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 Na veletrhu bude pro Vás na stánku firmy FERAG AG představena následující témata: 

 
Budou představeny dvě živé vkládací a snášecí linky, které mají nejrůznější funkce jako nový, firmou Ferag 
vyvinutý systém, One2out a úspěšný stávající systém technologie vkládání  EasySert.   
Jednoduché, modulární uspořádání, s vysokým výkonem a flexibilitou. 
 
Dále bude představen inovativní ovládací systém Navigator pro komplexní zpracování příloh. Ukážeme 
Vám, co Navigator všechno umí a jak s ním můžete vyrobit optimální produkci. 
 
Permanentní výroba ve vysokorychlostní produkci vyžaduje odpovídající pozornost i na údržbu. 
Prostřednictvím ValuePlus jsme na pulzu produkce a zajišťujeme přidanou hodnotu v systému životního 
cyklu Life-Cycle Management – individuálně a přímo na míru. 
 
Tematický okruh uzavírá „zvláštní forma reklamy“ prezentující firmou  Valecom jako výjimečnou cestu pro 
reklamu, zaměřenou na relevantní cílovou skupinu s vysokou rezonancí a měřitelným reklamním účinkem. 

 
               Ferag AG najdete v hale 15 stánek č. D25 -1 

 
 
Rádi Vám poskytneme jednodenní volnou vstupenku, kterou si můžete při zadání Vašich 
kontaktních dat zdarma vyžádat na emailu: jitka.mecova@wrh-global.cz  
                 
Těšíme se na setkání s Vámi na stáncích našich partnerů firem Ferag, Eltex, Merlin, Inlog, 
Technotrans, Tolerans a Grafikontrol , kde budete mít možnosti prohlédnout si některé 
vysoce efektivní systémy pro polygrafický průmysl, které nabízíme na současném trhu.  
 
 

 
    Ing. Jan Opletal                        Peter Bernhardsgrutter              
 WRH Global CZ, s.r.o.                                  Ferag AG 
 

 
Vážený obchodní partnere, 
 
jménem společnosti FERAG AG, a jménem našich partnerů si Vás dovolujeme pozvat 
na veletrh DRUPA  2016.  
Na této výstavě pro Vás naši partneři Ferag, Inlog, Merlin, Technotrans, Eltex 
Grafikontrol a Tolerans připravili technické inovace svých stávajících systémů a další 
novinky, jako například nový vkládací systém One2out. 
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   Rádi Vás přivítáme na stáncích našich partnerů:  
 
         

      GRAFIKONTROL SPA  hala 15 - stánek A11 

 

• Zařízení pro automatické seřízení soutisku barev a 
 kontrolu barevných a obvodových rejstříků na kotoučových  

• rotačních strojích.(Mikroznačky), automatická kontrola a řízení vybarvení tisku  
• Kontrola kvality potiskovaného kotoučového papíru 

 

        
 Technotrans AG  hala 2 - stánek A04                                                                                                                                                         
 

přední dodavatel systému pro barevné hospodářství a automatické doplňování barevníků ze zásobníků 
barev pro rotační a archové tiskové stroje s více než 30 lety zkušeností. 
• chladící systémy pro digitální tiskové stroje omega.k 
• filtrační a vlhčící systémy - např. loop40 
• nové beta.c eco+ kombinované zařízení na chlazení a přípravu vlhčení ve spojení s filtrací beta f 

pro vylepšenou filtraci snižuje výrazně spotřebu energie 
• automatické a manuální dávkovací systémy na barvu  

 
 

Tolerans AB  hala 15 - stánek C50-2 
 

je světovou jedničkou v oblasti in-line šicích systémů pro noviny a komerční tisk.  
 

 

      Merlin Technology GmbH hala 16 – stánek C77 

       přední dodavatel systémů na zvlhčování vzduchu ve výrobních prostorech  
       s více než 20 lety zkušeností pro udržení konstantní vlhkosti, snížení prašnosti,  
      adiabatické chlazení s optimálním klimatem pro personál i materiál.    
       Produkty Kromě systémových řešení nabízí rozsáhlý program firmy Merlin: 

 Merlin Core – nový vysokotlakový vlhčící systém pro tiskárny a skladovací prostory 

 AIR C500 – jednotka pro zvlhčování vzduchu pro menší prostory jako např. CTP, digitální tisk.   
                                               

 
Eltex - Elektrostatik GmbH          hala 15 - stánek B30 
 
přední dodavatel elektrostatické podpory pro tisk a další zpracování  

 DIGIMOISTER  - systém na zpětné zvlhčování papíru k redukci vlnitosti 
 a smrštění papíru pro digitální tisk 

 Smart Discharging System SDS – nový systém na vybíjení v oblasti 24V  

 MISTING TACKER  - zařízení na snížení barevné mlhy v tiskových věžích 
 
 

INLOG/Merten Maschinenbau GmbH  hala 14 – stánek A41 
 

přední výrobce dopravníkových, ořezových, stohovacích  a paletizačních systémů 

 Řezací jednotka IN-LOG Rota Schneider ve spojení  s paletizačním robotem 
 a stohovačem 

 Nová výkonná centrální jednotka VARIOMAILER ve spojení s inkjet technologií a novým 
stohovačem pro adresování a personifikaci tištěných produktů  

 

Valecom AG  hala 15 - stánek D 25 -1 
 

výroba a aplikace etiket Memostick, Memoscent pomocí aplikátorů pro noviny a komerční tisk.  
Zvláštní forma reklamy zaměřená na relevantní cílovou skupinu s vysokou rezonancí  
a reklamním účinkem. 

 


