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Ryobi MHI Graphic Technology nyt logo 
- nyt logo viser at Ryobi og Mitsubitshi er vokset sammen 
  
Det nye logo blev præsneteret på den netop overståede IGAS messe i Japan. De 2 kurver der 

vender mod midten med ”RMGT”, som står for Ryobi MHI Graphic Technology Ltd., symboliserer 

at de 2 virksomheder nu er vokset sammen til en fælles enhed. De 2 kurver repræsenterer 

tillidsforholdet med omverden, ligesom det viser selskabets filosofi om at vokse sammen med 

deres kunder. Selvom RMGT har runde former, indeholder det også nogle skarpe linjer, der 

udtrykker virksomhedens handlekraft og vitalitet og indrammer en kerne af integritet og fornuft. 

Den røde farve er valgt for at udtrykke oprigtighed og passion for at fremstille ægte unikke 

originale produkter. 

   



  

 

Nye maskiner vist på IGAS 

 

1130 mm format 4 farve LED-UV: 

Maskinen trykker på et maksimum ark størrelse på 1130 mm med en trykhastighed på op til 15.000 s/m. Som 

verdens første 1130 mm format maskine udstyret med LED-UV tørresystem, har den udstillede model på IGAS 

2015 også  SimulChanger, fuld automatisk simultan plade skifte, så interesserede kunne se lynhurtig pladeskift 

demonstreret på standen. 

 

1050 mm format 6 farve maskine med lak: 

Med et arkformat på max. 1050 mm, og udstyret med den nyudviklede automatic non-stop feeder og delivery 

shutter, demonstreres non-stop tryk på karton med lak for at give endnu højere merværdi for tryksagen. 

 

940 mm, A1 format 4 farve: 

En ny udgave af den populære 92 serie – nu med et maksimalt ark format på 940 mm. Den udstillede model 

vistes med in-line kvalitets inspektionskamera i udlægget. 

 

På messen kunne interesserede se nærmere på en bred vifte a tryksager fra Ryobi-MGI kunder, inklusiv tryk 

på specielle medier såsom film, inmold og folier. 

   

  

  

Ring eller skriv til os hvis du vil høre mere om 

nye muligheder i offset: 



 

 

Tel: 7240 6242 eller kontakt@printech.dk 

 

 

 

Copyright © Printech * All rights reserved. 
 

jeg vil ikke modtage flere mails    opdater mine informationer 
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