává kontaminovaný zplodinami a je potřeba za-
bezpečit jeho vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika 
překročení škodlivých látek v prostoru a také udržet 
čistotu v testovací stanici. Celá testovací stanice je 
proto doplněna odsávací jednotkou BOFA AD Oracle, 
která zajistí filtraci s minimálně 99,97 % účinností na 
0,3 mikronových částicích. Instalovaný HEPA filtr za-
bezpečí opravdu účinnou filtraci. 

Lejzrák 
s aplikátorem 

se zmetky 
zatoCí

Značící hlava laseru

Testovaný produkt

TTR tiskárna s aplikátorem etiket ALX 925

ˇ
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Speciální aplikátor UPE je určený na 
aplikování standardizovaných paletových 
etiket formátu A5 podle standardů GS1.
Díky své konstrukci poskytuje spolehlivé, 
flexibiln, a snadné řešení, které dlouhodobě 
zajistí maximální produktivitu v těch 
nejnáročnějších průmyslových podmínkách.

Hvězdný paletový 
aplikátor

BENEFITY:
• Určeno pro 365/24/7 provoz
• Aplikování etiket na 2 nebo 3 strany palety
• Jednoduché nastavení v menu
• Možnost aplikace RFID etiket
• Ethernet připojení pro komunikaci

• Siemens Simatic automatické PLC řízení
• Odolné tiskové hlavy s vysokou životností

Zaujalo Vás dané řešení? 
Kontaktujte nás, vytvoříme Vám 
řešení na míru.

Vlastní konstrukce paletových aplikátorů UPE 
umožňuje různé variace dle povahy instalace a 
potřeby palikování etiket. Máme za sebou insta-

laci aplikátoru s automatickým výškovým nastavením, 
aplikováním na dvě strany palety a také s aplikováním 
na tři strany palety, kdy celý aplikátor je umístěn na po-
jezdovém mechanizmu a objíždí paletu. 

Termotransferová tiskárna, která je v aplikátoru 
umístěna je tvořena tiskovým modulem NOVEXX DPM. 
Tetno modul tiskne etikety s časovanou přesností, za-
tímco zpracovává proměnné údaje z etikety na etiketu. 
Je ideální volbou pro bezchybnou identifikaci produk-
tů v logistických aplikacích.

Pneumatické části jsou zhotoveny na prvcích Festo. 
Aplikační ploška je tvořena pohyblivým ramenem  
s otočným prvkem pro aplikaci o 90° (tzv. za roh palety). 

Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky, jako veri-
fikace čárového kódu po nalepení etikety na paletu, 
kde v případě nečitelnosti jejího kódu je automaticky 
přelepena etiketou novou. Nestane se tak, že odejde 
paleta bez čitelné etikety. 

KE hvezdám 
s ním nevyletíš,
ale hvezdou se 

staneš

ˇ

ˇ

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D


Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

Referenční instalace  u 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

28

LT. cz

Z lásky k čokoládě, aneb když 
práci několika lidí nahradí dva 
automatické aplikátory
Čokoláda je velice oblíbená pochoutka po celém světě, zvláště, pokud se
jedná o pralinky, které se balí do dózy ve tvaru srdce, jako ve společnosti CARLA spol. s r. o., která je 
již od roku 1992 českým výrobcem čokolády ze Dvora Králové nad Labem. Můžete tak darovat nejen 
čokoládu, ale i kus své lásky. Do této výroby jsme přispěli i my svým uměním.

BENEFITY:
• Plnohodnotná náhrada dvou zaměstnanců, 
 které se mohli přesunout na jinou práci
• Velmi rychlá návratnost investice
• Přesná a rychlá aplikace  technické etikety

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Mnam, 
dej si také 
pralinku

ˇ

Na konci výrobní linky bylo zapotřebí dvou za-
městnanců, kteří na každou dózu ve tvaru srdce 
lepili na bok dvě transparentní perforované eti-

kety, aby nemohlo dojít k nežádoucímu otevření. 
Aby se zaměstnancům ulehčilo a ty se mohli věno-

vat jiné práci, přistoupilo se ke kompletní automati-
zaci na lince. 

Navrhnuli jsme a poté realizovali aplikování dvou 
technických transparentních perforovaných etikety v 
jednom kroku pomocí dvou nakloněných aplikátorů 
XLS 204 s aplikačním příslušenstvím LATO v podobě 
pneumatického pístu se zdvihem až 380 mm.

K aplikaci etikety dochází na základě produkt sen-
zoru, který je umístěn přímo na výrobní lince. Navíc 

jsme každý aplikátor doplnili o kapacitní snímač, kte-
rý hlídá, zda na kotouči s transparentními etiketami 
není prázdné místo. To zaručuje, že každá dóza bude 
zalepena z obou stran, jak je potřeba.

