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Flexcoat opta por duas máquinas revisoras
modelo ROTOCONTROL RSP Single Pass com
100% de inspeção de segurança
As máquinas irão possibilitar o cliente fazer a inspeção dos rótulos farmacêuticos com 100% de garantia

Ahrensburg, Alemanha (24 de fevereiro de 2012) – ROTOCONTROL anuncia hoje mais duas
máquinas vendidas para o Brasil, para o cliente Flexcoat Produtos Auto-adesivos, uma companhia
altamente reconhecida no mercado brasileiro de rótulos. Foram compradas duas máquinas de
revisão, modelo RSP Single Pass 100% Security Inspection, logo após a visita feita na fábrica
Flexcoat pelos Srs. Marcelo Zandomenico, da MZ Máquinas, representante exclusivo da
ROTOCONTROL para o Brasil e o Sr. Michael Aengenvoort, Diretor Geral da ROTOCONTROL.
As máquinas da Serie ROTOCONTROL RSP são construídas com a concepção de utilização
mínima de espaço do chão de fábrica (somente 1.2 x 2.6 metros de espaço mais o painel
operacional móvel) e são projetadas especificamente para a demanda de rótulos com inspeção
com total segurança. A Flexcoat planeja utilizar o recurso de inspeção total nos Rótulos
farmacêuticos e maximizar o investimento também em outros segmentos.
O trabalho previsto para as máquinas de inspeção Rotocontrol, modelo RSP são os que
demandam 100% de inspeção assegurada, incluindo a re-inspeção nós rótulos que são
retrabalhados no momento da revisão. Foram avaliadas outras alternativas, mas optamos pela
ROTOCONTROL por suas máquinas serem solidamente construídas, e totalmente integradas com
a mais recente tecnologia de inspeção eletrônica disponível no mundo. O modo de re-inspeção vai
garantir aos nossos clientes do segmento farmacêutico, total segurança de um produto 100%
inspecionado, mesmo para os rótulos que forem substituídos manualmente no momento da
revisão ", comentou Nilson Barrantes, Diretor da Flexcoat.
Situada na cidade de Louveira, a Flexcoat possui dois Coaters de última geração (máquinas de
grande porte para laminação de auto-adesivo) o que permite que a Empresa possa ter um
excepcional controle de qualidade sobre a matéria prima que esta sendo utilizada nos rótulos autoadesivos.
A Flexcoat pode produzir produtos específicos, de acordo com a necessidade de cada cliente,
sendo estes: farmacêutico, automotivo, alimentício e cosmético, entre outros. Estes materiais
podem ser do tipo adesivo acrílico ou cola quente, e, em diversos formatos, sendo estes em papel
ou filme, com liners polyester ou glassine. A Flexcoat é certificada pela ISO 9001 pelo Bureau
Veritas Quality International (BVQI).

-mais-

An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Tel: +49 (0) 4102 –70733
info@rotocontrol.com

www.rotocontrol.com

RSP Single Pass 100% Security Inspection Machine

Sobre a ROTOCONTROL
A ROTOCONTROL projeta e fabrica máquinas para corte, revisão, rebobinamento e acabamento
para a indústria de banda estreita. Com disponibilidade global, a ROTOCONTROL oferece um
amplo range de máquinas, desde um modelo básico até o mais sofisticado, com múltiplas opções
de configuração. Todos os modelos possuem a tecnologia de servo acionamento ‘’S-Drive Servo’’
permitindo um amplo e preciso controle sobre o material, podendo ser os mais delicados e
complexos como filmes e ou películas Baseada em Ahrensburg (Hamburg), Alemanha, a
ROTOCONTROL mantém o mais alto nível de qualidade de seus produtos, através do absoluto
controle e total flexibilidade em suas máquinas. A ROTOCONTROL é o parceiro ideal para a
escolha em máquinas de acabamento.
Speed is Nothing without Control.

