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Investeren in de toekomst

Rustiger vaarwater zit er, ook na twee corona-jaren, niet in voor de 
 grafische sector. Nieuwe uitdagingen, zoals de beschikbaarheid van 
grondstoffen, vereisen dat we voortdurend alert blijven. En ondanks 
de geopolitieke en maatschappelijke omstandigheden moeten we toch 
ook steeds vooruit durven kijken. Dat doet Wifac graag samen met u: 
deze nieuwe editie van ons magazine biedt alvast weer volop inspiratie!

Met de blik op de toekomst benut Wifac telkens 
kansen om de basis verder te versterken. De over-
name van de inktmeng-faciliteiten van Van Son is 
daar een goed voorbeeld van. Net als de aanvul-
ling van ons programma met de inkten van Epple. 
U leest er meer over in dit magazine.

Wifac staat bovendien open voor jong aanstor-
mend talent, dat we hopen te enthousiasmeren 
voor ons interessante en boeiende vakgebied.  
Door nauw contact te houden met (technische) 
scholen kunnen we ambitieuze studenten een 
werk/leer/stagetraject bieden. Op die manier bor-
gen we de uitgebreide vakkennis van onze speci-
alisten.

Gelukkig ervaren we dat ook onze klanten de 
 bakens blijven verzetten. Ze breiden hun vierkante 
meters uit of verhuizen naar een grotere locatie. 
Ze investeren om hun plannen te kunnen realise-
ren en vertrouwen daarbij op Wifac als partner. 
 Verderop in dit magazine vertellen bijvoorbeeld 
Senefelder Misset en ook De Groot over hun keuze 
om een nieuwe drukpers van Koenig & Bauer te in-
stalleren. Nederlof stapte over op chemieloze CTP 
en bij Tuijtel werd de MBO CoBo-Stack stapelrobot 
in gebruik genomen. Allemaal bedrijven die voor-
uit kijken.
Ook in onzekere tijden streven we naar continuï-

teit, slagkracht en vooruitgang. Wifac staat steeds 
voor u klaar met ons gemotiveerde team en onze 
24/7 serviceverlening.

Veel leesplezier gewenst!

Marcel Otto
CEO
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P R E S S

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 
VAN TIJDSCHRIFTENSPECIALIST
SENEFELDER MISSET VERSTERKT 
MARKTPOSITIE MET KOENIG & BAUER 

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-Thomas Spekschoor

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
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De stap om als handelshuis en serviceorgani-
satie ook als producent te gaan opereren, is 
een succes gebleken, stelt Theijn. “Om een 

eigen plek in deze concurrerende markt te verove-
ren, zijn we een samenwerking aangegaan met 
Tower Products Inc. in de Verenigde Staten. Wifac 
treedt daarbij op als producent en distributeur van 
de Tower vochtwateradditieven en persreinigings-
middelen. Dat doen we in Nederland en België en 
ook, via dealers, in andere Europese landen.”

PERFECTE RESULTATEN
Na een geslaagde start in het vellenoffsetsegment 
volgden al snel ook de coldset- en heatsetmarkt. 
“Elke techniek en ieder segment stelt eigen eisen  
aan de vochtwateradditieven. Dat geldt bijvoor-
beeld voor vellenoffset met UV-inkten, voor ver-
pakkingen of bij het bedrukken van blik. We hebben 
ook een speciaal additief voor krantendrukkerijen, 
omdat die met oxidatief drogende inkten werken 
op heel dun papier. En in de heatset, waar de inkt 
geforceerd wordt gedroogd met hitte, is weer een 
heel ander additief nodig. De formuleringen van 
Tower zijn dusdanig goed, dat we in elk segment 
perfecte resultaten op de pers behalen

IPA-VRIJ DRUKKEN 
De ruim 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van 
vochtwateradditieven heeft er voor gezorgd dat 
de Tower Millennium producten - door een uit-
gebalanceerde formulering - zeer geschikt zijn 

In 2017 startte Wifac met het in eigen beheer produceren van Tower perschemie. Vijf jaar later zijn de Tower 
Millennium vochtwateradditieven en persreinigingsmiddelen uitgegroeid tot een begrip in de offsetwereld. 
“Vellenoffset, heatset en coldset: in elk segment hebben we zeer tevreden gebruikers”, vertelt Perry Theijn. 
Hij is namens Wifac verantwoordelijk voor de Tower-producten. “En steeds meer drukkerijen stappen ook 
over. Vorig jaar zagen we het volume zelfs zo goed als verdubbelen!”

