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ROTOCONTROL lança seu equipamento de
inspeção na próxima Labelexpo Americas 2010
No stand da AVT, a ROTOCONTROL demostrará os benefícios e a performance do modelo RSP com
Passada única e 100% de Inspeção de Segurança

Ahrensburg, Alemanha (1 de Setembro, 2010) - A ROTOCONTROL está preparando
demonstrações ao vivo para a próxima Labelexpo Americas 2010 com seu novo modelo RSP de
Passad Única com 100% de Inspeção de Segurança no stand da AVT.
Especificamente desenhada para cumprir com as necessidades mais exigentes no processo de
fabricação de etiquetas de segurança, a ROTOCONTROL RSP é uma máquina de uso simples e
com tamanho muito reduzido, somente 1.2 x 2.6 metros, mais o painel de controle independente, o
que a torna muito funcional e fácil de posicionar.
A RSP está disponível em larguras de 340, 440 e 540mm com todos os opcionais que se associam
normalmente ao modelo de rebobinadora padrão RSC, como por exemplo o desbobinador
independente de grande capacidade, cassetes intercambiáveis de corte longitudinal por faca tipo
Gillette ou tipo faca- contra faca, extractor de refile, estroboscopio e eixos de rebobinamento de
diferentes medidas intercambiáveis facilmente.
Marco Aengenvoort, Diretor Presidente da ROTOCONTROL comenta: "Investimos muito tempo em
planejamento e cuidadosamente desenhamos a RSP, já que para nós trata-se de um produto
estratégico por sua demanda crescente mundialmente". "Oferecendo um equipamento que
cumpra completamente com os requerimentos de produtividade e segurança em 100%, graças ao
Sistema de Visão e Inspeção, estamos bem posicionados para um mercado com demanda
crescente onde muitos convertedores de etiquetas entrarão num futuro próximo".

-more-

PRCORE 3100

Mod. ROTOCONTROL RSP Single Pass. Máquina para inspeção de segurança de 100%

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.

Para receber atualizações futuras sobre a ROTOCONTROL e anúncios de Produtos, visite nosso
sitet www.rotocontrol.com e inscreva-se em nossa lista de Mailing.
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