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DURST /DURST /DURST /DURST /    MOLANDERS SIGNMOLANDERS SIGNMOLANDERS SIGNMOLANDERS SIGN    DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY BJUDER IN TILLBJUDER IN TILLBJUDER IN TILLBJUDER IN TILL    FESPAFESPAFESPAFESPA    2020202011111111!!!!        
 
Vi vill gärna träffa Dig under FESPA Digital i Hamburg 24-27 maj! 
 
Durst kommer att presentera nya spännande system i sin monter D80 i Hall A1. De är alla 
industriella storformatskrivare för 24/7 produktion som bygger på ny innovativ teknologi, två två två två 
flatbädsskrivareflatbädsskrivareflatbädsskrivareflatbädsskrivare, Durst Durst Durst Durst Rho1Rho1Rho1Rho1000000000000LLLL och nya ”fine art” skrivaren Omega 1Omega 1Omega 1Omega 1 dessutom Rho500RRho500RRho500RRho500R, 5 
m högkvalitetsprinter. 

    
Durst. Specialisten inom industriell bläckstråleteknikDurst. Specialisten inom industriell bläckstråleteknikDurst. Specialisten inom industriell bläckstråleteknikDurst. Specialisten inom industriell bläckstråleteknik!!!!    
Inget annat företag har specialister med så djup kunskap och erfarenhet inom vetenskapen 
bakom bläckstråletekniken. Bläckstråleteknik är mycket mer än att sätta samman skrivarhuvuden 
med elektroniska och mekaniska komponenter inköpta från olika leverantörer. Hos Durst lämnas 
inget åt slumpen, våra systemutvecklare är involverade i tekniken bakom; skrivarhuvuden, 
droppformationer, avfyrningsimpulser, bläckens vidhäftnings- och fixeringsförmåga, 
materialframmatning och styrning och transport av skrivarhuvudkluster. Våra skrivare är ett 
resultat av ca. 5.000 samverkande komponenter, som noggrant utvecklats och applicerats av 
Durst systemutvecklare med målet att skapa system som med hög hastighet skall producera 
högkvalitativa bilder på ett stort omfång av olika material. Med en förståelse och erfarenhet 
utan jämförelse kan Durst erbjuda den perfekta skrivaren för den aktuella produktionen. 
 
Molanders Sign & Display Molanders Sign & Display Molanders Sign & Display Molanders Sign & Display fokuserar på fokuserar på fokuserar på fokuserar på ““““pppprofessionella produktionsflödenrofessionella produktionsflödenrofessionella produktionsflödenrofessionella produktionsflöden”””” och vi skulle 
gärna, under FESPA, vilja visa er några av branschens mest effektiva samt industriella 
lamineringsmaskiner och digitala skärsystem som alla på ett smidigt sätt samverkar i 
professionella produktionsflöden tillsammans med våra Durst skrivare, våra Svanen godkända 
UV-bläck samt våra högkvalitativa utskriftsmedia!  

 
BesökBesökBesökBesök::::    
DURDURDURDURSTSTSTST    hall hall hall hall A1A1A1A1: monter: monter: monter: monter    80808080....    Visar: Durst Rho 1000Visar: Durst Rho 1000Visar: Durst Rho 1000Visar: Durst Rho 1000LLLL, Durst , Durst , Durst , Durst Omega1Omega1Omega1Omega1    samt samt samt samt Rho500R, glastryckRho500R, glastryckRho500R, glastryckRho500R, glastryck            
www.durst.it/enwww.durst.it/enwww.durst.it/enwww.durst.it/en    
                    
SEALSEALSEALSEAL/NESCHEN/NESCHEN/NESCHEN/NESCHEN    hall hall hall hall A4A4A4A4: monter : monter : monter : monter B11B11B11B11. . . . Visar: Visar: Visar: Visar: “Best“Best“Best“Best    InInInIn    Test” laminatorer:Test” laminatorer:Test” laminatorer:Test” laminatorer:    Seal 600MD, Seal 600MD, Seal 600MD, Seal 600MD, 54EL, 54EL, 54EL, 54EL,     
62 Base, AquaSeal62 Base, AquaSeal62 Base, AquaSeal62 Base, AquaSeal    samsamsamsamt givett givett givett givetvis vis vis vis alla alla alla alla Seals laminat och printmediaSeals laminat och printmediaSeals laminat och printmediaSeals laminat och printmedia    
www.sealgraphics.nlwww.sealgraphics.nlwww.sealgraphics.nlwww.sealgraphics.nl    
    
KEENCUTKEENCUTKEENCUTKEENCUT    hall A3: monter A59hall A3: monter A59hall A3: monter A59hall A3: monter A59. . . . Visar: skärverktygen med 5 års garanti: Visar: skärverktygen med 5 års garanti: Visar: skärverktygen med 5 års garanti: Visar: skärverktygen med 5 års garanti: Evolution, Evolution, Evolution, Evolution, ExcaliburExcaliburExcaliburExcalibur        
www.keencut.com/www.keencut.com/www.keencut.com/www.keencut.com/    
    
KONGSBERG/ESKOARTWORKKONGSBERG/ESKOARTWORKKONGSBERG/ESKOARTWORKKONGSBERG/ESKOARTWORK    hall hall hall hall A4:A4:A4:A4:    monter monter monter monter AAAA30303030. . . . Visar nya iVisar nya iVisar nya iVisar nya i----XE10, XPXE10, XPXE10, XPXE10, XP24,24,24,24,    ProgramvarorProgramvarorProgramvarorProgramvaror    
www.esko.comwww.esko.comwww.esko.comwww.esko.com    

    
====����Vänligen kontakta Vänligen kontakta Vänligen kontakta Vänligen kontakta Hans Hans Hans Hans MolanderMolanderMolanderMolander    för tidbokning och presentationför tidbokning och presentationför tidbokning och presentationför tidbokning och presentation;  ;  ;  ;      
====����TelTelTelTel::::+46-70 538 85 56  EEEE----postpostpostpost:::: hans@molandersMSD.se    
    
Registrera Dig för kostnadsfri entrébiljett till FESPA Digital 20Registrera Dig för kostnadsfri entrébiljett till FESPA Digital 20Registrera Dig för kostnadsfri entrébiljett till FESPA Digital 20Registrera Dig för kostnadsfri entrébiljett till FESPA Digital 2011111111,  
 Förhandsregistrering =>  http://www.exporeg.co.uk/visit/sites/fespa/fespa/11/vis_dig/login.asp 


