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Processador Wave 3 P da Vianord
O único sistema do Mundo para procesamento de placas flexografica a base de agua totalmente
automatizado que não requer a reposição de água.

Carros, França – 1 de fevereiro de 2019. A nova solução de processamento de placas Wave 3 desenvolvida
pela Vianord Engineering em Carros, França, foi criada para ir ao encontro dos requisitos de qualidade e de
fiabilidade mais elevados dos clientes mais exigentes. Foi concebida para melhorar muito as vantagens em
termos de sustentabilidade permitidas pelas placas flexográficas laváveis com água, salvaguardando as
lavagens de qualidade e as avaliações superiores.

O Wave 3 P tem capacidade para processar placas com um tamanho máximo de 92 cm x 120 cm (36 polegadas
x 48 polegadas), abrangendo quase todo o tipo de placas existentes no mercado, com espessuras entre 1,14
mm (45 mils) e 2,84 mm (1122 mils), tanto a nível digital como analógico.

Entre muitas outras vantagens, o nosso Processador WAVE 3 P propõe:


Pegada pouco relevante ao nível do equipamento, em comparação com o equipamento de
processamento convencional



Lavagem rápida e de alta qualidade, aperfeiçoada pela limpeza de resíduos LAM exclusiva e pelas
funcionalidades de pré‐secagem



Sistema integrado de recuperação de água que não necessita de uma reposição frequente de água e
que apenas requer o enchimento com a quantidade de naturalmente se evapora à temperatura de
funcionamento; esta característica posiciona este processador como a solução comercialmente
disponível mais sustentável a nível ambiental



Impulso do desempenho económico.
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“A inovadora gama de produtos Wave dá resposta à procura do setor flexográfico em matéria de sistemas de
fabrico de placas totalmente automatizado e sem solventes”, conclui Massimiliano Merlo, Diretor Global de
Marketing e Vendas da Vianord Engineering.

O Wave 3 P será disponibilizado aos clientes a partir de abril de 2019.

# # #

Sobre a Vianord
A Vianord Engineering é o maior fornecedor mundial de sistemas de fabrico de placas flexográficas
convencionais e digitais, sem solventes e laváveis com água. Fundada por um grupo de especialistas
flexográficos altamente qualificados na área dos equipamentos de fabrico de placas flexográficas, a empresa
dedica‐se totalmente à pura inovação tecnológica no setor flexográfico de pré‐impressão. A Vianord foi a
primeira empresa a desenvolver e a comercializar soluções modulares e totalmente automatizadas para ajudar
as impressoras flexográficas e as reprografias a beneficiarem de placas de alta qualidade, através de um
processo otimizado e de um ambiente de trabalho com maior segurança.

A sede da Vianord situa‐se perto de Nice (Sul de França), no centro da zona industrial de Carros, um dos três
polos tecnológicos de França. O novo e moderno edifício de escritórios, as oficinas de IeD, as unidades de
produção e o armazém foram propositadamente construídos numa superfície total de 4.300 metros
quadrados (46.000 pés quadrados), abrangendo dois pisos. Uma segunda unidade de produção e as
instalações de montagem estão situadas em Itália, perto de Milão.

Os produtos e soluções da Vianord são distribuídos mundialmente através de uma rede de parceiros de
distribuição que fornecem soluções verticais e prestam serviços especializados.

Nós inovamos. Você beneficia! – Todos na Vianord recorrem às suas genuínas capacidades para descobrirem e
desenvolverem novos produtos e soluções que facilitem o trabalho dos clientes, antecipando os seus
problemas e criando novas oportunidades de negócio que ultrapassem o que é óbvio.

Para mais informações, visite www.vianord.com
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