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In het laatste kwartaal van 2022 wordt een derde Koenig & Bauer-pers geïnstalleerd bij De Groot 
in Goudriaan. De achtkleuren  Rapida 106 X met lak en met omkeertrommel komt straks te staan 
in het volledig opnieuw ingerichte pand, vertelt directeur Anton de Groot: “De uitbreiding met 
nog eens 2.000 vierkante meter is in volle gang.”

INVESTERING IS ONDERDEEL VAN AMBITIEUS TOEKOMSTPLAN
DE GROOT KIEST OPNIEUW VOOR 
KOENIG & BAUER
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BREED ORDERPAKKET

Het machinepark in Goudriaan bestaat uit vellenoffsetpersen op vier formaten: 36 x 52 cm, 53 x 
75 cm, 74 x 106 cm en 106 X 145 cm. Aangevuld met verschillende digitale printsystemen, kan De 
Groot een zeer breed orderpakket aan. Het bedrijf produceert ook veel drukwerk voor derden: 
“Met de nieuwe pers kunnen we ons aanbod nog verder uitbreiden.” 

De komst van opnieuw een Koenig & Bauer 
pers is onderdeel van het toekomstplan 
zoals Anton de Groot dat voor ogen heeft. 

Dat plan liep, onder andere vanwege de corona-
crisis, enige vertraging op, maar inmiddels wordt 
een inhaalslag gemaakt. Zodra de bouw van de 
nieuwe bedrijfshal klaar is, volgt deze zomer een 
grote interne verhuizing.

OPTIMALISATIE PROCES
“Eigenlijk alles gaat straks van zijn plek, behalve 
de drukpersen. Die staan dan, net als onze digi-
tale print-productiesystemen, in een eigen ruimte 
die is ingericht voor een optimale productie. Het 
papier wordt rechtstreeks bij de persen afgeleverd, 
en gaat na het drukken direct richting de afwer-

king.” In de nieuwe hal komt de snij-afdeling, met 
zo’n vier tot zes snijstraten, en een afdeling voor 
alle afwerking, zoals vouwen, hechten en verpak-
ken, legt De Groot uit. Het logistiek centrum voor 
alle opslag en verzending maakt het optimalisatie-
proces compleet. 

KOENIG & BAUER MACHINEPARK
De Groot grijpt het moment aan om ook een 
bestaande vijfkleuren pers te vervangen door een 
nieuwe achtkleuren Koenig & Bauer Rapida 106 X 
met lak en met omkeertrommel. Met de komst van 
de nieuwe pers wordt het machinepark in de druk-
kerij straks gedomineerd door Koenig & Bauer. “In 
2016 hebben we, na uitgebreid marktonderzoek, 
onze eerste achtkleuren Koenig & Bauer Rapida 
106 geïnstalleerd. En in 2018 volgde een Rapida 
145 voor grootformaat offset. Van die overstap 
naar Koenig & Bauer hebben we nooit spijt gehad.” 

Al in 2020 ontstond de wens om te investeren in 
nog een tweede achtkleurenpers: “De bestaande 
Rapida 106-pers kan het werk prima aan. Maar we 
willen voldoende capaciteit in huis hebben voor 
piekmomenten of als het noodzakelijk is om uit te 
wijken.” En juist rond die tijd presenteerde Koenig 
& Bauer de nieuwe Rapida 106 X, vertelt De Groot: 
“Dat leek ons wel het onderzoeken waard.”

NIEUWE GENERATIE DRUKPERSEN
Een bezoek aan het customer experience cen-
ter in Radebeul maakte duidelijk dat de nieuwe 
pers is uitgerust met de laatste stand van de tech-
niek. “Dat zie je terug in de kwaliteit, maar ook in 
het gebruiksgemak en bijvoorbeeld het feit dat 
de pers onderhoudsvrij is dankzij de geautomati-
seerde smering. Natuurlijk: de pers heeft daardoor 

een meerprijs, maar die verdient zich dankzij die 
extra’s ook zeker terug.”

De nieuwe aanwinst is niet zozeer een uitbreiding 
van de capaciteit, maar vooral ook een investe-
ring in flexibiliteit. “Dankzij de speciale configu-
ratie kunnen we er zowel 8/0- als 4/4-drukwerk 
met lak op vervaardigen. De machine kan boven-
dien karton aan tot een dikte van 0,8 mm, ook 
over de keertrommel, zodat we er ook verpakkin-
gen en displaymaterialen op kunnen drukken.” Om 
die mogelijkheden optimaal te benutten, is de pers 
verhoogd met 55 cm: “Daardoor kunnen we hogere 
stapels tot 180 cm verwerken en dat komt zeker bij 
karton goed van pas.” Het is bovendien de eerste 
X-configuratie 4/4 + lak die een maximale snelheid 
aan kan van 20.000 vellen per uur.

INVESTEREN IN TOEKOMST
De Groot heeft volop vertrouwen in de toekom-
stige samenwerking met Wifac en Koenig & Bauer. 
“We hebben goed contact met de Wifac service 
organisatie en ze pakken alles zeer professioneel 
op. Waar nodig wordt er direct contact met Rade-
beul gelegd. Zij bieden ons de service die we nodig 
hebben voor onze industriële manier van produ-
ceren. We draaien met onze vellenpersen 24 uur 
per dag en moeten dus voortdurend op ze kun-
nen rekenen. Dat werkt in de praktijk uitstekend.” 
Bovendien investeert Koenig & Bauer serieus in 
de toekomst, ziet De Groot: “Wij willen onderdeel 
zijn van de doorontwikkelingen die daar plaats-
vinden.” 

www.grootsgedrukt.nl
www.koenig-bauer.com


