Prosystem cégcsoport
„A” PAVILON 212/A STAND

A gazdasági nehézségek ellenére a PROSYSTEM cégcsoport teljes létszámmal és számos
bemutató géppel jelen lesz az idei Printexpón is. Érdemes lesz hozzánk ellátogatni,
hiszen most is lesz látnivaló bőven
a PROSYSTEM standján.
A standon megtekinthető lesz működés közben
egy PETRATTO Metro 78 típusú hajtogató- és
ragasztógép. Ez a berendezés reklámanyagok
és más háromdimenziós termékek, mint CDtokok töltéssel vagy a nélkül, kiváló minőségű
mappák, csomagolások, mint kartondobozok,
zárszalagok, prospektusok, üdvözlőlapok és borítók gyártására, valamint nemesítésére alkalmas. Továbbá a gép alkalmas mailing munkáknál CD-tokok, bankkártyák, védőlapok stb.
elhelyezéséhez is. A gép moduláris kiépítésű.
A bázisgép hossza 2,5 m, és elő van készítve kiegészítő állomások csatlakoztatásához, és 90
fokos szögben is tovább bővíthető. Ezenkívül
a gép opcionálisan felszerelhető ragasztó- és
gumiszalag-adagolóval, valamint betoló állomással a védőlapokhoz, CD-khez és más termékekhez. Egy digitális vezérlés lehetővé teszi
a kommunikációt más elemekkel és az opcionális állomásokkal. Az átfutás és ívszállítás egy
érintőképernyős monitorról kezelhető, amelyet
a gép minden állomásához be lehet akasztani.
A Metro használható, mint különálló gép, mint
egy hajtogatógépbe integrált állomás egy Cordoba bígelőgéppel együtt, vagy egy mailing
rendszerbe integrálva.
Ezenkívül bemutatunk egy PETRATTO MiniBat 2 típusú digitális bígelőgépet, melynek segítségével a bígelés mérete és száma előre programozható, és mely perforáló- és vágóegységgel
bővíthető.
Idén kiállítunk egy PERFECTA 76 HTVC érintőképernyős, automata beállítású egyenes vágógépet, melynek vágási hossza 760 mm. A vágógép papírtól függően akár 110 mm magas köteg
vágására is alkalmas. A berendezés szinte korlát-
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lan programozási lehetőséggel bír (20–40 000
program), légpárnás rozsdamentes vágóasztallal és megnagyobbított oldalasztallal van felszerelve.
Megtekinthető lesz továbbá egy beállítható
5 kocsis PERFECTA Bookline 1800 S ragasztókötő gép, amely formátumtól függően (min.
könyvformátum 120×100 mm, max. könyvformátum 450×270 mm) 900–1800 brosúra/óra
teljesítményre képes.
A kiállított gépek mellett a 2008-as drupán
bemutatott KBA és KOLBUS világújdonságokkal, valamint az általunk képviselt további gyártók (Gämmerler, Hang, Herzog & Heymann,
Hohner, Humboldt, K2, MBO, Rotatek, Schmedt,
Sitma, Sigloch) műszaki fejlesztéseivel kapcsolatban felkészült szakmai csapatunk áll a látogató szíves rendelkezésére.
Minden kedves látogatót szívesen várunk
standunkon, ahol a gépek megtekintése és egy
kávé vagy kis frissítő elfogyasztása mellett beszélgethetünk a jövő lehetőségeiről, tervezett beruházásokról és ﬁnanszírozási megoldásokról.
Viszontlátásra a Printexpón!

Címünk: 1152 Bp., Cserba Elemér u. 42.
Tel: 06 1 305 4001, Fax: 06 1 306 4483
E-mail: prosystem@prosystem.hu
Honlap: www.prosystem.hu

