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ROTOCONTROL registra recorde de máquinas em
produção
Como resultado de uma demanda positiva de pedidos, a ROTOCONTROL aumenta sua equipe técnica

Ahrensburg, Alemanha (05 de Fevereiro, 2010) - Marco Aengenvoort, Diretor Superintendente,
anunciou hoje que Janeiro registrou um recorde em número de novos pedidos de máquinas para a
ROTOCONTROL. A equipe técnica foi reforçada para dar conta da demanda em pedidos novos e
antecipados.
As máquinas presentemente em produção incluem os modelos RSC de Cortadoras
Rebobinadoras com Sistema de Inspeção, modelos RSD de Troqueladoras / Cortadoras
Rebobinadoras, e as novas linhas de reimpressoras EDM200. As máquinas em produção
atenderão pedidos vindos da Alemanha, Finlandia, África do Sul, Itália, França, Espanha e
Turquia.
"Desde as demonstrações dos equipamentos na Labelexpo Europe, a resposta em termos de
pedidos de nossos clientes tem sido extremamente positiva " declarou Marco Aengenvoort. "O
aumento neste instante está sendo refletido no nosso chão de fábrica que deverá seguir crescendo
ao longo deste ano. Também chama a atenção o mix de máquinas comprado pelos nossos
clientes, resultado de nossa habilidade em construir equipamentos personalizados para aplicações
específicas."
A unidade fabril da ROTOCONTROL está localizada em Ahrensburg, Alemanha (próximo a
Hamburgo).
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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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