
Uw voordelen:

• Budgetgerichte maatregelen door stapsgewijze modernisering
• Productieonderbrekingen worden tot een minimum beperkt
• Opnieuw volledige ondersteuning voor hardware en software
• Hernieuwde beschikbaarheid van reserveonderdelen
• Betrouwbare planning dankzij gegarandeerde ondersteuning gedurende 10 jaar
• Uitbreidingsmogelijkheden voor hogere beheersystemen

EAE Pers retrofit Rotatiedrukpers

Bereik uw doel in drie eenvoudige stappen:

1. Productiezekerheid
2. Concurrentiepositie / kwaliteit
3. Transparantie en winstgevendheid

Het voordelige alternatief voor het 
aanschaffen van een nieuwe pers. 
Moderniseren, optimaliseren, uitbreiden www.eae.com

EAE: Retrofit specialisten
U gebruikt uw pers al jarenlang naar 
volle tevredenheid? En de machine 
is nog in een mechanische staat die 
vervanging niet echt rechtvaardigt? 
Door uw pers om te laten bouwen 
door EAE maakt u uw oude machine 
weer up-to-date om te voldoen aan 
de huidige productienormen, tegen 
slechts een fractie van de prijs van een 
nieuwe investering.

Na een persombouw door EAE is uw 
pers weer klaar voor de toekomst. Wij 
geloven zo sterk in ons kunnen dat wij 
altijd een garantie geven op ons werk, 
en daarmee op onze naam, met ons 
kenmerk op kwaliteit.

Topprestaties - zelfs in geval van 
oudere machines
De basisvereisten voor een ombouw-
project door EAE is een pers die in 
goede of uitstekende mechanische 
staat is.

Als dat het geval is, staat niets een 
modernisering in de weg. U bespaart 
niet alleen een grote hoeveelheid geld 
vergeleken met de installatie van een 
nieuwe pers, maar een ombouw kan 
ook plaatsvinden tijdens de dagelijkse 
productie zonder deze te onderbreken.



EAE Pers retrofit Rotatiedrukpers

1. Productiezekerheid
Doorgaans geeft een sluimerend of acuut 
risico voor de productiebetrouwbaarheid 
de doorslag voor een retrofit. Deze 
betrouwbaarheid wordt hersteld door het 
moderniseren en/of het ombouwen van de 
volgende onderdelen/modules:

• Besturing
• Aandrijftechnologie
• Bedieningsconsole
• Rollenwisselaar

Raadpleeg onze product leaflets Info, 
Control en Control Console voor meer 
informatie.

In tegenstelling tot een nieuwe investering 
kan een investering in het moderniseren 
van een pers stapsgewijs gaan. Het 
concept van modulaire ombouwprojecten 
maakt kleine, losse moderniseringstappen 
mogelijk. Tijdens een stap voor stap 
benadering verhoogt u in eerste instantie 
de productiezekerheid, verbetert u uw 
concurrentiepositie en ontstaan volledig 
nieuwe productieperspectieven. Alleen u 
bepaalt de uiteindelijke omvang van het 
ombouwproject - uitgaande van uw eisen 
en uw middelen.

2. Concurrentiepositie
Zodra uw productiezekerheid is hersteld, 
hebt u de optie uw pers in een tweede 
stap om te bouwen met onderdelen die uw 
producten een sterkere concurrentiepositie 
geven:

• Kwaliteit
• Op afstand instellen van inkt/water/

registers
• Kleuren
• Regelsystemen

Raadpleeg onze product leaflets Print, 
PrintPP en Print Image voor meer 
informatie.

3. Transparantie en 
winstgevendheid
In een uiteindelijke derde stap zorgt u voor 
een optimale transparantie en rentabiliteit 
voor uw productie door gebruik te maken 
van efficiënte systemen voor workflow en 
MIS systemen:

• Management information system 
(MIS)

• Systeem voor planning en voor-
instellingen

• Onderhoud

Raadpleeg ons productblad V.I.P. voor 
meer informatie.

Klaar! Na een ombouw door EAE is uw 
drukpers klaar voor de toekomst. Meer dan 
100 drukkerijen en uitgeverijen wereldwijd 
gingen al voor een ombouwproject van 
EAE en stelden vertrouwen in onze 
jarenlange ervaring die we opdeden 
bij bijna 600 installaties. Daarbij ging 
het zowel om nieuwe persen als talloze 
succesvolle ombouwprojecten. Waarom 
niet ook zelf de uitstekende expertise van 
dit toonaangevende bedrijf inschakelen 
voor een persombouw, zodat ook uw pers 
het label draagt ‘retrofitted by EAE’.

levenscyclus van een drukpers
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Pc en hardware Pc en hardware Pc en hardware Pc en hardware

Aandrijfmodules & besturingssysteem Aandrijfmodules & besturingssysteem

Mechanische onderdelen Mechanische onderdelen

Hoe oud is uw pers eigenlijk? 

Retrofit

N
L 

16
.5


