
 
 
Vogtland Kartonagen verhoogt effectiviteit met geïntegreerde 
oplossingen voor verpakkingsproductie 
 
Vogtland Kartonagen in Reichenbach (D) liep eigenlijk al jaren geleden vooruit op de 
activiteiten en bedrijfsovernames van Koenig & Bauer voor de verpakkingsmarkt. Sinds 2005 
produceert het bedrijf met stanstechnologie van Iberica. Een jaar later voegde het zijn eerste 
vouwplakmachine van Duran toe. Sinds 2002 drukt de verpakkingsproducent ook op 
grootformaat vellenoffsetpersen van Koenig & Bauer. 
 
Hoge flexibiliteit en prestaties 
Op de Omega Allpro vouwdozenplakmachine van Koenig & Bauer Duran zijn veel ideeën en 
wensen doorgevoerd die voortkwamen uit de tien jaar gebruik van de voorgaande machine. 
Hagen Sczepanski: "Veel van wat volgens ons verbeterd moest worden in 
vouwdozenplakmachines van alle fabrikanten, was al geïntegreerd in de Omega Allpro. De 
feedback tussen ons en Koenig & Bauer Duran werkt eersteklas." 
 
Dat begon al bij de eerste investering. "Mij werd gevraagd hoeveel referentie-installaties ik 
wilde zien", herinnert de bedrijfsleider zich. Binnen zeer korte tijd werden hem tussen de vijf 
en twintig aangeboden. "We hebben een aantal vouwdozenplakmachines bekeken - zowel 
bij bedrijven die voor farmaceutische bedrijven produceren en volgens de hoogste normen 
zijn uitgerust, als bij kleinere bedrijven, waar de productie net zo soepel verloopt." 
 
De output van de nieuwe Omega Allpro is sinds de start ongeveer 20% hoger dan van zijn 
voorganger. Dit is enerzijds te danken aan de hogere productiesnelheid, die in grensgevallen 
alleen met extra personeel kan worden bereikt. Anderzijds zijn de korte omsteltijden tussen 



verschillende constructies, formaten en substraten overtuigend. Als hetzelfde doosontwerp 
wordt gebruikt, kan veel worden gedaan in 15 tot 20 minuten.  
 
Tot 70 miljoen verpakkingen per jaar 
Vogtland Kartonagen produceert al ruim 100 jaar verpakkingen. Jaarlijks verlaten 50 tot 70 
miljoen verpakkingen van papier, massief karton en golfkarton het bedrijf in Reichenbach. 
Klanten zijn voornamelijk middelgrote ondernemingen uit de brouwerijsector, de 
farmaceutische branche, de landbouw- en levensmiddelenindustrie en de sector 
bevestigingsmaterialen. De leveringen vinden plaats in het gehele Duitstalige gebied. 
 
De Koenig & Bauer Duran Omega Allpro vouwdozenplakmachine is leverbaar in breedtes van 
55 tot 85 cm.  
 
Wilt u meer weten over de Koenig & Bauer Duran vouwdozenplakmachines?  
Neem dan contact op met Robbert Amse, telefoon +31 6 53 50 25 58, e-mail 
robbert.amse@wifac.nl 


