Evolúció az irkafűzésben
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Novemberben a Horizon GmbH nyomdai
vállalkozásokat látott vendégül
a FINISHING FIRST rendezvény keretein
belül quickborni központjában.
A rendezvény csúcspontja a StitchLiner
Mark III világpremierje volt, mely a gerinctűzött brosúrák termeléséhez kínál nagy
teljesítményű rendszert. A piacon ez idáig
nem elérhető automatizáltsági fokon újdonság, az A4 fekvő formátumú anyagot
feldolgozni tudó csúcsminőségű gépgyártás eredménye a Horizontól nem csak
a jelen lévő szakmai közönséget győzte
meg, hanem egyidejűleg az első vásárlót is.

Folyamatos bemutatók. Rhaidar Horn termékspecialista részére a StitchLiner Mark III mellett
két napig nem létezett a szünet fogalma

A FINISHING FIRST szakmai rendezvény látogatói egyetértettek: az új StitchLiner Mark III-mal
a Horizon technológiai csúcsot jelölt ki a gerinctűzött brosúrák ipari termelése terén. A sikeres
StitchLiner-sorozat harmadik evolúciós foka lehe-

tővé teszi az összes beállításnak a teljesen automata alkalmazását minden brosúraterjedelemben
úgy, hogy az intuitív TOUCH & WORK kezelési
koncepcióval összekötve az átállási idők a munkák között közel 30 százalékban csökkenthetők.

Variábilis brosúragyártás manuális beavatkozás nélkül: a StitchLiners automatizáltsági foka
mély benyomást tett a szakmai közönségre
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A kiegészítő funkciók mellett, mint a fekvő brosúrák (A4 keresztirány) a StitchLiner Mark III
megalkuvásmentes stabilitást kínál több műszakban, a legmagasabb minőségi elvárásoknak
megfelelve.
„A StitchLiner Mark III az automatizáltság fókuszban tartásával való fejlesztés eredménye,
mely párosul az egyszerű kezelhetőséggel és
hosszú távú termelési stabilitással”, nyilatkozta
Rainer Börgerding, a Horizon GmbH ügyvezetője. „Sok intenzív beszélgetésben igazolták vis�sza a FINISHING FIRST látogatói, hogy ezzel a
berendezéssel
a megfelelő
stratégiát követjük,
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A Horizonnal a nyomdai
feldogozás folyamatában gyorsan és biztosan célhoz ér. Innovatív
gépek, melyek hatékony és egyéni
megoldásokat kínálnak a munkafolyamatokban - automata, nagy pontosságú és könnyen kezelhető berendezések. Győződjön meg személyesen:
www.horizon-austria.at
www.horizon.de
TŰZÉS. HAJTOGATÁS. RAGASZTÓKÖTÉS.
VÁGÁS. FÓLIÁZÁS. STANCOLÁS.
A PONTOS MEGOLDÁSOK.
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