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Baumgarten adquire nova Revisora RSC 540 da
ROTOCONTROL
Novo pedido fechado no Brasil pela FORPACK, representante da ROTOCONTROL para a América Latina

Ahrensburg, Alemanha (16 de Novembro de 2010) - A ROTOCONTROL anunciou hoje o
fechamento de mais um novo pedido no Brasil para fornecimento de uma Revisora modelo RSC
540 junto à Baumgarten, um dos principais convertedores de etiquetas na América do Sul. O
pedido foi fechado pela FORPACK, agente local da ROTOCONTROL na América Latina, empresa
líder em máquinas revisoras, cortadoras rebobinadoras, troqueladoras e sistemas de acabamento
gráfico para a indústria de rótulos e etiquetas adesivas.
A Baumgarten optou pelo modelo RSC com 540 mm de largura para revisão de etiquetas adesivas
e filmes flexíveis. Um conjunto de fatores decisivos levaram ao investimento na tecnologia
ROTOCONTROL, destacando a preferência por uma máquina de acabamento com engenharia
alemã, além de toda tecnologia inovadora de automação empregada no equipamento de revisão
com painel de controle central "Touch Screen" de fácil operação e ajustável à altura do operador,
resultando em uma máquina ergonomicamente correta.
Ronaldo Baumgarten Jr., Diretor Presidente da Baumgarten comentou: "A Baumgarten está
comprometida com parcerias tecnológicas junto a fornecedores de equipamentos de renome. Após
acompanharmos uma demonstração de um dos equipamentos da ROTOCONTROL na
LABELEXPO América, ficamos convencidos de que sua tecnologia inovadora nos beneficiaria em
todas as nossas necessidades de produção e de que teríamos ao nosso alcance um equipamento
para acabamento com a mais alta qualidade e tecnologia de ponta disponível no mercado."

Máquina Cortadora Rebobinadora Revisora modelo RSC da ROTOCONTROL
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Sobre a Baumgarten Gráfica Ltda.
Completando 130 anos de know-how em impressão em 2011, a Baumgarten Gráfica Ltda. é
especialista na produção de rótulos e etiquetas impressos como autoadesivos, planos, in-mould,
termoencolhíveis, além de tags, etiquetas em tecido estampadas e bandejas termoformadas para
indústria de alimentos. A fim de oferecer preços competitivos e serviço diferenciado, a Baumgarten
investe em tecnologia de ponta desde a pré-prensa até as máquinas de acabamento gráfico.
Contacto:
Tel.: +55 (47) 3321-6666
central@baumgarten.com.br
www.baumgarten.com.br
Sobre a ROTOCONTROL
A ROTOCONTROL projeta e fabrica revisoras, cortadoras rebobinadoras, troqueladoras, além de
equipamentos especiais para acabamento gráfico de etiquetas e rótulos. Com presença global, a
ROTOCONTROL oferece desde equipamentos básicos mais compactos até modelos mais
completos e sofisticados com variedade de opcionais. Todos nossos equipamentos utilizam
tecnologia de Servo Motor possibilitando controle máximo e total tanto de substratos sensíveis e
delicados até lâminas ou estruturas em alumínio. Com sede em Ahrensburg (Hamburgo),
Alemanha, a ROTOCONTROL mantém o mais alto nível de qualidade de produtos através de
sistemas de simples operação e flexibilidades, além de controles absolutos doo processo.
ROTOCONTROL, sua parceira no acabamento de etiquetas.
Velocidade Não é Nada sem Controle.
Para manter-se atualizado sobre futuros anúncios a respeito da ROTOCONTROL e seus produtos,
visite nossa página na internet www.rotocontrol.com e inscreva-se em nosso Mailing List.
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