
Spodziewamy się w niedługiej przyszło-

ści otrzymać dodatkowe zamówienia na

ten model zarówno z kraju, jak i z zagrani-

cy. Model Langer3 cieszył się dużym zainte-

resowaniem ze względu na jego unikatowe

cechy, tj. wielozadaniowość. Otóż przewi-

jarka Langer3 posiada pełną kontrolę nacią-

gu wstęgi, dzięki czemu może ciąć i przewi-

jać zarówno etykiety samoprzylepne, jak

i rozciągliwe folie, papier oraz aluminium.

Ponadto osiąga ona znakomite parametry

dotyczące wydajności, gdyż prędkość robo-

cza wynosi 450 m/min przy średnicy odwi-

jania 800 mm i nawijania maks. 600 mm.

Natomiast szerokość robocza jest dostoso-

wana do przewijania wstęgi: od 350 mm

do 600 mm. Sukces przewijarki Langer3

wynika również z ergonomicznej konstruk-

cji oraz możliwości dołożenia dodatkowych

funkcji takich jak nawijak odpadu, prze-

suwny stolik i kamery do inspekcji druku.

Ponadto na targach zaprezentowaliśmy

programowalną krajarkę gilz CATER-d w wa-

riancie dostosowanym do cięcia gilz 1” i 3”,

które często występują w branży etykiet. To

urządzenie również spotkało się z szerokim

zainteresowaniem, w szczególności klien-

tów z zagranicy. Obecnie jesteśmy na eta-

pie przygotowywania licznych ofert. Należy

również nadmienić, że programowalna kra-

jarka CATER-d została objęta procedurą

nadania wzoru przemysłowego, gdyż jej

unikatowa konstrukcja oraz design stano-

wią wartość dodaną tej maszyny.

Wielu klientów interesowało się naszą

trzecią maszyną zademonstrowaną na tar-

gach, tj. bobiniarką z obrotnicą Avancer2

przeznaczoną do cięcia i nawijania folii na

4 wałach nawijakowych. Otrzymaliśmy rów-

nież wiele zapytań dotyczących cięcia ma-

teriałów samoprzylepnych. Do tego celu za-

lecamy przewijarki Master i Master2, które

możemy wyprodukować w szerokości robo-

czej do 2200 mm.

Targi Labelexpo Europe okazały się rów-

nież sukcesem w zakresie poszerzenia dzia-

łalności w innych zakątkach świata. Otóż

nawiązaliśmy współpracę z potencjalnymi

dystrybutorami naszych maszyn w USA,

Australii, Zjednoczonych Emiratach Arab-

skich oraz jeszcze w kilku innych krajach.

Z pewnością poszerzenie sieci sprzedaży

będzie miało korzystny wpływ na rozwój

firmy. Należy tutaj wspomnieć, że firma

Jurmet od początku swojej działalności

promuje się jako firma polska i wszystkie

maszyny na rynkach zagranicznych są

sprzedawane pod marką Jurmet. Jest to

warunkiem koniecznym, abyśmy nawiązali

współpracę z nowym dystrybutorem za gra-

nicą. Mamy nadzieję, że poprzez takie dzia-

łania przyczynimy się w miarę naszych

możliwości do budowania pozytywnej mar-

ki kraju w świecie.

Jeśli chodzi o plany na przyszły rok, to

firma Jurmet zaprezentuje się na targach

drupa oraz K-2016 w Düsseldorfie. Na te

targi również przygotujemy kilka nowości

dla firm zajmujących się cięciem i konfekcjo-

nowaniem szerokiej wstęgi (tj. powyżej 1 m),

o których będziemy informować w przy-

szłym roku, gdyż obecnie staramy się o po-

zyskanie patentów na nowe rozwiązania.

Artykuł

sponsorowany

Firma Jurmet

podsumowuje targi Labelexpo Europe 2015

Sukces
polskiej marki

Firma Jurmet wzięła udział w targach Labelexpo Europe 2015
po raz szósty, jednakże tegoroczna edycja przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania, jeśli chodzi o ilość potencjalnych klientów, którzy
odwiedzili nasze stoisko, jak również bezpośrednią sprzedaż.
Porównując z poprzednią edycją targów, ilość odwiedzających
wzrosła o 73 proc. Natomiast podczas targów i krótko przed targami
czterech klientów zdecydowało się na zakup w naszej firmie
najnowszego modelu przewijarki Langer3.
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