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ROTOCONTROL introduceert 100% Vision
Inspectie Machine op Labelexpo Americas 2010
Op de AVT Stand zal ROTOCONTROL alle mogelijkheden en voordelen van de “RSP Single Pass 100%
Security Inspection Machine” laten zien

Ahrensburg, Duitsland (25 augustus 2010) - Op Labelexpo Americas 2010 zal ROTOCONTROL de
gloednieuwe “RSP Single Pass 100% Security Inspection Machine” live demonstreren op de AVT
stand, in combinatie met de AVT Helios II 100% Vision System.
De ROTOCONTROL RSP machine is specifiek ontworpen voor uitvoering van de meest
vooruitstrevende label nabewerking- en inspectietoepassingen en heeft daarbij extreem weinig
ruimte nodig: Slechts 1,2 x 2,6 meters vloeroppervlak plus de ruimte voor het mobiele
bedieningspaneel zijn al voldoende.
De RSP machines zijn verkrijgbaar in 340, 440 and 540 mm baanbreedte en te voorzien van alle
opties die ook op de RSC Slitter / Rewinder inspectie machines verkrijgbaar zijn inclusief separaat
afwikkelstation met grote diameter, schaar- en scheermes cassettes, opwikkelstation voor de
matrix, stroboscooplamp en meerdere asdiameters.
Marco Aengenvoort, Managing Director of ROTOCONTROL zei: "We hebben een aantal maanden
in de planning, het ontwerp en de toepassingsmogelijkheden van de RSP geïnvesteerd, omdat het
wereldwijd een strategisch product in ons programma is". "Door het aanbieden van deze compacte
en complete oplossing die samengaat met hoge snelheid en 100% Vision inspectie hebben we de
sleutel in handen om onze klanten in dit marktbereik optimaal te bedienen ".
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De “ROTOCONTROL RSP Single Pass 100% Security Inspection Machine”

Over Rotocontrol:
Rotocontrol ontwerpt en produceert inspectie-, snij- en stansmachines voor de smalbaan industrie.
Het wereldwijd verkrijgbare programma omvat kleine basis wikkelmachines tot en met
vooruitstrevende, compleet uitgevoerde nabewerkingsmachines. Alle gebruiken ze S-Servo
technologie die ze in staat stelt om ook zeer gevoelige substraten, zoals dunne folies, te
verwerken. Rotocontrol heeft haar hoofdzetel in Ahrensburg (D) en houdt haar leveringsprogramma
op het hoogst mogelijke peil door de eigenschappen gebruiksgemak, absolute controle en
flexibiliteit consequent toe te passen. Rotocontrol is daardoor dè partner in het nabewerken van
etiketten en labels.
Snelheid stelt niets voor zonder controleerbaarheid!
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