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Kettős premier: A Horizon az idei évben 
először vesz részt a düsseldorfi csomagoló- 
ipari kiállításon, ebből az alkalomból 
mutatta be új üzletágának zászlóshajóját.

Quickborn, 2014. május 14. – A  Horizon Európá-
ban először az Interpackon (május 8–14.) mutat-
ta be az új RD-4055 stancológépet.  A látogatók 
információikat a 13-as csarnokban, az E60-as 
standon közvetlenül a Horizontól szerezhették 
be a cég új termékcsoportjáról, és a fejlett tech-
nológiát akció közben kísérhették figyelemmel. 
Az RD-4055 rotatív stancológép ideális kis és kö-
zepes példányszámú munka, akár digitális nyo-
matok gazdaságos feldolgozására. Ezen túlme-
nően a Horizon további vezető megoldásokat 
mutatott be kis formátumú hajtogatás területén, 
mely különösen a gyógyszeripar számára lehet 
érdekes (AF-406T6A), valamint megoldást aján-
lott a kombinált bígelésre, perforálásra és hajtás-
ra (CRF-362).

„Örömünkre szolgált, hogy ötleteinket és 
technológiánkat a csomagolóanyag-gyártás te-
rületén is bemutathattuk élő, működő üzem-
módban, és erről a szakmai közönséggel eszmét 
is cserélhettünk”, nyilatkozott Rainer Börgerding, 
a Horizon GmbH Quickborn ügyvezető igaz-
gatója. „Az új RD-4055 stancológép igazi fény-
pontja volt standunknak.”

Európai újdonság  
a Horizon rd-4055

A Horizon RD-4055 rugalmas és intelligens ve-
zérlésű rotatív stancolási elv alapján működik, 
ahol – többek között – a stancolandó anyag a gép-
ben előre és hátra is továbbítható. Ezáltal a stan-
colóforma többször is használható. Eredmény: 
meghatározó stancformaköltség csökkenés, ami 
éppen a kis példányszámoknál jelentős verseny-
előnye lehet a Horizon-ügyfeleknek. Egészen 
6000 példányig max. formátum  400 × 550 mm 
a gép óránkénti teljesítménye. Egy opcionálisan 
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rendelhető szeparátoregység segítségével megta-
karítható a termék kézi leválasztása az ívről. Az  
RD-4055 a stancolás, bígelés, perforálás terüle-
tén amegoldási lehetőségek hosszú sorát bizto-
sítja, többek között például megszemélyesített 
csomagolások, prezentációs mappák, játékkár-
tyák, névjegyek, matricák, címkék, szóróanya-
gok különleges formákban és sok minden más. 
Ahogyan az minden Horizon-terméknél meg-
szokott, az új stancológépnél is a rövid átállási 
idő mellett az egyszerű kezelhetőség a Touch&-
Work-technológia segítségével központi jelentő-
séggel bír.

Kis formátumú HajtásoK  
spEcialistája 

A csomagolóiparhoz kapcsolódóan a Horizon 
bemutatta az AF-406T6A hajtogatógépet, ún. 
Waterscoring-egységgel. Ez a rendszer 30 mm-es 
hengerátmérővel ideális kis formátumok hajto-
gatására, mint pl. gyógyszerek betegtájékoztatói. 
Az opcionálisan rendelhető Waterscoring-be-
rendezés gondoskodik arról, hogy a termék sík-
fekvésben kerüljön ki a gépből, úgy, hogy a haj-
tástartományban a papírrostokat benedvesíti.  
A hajtás után a papír megszárad, és így az új for-
máját jobban megőrzi, mint a Waterscoring-be-
rendezés segítsége nélkül. 