WIFAC PRODUCEERT EIGEN PERSCHEMIE
STEEDS MEER DRUKKERIJEN 
OVERTUIGD VAN TOWER

voor het reduceren en elimineren van IPA in het 
drukproces. “We hebben inmiddels al veel klanten 
richting alcoholvrij drukken kunnen begeleiden.” 
Dat bleek tijdens de corona-crisis voor verschil-
lende drukkerijen nog eens een extra argument 
om de overstap te maken: “De wereldwijde vraag 
naar isopropyl alcohol (IPA) steeg enorm, vanwege 
het gebruik ervan in hygiënemiddelen. Daardoor 
schoot ook de prijs van IPA omhoog.” 

EIGEN PRODUCTIE EN ONTWIKKELING
De eigen productiefaciliteiten bieden Wifac be-
langrijke voordelen, vertelt Theijn, zoals flexibi-
liteit en snelheid in productie en logistiek. “We 
zijn ook verantwoordelijk voor de eigen inkoop 
van grondstoffen. Daar zijn wij heel goed in en 
dat zorgt ervoor dat we prijstechnisch zeer con-
currerend opereren. Bovendien kunnen we onze 
klanten, ook in de huidige onzekere en snel ver-
anderende marktomstandigheden, op deze manier 
continuïteit garanderen.”

Als producent is Wifac ook in staat aan eigen pro-
ductontwikkeling te doen. Theijn noemt de intro-
ductie van het nieuwe HSW-400EU in de Tower 
Millennium-serie van vochtwateradditieven als 
voorbeeld. “Van klanten kregen we steeds  vaker 
de vraag of wij een oplossing konden vinden voor 
het groeiende fenomeen van kalkopbouw op de 
pers. In nauwe samenwerking met het Tower- 
laboratorium in de VS hebben we het probleem 

op basis van monsters geanalyseerd en zijn we tot 
een nieuwe formulering gekomen die een betere 
buffer tegen calciumcarbonaat vormt.” 

HSW-400EU SUCCESFORMULE
De resultaten met HSW-400EU, op zowel UV- als 
conventionele offsetpersen, overtreffen de ver-
wachtingen, vertelt Theijn: “Het is na de introduc-
tie echt heel snel gegaan met dit nieuwe product. 
Inmiddels is gebleken dat het ook heel goed werkt 
in combinatie met DOP-platen – chemieloze platen 
die op de pers worden ‘ontwikkeld’.” Het nieuwe 
product is ook bij uitstek geschikt voor de verpak-
kingsindustrie: dankzij de verkregen ISEGA-certifi-
cering kan het namelijk ook veilig worden toege-
past bij de productie van voedselverpakkingen.

“Mond-tot-mondreclame zorgt ervoor dat steeds 
meer drukkerijen ons weten te vinden. Dit jaar 
verwachten we daarom opnieuw verder te groei-
en. Zeker ook in Duitsland, waar weer enkele 
grote tests van start gaan, net als in België. Elke 
klant kan rekenen op deskundig advies en goe-
de  begeleiding bij de overstap naar onze Tower 
 perschemie.” 
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GERT-JAN VAN KREUNINGEN: 
BEDRIJVEN ZIJN ERG SUCCESVOL MET  
PREVENTIEF ONDERHOUD

Gert-Jan van Kreuningen (1966) werkt sinds 1988 bij Wifac. Hij is servicetechnicus/instructeur met een 
voorliefde voor vouwmachines. Vouwschema’s veranderden in de loop der tijd, net als de techniek. 
Met al zijn ervaring beschikt hij over een tas vol tips plus een bus haarlak.

Thuis was ik met vier broers en vijf zussen. 
Mijn vader was ook technicus. Voor de hele 
buurt sleutelde ik aan Honda-brommertjes 

die daarna ineens veel sneller liepen. Aan de MTS in 
Utrecht deed ik werktuigbouwkunde. Tijdens mijn 
diensttijd tipte een vriend van me dat Wifac tech-
nici zocht. Ik solliciteerde zonder specialistische 
kennis en je moest goed zijn in Duits. Het bleek 
te gaan om vouwmachines. Toen ik vroeg waar 
die stonden, zei iemand: “daar leun je tegen aan”.  
Na het gesprek vroeg ik of ik het bedrijf mocht 
zien. Kennelijk was dat zo opmerkelijk dat ze mij 
uit een aantal kandidaten kozen. Met dat Duits is 
het  overigens later goed gekomen.”

