
Benefícios:

• Medidas direcionadas ao orçamento por meio da sucessiva modernização
• Os tempos de parada de produção são reduzidos ao mínimo
• Recuperação de suporte completo de hardware e software
• Recuperação da disponibilidade de peças de reposição
• Confiabilidade no planejamento por meio de uma garantia de suporte de 10 anos
• Expansibilidade dos sistemas de gestão superiores

EAE Press Retrofit Impressora rotativa offset

Atinja seu objetivo em três etapas fáceis:

1. Segurança da produção
2. Competitividade / qualidade
3. Transparência e lucratividade

Press Retrofit - Uma alternativa econômica 
à compra de uma nova impressora: 
Modernize, otimize e atualize www.eae.com

EAE: Especialista em modernização
Você usa sua rotativa tranquilamente há 
muitos anos? As condições mecânicas 
dela não justificam uma troca? Uma 
modernização de impressora EAE 
oferece a opção de transformar sua 
impressora rotativa antiga em uma 
padrão, com os requisitos de produção 
atuais – e a uma fração do custo de um 
novo investimento.

Após uma modernização da impressora 
rotativa pela EAE, sua rotativa 
apresentará o selo de modernização da 
EAE e estará mais uma vez pronta para o 
futuro. Estamos tão convictos de nossa 
capacidade que daremos nosso Selo de 
Qualidade em garantia – e, portanto, 
nosso nome – a qualquer momento.

Desempenho total – mesmo para o 
equipamento mais antigos
O requisito básico para uma 
modernização EAE é que sua impressora 
rotativa apresente uma condição 
mecânica boa ou excelente.

Atendendo esses requisitos, todo o resto 
estará a favor da modernização. Você 
não só economizará muito dinheiro em 
comparação à instalação de uma nova 
rotativa, mas a modernização também 
será realizada durante a produção diária, 
sem nenhuma restrição.



EAE Press Retrofit  Impressora rotativa offset

1. Segurança da produção
Geralmente, o que motiva uma 
modernização é um risco latente ou 
grave à confiabilidade da produção. Ela 
será restaurada através da modernização 
sucessiva ou da atualização dos seguintes 
componentes e módulos:

• Tecnologia de controle 
• Tecnologia de acionamento 
• Tecnologia do painel de controle 
• Porta-bobinas 

Para mais detalhes, consulte nossas folhas 
de dados de produto Info, controle e painel 
de controle.

Ao contrário de investimentos novos, um 
investimento na modernização da rotativa 
pode ser feito de forma sequencial. O 
conceito das modernizações modulares 
possibilita pequenas etapas individuais de 
modernização. Em uma abordagem passo 
a passo, inicialmente você aumentará a 
confiabilidade da produção, tornando-a 
mais competitiva e verá o surgimento de um 
novo horizonte de produção. É você quem 
decide sobre o escopo dessa modernização 
– de acordo com seus requisitos e recursos.

2. Competitividade
Após restaurar a confiabilidade da 
produção, você tem a opção de modernizar 
sua rotativa em uma segunda etapa por 
meio de componentes que tornarão seus 
produtos mais competitivos:

• Qualidade
• Ajuste remoto de tinta / água / 

registros
• Cores 
• Sistemas de controle
• Produção automática da placa

Para mais detalhes, consulte nossas folhas 
de dados de produto Print, PrintPP e Print 
Image.

3. Transparência e lucratividade
Em uma etapa final, você obterá o máximo 
em transparência e efetividade de custo 
para sua produção através do uso eficiente 
de sistemas de fluxo de trabalho e de 
informações de gestão:

• Sistema de informações de gestão 
(MIS)

• Sistema de planejamento e 
predefinição 

• Manutenção

Para mais detalhes, consulte nossa folha de 
dados do produto V.I.P..

Pronto! Após uma Modernização EAE sua 
impressora rotativa estará pronta para o 
futuro. Mais de 100 gráficas e editoras do 
mundo inteiro fizeram uma Modernização 
EAE e confiaram em nossos vários anos 
de experiência, conquistados em cerca de 
600 instalações nas áreas de equipagem de 
novas rotativas e diversas instalações de 
modernização. Por que não se beneficiar da 
grande experiência de um fornecedor líder 
em modernização de impressora rotativas 
e em pouco tempo sua rotativa também 
será “modernizada pela EAE”.

ciclo de vida da rotativa
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Sistema de acionamento e de controle Sistema de acionamento e de controle

Componentes mecânicos Mechanische onderdelen

E qual a idade de sua impressora rotativa? 

Modernização 
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