
Koenig & Bauer introduceerde in 2020 trots de nieuwe Rapida 106 X-pers. De machine geldt 
als de nieuwe standaard in het B1-formaat waar het gaat om snelheid, productiviteit en  

topprestaties. Ook Robbert Amse, sales director press & packaging bij Wifac, is onder de  
indruk van de pers. Hij legt uit hoe de Rapida 106 X zich onderscheidt en voor welke  

drukkerijen dat interessante voordelen kan opleveren.

KOENIG & BAUER RAPIDA 106 X VERHOOGT PRODUCTIVITEIT
PERSAUTOMATISERING MAAKT  

NIEUWE REKENMODELLEN MOGELIJK 



Het vellenpersen-portfolio van Koenig & 
Bauer bestrijkt een breed scala, maar het 
is met grote precisie samengesteld voor 

 specifieke toepassingen. Variërend van de groot-
formaat vellenoffsetpersen (Rapida 145 en 164) tot 
de het halfformaat (Rapida 75 en 76), neemt het 
B1-formaat een prominente plaats in. De persen 
in dit middenformaat - het omvangrijkste seg-
ment in de grafische industrie - bieden maatwerk 
voor  iedere markt en elk volume. Robbert Amse:  
“En met de introductie van de  Rapida 106 X legt 
Koenig & Bauer de lat opnieuw hoger.”

Welke persen biedt Koenig & Bauer in het mid-
densegment?
“De Rapida 105 is al jaren toonaangevend in dit B1-
segment: een betrouwbare machine met een uit-
stekende prijs/prestatieverhouding. De pers, waar 
dit jaar tijdens Print China nog een nieuwe genera-
tie van is gepresenteerd, is gebouwd op hetzelfde 

platform als de Rapida 106. Beide persen beschik-
ken dan ook over een aantal gemeenschappelijk 
eigenschappen, zoals servo-aangedreven inleg, 
uitschakelbare drukwerken, universele grijperin-
stellingen en korte inktwerken. De Rapida 106, die 
in 2008 debuteerde, krijgt nu dus gezelschap van 
de 106 X.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze 
machines onderling?
“Waar de Rapida 105 een topsnelheid heeft van 
16.000 vellen per uur, kan de 106 een productie 
van 18.000 vellen per uur aan. En de nieuwe 106 X 
haalt zelfs 20.000 vellen per uur – dat is een record 
in dit segment. Dat betekent dat je met deze ma-
chine liefst 10 procent productiever bent, alleen al 
vanwege de snelheid.”

“Belangrijk is ook het verschil in automatiserings-
graad. Want die vertaalt zich in een hogere uptime. 

SNAPSHOT KOENIG & BAUER 
RAPIDA 106 X
De Rapida 106 X beschikt over uitgebreide 
persautomatisering, zoals automatische plaat-
wissels (FAPC of, optioneel, SPC) en efficiënte 
reiniging van inktwerken, cilinders en rubber-
doek (CleanTronic). De machine kan zelfs wor-
den uitgerust met het PlateTronic plate logis-
tics systeem (PSS), waarmee de platen vanaf 
de plaatbelichter volledig automatisch richting 
de druktorens worden getransporteerd.

SPECS
// Maximaal velformaat: 780 x 1.060 mm
// Maximale snelheid: 20.000 vel/uur (ook met 

keertrommel)
// Papierdikte: 0,02 mm tot 1,4 mm
// Configuraties: 2 tot meer dan 10 torens



Neem bijvoorbeeld het plaatwisselen: de Rapida 
105 en 106 kunnen allebei worden uitgerust met 
FAPC, fully automatic plate change, zodat je in 
minder dan 3 minuten alle platen volautomatisch 
wisselt. De 106 X beschikt echter over SPC, simul-
taneous plate change, en dat maakt het mogelijk 
om gelijktijdig met het rubberdoekwassen ook de 
platen te wisselen – binnen één minuut.”