Je tak zaručena 100 % správná produkce, kde má 
každá srdcová dóza s pralinkami nalepenou etiketu 
na stejném místě, jako každá jiná.

www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
http://www.LT.cz
http://www.LT.cz


AUTOMOTIVE ELEKTROTECHNIKA CHEMIE POTRAVINÁŘSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ LAHVÁRENSTVÍ MLÉKÁRENSTVÍ KOSMETIKA

JIŽ OD ROKU 2002 ŘEŠÍME VAŠE PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
Česká republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz

Číslo účtu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712

Registrace vedená 
u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 46793

�t Referenční instalace 
a způsoby řešení značení

Bratislava

PIEŠŤANY

Říčany
PRAHA OSTRAVA

HLOHOVEC

Brno

29

LT. cz

Analýza projektu ukázala dva požadavky. Zaprvé 
nahradit staré, velmi poruchové zařízení pro 
aplikování etiket na balení kabelové konfekce. 

Druhý požadavek byl napojení aplikátoru na ERP in-
formační systém (Enterprise Resource Planning, česky 
Plánování podnikových zdrojů) pro vyčítání dat k tisku.

Řešením je průmyslový aplikátor etiket NOVEXX 
ALX 925 pro tisk a aplikaci etiket až do šíře 127 mm. 
Jedná se o vysoce výkonnou, inteligentní a flexibilní 
termotransferovou tiskárnu s automatickým apliká-
torem etiket. Tento spolehlivý moderní systém byl 
vyvinut pro plnění dnešních vysokých standardů pro 
značení výrobků a jejich identifikaci v 24/7 provozu,  
a to bez ohledu na množství produkce.

Celé zařízení je napojeno na snímač produktu, 
aby bylo zajištěno správné aplikování etikety. Jelikož 
povrch balíků kabelové konfekce je mírně výškově 
variabilní, bylo zapotřebí vybavit aplikátor také pneu-
matickým pístem s aplikační ploškou LA-TO. Můžete 
mít nejlepší lepidlo na etiketě, ale pokud neprovedete 
přítlak etikety, není zaručen správný kontakt lepidla  
s povrchem produktu a etiketa nebude držet. Ploška  
LA-TO zajistí dostatečný kontaktní přítlak bez ohledu 
na mírné změny povrchu. Volbou jiné délky aplikačního 

pístu lze dosáhnout až extrémně dlouhého aplikování 
na produkt nebo také do hlubokých nepřístupných 
míst. Aplikátor může být použit i pro překrývání děr 
etiketou nebo pro bezpečnostní plombování produktu  
za použití speciálních křehkých etiket, které se při po-
kusu o odstranění přetrhnou.

BENEFITY:
• Velmi odolné průmyslové zařízení určené 
 pro 24 hodinový provoz
• Žádný buffering etiket, tisk etiket těsně před 

aplikací
• Vysoká přesnost aplikování etiket
• Proměnná rychlost aplikace závislá 
 na dopravníku s detekcí produktu
• Snadné implementování do ERP a MRP systémů
• Volitelná délka aplikačního ramene
• Variabilní výška aplikace, daná pneumatickým 

systémem

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Implementace TTR tiskárny etiket s aplikátorem  
NOVEXX ALX 925 do podnikové sítě ERP vyřešila tisk 
veškerých údajů, které se posílají do tiskárny přímo  
z MRP (Manufacture Resource Planning) informačního 
systému společnosti. Celé zařízení je tak plně automa-
tické a nevyžaduje žádnou obsluhu.

Každý ví, že provozní spolehlivost mechanických strojů zvyšuje finanční zisky výroby. Takové aplikování 
etiket v provozu 24/7 vyžaduje velmi spolehlivé technologie, u kterých je zaručeno, že nebude 
docházet k jejich poruchám, které by vyústily k následným prostojům ve výrobě a finančním ztrátám. 
Technologií, která splňuje požadavky na 24 hodinový provoz, je robustní průmyslový aplikátor etiket  
s termotransferovou tiskárnou NOVEXX ALX 925.

S mým náRadíCkem 
dokáZete aplikovat
etiketu na cokoli

ˇ ˇ
ˇ

Spolehlivé aplikování etiket s pneumatickým 
pístem v 24 hodinovém provozu
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Proč značící kabinu od Leonarda
Již od roku 2002 se zabýváme implementací značících technologií do průmyslových aplikací a 
automatizovaných linek, stejně jako jejich výrobou pro rozdílné odvětví průmyslu na klíč konečnému 
zákazníkovi. Za tímto účelem máme k dispozici nástrojárnu s prostorem pro konstrukci zakázkových 
značících strojních zařízení.

