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Grafimax no Brasil confirma pedido de compra
para máquina Cortadora Rebobinadora Revisora
ROTOCONTROL modeloRSC 440
Ahrensburg, Germany (Setembro 22, 2010) – A empresa ROTOCONTROL hoje anunciou o
recebimento de um pedido de compra para sua Cortadora Rebobinadora Revisora modelo RSC
440 para Grafimax no Brasil. O pedido foi negociado pela FORPACK, representante comercial
para a América do Sul e Central da ROTOCONTROL, fabricante de maquinas especializadas para
acabamento gráfico,inspeção, corte, rebobinamento e troquelamento direcionados para a industria
de banda estreita, principalmente conversão de etiquetas e rótulos adesivos.
O Sr.Ralph Beier, Gerente Internacional de Vendas da ROTOCONTROL comentou: "Nós estamos
muito satisfeitos em receber o pedido de compra da Grafimax, uma empresa dedicada à
conversão de rótulos adesivos muito conceituada no Brasil. Nosso Representante FORPACK foi
muito criterioso em todas informações técnicas durante o processo de tomada de decisão e
continuará oferecendo todo suporte localmente a Grafimax após processo de instalação e entrega
do equipamento.
O Sr.Elimar Reinhold, fundador da Grafimax comentou: "A Grafimax realiza altos investimentos
em adquirir a ultima tecnologia para manter nossos altos padrões de produção de produtos de alta
qualidade para nossos clientes. Após encontros com a FORPACK e ROTOCONTROL para
entender mais sobre a Maquina Cortadora Rebobinadora Revisora modelo RSC 440, nós tomamos
a decisão em adquirir este equipamento baseados no fato de ser um equipamento com a
tecnologia mais avançada disponivel no mercado atualmente e pela sua capacidade em atender
nossas necessidades de alta produtividade com a mais alta qualidade na revisão dos produtos
finais entregues aos nossos clientes locais. Adicionalmente a tecnologia de assistencia técnica
remota disponivel no equipamento atraves de conexaão via internet, nos tranquiliza o fato de poder
contar com todo o suporte e serviços técnicos do representante local FORPACK."
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Maquinas Cortadora/Rebobinadora Revisora ROTOCONTROL Modelo RSC

Sobre a Grafimax Indústria Gráfica
Com 18 anos de sucesso, Grafimax é uma empresa grafica de materiais educativos, industriais e
produtos de propaganda comercial incluindo rótulos, posters, cartões, folhetos e calendarios. A
Grafimax esta comprometida em produzir produtos da mais alta qualidade e com foco na
satisfação excessiva dos seus clientes.
Contacto:
Grafimax
Phone (47) 3323-2317
http://www.grafimax.ind.br/
Sobre a ROTOCONTROL
A ROTOCONTROL desenvolve e produz equipamentos para acabamento gráfico incluindo
inspeção, corte, rebobinamento e troquelamento para a indústria de banda estreita. Presente no
mundo inteiro, a ROTOCONTROL oferece máquinas que vão desde modelos mais compactos de
rebobinadoras até modelos sofisticados com opcionais múltiplos. Todos os equipamentos são
equipados com tecnologia de Servo Motor, possibilitando controle máximo dos substratos e filmes
os mais delicados. Com sede em Ahrensburg (Hamburgo), Alemanha, a ROTOCONTROL
mantém o mais alto nível de qualidade de produção com controle absoluto, fácil operação e
flexibilidade. A ROTOCONTROL é o seu parceiro no acabamento das suas etiquetas.
Velocidade não é Nada sem Controle.
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