“Bij Wifac ben ik nooit meer weggegaan. Wel ben 
ik voor een korte periode verplicht vreemdgegaan 
nadat Müller Martini onder eigen vlag in Nederland 
ging werken. Al snel was ik weer bij Wifac terug. 
Met bindstraten kan ik me goed redden - niet voor 
niets heb ik ruim 10 jaar ervaring met deze tech-
nologie - maar mijn hart ligt bij vouwmachines. 
Om iets precieser te zijn: bij het mechanische deel. 
Niets mooier dan walsen, tandwielen en assen. Ik 
heb wel een multimeter in mijn tas, maar een scha-
kelkast is niet mijn passie.”

“Een mooie ontwikkeling, waarover ik heel ent-
housiast ben, is de CoBo-Stack stapel-robot, die 
door MBO is ontwikkeld voor plaatsing achter 
vouwmachines. In de praktijk zie ik dat deze robot, 
die ongebonden stapels gevouwen katernen op 
pallets plaatst, het werk van de bediener verlicht. 

Zo blijft er meer tijd over voor bijvoorbeeld kwali-
teitscontrole, outputverbetering of het voorberei-
den van de volgende job. Overigens kan de CoBo-
Stack achter alle merken vouwmachines geplaatst 
worden.”

“Er zijn veel afwerkbedrijven verdwenen. Druk-
kerijen zijn omwille van de snelheid van leveren 
de post-press erbij gaan doen. In de hele keten is 

het vakmanschap veranderd. Vakmensen zijn niet 
te vinden en mede om die reden zie je dat één of 
twee vakmensen als meewerkend voorman lei-
ding geven aan tientallen mensen aan de machi-
nes. Vaak stellen de voormannen de machine in en 
vervolgens wordt de machine ‘bediend’ door de 
medewerker. De kennis is niet altijd optimaal. Dat 
kan verschillende gevolgen hebben. Bij een storing 
staat men met de handen in het haar. Gebrek aan 
vakkennis gaat regelmatig gepaard met weinig 
mechanisch gevoel, waardoor bijzondere storin-
gen ontstaan. We zien bovendien dat bedrijven 
minder investeren in (vouw-) cursussen en oplei-

dingen. Mede om die reden worden de 
machines verder geautomatiseerd.” 

“Daarom zijn we meer preventief 
onderhoud gaan aanbieden: voor-
komen is tenslotte beter dan gene-
zen. Bij diverse bedrijven plannen we 

dit preventieve onderhoud één 
of twee dagen in de maand. Ter 

plekke heb ik in die bedrijven een 
kast met noodzakelijke onderdelen 

zoals klemmetjes, veertjes en aan-

drijfbanden. Tijdens het preventieve onderhoud 
controleren we de machines en vervangen waar 
nodig onderdelen. Het grote voordeel is dat je 
aantoonbaar minder stilstand tijdens de produc-
tie hebt. De stress om supersnel te leveren wordt 
beter hanteerbaar doordat je werkt met minder 
storingsgevoelige machines. Vergeet niet dat met 
die almaar sneller lopende machines stilstand al 
snel ontaardt in een ramp. Reken maar uit wat het 

kost als een vouwmachine die veertienduizend vel 
met 32 pagina’s A5 per uur doet, vier uur stilstaat. 
Ook met minder ervaren mensen aan de machine 
neemt het aantal storingen af doordat de machines 
goed staan ingesteld en met betrouwbare onder-
delen draaien. Voor ons is het voordeel dat we het 
werk goed kunnen plannen en er niet bij nacht en 
ontij op uit hoeven.”

Vanzelfsprekend wordt preventief onderhoud op 
maat gemaakt. Er zijn voldoende bedrijven met 
één stans of één vouwmachine waar we geen 
voorraadkast hebben en waar we één keer per 
twee maanden preventief onderhoud uitvoeren. 
Ook hier wordt optimaal geprofiteerd van de in-
koop van service-uren door bijvoorbeeld één of 
twee keer per jaar een technicus langs te laten 
komen.”
 
“Of ik nog een geheime tip heb? Ik heb niet zo veel 
geheimen. Eén tip kreeg ik van een Duitse collega 
over de Bogramastans. ‘Zorg dat je altijd een bus 
haarlak bij je hebt’, zei hij. Als jij het niet verder 
vertelt wil ik je de truc wel verklappen: je verhelpt 
er kleine oneffenheden van het stansblik mee.” 

GERT-JAN VAN KREUNINGEN:
“De stress om supersnel te leveren wordt beter 
hanteerbaar doordat je werkt met minder 
storingsgevoelige machines.”

