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P O S T P R E S S

Schneiders Printservice in Den Haag, innovatieve producent van o.a. bedrukte memoblaadjes, 
notitieboeken en schrijfblokken, zag de vraag naar speelkaarten in het afgelopen jaar flink 
toenemen. Met de investering in een Bograma stansmachine met speciale speelkaarten-
stapelaar stroomlijnt directeur/eigenaar Ferry Schneiders de productie nu verder.

SCHNEIDERS PRINTSERVICE 
HEEFT MET BOGRAMA STANSMACHINE 
STERKE TROEF IN HANDEN

BOGRAMA BSR 550  
STANSMACHINE IN HET KORT

De Bograma BSR 550 is een rotatieve stans-
machine, waarbij het drukvel tussen twee 
cilinders door beweegt. Beide cilinders zijn 
magnetisch en beschikken over een intel-
ligent registersysteem, zodat de stansvor-
men zich snel en foutloos om de cilinders 
spannen. De Bograma BSR 550 kan aan 
de invoerzijde worden voorzien van een 
vlakstapelinleg of rondstapel. Verder is 
de  Bograma BSR 550 rotatieve stansma-
chine uitgerust met vel-herkenning, die de 
rand van het drukvel detecteert. Op basis 
daarvan wordt de aanvoer van elk druk-
vel versneld of vertraagd, zodat de positie 
ten opzichte van de roterende stansvorm 
steeds exact klopt. Na het stansen (en/
of slitten, rillen en perforeren) wordt het 
restant papier automatisch verwijderd en 
afgevoerd, terwijl het eindproduct zijn weg 
vervolgt richting de volgende stap in het 
proces, zoals bijvoorbeeld de speelkaar-
ten-stapelaar.  De in hoge mate geauto-
matiseerde machine kan door 1 persoon 
worden bediend.
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SPECS BOGRAMA BSR 550 ROTATIEVE STANSMACHINE
// Maximaal velformaat 550 x 750 mm
// Stansformaat minimaal 55 x 65 mm, maximaal 530 x 730 mm
// Maximale snelheid 110 meter/minuut
// Substraatdikte 80 gr/m2 tot 0,5 mm
// Inclusief 5 uitbreekunits

Promotionele kwartetspellen, professionele 
pokerkaarten of een spel bridgekaarten; 
Schneiders Printservice verzorgt de complete 

productie en verpakking ervan in eigen huis. Dat 
betekent dat de rugzijde van de speelkaarten (van 
speciaal 320 grams karton met een zwarte tussen-
laag, zodat ze onmogelijk doorschijnen) naar wens 
in full colour kan worden bedrukt. En ook de bij-
passende doosjes worden in Den Haag helemaal op 
maat gemaakt. 

WIFAC BIEDT MET BOGRAMA PERFECTE  
OPLOSSING
De productie van speelkaarten vergt kwaliteit en 
nauwkeurigheid, zowel bij het bedrukken als in de 
afwerking. Op elk drukvel, dat ook wordt voorzien 
van speciale slijtvaste speelkaartenlak, staat een 
compleet spel kaarten. De kaarten moeten wor-
den gesneden en voorzien van ronde hoeken, om 
daarna correct vergaard in het doosje te belanden. 
Voor het snijden en rondhoeken installeerde 
Schneiders enkele jaren geleden al een stansma-
chine, ook van Bograma. Dat zorgde voor een flin-
ke tijdwinst, maar het stapelen van de kaartensets 
vergde nog altijd veel handwerk. Om optimaal en 
efficiënt op de groeiende vraag naar speelkaarten 
in te kunnen spelen, zocht Schneiders naar een 
manier om de productie verder te stroomlijnen. 
Die vond hij bij Wifac, dat met de compacte maar 
veelzijdige Bograma BSR 550 stansmachine met 
speciale speelkaartenstapelaar de perfecte oplos-
sing biedt.

Jaco Wandel (Wifac) legt uit wat de Bograma 
stansmachine - en vooral ook de speelkaarten-
stapelaar - speciaal maakt: “De modulaire opbouw 
die  Bograma hanteert, zorgt ervoor dat de machine 
precies naar wens en op maat kan worden aange-
past. De machine stanst de drukvellen, separeert 
vervolgens het restantpapier, en voert daarna 
 alleen de vijf rijen van vrijgemaakte kaarten recht-
door. Die eindigen op vijf stapeltjes in de speel-
kaartenstapelaar, waar ze automatisch worden 
vergaard en uitgevoerd als compleet spel. Dat be-
spaart dus enorm veel handwerk: het spel hoeft nu 
alleen nog maar in een doosje te worden gestoken. 
Dankzij de Bograma wint Schneiders Printservice 
dus flink aan productiviteit en efficiëntie.”

VERTROUWEN IN MOGELIJKHEDEN VAN DE  
MACHINE
Vanwege de huidige corona-omstandigheden 
verliepen de contacten tussen Ferry Schneiders, 
Wifac en Bograma grotendeels via digitale kana-
len. Ook een test met drukvellen uit Den Haag bij 
Bograma in Zwitserland vond plaats in een online 
demonstratie. Die geslaagde oefening zorgde voor 
het volste vertrouwen in de mogelijkheden van de 
machine. Voor de installatie en het optimaal inrich-
ten van de machine kan Schneiders nu 24 uur per 
dag / 7 dagen per week rekenen op de service en 
ondersteuning door Wifac.  
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