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Smurfit Kappa Zedek legt lat hoger met nieuwe Koenig & Bauer pers 

 

Mijdrecht, 25 oktober 2022 - Binnen de internationale  Smurfit Kappa Group is het in Deventer 

gevestigde Smurfit Kappa Zedek de specialist in consumentenverpakkingen en displays. Dat stelt 

hoge eisen aan de kwaliteit en de flexibiliteit in de productie, legt plant manager Jurn Siero uit. 

Vandaar ook de investering in een nieuwe 6-kleuren Koenig & Bauer Rapida 164-pers met lak: 

“Daarmee leggen we de lat opnieuw hoger.” 

 

Om consumentenverpakkingen en displays van hoge kwaliteit te kunnen produceren, drukt Smurfit 

Kappa Zedek in vellenoffset. Die drukvellen worden vervolgens op golfkarton gecacheerd. Bij de 

verpakkingen gaat het vaak om grote oplages die in veel gevallen ook op voorraad worden 

gehouden. De displays vergen een andere aanpak: “Die zijn meestal actie-gedreven, kennen een 

korte cyclus en hebben relatief kleine oplages. Je moet dus snel kunnen reageren. Bovendien zijn 

het vaak complexe orders: zo’n display bestaat in het algemeen uit een bouwpakket van vele 

onderdelen.” 

 

Sprong voorwaarts in automatiseringsgraad 

Smurfit Kappa Zedek investeert nu in een nieuwe 6-kleuren Koenig & Bauer Rapida 164-pers met 

lak, om de groeiende vraag aan te kunnen. “We zien flinke groei in met name Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk”, vertelt Jurn Siero. De nieuwe pers vervangt een bestaande Koenig & Bauer 

pers: “We hebben, in samenspraak met de Smurft Kappa Group, een eisenpakket opgesteld op 

basis van de marktvraag en -ontwikkelingen, en hebben overtuigd opnieuw voor Koenig & Bauer 

gekozen.” 

 

“We maken nu weer een sprong in automatiseringsgraad. Zo kan de machine bijvoorbeeld 

autonoom de meeste efficiënte volgorde van produceren bepalen.” Ook andere technologische 

hoogstandjes helpen de productiviteit vooruit: “De laatste twee druktorens worden voor 

steunkleuren gebruikt. Doordat we die torens onafhankelijk van elkaar kunnen wassen en instellen, 

verlopen orderwissels nog veel sneller.” 



 

 

 

Koenig & Bauer: kwaliteit en efficiëntie 

De Koenig & Bauer Rapida 164 is verhoogd tot 160 cm, zodat er met hogere stapels papier kan 

worden gewerkt. Een platenlift zorgt ervoor dat de drukplaten eenvoudig en snel bij de druktorens 

beschikbaar zijn. De pers is bovendien uitgerust met een compleet kwaliteitscontrolesysteem: “Dat 

verkort de insteltijden, vermindert de inschiet en verhoogt de snelheid – terwijl de kwaliteit 

voortdurend wordt bewaakt. Dat laatste is, zeker in de markten die wij bedienen, een absolute 

voorwaarde.” Om diezelfde reden koos Smurfit Kappa bewust voor offset: “We hebben wel single-

pass inkjet overwogen, maar op dit moment past een vellenoffsetpers beter bij de behoefte van 

onze klanten.” 

 

De installatie van de nieuwe pers staat gepland voor februari 2023. “Een relatief rustige periode in 

ons strakke schema”, legt Siero uit. “Onze piek loopt met name in de tweede helft van het jaar in 

de aanloop naar sinterklaas en kerst.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat de pers straks direct vol in 

productie kan: “Onze samenwerking met Wifac, zoals op het gebied van instructeurs en 

onderhoud, is uitstekend. Zij verzorgen met Koenig & Bauer ook de opleiding van onze operators, 

zodat we straks optimaal profiteren van het prestatievermogen van de pers.” 

 

 

 

 


