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Hannecard Kondigt Nieuwigheden aan tijdens DRUPA expo in
Düsseldorf, Duitsland – 3-16 mei 2012
Hannecard, één van Europa’s belangrijkste spelers binnen het domein van sleeve- en rolbekleding,
kondigde vandaag aan deel te nemen aan de DRUPA expo 2012 te Düsseldorf, Duitsland, van 3 tot en
met 16 mei 2012.
Hannecard is te vinden in stand D03 – hal 15 en stelt er een aantal van haar nieuwste ontwikkelingen en
hoog performante oplossingen voor.
Meer nog, de firma zal een Apple iPad verloten onder de bezoekers die langskomen op haar stand. Op
het einde van de beurs zal een onschuldige hand dan de winnaar uitkiezen.

Nieuwe ontwikkelingen
Onderzoek en Ontwikkeling is een belangrijk deel van de activiteiten van de Hannecard Groep.
Als één van de meest toonaangevende leveranciers van rolbekledingen in rubber, polyurethaan en
composiet, streeft Hannecard continu naar het leveren van state-of-the-art producten. Hannecard is
ervan overtuigd dat innovatieve, technologische verbeteringen en productontwikkeling bepalend zijn
voor het succes en de prestatieverbetering van haar klanten. Hannecard zal, naast haar huidige
assortiment, haar nieuwigheden voor de grafische sector voorstellen,:
-

-

Hanneresist-DL vervolledigt Hannecard’s superieure gamma voor ESA rotogravure drukrollen
en -sleeves. Deze oplossing biedt een levensduur die tot 4 maal langer is dan die van standaard
bekledingen, in het bijzonder voor producten die een hoge slijtage veroorzaken, zoals karton.
Multiprint-XL verzekert een langere levensduur en een betere betrouwbaarheid voor inkt-,
vorm- en transfertrollen die worden gebruikt bij etiketten- en smalle baandruk.
FDA-print is een FDA-gekeurde polyurethaan-bekleding voor printrollen die worden gebruikt
in de farmaceutische, hygiëne- en voedselindustrie. Deze bekleding biedt absolute veiligheid.

Naast deze nieuwigheden, zal Hannecard ook haar meest recente ontwikkelingen voor convertingtoepassingen tonen: DuoStar-AS, Flexolys-Foam, ClearCoat en vele andere.

Oplossingen voor de uitdagingen vanuit de markt
Hannecard investeert zwaar in de ontwikkeling van nieuwe bekledingen om zo telkens opnieuw te
kunnen reageren op de verschillende uitdagingen die vanuit de markt worden opgelegd aan
fabrikanten. Naast de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten hecht Hannecard ook veel
belang aan de verdere optimalisatie van de bestaande productieprocessen bij haar klanten, door :
• het opvolgen van de prestaties bereikt met de huidige bekledingen;
• het uitwerken van oplossingen voor specifieke industriële domeinen;
• de ontwikkeling van volledige conceptoplossingen.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.hannecard.com of contacteer uw dichtstbijzijnde
Hannecard partner.

Bezoek Hannecard tijdens DRUPA 2012 op stand # D03 - hal 15

Over Hannecard
De Hannecard Groep, met hoofdzetel in Ronse, België, is een van de belangrijkste leveranciers in Europa van
rolbekledingen in rubber, polyurethaan en composiet voor de algemene, de papier- en de grafische industrie.
Naast rolbekledingen ontwikkelt Hannecard eveneens een brede waaier aan elastomeer specialiteiten (vormartikelen
en geëxtrudeerde profielen) voor verscheidene industrieën.
Trouw aan haar motto – Passion For Performance – is Hannecard gedreven om het beste te halen uit elk product dat
het aflevert. De focus op kwaliteit bezorgde Hannecard het vertrouwen en de erkenning van haar klanten over de hele
wereld.
Hannecard is ISO 9001 gecertificeerd.

