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ROTOCONTROL lança sua reimpressora modelo
EDM200
A reimpressora flexográfica semi-rotativa EDM200 com servo motor e sistema UV utiliza tecnologia de
manga para os cilindros anilox e de impressão e apresenta benefícios aos Convertedores de Etiquetas que
requerem tiragens limitadas com alta qualidade.

Ahrensburg, Germany (16 de Novembro, 2009) - Marco Aengenvoort, Diretor Superintendente,
anunciou hoje que o modelo EDM200, lançado durante a feira Labelexpo Europe, está disponível
agora a nível mundial. A EDM200 é a primeira máquina reimpressora flexográfica semi-rotativa do
mundo , com sistema UV e servo motor, utilizando tecnologia de manga para os cilindros de
impressão e anilox assim como doctor blade encapsulado.
A máquina foi desenvolvida para trabalhar principalmente como uma reimpressora e para
proporcionar produção econômica de etiquetas e bilhetes de tiragem baixa e de alto giro. Com seu
sistema único de inserção de controle de registro, é possível repassar etiquetas previamente
troqueladas e/ou pré-impressas com registro absoluto e preciso. Através do modo avançado semirotativo e com servo motor, a impressão do comprimento é infinitamente variável. O setup curto
possibilita aos operadores mudar de um trabalho ao outro eficientemente e sem sacrificar a
qualidade da arte original.
“O modelo EDM200 proporciona uma solução para os Convertedores de Etiquetas que buscam
tecnologia de acabamento para tiragens de alta qualidade porém geralmente curtas” afirma Marco
Aengenvoort. “Um de nossos clientes fabrica etiquetas de vinho para as maiores vinícolas nas
mais pitorescas regiões produtoras da África do Sul. Sua decisão de investir em uma EDM200 foi
atribuída ao alto nível de qualidade de impressão que esta máquina proporciona, uma vez que
este cliente fabrica etiquetas de vinho artísticas gofradas que refletem o mesmo calibre das
vinícolas nesta região de renome”.
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EDM200. A primeira máquina flexográfica semi-rotativa cmn sistema UV e Servo Motor.

Sobre a ROTOCONTROL
A ROTOCONTROL é uma empresa líder no desenvolvimento e produção de revisoras, cortadoras,
rebobinadoras e troqueladoras para o acabamento de etiquetas na indústria de banda estreita.
Presente no mundo todo, a ROTOCONTROL oferece desde equipamentos rebobinadores
compactos até modelos sofisticados com múltiplas opções. Todos os equipamentos utilizam
Tecnologia de Servo Motor possibilitando o controle máximo dos materiais e foils os mais
sensíveis. Sediada em Ahrensburg (Hamburgo), Alemanha, a ROTOCONTROL mantém o mais
alto nível de qualidade de produtos através de fácil manuseio, controle absoluto e flexibilidade. A
ROTOCONTROL é o parceiro de sua escolha para o acabamento de etiquetas.
Para ser atualizado sobre futuros anúncios dos Equipamentos ROTOCONTROL e sobre a
Empresa, visite o site http://www.rotocontrol.com e inscreva-se em nossa lista de Mailing.
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