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Levi´s - teraz także
w L-Shop-Team
Dystrybutor L-Shop-Team
wprowadził do swojej bogatej oferty legendarną markę
Levi´s. Już teraz dostępna jest
kolekcja bielizny i skarpet
męskich. Wygodne kroje,

także gama kolorystyczna
sześciu, istniejących już w
katalogu produktów.
Elektroniczny katalog czapek PF Concept to 15 pozycji
z domów mody US Basic,
Slazenger i Elevate. Oferta
dostępna na stronie internetowej dystrybutora.
www.pfconcept.com

Prasy Secabo

wysokiej jakości bawełna w
różnych kolorach oraz charakterystyczne logo Levi`s.
Dokładne informacje na stronie internetowej dystrybutora:
www.l-shop-team.pl

Świat czapek
PF Concept
Wystarczy jeden ruch
myszką komputerową, aby
znaleźć się w elektronicznym
świecie czapek oferowanych
przez PF Concept. Dystrybutor zaktualizował całkowicie
tegoroczną ofertę nakryć głowy. Czeka na nas kilka niespodzianek: 4 modele nowej
marki Elevate, nowy model
w kolekcji US Basic oraz Slazenger. Poszerzona została
T&P 3/2013

Na początku kwietnia tego
roku, producent pras transferowych Secabo całkowicie
przekształcił asortyment pras
transferowych. Nowe lub
zmodernizowane
modele
pras Secabo zostały zaprezentowane na tegorocznych
targach FESPA w Londynie.
W sumie siedem urządzeń,
a wszystkie już teraz dostępne na naszym rynku. Klienci
mają do wyboru proste prasy otwierane automatycznie, a także z wygodnym
mechanizmem przesuwania
(np. prasa Swing). Jest także
nowa, wysokiej klasy prasa
pneumatyczna.
Zmodernizowane modele
z serii TC otwierają się teraz
automatycznie, po uprzednim ustawieniu odpowiedniego czasu. Ponadto zostały
wyposażone w cyfrowe regulatory temperatury i czasu, pozwalające na łatwe i
precyzyjne ustawianie parametrów pracy. Prasy TC5 (38
x 38 cm) oraz TC7 (41 x 51
cm) oferują także sporą po8

Chemia tekstylna
do specjalnego zastosowania
Jak podaje przedsiębiorstwo
BASF, jego oferta zostanie w przyszłości poszerzona o produkty do
specjalnego zastosowania, między innymi w branży samochodowej (wyroby skórzane i tekstylne). Ponadto firma zamierza
zwiększyć sprzedaż na rynkach
Azji i Pacyfiku. Planowane w tym
celu projekty badawcze odbywać
się będą w Szanghaju (Chiny).
VDMA z przedstawicielstwem
w Brazylii
Od kwietnia tego roku VDMA
(Związek Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń) posiada
swoje przedstawicielstwo także w
Sao Paulo (Brazylia). Teraz, związek obecny jest już we wszystkich krajach grupy BRICS (określenie
grupy
państw
rozwijających się: Brazylii, Rosji,
Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki). Według
informacji pochodzących z
VDMA, znaczenie Brazylii dla
niemieckiego rynku produkcji
maszyn i urządzeń ogromnie
wzrosło w ostatnich latach. Ponad jedna czwarta niemieckich
towarów dostarczanych do Brazylii to maszyny i urządzenia.
Niemcy są, zaraz po USA, najważniejszym dostawcą maszyn
do kraju latynoamerykańskiego.
Nowym „Director executivo do
VDMA Brasil” został Thomas Junqeira Ayres Ulbrich.
Luescher ogłasza upadłość
i znajduje nowych właścicieli
Zadłużenie szwajcarskiego producenta maszyn Luescher AG
zmusiło go do ogłoszenia 22
kwietnia 2013 roku upadłości
spółki akcyjnej. Przedsiębiorstwo, o którym mowa projektowała i produkowała maszyny,
między innymi dla branży druku
sitowego i tekstylnego. Już w
czerwcu tego roku podano do
wiadomości, iż upadła firma znalazła swoich nowych właścicieli.
Są nimi szwajcarska spółka Wifag-Polytype Holding Ltd i niemiecka Heliograph Holding
GmbH. Nowi właściciele przejęli własność intelektualną, wszystkie produkty, aktywa obrotowe,
markę i logo oraz część pracowników od byłych właścicieli firm
Xpose Holding Ltd i Lüscher AG.
Nowo powstała spółka nosi nazwę Lüscher Technologies Ltd ,
mieści się w Bleienbach (Szwajcaria) a na jej czele stanął Peter
Berner (były dyrektor ds. technicznych w Lüscher AG).

wierzchnię roboczą, a duży
kąt otwarcia prasy (50°) pozwala na łatwe i precyzyjne
ustawianie obrabianych materiałów.
Prasa
termotransferowa
Secabo TS7 Swing została
wyposażona w wygodny mechanizm przesuwania. W ten
sposób prasa oferuje dużo
wolnego miejsca do pracy i
umożliwia wygodne umieszczenie obiektu do transferu.
Prasa posiada duży stół roboczy o wymiarach 40 x 50
cm i nadaje się do wszystkich
znanych sposobów transferu
i sublimacji.
Nowe prasy TPD7 (dwie
powierzchnie robocze 2 x 40
x 50 cm) oraz TP10 (75 x 105
cm) to urządzenia wyższej
klasy z przeznaczeniem dla
profesjonalistów. Nowoczesne sterowanie pozwalające
na zminimalizowanie wahań
temperatury, wysokiej jakości płyta grzewcza zapewniająca równomierny rozkład
temperatury oraz duże powierzchnie robocze zwiększą wydajność oraz jakość
produkowanych transferów.
www.plotersky.pl

