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ROTOCONTROL Labelexpo Americas 2010’da
100% Güvenlikli Kontrol yapan Makinesini
tanıtıyor

AVT standında, Rotocontrol RSP Tek Geçişte 100% Güvenlik Kontrolü Yapan Makinesinin demosunu
yapacak

Ahrensburg, Almanya (Ağustos 25, 2010) - Labelexpo Americas 2010’da ROTOCONTROL RSP
Tek Geçişte 100% Güvenlik Kontrol Makinesini AVT Standında tanıtacak ve AVT Helios II 100%
Vision Sistemi ile gerçek malzeme üzerinde demonstrasyonunu yapacak.
En fazla talep gören güvenli etiket kontrolü ve sonlandırma uygulamalarına uyumlu olması için özel
olarak tasarlanan ROTOCONTROL RSP makinesi aynı zamanda son derece küçük bir alan
kaplamakta: sadece 1.2 x 2.6 mt ve bu ölçülere ilave olarak hareketli control paneli.
RSP makineleri 340, 440 ve 540mm web genişliğinde ve normalde RSC Dilimleme/Sarma Kontrol
makineleriyle ilişkili, ayrı çözücü, makas ve jilet dilme kartuşları, atık (fire) sarıcı, strobe aydınlatma
ve farklı boyutları dahil bütün opsiyonları ile birlikte mevcuttur.
ROTOCONTROL genel müdürü Marco Aengenvoort : "Bizim için dünya çapında stratejik bir ürün
olduğu için RSP nin tasarım ve performansını planlamak için birkaç aylık dikkatli bir yatırım yaptık”
“Yüksek Hız ve %100 Vision Inspecion yanında Tam ve Kontrollü Uyum da sunarak piyasadaki
uyum taleplerini karşılayacak pozisyondayız”.
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ROTOCONTROL RSP Tek Geçişte 100% Güvenlik Kontrol Makinesi
ROTOCONTROL hakkında
ROTOCONTROL dar en endüstrisi için önde gelen kenar kontrolü, dilimleme, sarma ve kalıplı
kesim sonlandırma makinaları tasarlar ve üretir. ROTOCONTROL daha küçük standart sarmadan
daha zengin özelliklere ve çok opsiyonlu sofistike modellere kadar makinaları tüm dünyaya sunar.
Hepsi en hassas film ve folio malzemeleri için maksimum web kontrolü sağlayan S-Drive Servo
Teknolojisine sahiptir. Ahrensburg (Hamburg) Almanya ROTOCONTROL kolay kullanım, kesin
kontrol ve esneklikle birlikte en yüksek ürün kalitesini sağlar. ROTOCONTROL etiket ürünlerinin
sonlandırmasında seçim ortağıdır.
Daha sonraki ROTOCONTROL sirket ve ürün duyurularından haberdar olmak için lütfen sirket
websitemizi www.rotocontrol.com ziyaret edin ve eposta listesine üye olun.
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