Vyrábíme kompletní automatická pracoviště, 
zahrnující karuselový zakladač, kontrolní pra-
coviště, diagnostické pracoviště, kamerové 

systémy a jejich kompletní řízení, tak i jednoúčelová 
strojní zařízení a značící kabiny dle požadavků zá-
kazníka splňující všechny bezpečností a legislativní 
požadavky na provoz v celé EU.

Náš výkonný 3D návrhový a projekční software 
umožňuje použití normovaných dílů a standardních 
globálních komponentů, čímž se snižuje čas na údrž-
bu zařízení.

Simulace chodu, kontrola přesahů, implementace 
do stávající linky, napojení na dopravníkové systémy, 
zajištění bezpečnosti, to je jen část možností a stan-
dardů pro náš návrh.

Všechny zařízení lze konstruovat i v celonerezovém 
provedení pro potravinářství nebo zdravotnictví.

Pro automatické systémy a námi konstruovaná au-
tomatická pracoviště vyvíjíme i zakázkový software, 
uzpůsobený přímo pro snadné ovládání daného za-
řízení přes dotykové terminály.

U jednoho dodavatele dostáváte možnost řešení 
celkového problému nejen značení, ale i manipulace. 

Dříve než se rozhodnete, tak vám provedeme ana-
lýzu problému, navrhneme vhodná řešení, po kterých 
následuje projektová a konstrukční část, jejímž vý-
sledkem je 3D vizualizace a náhled na značící kabinu. 

Zde vyniká výhoda 3D vizualizace, která vám umož-
ní vstoupit do návrhu a průběžně jej měnit a upravo-
vat dle vašich požadavků, co do rozměrů, komponent, 
umístění apod.

01Konstrukce
Značící kabina obsahuje pouze běžné komponenty globálních 
vyrobců nebo může být vyrobena s ohledem na zachování značky 
komponent, které již používáte. Návrh konstrukce je vždy v souladu 
s technickými normami.

• Značící kabina může být vyrobena z hlinikových konstrukčních 
systémů, oceli nebo nerezu pro potravinářský, farmaceutický nebo 
chemický průmysl. 

• Značící kabina může být statiská nebo vybavena kolečky s brzdou 
pro potřeby manipulace.

03Značící technologie 
a příslušenství
Na základě zkušeností, které máme od roku 2002 a více jak 2000 
instalacích v našich značících kabinách používáme pouze vysoce kvalitní, 
moderní značící zařízení, která jsou určena do náročných průmyslových 
24hodinových provozů. Značící kabiny jsme schopni vybavit:

•   Laserovým značením       •   Termotransférovým tiskem 
•   Verifikací značení       •   Inkjetovým značením      
•   Digitálním tiskem       •   Napojením na podnikové systémy
•   Aplikátory etiket       •   Odsávací jednotkou  
•   Robotickým systémem       •   Dopravníkovým systémem

02Legislativní požadavky 
a bezpečnost
Naše značící kabinky jsou vyráběny v souladu se všemi legislativními požadavky 
pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.). Umožňují 
tak legální bezpečný provoz v celé EU.
Součástí dodávky značící kabiny je odzkoušení a uvedení do provozu, proškolení 
obsluhy a předání technické dokumentace (výkresová dokumentace, elektrická, 
pneumatická a hydraulická schémata) včetně příslušné certifikace.
Značící kabiny plně porpodují směrnice a nařízení:

• GS1   •   GHS a CLP
• UDI   •   FDA 21 CFR část 11
• AIAG, ODETTE, GM a VDA •   Nařízení o potravinách FDA

BENEFITY:
• Značící technologie i konstrukce zařízení od 

jednoho dodavatele šetří čas a finanční náklady
• 3D vizualizace návrhu
• Vystavené CE prohlášení o shodě
• Implementace a oživení strojního zařízení 
 u zákazníka

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.
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06Technický servis a údržba
Spolehlivá 24 hodinová servisní linka +420 777 585 463 je pro vás k dispozici non-stop. 
Naši servisní technici a projektanti jsou neustále k dispozici. Značící kabina obsahuje 
pouze komponenty globálních vyrobců, které jsou běžně dostupné na globálním trhu.
• Notifikační zprávy alarmových stavů a prediktivní údržby
• Možnost dálkového servisu (vzdálená softwarová správa)
• K dispozici tým 20 servisních techniků a projektových manažerů
• Více jak 8.200 skladových položek a náhradních dílů skladem
• Možnost zřízení Smlouvy o údržbě

04Digitalizace značení
Ve stále více se propojeném světě, kde se musí výrobky dodávat stále rychleji a na 
více trhů, konvenční přístupy ke značení produktů, už prostě nepostačí. V Leonardu 
proto dokážeme značení produktů digitalizovat, standardizovat a integrovat do 
vašich výrobních a logistických procesů. Pomocí Leonardova řešení Vám připravíme 
software, který zakomponuje značící kabinu do vašich podnikových systémů.

