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ROTOCONTROL verbetert rendement inspectie
door Vacuüm Lastafel
Ahrensburg, Duitsland (26 mei 2011) – Managing Director van ROTOCONTROL Marco
Aengenvoort maakte vandaag de verkrijgbaarheid bekend van de optie WC70, een vacuüm
lastafel, voor alle ROTOCONTROL RSC en RSP snij-/wikkel en inspectie machines.
Door de fabriekslas, vlag, matrix, missend label of fout ontdekt door het vision inspectie systeem op
ooghoogte recht voor de operator op de verticale vacuümplaat te laten stoppen kan het repareren
van de fout plaatsvinden zonder dat de operator opwikkelzone van de machine behoeft te verlaten.
Het gecombineerde vacuüm en klem systeem houdt het materiaal op ideale hoogte vast totdat de
fout hersteld is, waardoor het optimale gebruiksrendement gegarandeerd wordt.
Manohar Dhugga, ROTOCONTROL Field Applications Engineering Manager vertelt: “Met meer
dan 15 jaar service ervaring in het veld, kan ik de waarde van deze optie bevestigen. In het
bijzonder de ergonomische voordelen die hiermee aan de operator geboden worden”. De
opwikkelas voor afval trekt zich na gebruik terug in de oorspronkelijke positie, waardoor een
maximale toegang tot de inspectiezone is gegarandeerd.

-more-

An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Tel: +49 (0) 4102 –70733
info@rotocontrol.com

www.rotocontrol.com

ROTOCONTROL WC70 Vacuum Splice Table Option

Over ROTOCONTROL
Rotocontrol ontwerpt en produceert inspectie-, snij- en stansmachines voor de smalbaan industrie.
Het wereldwijd verkrijgbare programma omvat een portfolio van kleine basis wikkelmachines tot en
met vooruitstrevende, compleet uitgevoerde nabewerkingsmachines. Alle gebruiken ze S-Servo
technologie die ze in staat stelt om ook zeer gevoelige substraten, zoals dunne folies, te
verwerken. Rotocontrol heeft haar hoofdzetel in Ahrensburg (D) en houdt haar leveringsprogramma
op het hoogst mogelijke peil door de eigenschappen gebruiksgemak, absolute controle en
flexibiliteit consequent toe te passen. Rotocontrol is daardoor dè partner in het nabewerken van
etiketten en labels.
Speed is Nothing without Control.
###

