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BW Papersystems na drupa em 2016: marcas líderes de
máquinas para encadernação, processamento da impressão
digital e cortadeiras formato folio unidas pela primeira vez
Photo

PHILLIPS, WI, EUA - 02 de março de 2016 - BW Papersystems e suas marcas
MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, Kugler-Womako e BW Bielomatik
apresentarão sua ampla gama de soluções para máquinas de encadernação, de
impressão digital, e também cortadeiras fólio size na Drupa 2016. A maior feira do
mundo no mercado de impressão, será do dia 31 maio até 10 junho de 2016 em
Düsseldorf na Alemanha. Sob o lema "Somos conversão de papel. Somos a BW
Papersystems."E em 458 metros quadrados, no bloco 10, estande 20 D, todas as
empresas do grupo serão exibidas juntas pela primeira vez.

Após a incorporação da E.C.H. Will, Pemco e Kugler-Womako em 2014 e em seguida
com aquisição do negócio de máquinas de processamento de papel da Bielomatik
em 2015, BW Papersystems agora oferece tecnologia líder de mercado para
formatos -folio, -cut-size, -digital e embalagens de papel, cartão e outros materiais,
além de máquinas de encadernação, a produção de passaporte e aplicações de
conversão de papel específicas. Para a indústria de ondulados, estão disponíveis
onduladeiras completas e equipamentos de acabamento, tais como máquinas impressoras flexográfica dobradeira e coladeira e
maquinas de corte e Vinco Rotativa.
Um destaque no estande BW Papersystems será a demonstração ao vivo de uma cortadeira eCon. A cortadeira eCon fólio, que foi
desenvolvida por meio de metodologias de design avançado, oferece alta qualidade síncrona de corte duplo num nível de preços
nunca antes disponível por um fabricante líder. Desde o seu lançamento há 21 meses, a cortadeira eCon tem registrado excelentes
resultados com 23 máquinas vendidas na América do Norte, América Latina e Europa. Seu nível de preço atraente garante um
retorno de investimento rápido para fabricantes de impressoras e embalagens de papelão, enquanto eles são capazes de reduzir
o estoque, menor custo de materiais e aumento do desempenho da impressão.
“A cortadeira eCon realmente encontrou o seu lugar no mercado, proporcionando qualidade de precisão de corte, bem como a
facilidade de operação e manutenção, diz Steve Brimble, Senior VP de vendas de cortadeiras em todo mundo. Na impressão e
embalagens de papelão a parada não planejada de uma cortadeira pode rapidamente encerrar a produção. A eCon proporciona
confiabilidade e diagnósticos remotos e tem o apoio global de reposição de peças da BW Papersystems e rede de serviços. Este
tem sido um fator preponderante na maioria dos pedidos.”
Também será demonstrado no estande uma embaladora de resma automática Wrapmatic GREC para formato folio. Este modelo
de porte médio oferece a solução flexível perfeita para convertedores de papel e pequenos fabricantes que desejam produzir
resmas embaladas de alta qualidade no tradicional papel poli revestido resistente a humidade ou de papel Kraft. Mudanças de
tamanho rápido fazem a GREC ideal para pequenos pedidos.
Os visitantes também descobrirão nosso amplo portfólio para máquinas de encadernação, confecção de livros, impressão digital
e tecnologia RFID da Will Pemco Bielomatik, BW Bielomatik e Kugler-Womako. Pela primeira vez, combinamos as melhores
tecnologias da ex-E.C.H. Will e o negócio de processamento de papel da Bielomatik, bem como da Kugler-Womako. Os clientes
escolherão a máquina ideal para o começo do negócio até máquinas de aplicações altamente automatizadas. Uma vastas gama
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de soluções de alta qualidade estão disponíveis para produção de todo tipo de encadernaçaõ, cadernos brochuras, costurados,
colados, espirais metálicos simples e duplos assim como plásticos. Soluções para o crescente mercado de impressão digital
incluindo cortadeiras de tamanho digitais, máquinas de encadernação de livros sob encomenda para pequenas edições, e a
máquina inovadora para cortar bobinas preimpresas digitalmente a folhas com acabamento em linha a libros para grandes
volumens. Equipamentos especializados para a conversão da tecnologia RFID, bem como linhas de produção de passaporte.
Completam a impressionante família de equipamentos de alta tecnologia dentro de uma só marca: BW Papersystems.
BW Papersystems, MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, Kugler-Womako e BW Bielomatik estão ansiosos para recebe-los
na drupa 2016 – nos vemos no bloco 10, no estande D20. Nós somos a conversão de papel. Nós somos a BW Papersystems.
SOBRE A BW PAPERSYSTEMS
BW Papersystems incorpora cinco das marcas mais fortes na indústria: WillPemcoBielomatik, MarquipWardUnited, SHM, Wrapmatic e KuglerWomako. Tecnologia líder de mercado em máquinas para a produção de produtos folio-size, cut-size, tamanho digital, embalagens de papel,
cartão e outros materiais, além de máquinas de encadernação, produção de passaportes e aplicações específicas de conversão de papel. Para a
indústria de ondulados, os clientes contam com as marcas bem conhecidas MarquipWardUnited, Curioni e VortX

SOBRE A BARRY-WEHMILLER
Barry-Wehmiller é um fornecedor global diversificado de máquinas para indústria de conversão de papel, cortadeiras, onduladeiras,
embaladoras mais tecnologia de produção e consultoria. Ao misturar liderança centrada nas pessoas com as estratégias operacionais
disciplinadas e crescimento orientado por propósitos, a Barry-Wehmiller tornou-se uma organização de US $ 2,4 bilhões, com 11.000 membros
da equipe unidas por uma crença comum: usar o poder dos negócios para construir um mundo melhor. Para ver como, entre em nosso site
barry-wehmiller.com.