• Napojení na stávající databáze a podnikové systémy ERP, CRM, SAP, MRP apod.
• Jednoduchý a intuitivní návrh a úpravy značících zpráv
• Podpora všech standardů čárových kódů, 2D kódů, RFID, GS1,  GHS, CLP, UDI, 
 FDA 21 CFR část 11, AIAG, ODETTE, GM, VDA a FDA
• Vytvoření dokument managementu (kompletní správa značících zpráv 
 vč. procesu jejich verzování, schvalování a kontroly kvality pro minimalizaci 
 rizik nesprávného značení)

05Uživatelsky přívětivé 
ovládání
Pro značící kabiny vyvíjíme jednoduché uživatelské 
rozhraní, uzpůsobené přímo pro snadné ovládání přes 
dotykové terminály dle požadavku zákazníka.

• Individuální grafické rozhraní pro danou aplikaci
• Z jednoho místa ovládáte celou značící kabinu
• Možnost dálkové správy
• Autorizace přístupu vč. správy uživatelů
• Čtečky kódů, RFID nebo biometrických údajů
• Možnost cloudového řešení

inteligentní
konstrukce 

a vývoj
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Značení 4.0 ve výrobním sektoru 
pomocí digitální transformace 
od Leonardo technology
Ve stále více se propojeném světě, kde se musí vysoce jakostní výrobky dodávat stále rychleji a na více trhů, 
konvenční přístupy k etiketování a značení produktů, s manuálními procesy a různorodými tiskovými řešeními 
(laser, inkjet, termotransfer, hires přímý potisk), už prostě nepostačí.

Značení produktů je nutno digitalizovat, stan-
dardizovat a integrovat do vašich výrobních 
a logistických procesů. Tím se nejen zvýší 

kvalita a schopnost reagovat na požadavky, ale zá-
roveň se sníží náklady — takové spojení přínosů se 
vyskytuje jen zřídka a výrobci si nemohou dovolit 
ho přehlížet.

Co se týče navrhování, řízení a použití etiket urče-
ných pro aplikování nebo přímé značení na produkty, 
výrobci čelí složitým problémům. Ve většině průmys-
lových oborů musí být etikety a značící zprávy každé-
ho jednotlivého výrobku vysledovatelné, odpovídající 
a jasné – nejenom v zemi výrobce, ale i za hranicemi. 
To vede k obrovským problémům při velkých ob-
jemech vytvářených etiket a značících zpráv, které 
musí být sladěné, od jednotlivých oddělení vašeho 

podniku k vašim dodavatelům, zákazníkům a spotře-
bitelům. Jak je možné zajistit kvalitu, přesnost a pro-
duktivitu, je-li zde tolik zúčastněných činitelů a tolik 
variací etiket?

Zůstává zvykem, že každá továrna a distribuční 
středisko má své vlastní etiketovací software, spo-
lu s množstvím různých tiskáren etiket a značících 
technologií, jako jsou lasery a inkjety. To může jasně 
vést k nedůslednostem, a náklady spojené s řízením 
a provozem tak různorodého systému mohou být ne-
horázné vysoké.

Představte si, že zákazník požádá o změnu jedné  
z vašich expedičních etiket. V decentralizovaném 
systému může v takovém případě běžně docházet k 
nepřesnostem. Takové nepřesnosti vedou k chybné-
mu etiketování a mohou mít za následek i zhoršení ja-

kosti, což může narušit spokojenost vašeho zákazníka  
a poškodit vaši obchodní značku a zvýšit riziko nedo-
držení pokynů a zpoždění v dodání a expedici.

Navíc nasazení zaměstnanců na to, aby měnili eti-
ketové šablony a značící zprávy, je časově náročné  
a drahé. Při mnohočetných návrzích a úpravách zna-
čících zpráv v celé vaší organizaci vznikají další čekací 
doby a finanční náklady.

Digitalizované etiketování a návrh 
značících zpráv
Digitální transformace vašeho etiketování a vytváření 
značících zpráv nabízí způsob, jak centralizovat vaše 
značící procesy a mít je pod kontrolou bez ohledu na 
to, kde k nim dochází. Nezáleží na tom, zda značící 
zprávy potřebuje továrna nebo vaše distribuční stře-
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disko; mohou být vyrobeny nebo z prohlížeče změně-
ny nebo aktualizovány a dodány, kdykoliv a kdekoliv 
je jich zapotřebí. Digitální transformace etiketování  
a vytváření značících zpráv umožňuje firmám přesně 
tisknout etikety a značící zprávy podle jediného prav-
divého zdroje. 

Takovýto modernizovaný, centralizovaný systém 
může zvýšit vaši pružnost a kvalitu, snížit náklady  
a přispět k lepší spolupráci v dodavatelském řetězci.