“De Rapida 106 X is ook op andere manieren 
vergaand geautomatiseerd, zoals bijvoorbeeld 
het onderhoud. De pers controleert en beheert 
zelf de smering van allerlei machineonderdelen. 
Deels worden er lagers ingezet met een long-life 
 smering, deels is de smering gecentraliseerd. Dat 
 bespaart tijd, omdat de mensen aan de pers geen 
uren aan onderhoud moeten besteden. En het 
voorkomt vooral ook reparaties en stilstand. Ook 
daarmee gaat de productiviteit van deze pers weer 
verder omhoog.”

Hoe bepaalt een drukkerij het beste zijn keuze 
voor welk model?
“Heb je een productiebedrijf dat in dagdienst voor-
namelijk full colour drukwerk produceert, dan is 
de Rapida 105 waarschijnlijk de perfecte machine. 
Zit je meer in het verpakkingssegment, met grote 
oplages en vaak vijf- of zeskleurenwerk met lak, 
dan is de hoog-geautomatiseerde Rapida 106 een 
goede keuze. En draait de drukkerij vijf, zes of 
 zeven dagen per week in drie ploegen, heb je veel 
orderwissels en een breed orderpakket, dan kom 
je  terecht in het segment van de nieuwe Rapida 
106 X.”

“Het komt feitelijk neer op een goed rekenmodel, 
waarbij je rekening houdt met de samenstelling 

PRIJZEN VOOR INDUSTRIEEL ONTWERP
Koenig & Bauer zorgde met de Rapida 106 X voor een nieuwe standaard in productiviteit. 
De pers werd bovendien volledig opnieuw vormgegeven. Die nieuwe uitstraling bleef niet 
onopgemerkt en leverde maar liefst twee prestigieuze design-awards op. De jury van de Red 
Dot Award is onder de indruk van de heldere vormtaal en het sterke kleurgebruik en prijst de 
modulaire aanpak: “Grote aanraakschermen zorgen voor intuïtief bedieningsgemak.” Ook de 
juryleden van de IF Design Award vindt de Rapida 106 X “een voorbeeld van state-of-the-art 
hedendaags industrieel machineontwerp”.

www.koenig-bauer.com

van het orderpakket, met velindelingen en volu-
mes, kleurwissels en substraten. En kijk ook naar 
de mensen aan de pers: zij moeten over de kennis 
beschikken om als machineoperator het productie-
proces te bewaken op basis van data.”

“Wifac kan bedrijven uitstekend helpen die reken-
oefening te maken en hun orderpakket te analyse-
ren. We kunnen vervolgens goed adviseren welk 
machinetype bij het bedrijf past, en ook welke con-
figuratie de beste resultaten oplevert. Daarbij kun-
nen we zorgen voor aanvullende opleidingen voor 
de machine operators, zodat ze de mogelijkheden 
van de pers optimaal benutten. De keuze heeft dus 
uiteindelijk niet zoveel met de techniek te maken 
- dat zit echt wel goed – maar vooral met het eco-
nomische model.”

Hoe reageert de markt op de nieuwe 
Rapida 106 X?
“De respons is zeer goed. En uit de plaatsingen 
die we in de Benelux doen, blijkt ook duidelijk 
hoe veelzijdig de 106 X machine is. We installeer-
den bijvoorbeeld een achtkleurenpers met een 
 hybride laktoren en tussendroger in de laatste 
drukunit (RA106X-8+L) bij Grafische Groep  Matthys 
in Turnhout. Daar is een Vinfoil koudfolie-unit op 
geplaatst, zodat deze folie-specialist er allerlei 

speciale effecten mee kan produceren op een zeer 
breed scala aan drukwerk.”

“Bij Ducaju in Erpe-Mere zorgt de installatie van 
een zeskleuren RA106X-6+L met lak voor de no-
dige uitbreiding van de capaciteit bij de efficiënte 
productie van creatieve en kwalitatief hoogwaar-
dige (voedsel)verpakkingen van karton. En ook 
Senefelder Misset in Doetinchem, specialist in de 
productie van tijdschriften en catalogi, kiest voor 
de nieuwe 106 X. Zij zien dat het economisch aan-
trekkelijker kan zijn om, naast de reguliere vellen-
orders, de kleinere rotatie-oplages misschien ook 
wel op onze vellenpers te produceren.”  