“
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Schneiders Printservice in Den Haag, innovatieve producent van o.a. bedrukte memoblaadjes, 
notitieboeken en schrijfblokken, zag de vraag naar speelkaarten in het afgelopen jaar flink 
toenemen. Met de investering in een Bograma stansmachine met speciale speelkaarten-
stapelaar stroomlijnt directeur/eigenaar Ferry Schneiders de productie nu verder.

SPECS BOGRAMA BSR 550 ROTATIEVE STANSMACHINE
// Maximaal velformaat 550 x 750 mm
// Stansformaat minimaal 55 x 65 mm, maximaal 530 x 730 mm
// Maximale snelheid 110 meter/minuut
// Substraatdikte 80 gr/m2 tot 0,5 mm
// Inclusief 5 uitbreekunits

SCHNEIDERS PRINTSERVICE 
HEEFT MET BOGRAMA STANSMACHINE 
STERKE TROEF IN HANDEN

Promotionele kwartetspellen, professionele 
pokerkaarten of een spel bridgekaarten; 
Schneiders Printservice verzorgt de complete 

productie en verpakking ervan in eigen huis. Dat 
betekent dat de rugzijde van de speelkaarten (van 
speciaal 320 grams karton met een zwarte tussen-
laag, zodat ze onmogelijk doorschijnen) naar wens 
in full colour kan worden bedrukt. En ook de bij-
passende doosjes worden in Den Haag helemaal op 
maat gemaakt. 

WIFAC BIEDT MET BOGRAMA PERFECTE  
OPLOSSING
De productie van speelkaarten vergt kwaliteit en 
nauwkeurigheid, zowel bij het bedrukken als in de 
afwerking. Op elk drukvel, dat ook wordt voorzien 
van speciale slijtvaste speelkaartenlak, staat een 
compleet spel kaarten. De kaarten moeten wor-
den gesneden en voorzien van ronde hoeken, om 
daarna correct vergaard in het doosje te belanden. 
Voor het snijden en rondhoeken installeerde 
Schneiders enkele jaren geleden al een stansma-
chine, ook van Bograma. Dat zorgde voor een flin-
ke tijdwinst, maar het stapelen van de kaartensets 
vergde nog altijd veel handwerk. Om optimaal en 
efficiënt op de groeiende vraag naar speelkaarten 
in te kunnen spelen, zocht Schneiders naar een 
manier om de productie verder te stroomlijnen. 
Die vond hij bij Wifac, dat met de compacte maar 
veelzijdige Bograma BSR 550 stansmachine met 
speciale speelkaartenstapelaar de perfecte oplos-
sing biedt.

Jaco Wandel (Wifac) legt uit wat de Bograma 
stansmachine - en vooral ook de speelkaarten-
stapelaar - speciaal maakt: “De modulaire opbouw 
die  Bograma hanteert, zorgt ervoor dat de machine 
precies naar wens en op maat kan worden aange-
past. De machine stanst de drukvellen, separeert 
vervolgens het restantpapier, en voert daarna 
 alleen de vijf rijen van vrijgemaakte kaarten recht-
door. Die eindigen op vijf stapeltjes in de speel-
kaartenstapelaar, waar ze automatisch worden 
vergaard en uitgevoerd als compleet spel. Dat be-
spaart dus enorm veel handwerk: het spel hoeft nu 
alleen nog maar in een doosje te worden gestoken. 
Dankzij de Bograma wint Schneiders Printservice 
dus flink aan productiviteit en efficiëntie.”

VERTROUWEN IN MOGELIJKHEDEN VAN DE  
MACHINE
Vanwege de huidige corona-omstandigheden 
verliepen de contacten tussen Ferry Schneiders, 
Wifac en Bograma grotendeels via digitale kana-
len. Ook een test met drukvellen uit Den Haag bij 
Bograma in Zwitserland vond plaats in een online 
demonstratie. Die geslaagde oefening zorgde voor 
het volste vertrouwen in de mogelijkheden van de 
machine. Voor de installatie en het optimaal inrich-
ten van de machine kan Schneiders nu 24 uur per 
dag / 7 dagen per week rekenen op de service en 
ondersteuning door Wifac.  