• Zvýšená pružnost
 Lze uskutečňovat požadavky na změny a vytvářet 

šablony pro nové etikety a značící zprávy, na pod-
poru nových výrobků a nových zákazníků, aniž by 
to vyžadovalo vysoký stupeň odbornosti. V rámci 
řízení etiket a značících zpráv lze procesy digitali-
zovat a automatizovat a zajistit tak, aby i uživatelé 
systému bez vysoké odbornosti v IT mohli zakrátko 
navrhovat etikety a značící zprávy.

• Zlepšená jakost
 Při centralizovaném řešení je možné etikety a značí-

cí zprávy tisknout podle jednotného standardu — 
což je podstatné pro zachovávání shody a souladu 
s obchodní značkou. Pro zákazníky je navíc přínos-
ná i shoda ve formátování a v kvalitě. 

 Skutečnost, že se uchovává jediná verze každé šab-
lony, zajišťuje shodu a přináší dodatečnou výhodu, 
že postačí jedenkrát se spojit s vaším řešením MES 
nebo ERP, abyste získali hlavní data – to znamená 
menší náklady na IT a podstatně sníženou prav-
děpodobnost lidské chybovosti. Navíc k tomu lze 
otázky bezpečnosti řešit na mnohočetných úrov-
ních funkční bezpečnosti.

• Zlepšená spolupráce
 Centralizované řízení vám umožní lépe spolupra-

covat s partnery v dodavatelském řetězci. Jelikož je 
tak snadné vytvářet a sdílet etikety a značící zprávy, 
můžete podněcovat dodavatele k tomu, aby pou-
žívali standardizovaný formát, sdílený na základě 
systému řízení, uloženého v cloudu.

• Snížení nákladů
 Jednocestné centralizované etiketování snižuje ná-

klady tím, že vylučuje nutnost manuálního úsilí. Pod-
niky mají často tisíce individuálních databází etiket  
a značících zpráv, roztroušených v různých provo-
zech, včetně mnoha duplicitních na obsluhu téhož 
zákazníka. Centralizace elimininuje duplicitní polož-
ky v databázích a šetří tak náklady spojené s jejich 
udržováním; zároveň snižuje možnost chybného 
značení a s tím spojená storna, což je nákladné.

• Efektivní zajišťování kvality
 Moderní systémy řízení značení účinně digitalizo-

valy proces zajišťování kvality tím, že odstranily ma-
nuální kontrolu kvality. To znamená nižší náklady 
na pracovní síly, menší riziko chybovosti, a rovněž 
rychlejší provádění a schvalování změn.

Prostor pro otázky
Chcete-li zjistit, zda pro vaši organizaci by centrali-
zovaný, digitální systém řízení etiketování a návrh 
značících zpráv byl přínosem, bude užitečné, když si 
položíte následující otázky:
• Jak často jakožto organizace aktualizujeme etikety 

a značící zprávy a kolik na to vynaložíme času?
• Musíte požádat IT, aby vám provedli změny?
• Jak dlouho musíte čekat, než vám IT provedou změny?
• Kolik vám IT účtují za požadavky na změnu etiket?
• Jak efektivní je váš proces zajišťování jakosti?
• Kolik lidí se podílí na vytváření, aktualizaci a tisku 

etiket a značících zpráv?
• Kolik softwarových aplikací používáme k tomu, 

abychom je vyrobili?
• Jak často dochází k chybnému značení a jaké to 

má důsledky?
• Můžeme centralizovaným řešením zvýšit 

spokojenost zákazníků nebo snadněji reagovat na 
požadavky na shodu?

Tyto otázky bude nutno uzpůsobit vašemu podniku, 
představují však užitečný výchozí bod pro analýzu 
vaší stávající situace. Aby výrobci byli schopni kon-
kurovat ve stále náročnějším prostředí, musí využívat 
nové technologie, aby reagovali rychleji a současně 
snižovali náklady všude, kde je to možné. Zvýšená 
pružnost, zvýšená produktivita a lepší řízení jakosti, to 
je jen několik z přínosů, které získávají výrobci z digi-
tální transformace svého značení. Digitalizace etiketo-
vání a značení může výrobcům pomoci k větší konku-
renceschopnosti a může poskytnout mnoho přínosů 
navíc k tomu, co je patrné na první pohled.

