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VERPAKKINGSDRUKWERK

‘ALLES ONDER 
EEN DAK’ VOOR
VERPAKKINGS
DRUKWERK

Koenig & Bauer heeft een ijzersterke reputa-
tie in het verpakkingen-segment. Dat is ook 
terug te zien in de cijfers van de fabrikant: 
zo’n 70 procent van de groepsomzet is 
afkomstig uit deze markt. En dat aandeel 
groeit, mede dankzij de investeringen die 
Koenig & Bauer doet in de voortdurende 
doorontwikkeling van het portfolio. 

Stansen en vouwplakken
Met de overname, in 2016, van het Spaanse 
Iberica zette Koenig & Bauer een belangrijke 
stap in het postpress segment. Dankzij de 
toevoeging van die vlakbedstansmachines is 
Koenig & Bauer tegenwoordig zelfs de enige 
fabrikant die zowel roterende als vlakbed-
stansen voor vouwkarton in het pakket heeft. 

WIFAC BIEDT MET 
KOENIG & BAUER 

COMPLEET PORTFOLIO

De groeiende vraag naar verpakkingsdrukwerk biedt de makers ervan gezonde toekomst-
perspectieven. Om de kansen die ontstaan ook goed te benutten, is het zaak de productie 
- van drukpers tot afwerking - optimaal in te richten. Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit zijn 
de sleutelwoorden. Wifac beschikt over een uniek en volledig pakket, dat is toegesneden 
op het vervaardigen van verpakkingen.

de hybride offset/inkjetpers die in samen-
werking met Durst werd ontwikkeld voor de 
vouwkarton-markt. 

Geïntegreerd commandocentrum 
Speciaal voor de verpakkingsproducent is er 
– als plugin van Agfa Apogee - Amfortis 
workflowsoftware van Agfa. Eén gebruikersin-
terface waarin prepress-taken zoals ontwerp-
optimalisatie, step & repeat, “bleed”, rippen en 
job management, gestroomlijnd worden. Aan 
de uitvoerkant wordt het maken van drukpla-
ten, proefdrukken, digitale persen, grootfor-
maatprinters en snijmachines aangestuurd. 

Grafische materialen 
Met de ECO³ lijn van Agfa bieden we het 
meest ecologisch verantwoorde proces en 
offsetplaten. Bijvoorbeeld de Agfa Elite Eco 
offsetplaat is, in combinatie met een Arkana 
spoelunit, bijzonder milieuvriendelijk en eco-
nomisch zeer aantrekkelijk voor de verpak-
kingsdrukkerij. 
Daarnaast voert Wifac een ruim assortiment 
aan (low migration) inkten, rubber- en lak-

doeken, founts, wasmiddelen, lakken, schoon-
maakmiddelen en nog heel veel meer grafi-
sche materialen. Allemaal direct leverbaar  
uit ons eigen magazijn. Bij spoed leveren we 
nog dezelfde dag!

Totaalpakket bij wifac
De kracht van het Koenig & Bauer portfolio 
zit zowel in de veelzijdigheid van de techniek, 
als in het vermogen om de volledige workflow 
uiterst efficiënt te beheren en te optimalise-
ren. Het is dezelfde filosofie die Wifac han-
teert om ook zijn klanten unieke toegevoegde 
waarde te bieden. Met Koenig & Bauer biedt 
Wifac ’alles onder één dak’: van prepress en 
drukken tot stansen en vouwplakken, evenals 
de automatisering en de workflow, maar ook 
de expertise, grafische materialen en 24/7 
service. PM

www.wifac.nl 

Met de acquisitie van Duran, specialist in 
vouwplakmachines, wordt de volledige  
productieketen in één workflow gedekt.

Kansrijke toekomst
Koenig & Bauer werkte onverminderd verder 
aan de perfectionering van het eigen plat-
form. Dat resulteerde in een reeks nieuwe 
introducties, waaronder de Rapida 106 X 
vellenpers en de CutPro Q 106 vlakbed 
stansmachine. De CutPro X 106 roterende 
stansmachine trekt veel aandacht, want deze 
machine stanst, rilt en stript in één doorgang, 
bij een topsnelheid van 15.000 vel per uur.

Dit jaar verraste Koenig & Bauer de markt 
met de introductie van de VariJet 106:  

Koenig & Bauer  
Rapida 106 X + Vinfoil  

unit bij Grafische Groep  
Matthys, Turnhout.

Koenig & Bauer Duran 
vouw/plakmachine bij 
Karton Plus, Enschede.

ADVIES
We denken mee in het gehele 
traject, van ROI- en vloer-
capaciteitsberekeningen  
tot en met de installatie/
implementatie.

PERSEN 
Koenig & Bauer offsetpersen 
in diverse formaatklassen. 
Voor vouwkarton, massief 
karton en golfkarton. Inkjet-
persen en digitale rotatieper-
sen voor verpakkingsdrukwerk.

MATERIALEN
O.a. ecologisch verantwoorde 
offsetplaten, in Nederland 
geproduceerde perschemie, 
low-migration inkt en lak, 
lakplaten, rubberdoek en 
ondervulling.  

AFWERKING
Koenig & Bauer Iberica vlak-
bed stansen voor midden-  
en grootformaat en rotatief 
stansen voor middenformaat. 
Koenig & Bauer Duran vouw/
plakmachines. 

SOFTWARE
Oris FlexPack software voor 
het maken van waarheids-
getrouwe mock-ups. Agfa 
Amfortis workflowsoftware, 
waarmee prepress-taken 
gestroomlijnd worden.

OPTIMALISATIE 
Kwaliteitsbewaking/colour-
management en analyse/
optimalisatie van de volledige 
productiestromen. 

TRAININGEN
Gericht op kwaliteitsbeheer-
sing van het offset druk- 
proces. Van voorbereiding  
en prepress tot en met de 
afgewerkte verpakkingen. 

SERVICE
Uitgebreide serviceorgani-
satie, die 24/7 bereikbaar is.

Dit artikel kwam tot stand  
in samenwerking met

VAN START TOT FINISH
Wifac heeft veel te bieden aan 
verpakkingsdrukkers:


