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ROTOCONTROL EDM200 Serisi makinesi ile
önceden basılmış işlerin üzerine yapılacak ilave
baskı için bilgi videosu yayınladı
DVD EDM200’ün üretim esnasındaki özellikleri ve yararlarını gösteren bir film içeriyor

Ahrensburg, Almanya (July 21, 2010) – ROTOCONTROL bugün EDM200 Series Over-printing
baskı makinasının üretim sırasında çekilmiş filminin ve bilgilerin bulunduğu bir videonun
yayınlandığını bildirdi. DVD üreticileri benzersiz register kontrollü 2. geçiş sistemi ve yarı rotatif
(aralıklı) ilerme sistemini de dahil ederek EDM200 ün özellikleri ve yararları konusunda eğitiyor.
Beraberindeki video kullanım kılavuzu İngilizce ve Almanca olarak yayınlanmıştır.
EDM200 dünyada ilk defa baskı ve aniloks silindirler için sleeve teknolojisi kullanan ve hazneli
sıyırıcılı mürekkep teknolojisiyle çalışan, yarı rotatif, servo motorlu makinedir. Makine temelde baskı
üzerine baskı yapmak üzere tasarlanmış ve özellikle bilet, kendinden yapışkanlı ve yapışkansız
etiketler için çok ekonomik kısa tirajlı ve hızlı ilave baskı imkanı sağlamak üzere geliştirilmiştir.
Birkaç EDM200 makinesi Avrupa ve Güney Afrika’da özellikle yüksek kalitede estetik gofreli şarap
etiketi üretilen bölgelerde kurulmuştur. Uygun fiyatlı EDM200 benzersiz üretimler için çekici bir
çözüm olma özelliği taşımaktadır. EDM200 videosu ile ilgilenen üreticiler info@rotocontrol.com
adresine istek gönderebilirler.
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EDM200 videosu
ROTOCONTROL hakkında
ROTOCONTROL dar en endüstrisi için önde gelen kenar kontrolü, dilimleme, sarma ve kalıplı
kesim sonlandırma makinaları tasarlar ve üretir. ROTOCONTROL daha küçük standart sarmadan
daha zengin özelliklere ve çok opsiyonlu sofistike modellere kadar makinaları tüm dünyaya sunar.
Hepsi en hassas film ve folio malzemeleri için maksimum web kontrolü sağlayan S-Drive Servo
Teknolojisine sahiptir. Ahrensburg (Hamburg) Almanya ROTOCONTROL kolay kullanım, kesin
kontrol ve esneklikle birlikte en yüksek ürün kalitesini sağlar. ROTOCONTROL etiket ürünlerinin
sonlandırmasında seçim ortağıdır.
Daha sonraki ROTOCONTROL sirket ve ürün duyurularından haberdar olmak için lütfen sirket
websitemizi www.rotocontrol.com ziyaret edin ve eposta listesine üye olun.
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