„V Leonardo technology dokážeme díky softwaru 
NiceLabel připravit jednotný systém pro práci s tiskár-
nami všech výrobců a značících technologií, jako jsou 
lasery a inkjety. Oslovte nás pro nezávaznou kon-
zultaci a nabídku řešení, “ říká Petr Marušák, pro-
jekt manažer odpovědný za implementace softwaru 
NiceLabel, zároveň dodává „Díky našim jedinečným 
dovednostem konfigurovat, spravovat a implementovat 
pokročilá řešení založená na softwaru NiceLabel, jsme 
se stali pro rok 2020 jediným integrátor NiceLabel  
v České republice a na Slovensku. Naše specializova-
né týmy dokáží realizovat i ty nejsložitější úkoly v rámci 
řešení Label Management System.“

BENEFITY:
• Zjednodušení výroby
• Kontrola a ovládání všech tiskových zařízeních 

bez ohledu na typ nebo značku
• Redukce množství programů určených 
 k ovládání tiskáren
• Napojení na stávající databáze a podnikové 

systémy ERP, CRM, SAP, MRP apod.
• Jednoduchý a intuitivní návrh a úpravy značících 

zpráv
• Podpora všech standardů čárových kódů, 2D 

kódů, RFID, GS1,  GHS, CLP, UDI, 
• FDA 21 CFR část 11, AIAG, ODETTE, GM, VDA a FDA
• Vytvoření dokument managementu

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.
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NiceLabel Print je na zakázku vytvořená uži-
vatelská aplikace, která pomocí obsáhlé da-
tabáze veškerého sortimentu dokáže rychle 

nabídnout správnou etiketu k tisku, do které lze auto-
maticky přiřadit např. jméno operátora, šarži, čas atd. 

i s napojením na podnikové databáze a systémy. Celý 
software je navíc uzpůsoben pro snadné ovládání  
ve výrobě i přes dotykové terminály.

Na dotykovém panelu má tak operátor na dosah 
ruky „vše v jednom“, co je potřeba ke správnému tis-

ku etikety. Všechna pole pro zadávání dat, informace  
o databázi, nastavení tiskárny a náhled tisku celé tis-
kové úlohy.

Operátor vždy ví, jaké změny dat jsou před tiskem 
vyžadovány. Všechna pole pro zadávání dat jsou jasně 

Zvýším produktivitu výroby, 
pomocí softwarové aplikace 
k tisku etiket na míru
Vyrábíte produkty pro různé trhy? Máte mnoho odlišných produktů, které je třeba značit? Využíváte pro značení 
různé programy? Pomůžu vám práci a tisk etiket zjednodušit, zefektivnit a eliminovat chyby operátorů pomocí 
mé zakázkové aplikace správy a tisku etiket NiceLabel Print. Tisk správné etikety se správnými daty je pro 
úspěšné podnikání zásadní.
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viditelná, takže operátor nemusí přepínat mezi dia-
logovými okny, aby přesně věděl, jaké údaje je třeba 
zadat. Pokud se etiketa změní, pole pro zadávání dat 
se automaticky přizpůsobí. Zamčené šablony etiket 
navíc zabraňují vytvoření již zmiňované lidské chyby.

Operátoři si mohou vybrat k tisku šablonu, kterou 
potřebují, ale šablona je jen pro čtení, což zabrání její. 
náhodným a neoprávněným změnám. Náhled tisku 
také dává operátorovi příležitost zkontrolovat všech-
ny informace před tiskem, což je další krok, který zajiš-
ťuje tisk správné etikety.

Náhled tisku etikety zobrazuje všechny údaje přesně 
tak, jak budou vytištěny. Obsluha může také přiblížit  
a oddálit náhled, aby před tiskem ověřila obsah etikety.

Rozhraní zakázkové aplikace NiceLabel Print se au-
tomaticky přizpůsobí vaší obrazovce, takže nemusíte 
vytvářet varianty pro různé velikosti obrazovky. Celá 
zakázková aplikace je přenosná na jakoukoli obra-

zovku bez ohledu na její velikost, poměr stran nebo 
rozlišení. K tomuto účelu nabízím vlastní ověřené 
průmyslové počítače s dotykovými obrazovkami (IPC)  
v krytí IP65, které mají tělo z odolného leštěného hliní-
ku a průmyslovými konektory. Mé průmyslové počíta-
če jsou dostupné ve velikostech 10.4", 15" a 19" a jsou 
vhodné do všech průmyslových odvětví.

Funguje s jakýmkoli druhem tiskárny
Výměna hardwaru je nákladná a časově náročná.  
NiceLabel Print proto disponuje ovladači pro všechny 
typy termotransferových a RFID tiskáren a dále lase-
rových a inkoustových tiskáren od jakéhokoli výrobce 
tiskáren.

Bez problémů tak lze zakázkovou aplikaci nasadit 
na Váš současný hardware. To znamená minimální 
počáteční investice z vaší strany a rychlejší návratnost 
investic.

