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ROTOCONTROL Aperfeiçoa sua Linha de
Cortadoras Compactas RSC
O lançamento da nova Cortadora Rebobinadora com Inspeção RSC será no dia 23 de Março em Barcelona

Ahrensburg, Alemanha (17 de Março de 2010) – O sr. Marco Aengenvoort, Diretor
Superintendente, anunciou hoje várias melhorias na cortadora rebobinadora com inspeção RSC
incluindo um novo console móvel para o operador, sistema de corte motorizado, cartucho de facas
melhorado assim como um levantador de rolos de 800mm incorporado como opcional.
"Nós levamos o feedback de nossos clientes muito a sério e sempre nos esforçamos em acomodar
solicitações especiais" afirma Marco Aengenvoort. "Como parte de um programa de melhoria
continua, sempre que uma solicitação especial beneficiar outras aplicações do convertedor, nós
iremos incorporá-la como parte do modelo padrão na próxima geração de produtos."
A primeira demonstração da nova RSC será feita em Open House em Barcelona, organizado pela
Esagraf, agente exclusivo da ROTOCONTROL, de 23 a 26 de Março. Os convertedores poderão
observer o modelo RSC integrado com sistema de visão 100% Nikka 100% e uma estação de
impressão Inkjet. Maiores informações sobre o Open House poderão ser obtidas através da
Esagraf + 34 93 721 03 25.
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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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