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Reimpressora Flexográfica ROTOCONTROL
EDM200 instalada com êxito na África do Sul
Quality labels opera com o equipamento no primeiro dia de instalação

Ahrensburg, Alemanha (24 de Março, 2010) – A ROTOCONTROL anunciou hoje a instalação com
sucesso de uma máquina reimpressora flexográfica EDM200 na Áfrca do Sul. Esteve presente
para a instalação e treinamento Pascal Aengenvoort, Diretor da ROTOTEC, Agente local para a
ROTOCONTROL na África do Sul.
"A Instalação foi um sucesso" afirma Pascal Aengenvoort. "Nosso cliente ficou perplexo com a
qualidade fantástica das etiquetas que foram impressas no mesmo dia da instalação. Foi muito
fácil treinar o Operador e o Cliente ficou impressionado com a velocidade e facilidade de setup,
assim como com a precisão em colocar etiquetas pré-impressas em registro e mantê-lo durante
toda a operação."
A máquina EDM200 é o primeiro projeto mundial de reimpressora semi-rotativa, controlada por
servo motor, utilizando tecnologia de mangas para os cilindros anilox e de impressão e sistema de
doctor blade encapsulado. A máquina foi projetada para trabalhar principamente como uma
reimpressora e foi especificamente desenvolvida para proporcionar uma produção econômica em
tiragens curtas e de alto giro de etiquetas, rótulos e tags.

Pascal Aengenvoort, Diretor da ROTOTEC, durante instalação da EDM200 na África do Sul
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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 a 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 Mailingt.
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