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T R A I N I N G EN

Wat is de grootste uitdaging voor een drukker die 
aan een nieuwe machine komt te staan?
“Drukpersen van Koenig & Bauer hebben een 
r eputatie hoog te houden als het gaat om voort-
durende innovatie en vergaande automatisering. 
Ook de snelheid en productiviteit nemen almaar 
toe – die machines kunnen tot wel 20.000 vel per 
uur draaien. Je moet als drukker aan de pers wel 
het vertrouwen in jezelf en in de pers hebben om 
dat proces onder controle te kunnen houden en de 
mogelijkheden optimaal te benutten. De grootste

Bedrijven die een Koenig & Bauer-pers installeren, kunnen  
rekenen op een gedegen begeleiding door Wifac. Cees Hoogeboom, 

graphic application engineer bij Wifac legt uit: “We leveren 
daarbij altijd maatwerk. Afhankelijk van de al aanwezige kennis 

en ervaring, kan dat variëren van instructies over de nieuwe 
mogelijkheden tot een volledige training offset druk.” 

VAKKUNDIGE TRAINING EN BEGELEIDING DOOR WIFAC-EXPERT
HAAL OPTIMALE PRESTATIES UIT UW 

KOENIG & BAUER-PERS 
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TRAINING DOOR WIFAC

Het trainingsprogramma van Wifac strekt 
zich veel verder uit dan alleen de drukpers. 
We bieden bijvoorbeeld ook programma’s 
om meer rendement te halen uit het Adobe 
Creative Cloud platform. Of leer beter ge-
bruikmaken van onze colourmanagement-
oplossingen. En haal alles uit Agfa’s Apogee 
workflow software en de automatiserings-
mogelijkheden van Enfocus Switch.

DRUKINSTRUCTEUR IS 
APPLICATIE SPECIALIST 
GEWORDEN

Om grafische bedrijven, bij de huidige 
graad van pers automatisering, goed te 
kunnen  begeleiden volstaat alleen instruc-
tie aan de machine niet meer.

De drukinstructeur is de laatste jaren 
steeds meer applicatie specialist gewor-
den. Daaronder valt niet alleen kennis van 
het drukprocédé, maar ook van bijvoor-
beeld software applicaties, automatise-
ring, PSO, proofing software toepassingen 
en colourmanagement in het algemeen.

www.wifac.nl/trainingen

 uitdaging is dan ook dat drukkers gaan functio-
neren als proces operator, waarbij de vakkennis 
 absoluut noodzakelijk is en blijft.”

Hoe pakt Wifac zo’n begeleiding aan?
“Voor een ervaren Koenig & Bauer-drukker is de 
stap naar een nieuwer model een stuk eenvoudi-
ger, dan voor iemand die voor het eerst aan zo’n 
machine staat. In het eerste geval is een stuk be-
geleiding bij de nieuwe opties meestal voldoende. 
De tweede krijgt een meer persoonlijke training. 
De instructies vormen dan vaak een twee- of drie-
trapsraket, om uiteindelijk ook met de hoogste 
graad van automatisering te leren werken.”

Wat is die ‘hoogste graad’?
“Uiteindelijk streef je naar het ‘autorun’ concept, 
waarbij de pers zichzelf instelt op de volgende 
order en deze ook automatisch opstart. De ma-

chine stopt dan nog na bijvoorbeeld 100 vel voor 
een laatste controle door de operator aan de pers, 
waarna de productie kan worden voltooid. Het 
menselijk handelen tijdens zo’n productie wordt tot 
een minimum beperkt. De machine doet het werk, 
en de operator zorgt ervoor dat de pers maximaal 
kan presteren.”

Wat is er voor nodig om dat niveau te bereiken?
“Drukkers gaan vaak een week naar Koenig & 
Bauer  voor instructies. Dat is niet alleen voor de 
eerste kennismaking met de Rapida technologie, 
maar zeker ook om de Koenig & Bauer sfeer en 
stemming te ervaren. Daarna zorgt Wifac, afhan-
kelijk van de kennis en ervaring die er al is, voor 
gemiddeld drie tot vijf weken begeleiding en trai-
ning als de pers op locatie wordt geïnstalleerd. We 
kunnen dan direct ook helpen eventuele aanloop-
problemen op te lossen.”
“We leren de drukker alle mogelijkheden van de 
machine kennen om tot een optimalisatie van het 
drukproces te komen, bijvoorbeeld door het verla-
gen van inrichttijden en inschiet, het verhogen van 
de druksnelheid, het verminderen van stilstandtijd 
en het verhogen van de kwaliteit. En we brengen 
ze ook bij hoe ze de pers in goede conditie houden, 
zodat de potentiële productiviteit volledig wordt 
benut.”

“Bovendien gaat het vaak niet alleen om de tech-
niek van de pers, maar bijvoorbeeld ook om een 
stuk colourmanagement en workflow. Want uitein-
delijk moet de machine zo goed mogelijk worden 
‘gevoed’ door alles er omheen, om tot maximale 
prestaties te komen. En juist daarbij is Wifac ook 
weer de aangewezen partij, omdat we op dat ge-
bied eveneens over alle expertise beschikken.”

Loopt de begeleiding na de introductieperiode 
nog door?
“We komen vaak na verloop van tijd graag nog 
eens terug om vragen te beantwoorden en prak-
tische tips te geven. Het gebeurt ook wel eens dat 
de prestaties van een pers nog wat achterblijven bij 
de te realiseren output. Soms kan dat met wat na-
scholing voor de operator snel verholpen worden. 
Maar de productiviteit kan ook worden beïnvloed 
door optimalisatie van de gehele logistiek binnen 
het bedrijf: waar zijn de platen, waar staat de inkt, 

waar staat de pallet voor de volgende  order en 
waar laten we de pallet van de zojuist gedraaide 
order? Allemaal zaken die door een juiste afstem-
ming de productiviteit helpen verhogen. Ook daar 
trainen en begeleiden wij in.”

Met hoeveel mensen verzorgt Wifac deze 
Koenig & Bauer trainingen eigenlijk?
“Het zou geen goed teken zijn als we daar een 
groot team voor nodig hadden: in de Benelux zijn 
een collega van Koenig & Bauer en ikzelf verant-
woordelijk voor alle begeleiding en training. En om 
ervoor te zorgen dat wij ook zelf steeds volledig 
op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen 
en mogelijkheden, is er onder andere de online 
Koenig & Bauer Campus. Daar delen alle technici 
hun kennis en ervaring onderling en kunnen we 
scholingsbijeenkomsten volgen. Daarnaast is er 
een groot instructiecentrum in Radebeul waar ik, 
voordat de coronacrisis roet in het eten gooide, 
regelmatig een week naartoe ging. Hopelijk komt 
dat ook weer terug, want de ontwikkelingen, met 
name op het gebied van automatisering, gaan on-
verminderd snel.” 


