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Tijdschriften-specialist Senefelder Misset noemt het zelf een ‘state of the art’ vellenpers - de nieuwe 
Koenig & Bauer Rapida 106 X die in het voorjaar wordt geïnstalleerd in Doetinchem. Temidden van de 
heatsetrotatiepersen vormt deze vellenpers een belangrijk onder-deel van de dienstverlening, legt 
technisch directeur Thomas Spekschoor uit: “We willen alles onder één dak kunnen produceren.”

NIEUWE VELLENPERS VERGROOT SLAGKRACHT 
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Vier jaar geleden werd bij Senefelder Misset 
al eens een analyse gemaakt van de moge-
lijkheden om de twee bestaande vellenper-

sen te vervangen. Het plan ging destijds niet door, 
maar de conclusie bleef onverminderd overeind: de 
keuze voor Koenig & Bauer levert het bedrijf een 
flinke sprong in efficiency op. Thomas Spekschoor 
is dan ook blij dat het er nu alsnog van komt: “We 
hebben het onderzoek van toen nog eens herhaald 
en verschillende persenleveranciers vergeleken. 
Het zijn allemaal goede persen, maar toch weet 
Koenig & Bauer het verschil te maken. Dat zit hem 
in de hoge automatiseringsgraad en de algehele 
performance van de machine. En zeker ook in de 
kracht van de Wifac organisatie zelf, als het gaat 
om bijvoorbeeld 24/7 service en onderhoud.”

BREAK-EVENPUNT VERSCHUIFT
De noodzaak om als tijdschriftenspecialist ook  
over vellencapaciteit te beschikken staat voor 
Spekschoor vast: “Uitbesteden is eigenlijk geen 
optie. Mede voor de productie van omslagen 
 gelden zeer korte doorlooptijden, dus dat moet je 
in eigen hand houden.” Bovendien is er sprake van 
een dalende tendens in de oplages van tijdschrif-
ten: “We hebben een analyse gemaakt van het 
break-evenpunt tussen de 16 pagina-rotatiepersen 
en de nieuwe Koenig & Bauer Rapida 106 X. In ver-
gelijking met onze oude vellenpersen verschuift 
dat punt aanzienlijk naar boven, zodat we meer 
mogelijkheden hebben om ook de ‘onderkant’ 
van de rotatiemarkt beter te bedienen. Onze focus 

komt daarbij te liggen op oplages tussen de 1.000 
en 10.000 exemplaren.”

CONFIGURATIE OP MAAT
Bij de keuze voor de Koenig & Bauer Rapida  
106  X  is ook goed gekeken naar het orderpakket, 
legt Spekschoor uit: “We drukken met name twee-
zijdig full colour, maar passen op covers ook rela-
tief veel PMS-kleuren of persvernis toe. We heb-
ben daarom even een 10-kleurenpers overwogen, 
maar uiteindelijk voor een 9-kleuren uitvoering 
gekozen omdat die perfect bij het pakket past: we 
drukken straks in full colour op de achterzijde van 
het vel en hebben vervolgens vijf torens voor de 
voorzijde.” De machine heeft geen laktoren, om-
dat slechts een beperkt deel van het orderpakket 
daar om vraagt: “Daar hebben we een aparte lak-
machine voor, die UV-lak aan-brengt.”

Technisch gezien maakt de drukkerij een grote 
stap vooruit met de nieuwe pers. “We kunnen bij-
voorbeeld veel sneller omstellen van de ene order 
naar de volgende - dat kost straks nog maar een 
derde van de huidige omsteltijd. Daardoor ligt de 
output van de machine ook veel hoger.” Hij noemt 
nog een voorbeeld: “We kunnen met deze pers ook 
naar hogere papiergrammages, waardoor we nog 
meer werk in eigen huis kunnen maken.”

GROTE OMSCHAKELING
Ook voor de drukkers aan de pers betekent de 
overstap naar de in hoge mate geautomatiseer-

www.senefelder.nl
www.koenig-bauer.com

de Koenig & Bauer-pers een grote omschakeling, 
weet Spekschoor: “We hebben ze ook in het tra-
ject meegenomen en ze zijn absoluut gretig om de 
sprong naar de nieuwste technologie te maken. 
Ze krijgen bij Koenig & Bauer de juiste opleiding 
en er wordt ook gezorgd voor goede begeleiding 
bij ons op  locatie. Verder gaan we met Wifac bij-
voorbeeld bij een Duitse drukkerij kijken, ook om 
te zien hoe je alles optimaal organiseert rond zo’n 
pers. Uiteindelijk bedienen we deze machine met 
één persoon, terwijl we voorheen nog met drie 
medewerkers aan twee persen stonden. De ambi-
tie is dan ook om op termijn van de huidige twee 
ploegen-bezetting naar drie ploegen op de vellen-
pers te gaan.”

KANSEN VOOR OFFSET
Senefelder Misset toont met de investering in de 
nieuwe vellenpers dat het volop vertrouwen heeft 
in de groeimogelijkheden op de tijdschriftenmarkt, 
stelt Spekschoor: “We zien dat er ook weer nieuwe 
titels bijkomen, vaak gericht op specifieke doel-
groepen. Of in een uitzonderlijk geval dat titels in 
oplage groeien, zoals bij Max Magazine.” Aan de 
andere kant ontstaat er, vanwege dalende opla-
ges, een verschuiving van diepdruk naar offset: 
“Dat stelde ons bijvoorbeeld in staat om nu met 
succes mee te doen aan de tender voor het om-
roepbladenpakket van Bindinc.” 

SPECS KOENIG & BAUER RAPIDA 106 X

// Max. velformaat:  740 x 1.060 mm
// Max. snelheid: 18.000 vel/uur
// Papierdikte: 0,04 – 0,7 mm
// Aantal druktorens: 2 tot 10
// Voorzien van:  DriveTronic SIS aanleg
  FAPC volautomatische plaatwissel
  CleanTronic wasinstallatie
  AirTronic uitleg met dynamische vellenrem
  ErgoTronic bedieningsconsole
  PressSupport service op afstand