BENEFITY:
• Eliminuje chyby operátora
• Intuitivní a jednoduché ovládání 
 operátorem
• Podporuje značící zařízení všech typů 
 a výrobců
• Aplikaci lze vytvořit ve firemním designu
• Velmi rychlá návratnost investice
• Lze napojit na podnikové databáze 
 a systémy
• Podpora automatického vyplňovaní 
 polí, jako jsou např. jméno operátora, šarži, 
 čas atd. 
• Možnost dodat i s průmyslovým PC 
 s dotykovou obrazovkou v krytí IP65

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Ovládám 
tisk etiket v celé 

výrobE na vlastním 
IPC s dotykovým 

displejem

ˇ
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Termotransferový tisk etiket 
s prodlouženým odlepovacím mechanismem 
dokázal nahradit aplikátor
Levně tisknout a následně přesně aplikovat etikety o rozměru 20 x 30 mm na rotor elektromotoru při 
pohybu po dopravníkovém pásu na výrobní lince a nepoužít při tom klasický aplikátor etiket? No to je 
samozřejmě výzva, jak aplikovat etikety přímo z tiskárny.

Můžete mít sofistikovaný aplikátor etiket s tis-
kárnou, kde použijete jen 20% jeho speciál-
ních funkcí, nebo můžete vylepšit tiskárnu 

a ekonomicky vyřešit jak tisk, tak i aplikaci etiket. Pro 
tisk etiket byla zvolena robustní velkoobjemová prů-
myslová termotransferová tiskárna NOVEXX 64-04.  
K tiskárně se přidalo prodloužené odlepovací rameno 
etiket s přítlačným válečkem. Celá tiskárna se tak záro-
veň začala chovat i jako aplikátor. 

Tiskárna byla navíc doplněna o snímač přítom-
nosti produktu (rotoru), který do tiskárny v případě 
detekce hrany rotoru vyšle signál pro aplikaci etike-
ty. Rychlost rotorů na pásu výrobní linky je pevná. 
Díky tomu dokáže tiskárna přesně aplikovat etiketu  
na povrch.

Tiskárna NOVEXX 64-04 se pyšní jednoduchým na-
stavením a rychlostí tisku až 400 mm/s. Díky datovým 
rozhraním, jako je Ethernet a USB, umožňuje snadnou 

integraci do stávajících výrobních linek v každém od-
větví. Propojení do nadřazeného firemního systému 
ERP, jako je SAP, obstará například software NiceLabel. 
Popřípadě je možné tisknout proměnné datové úda-
je, které se posílají přímo do tiskárny.

Řešení, které vymysleli a následně úspěšně realizo-
vali technici z Leonardo technology, přineslo nemalé 
finanční úspory, neboť TTR tiskárna NOVEXX 64-04 se 
stala zároveň přesným aplikátorem etiket.

BENEFITY:
• Kvalita tisku etiket až 300 DPI
• Náhradou aplikátoru je zajímavý poměr 
 výkon / cena
• Eliminace nutnosti aplikátoru etiket
• Tisk etiket těsně před aplikací – vždy aktuální 

údaje

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Aplikujte 
etikety také 

bez aplikátoru

TTR tiskárna NOVEXX 64-04

Prodloužený odlepovací mechanismus
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Děti milují malování a zvláště, když se jedná o malování s fixami. Ale než takové balení fix putuje do 
obchodu, musí být řádně označeno etiketou s náležitými údaje. Ale aby to nebyla jen obyčejná etiketa, 
využívá se etiket nepravidelných tvarů, aby balení děti ještě více dokázalo zaujmout. A přesně takové 
etikety dokáže přesně aplikovat na vyznačené místo aplikátor etiket NOVEXX ALS 104.

BENEFITY:
• Ekonomické řešení aplikace etiket 
 nepravidelných tvarů
• Rychlé a přesné aplikování

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Aplikátor tvarově 
nepravidelných etiket

Aplikuje 
presne bez ohledu 
na tvar etikety

ˇ

Celé značící zařízení je tvořeno speciálním po-
řadačem na fixy, kam lze umisťovat různé veli-
kosti balení a dále dopravníkem nad kterým je 

umístěn aplikátor etiket NOVEXX ALS 104. Po aktivaci 
zařízení se z pořadače uvolňují jednotlivá balení fix na 
které aplikátor dokáže přesně aplikovat nepravidlné 
etikety jako jsou ovály, kytičky, mašle, srdíčka apod. 
Aplikace etikety je prováděna na základě produkt 
senzoru na předem určené místo.
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Budoucnost je v automatizaci 
s rychlou návratností 

Stali jsem se kvalifikovaným integrátorem kolaborativních robotů HCR, které umožňují rychlé nastavení 
a flexibilní změnu výrobu, a které jsou plně kompatibilní s našimi značícími technologiemi určenými i do 
náročných průmyslových 24hodinových provozů.

Kolaborativní robotů HCR jsou navíc tak jednodu-
ché, že Vám postačí jednodenní školení, abyste je 
plně ovládli a dokázali kdykoli přeprogramovat.

