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Label Leaders adquire reimpressora flexo
ROTOCONTROL EDM200
A instalação está prevista para acontecer em meados de Agosto pela ROTOTEC, agente local da
ROTOCONTROL para a África do Sul

Ahrensburg, Alemanha (29 de Julho de 2010) – A ROTOCONTROL anunciou hoje a venda de
nova máquina reimpressora semi-rotativa EDM200, equipamento construído com servo motor e
impressão flexo UV, venda essa firmada com a Label Leaders na África do Sul. O pedido foi
fechado por Pascal Aengenvoort, Diretor da ROTOTEC, Agente local da ROTOCONTROL na
África do Sul que também se responsabilizará pela instalação em meados de Agosto.
Fundador e Presidente da Label Leaders, Ben Raubenheimer e o Gerente Industrial Craig Stange
ficaram impressionados com a qualidade de impressão superior e velocidad da máquina
EDM2000. “Planejamos utilizar a EDM200 em curtas tiragens de etiquetas genéricas que
requerem modificação na descrição do produto” comenta Craig Stange. “A velocidade e a
facilidade do setup e de troca além da flexibilidade na produção de tiragens menores de etiquetas
únicas nos convenceu a tomar a decisão de investir em uma ROTOCONTROL EDM200.”
Fundada em 1995, a Label Leaders é uma empresa nacionalmente reconhecida e produz uma
ampla variedade de etiquetas impressas em flexografia para um grande número de indústrias
incluindo produtos para o varejo, vinhos, cosméticos, e produtos farmacêuticos. A Label Leaders
está sempre à frente utilizando o que há de mais moderno na indústria de etiquetas.
A EDM200 é a primeira impressora uv flexo no mundo projetada com sistema semi-rotativo,
totalmente operada por servo motor, utilizando tecnologia de manga para os cilindros de
impressão e anilox com tecnologia de Doctor Blade encapsulado. A máquina foi desenhada para
trabalhar principalmente como uma reimpressora e foi especificamente desenvolvida para garantir
produções econômicas de pequenas tiragens de etiquetas de alto giro. Um video informativo
ilustrando Convertedores sobre as características e benefícios da EDM200 está disponível através
da ROTOCONTROL.
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A EDM200 é a primeira impressora flexo UV a ser desenvolvida com sistema semi-rotativo e servo
motor no mundo
Sobre a Label Leaders
Localizada em George, África do Sul, a Label Leaders é uma empresa nacionalmente reconhecida
no segment de impressão de etiquetas adesivas. Suas etiquetas podem ser vistas nas principais
marcas, tanto regionalmente quanto no exterior, representando uma grande variedade de
indústrias incluindo vinícolas, laticínio e cosméticos. A Label Leaders está sempre à frente
utilizando o que há de mais moderno na indústria de etiquetas.

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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