
 

 

 

 

 

  

 

, כמוצר משלים למכונה NEXUS L20000 –ערכה תצוגה ראשונה של הלמינטור החדש שלה   COMEXIחברת 

 לשוק האריזות הגמישות.  - HP INDIGO   -20000הדיגיטאלית החדשה 

יעניק ללקוח את    HPהלמינטור הקומפקטי יעבוד על דבק חדשני על בסיס מים, וביחד עם הדגם החדש של 

 האפשרות לייצור אריזות גמישות  בזמני אספקה קצרים ביותר.

אפ קצרים מאד ותהליכי הכנה מהירים ביחס לדפוס הקונבנציונלי, -זמני סט לצד ההדפסה הדיגטלית, הדורשת

אפ -ישלים את תהליך הייצור המהיר וזאת ע"י קיצור זמני הסט  COMEXI -  , , NEXUS L2000הלמינטור החדש של 

ליך הדרושים לתהליך, בזכות העיצוב החדשני והקומפקטי של הדגם  וע"י קיצור זמני הייבוש הדרושים לתה

 הלמינציה, תודות לדבק החדש על בסיס מים שפותח במיוחד עבור פרוייקט זה. 

הוכרז כבר לפני כשנה אך רק עתה חשפה החברה את הדגם    COMEXIל   HPשיתוף הפעולה האסטרטגי בין 

חברת  מוזמנים מענפי האריזות הגמישות והתוויות, במרכז הטכנולוגי של 75המדובר בתצוגה רשמית שנערכה בפני 

COMEXI  ( בגירונה, ספרדManel Xifra Boada Technological Centre). 

שכבר כבשה נתח נכבד משוק התוויות עם סדרת המכונות הדיגיטליות שלה , שמה למה    HP INDIGOחברת 

למטרה לבצע מהלך דומה בשוק האריזות הגמישות וזאת נוכח הדרישה הגוברת לריצות קצרות ולזמני אספקה 

 מהירים מבעבר. לשם השלמת המהלך היה עליה לשתף פעולה עם יצרנית למינטורים ולאחר בדיקות קפדניות

תודות לניסיון הרב  COMEXIלהיות השותפה הרשמית לפרויקט זה. הבחירה נפלה על   COMEXIנבחרה חברת 

 והמוכח שיש לה בתחום, לצד חדשנות וגמישות הדרושים לפרויקטים פורצי דרך כגון זה.

אפשרות ,עם  HP INDIGO 20000( שתעמוד לצד ה OFF LINEיעבוד בהתחלה כמכונה נפרדת )  NEXUS L20000ה 

, לצד מכונת הדפוס   HP INDIGOבתוכה בעתיד. הדגם יוצג לראשונה לקהל הרחב בביתן   IN LINEלשילוב 

 ., בריסל, בלגיה 2/10-29/9הקרובה ,   LABEL EXPOהדיגיטלית, בתערוכת ה 

באוקטובר כבר אמר לנו שהלמינטור החדש יהיה זמין למכירה  - בישראל COMEXIנציגת  -גדי כספי, מנכ"ל דולב

 .COMEXIו  HP INDIGOכבר עכשיו יש התעניינות רבה במיזם המשותף של כי ו ( 2015) שנהה

מגוון גדול של סליטרים   COMEXI(. לדברי גדי כספי לSLITTERלקוחות רבים מוסיפים לפרויקט כזה גם מכונת חיתוך )

 המותאמים לדרישות הלקוח וצרכיו.
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 אשונהלרנחשף  ,לאריזות גמישות   HP INDIGOשיימכר לצד המכונה החדש של ,    COMEXI הלמינטור החדש של 

 

http://www.manelxifraboada.chttp/www.manelxifraboada.com/en/om/en/
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