NiceLabel Integrátor
Navíc, jako jediný integrátor softwaru NiceLabel v 
České republice dokážeme značení produktů digi-
talizovat, standardizovat a integrovat do vašich vý-
robních a logistických procesů. Pomocí Leonardova 
řešení Vám připravíme software, který zakomponuje 
automatizaci průmyslového značení s napojením na 
stávající databáze a podnikové systémy ERP, CRM, SAP, 
MRP apod. Naše specializované týmy dokáží realizo-
vat i ty nejsložitější úkoly v rámci řešení Label Man-
agement System.

Samozřejmostí je podpora všech standardů čárových 
kódů, 2D kódů, RFID, GS1, GHS, CLP, UDI, FDA 21 CFR část 
11, AIAG, ODETTE, GM, VDA a FDA a vytvoření dokument 
managementu (kompletní správa značících zpráv vč. 
procesu jejich verzování, schvalování a kontroly kvality 
pro minimalizaci rizik nesprávného značení).

Budoucnost konkurenceschopnosti 
je v automatizaci
Investice do automatizace výrobních procesů Vám 
uspoří nemalé finanční náklady na zaměstnance, za-
jistí stálou kvalitu na nejvyšší úrovní a podá reálný 
přehled o výrobě. Investice se Vám velmi rychle vrátí.

Budoucnost je v automatizaci od Leonarda. Řekněte 
nám o své představě a my Vám připravíme koncept ro-

botizace procesů, výpočet ekonomiky (ROI), návrh, zajis-
tíme dodání robotů a příslušenství, provedeme instalaci, 
uvedení do provozu, integraci do výroby a zaškolení.

BENEFITY:
• Jednoduché programování díky grafickému 

rozhraní s ikonami
• Díky API rozhraní je jednodušší aplikace 
 u zákazníka
• Dlouhá životnost a vysoká odolnost 
 pro spolehlivé použití v průmyslu

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.
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Aplikace etiket 
pneumatickým pístem na různě 
vysoké produkty

Značení různých výšek balíků nebylo nikdy snazší a to díky vysoce výkonnému, 
inteligentnímu a flexibilnímu aplikátoru etiket s termotransferovou tiskárnou 
NOVEXX ALX 924 s aplikačním příslušenstvím LA-TO, které aplikuje etikety 
pomocí pneumatického pístu s délkou zdvihu až 380 mm.

BENEFITY:
• Automatické aplikování etiket s výškou zdvihu 
 až 380 mm
• Pro etikety šířky 30-160 mm a délky 30-210 mm
• Robustní průmyslový design i pro nepřetržitý 

provoz
• Lze napojit na podnikové databáze

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte 
nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

jeden 
aplikátor mnoho 

výšek

Máte různé výšky balení s produkty na které je 
potřeba aplikovat etiketu? Musíte neustále 
přenastavovat značící zařízení do správné 

polohy a zastavovat výrobu? Pokud jste aspoň jednou 
odpověděli ano, máme pro Vás elegantní řešení, po-
mocí kterého již produkci nebudete muset zastavovat 
a připravovat se tak o zisk.

Řešením je využití flexibilního aplikátoru etiket  
s termotransferovou tiskárnou NOVEXX ALX 924  
s aplikačním příslušenstvím LA-TO, které dokáže apli-
kovat etiketu automaticky na různé výšky až v rozsahu 
neuvěřitelných 380 mm.

Aplikátor se vyznačuje robustním průmyslovým 
designem a rychlostí až 100 etiket / minutu.

http://www.LT.cz
http://www.LT.cz
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D


Vlastní výroba 
výseku 

samolepících 
etiket

Software
NiceLabel
Codesoft 

LabelView
 a:design2 
Solmark II

Zakázkové 
značení

Termotransferové 
tiskové hlavy

Vlastní výroba 
řezáním z Jumbo 

rolí termotransferových 
pásek

Vlastní výroba 
digitální tiskárny 

Leonardo 
JetSet a D-Jet

Hi-Res inkjet ALE 
potisk kartonů 

potisk skupinových obalů

Termotransfer Novexx Solutions 
tisk štítků 
tisk etiket 
tisk textilních visaček

Termotransfer ITW 
ALLEN CODING 
potisk fóliových 
obalů 
vícehlavé tiskárny 
potisk v Multivacu

Aplikátor etiket 
Novexx 

Solutions 
nastřelování 
etiket 
bezkontaktní 

nalepení 
nabízeče etiket

Lasery Solaris 
velmi rychlé 
značení 

vektorové značení 
ekonomické značení

Mechanický 
mikroúder

Automatické razítko 
Quintest

Laserové 
pracovní 

stanice

Čtečky 
čárového 

kódu 
kamerové 

systémy

Manipulátory
Dopravníky

Automatické 
stanice

Odsávací jednotky
BOFA

čištění vzduchu 
pracoviště

odsávání 
zplodin

Inkjet Leibinger 
potisk v automotive 

potisk pharmácií
potisk lahvárenství
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Verifikace 
kódů 

Microscan
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