פלסטופיל רכשה מכונת דפוס חדשה של COMEXI
חברת דולב גאה לבשר כי מפעל פלסטופיל הזורע רכש לאחרונה מכונת דפוס חדשה מחברת  COMEXIהספרדית,
המיוצגת בישראל ע"י דולב .המכונה מדגם  - F4המודל החדיש ביותר של  -COMEXIמצוידת במערכות יחודייות
המאפשרות החלפות מהירות במיוחד ו  SET UPפשוט וקצר.
המכונה ,ברוחב  800מ"מ (מה שמוגדר בענף כ  )MID WEBמותאמת במיוחד לריצות קצרות ,אשר חלקן בנתח
השוק הולך וגדל בשנים האחרונות .מידות המכונה (רוחב ההדפסה והמידות החיצוניות) ושאר הטכנולוגיות
המוטמעות בה ,נותנות מענה לצרכים העדכניים ביותר של יצרני האריזות הגמישות ,ולמעשה המכונה אמורה לתת
את המענה הטוב ביותר לייצור טווח מוצרי המדף הנפוצים ביותר (מוצרי סופר-מרקט) COMEXI .הייתה החברה
הראשונה שפיתחה את המודל הזה ברוחב בינוני ,כאשר היום שאר החברות ממהרות היום לפתח מודלים דומים.
הדגם הזה  F4 -נחשב לספינת הדגל של  COMEXIוהוא נמכר בהצלחה רבה בכל העולם.

מודל ה  – F4מותאם במיוחד לצרכי השוק

חברת פלסטופיל החליטה על הרכישה לאחר מחקר מעמיק של היצע המכונות בשוק ומבין כל היצרנים המובילים
מצאה כי דגם זה של  COMEXIייתן את המענה הטוב ביותר לצרכיה .המכונה כוללת גם מספר פיתוחים חדשניים
ביותר הנראים לראשונה על מכונה זו ,כמו מערכת ה  COLOR MATCHלהתאמת צבעים מהירה וחיסכון בזמן ובחומר
בכיוון המכונה ,וכן מערכת קורונה של חברת  VETAPHONEשהותאמה במיוחד לחלל הצר הקיים במכונה (פיתוח זה
של  VETAPHONEמומלץ עכשיו לכל הלקוחות בעולם שרוכשים מכונת  F4של .)COMEXIבימים אלו הסתיים שלב
ההתקנה ,כאשר צוותים נוספים של  COMEXIיגיעו בהמשך לביצוע משימות שונות עד לגמר התקנה והפעלה
מוצלחת של כל המערכות.
גדי כספי ,מנכ"ל דולב מסר כי הוא שמח שפלסטופיל ,כחברה מובילה בענף ,בחרה במכונה הזו ,מה שמעיד ש
 COMEXIהולכת ורוכשת מעמד מוביל גם בשוק האריזות הגמישות בארץ .הציוד של  COMEXIבתחום האריזות
הגמישות ,הוא המגוון והרחב ביותר בין יצרני הציוד בתחום COMEXI .מייצרת מכונות פלקסו ,שקע ,מכונות למינציה,
סליטרים וציוד מגוון בתחום המיחזור והשטיפה האוטומאטית .כמו כן פיתחה  COMEXIבשנים האחרונות את המכונה
הראשונה להדפסת אופסט עם תוף מרכזי .עד היום מכרה  COMEXIכ  15מכונות אופסט כאלה ולאור ההצלחה של
המכונה הזו נבנה עכשיו בחברה אולם ייצור מיוחד למכונות האופסט.כמו כן פיתחה  COMEXIבשיתוף עם HP
למינטור מיוחד התואם את מכונת הדפוס החדשה של  HPלאריזות .HP20000 ,המכונה הזו תוצג בביתן HP
בתערוכת  LABEL EXPOשתיערך בבריסל בסוף ספטמבר השנה

