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Reynders koopt vierde ROTOCONTROL omwikkel/snijmachine
Ahrensburg, Duitsland (24 maart 2011) - ROTOCONTROL kondigde vandaag de orderontvangst
aan voor een RSC omwikkel-/snijmachine voorzien van een AVT Helios 100% inspectie systeem
van Reynders Pharmaceutical Labels nv in België. Drie andere ROTOCONTROL omwikkel/snijmachines waren al eerder aangeschaft door Reynders Etiketten nv eveneens gevestigd in
België.
De nieuwe machine krijgt een vacuüm lastafel met een geïntegreerde opwikkeling voor afval in het
verticaal geplaatste inspectiegebied. Dit is een onlangs ontwikkelde optie, die verkrijgbaar is op alle
ROTOCONTROL RSC omwikkel-/snijmachines en RSP single pass 100% veiligheidsinspectie
machines.
Marc Reynders, CEO van Reynders Label Printing gaf als commentaar: " Bij Reynders Etiketten nv
hebben onze eerdere investeringen in 3 ROTOCONTROL inspectie machines bewezen
substantieel voordeel te brengen. Nu een significante groei binnen Reynders Pharmaceutical
Labels nv noodzaakte tot uitbreiding van de omwikkel- , snij- en inspectie capaciteit, kozen wij
natuurlijk voor de investering in een nieuwe ROTOCONTROL machine".
Reynders Pharmaceutical Labels nv is gespecialiseerd in de exclusieve productie van etiketten
voor de farmaceutische industrie waar uitsluitend geheel volgens de procedures van GMP (Good
Manufacturing Practice) wordt gewerkt.
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ROTOCONTROL slitter/rewinder inspection machine with vacuum splice table

Over Reynders Label Printing
Reynders Label Printing bestaat uit zeven bedrijven die toonaangevend zijn in de huidige
zelfklevende etikettenindustrie. De productiebedrijven werken volgens de specifieke vereisten van
industrieën als farmacie, cosmetica, persoonlijke verzorging en luxe goederen, alsmede die van de
industriële, veiligheids- en complexe labeltoepassingen. Samen hebben ze een spectrum van
productiemogelijkheden op 40 drukpersen. Zes verschillende technologieën, van traditioneel tot
digitaal, zijn beschikbaar voor het produceren van een indrukwekkende reeks van topkwaliteit
labels. Naast het hoofdkantoor in Boechout, België heeft Reynders ook productiebedrijven in
Frankrijk, Polen en India.
Contact:
Reynders Pharmaceutical Labels nv
Tel. + 32 3 454 24 28
pharma@reynders.com
www.reynders.com
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.
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