BOGRAMA BSR 550  
STANSMACHINE IN HET KORT

De Bograma BSR 550 is een rotatieve stans-
machine, waarbij het drukvel tussen twee 
cilinders door beweegt. Beide cilinders zijn 
magnetisch en beschikken over een intel-
ligent registersysteem, zodat de stansvor-
men zich snel en foutloos om de cilinders 
spannen. De Bograma BSR 550 kan aan 
de invoerzijde worden voorzien van een 
vlakstapelinleg of rondstapel. Verder is 
de  Bograma BSR 550 rotatieve stansma-
chine uitgerust met vel-herkenning, die de 
rand van het drukvel detecteert. Op basis 
daarvan wordt de aanvoer van elk druk-
vel versneld of vertraagd, zodat de positie 
ten opzichte van de roterende stansvorm 
steeds exact klopt. Na het stansen (en/
of slitten, rillen en perforeren) wordt het 
restant papier automatisch verwijderd en 
afgevoerd, terwijl het eindproduct zijn weg 
vervolgt richting de volgende stap in het 
proces, zoals bijvoorbeeld de speelkaar-
ten-stapelaar.  De in hoge mate geauto-
matiseerde machine kan door 1 persoon 
worden bediend.

www.schneiders.nl
www.bograma.ch
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woordigd, passen vanwege de omstandigheden 
hun prijzen aan. Cock Kooiman: “In de afgelopen 
 jaren heeft Wifac de verkoopprijzen nagenoeg con-
stant kunnen houden. Prijsverhogingen van onze 
toeleveranciers hebben we in bijna alle  gevallen 
voor eigen rekening genomen. Helaas worden 
we nu gedwongen om onze verkoopprijzen, soms 
 stevig, aan te passen.” 
 
Zo zien bijvoorbeeld de producenten van offset-
platen zich geconfronteerd met significante 
 grondstofprijsstijgingen voor veel producten in het 
portfolio, vooral offsetplaten. Zo is de basisprijs, te 
volgen via de LME-index, momenteel bijna 70% 

derdeel van de keten ziet ook Wifac zich genood-
zaakt de gestegen inkoopprijzen te vertalen naar 
de markt en dus verkoopprijzen aan te passen. 
Cock Kooiman (commercieel manager PrePress, 
Materialen en Afwerken bij Wifac) sluit zich graag 
aan bij de oproepen van brancheorganisaties. Zij 
vragen grafische bedrijven om onderling solidair 
te zijn en de stijgende grondstoffenprijzen correct 
door te rekenen aan klanten: “We moeten zorgen 
dat de druk op de marges in onze sector niet verder 
toeneemt. De solidaire aanpak – zowel in de keten 
als branchebreed - is de beste met de minst onge-
wenste neveneffecten.” 
 
De sector is wel gewend stevig te concurreren 
door slimmer in te kopen, efficiënter te werken en 
soms genoegen te nemen met minimale marges. 
Die situatie werd door de coronacrisis verder op 
scherp gezet. En daar komen de overal stijgende 
prijzen nu nog bovenop: grondstoffen, materialen 
en energie – alles wordt (veel) duurder. En dan zijn 
er ook nog altijd belangrijke logistieke knelpunten, 
legt Cock Kooiman uit: “De schaarste van zeecon-
tainers zorgt ervoor dat die nu circa 8 tot 10 keer 
zoveel kosten als twee jaar geleden. De recente 
lockdowns in China, de vertragingen in het trans-
port en de afhandeling van vracht veroorzaken ook 
de nodige problemen. Ook dat heeft een sterke in-
vloed op de prijzen.” 
 
SOMS STEVIGE PRIJSAANPASSINGEN 
Ook fabrikanten die door Wifac worden vertegen-

Het vooruitzicht van positief herstel en een weer aantrekkende markt 
na alle pandemie-perikelen wordt helaas overschaduwd door gebrek 
aan grondstoffen, prijsverhogingen van materialen, stijgende energie- 
en transportkosten, lockdowns in China en natuurlijk de dramatische 
oorlog in Oekraïne. 

OOK HOGERE PRIJS VOOR 
GEBRUIKTE PLATEN 

De stijgende kosten van aluminium zor-
gen ervoor dat de prijzen van offsetplaten 
moeten worden verhoogd. De dagprijs van 
ruw aluminium op London Metal Exchange 
(LME) nam toe van ruim € 1.800,- per ton in 
maart 2021, tot ruim € 3.100,- per ton begin 
april 2022. 
Overigens betekent de hoge prijs van ge-
bruikt aluminium dat u de prijstoeslagen op 
uw nieuwe offsetplaten kunt recupereren 
door de verkoop van uw gebruikte offset-
platen. 

DOORBEREKENEN KOSTENSTIJGINGEN HELPT 
CONTINUÏTEIT GARANDEREN
ONGEMAKKELIJKE REALITEIT VRAAGT OM 
PASSENDE OPLOSSINGEN 

Wereldwijd stijgen bijna alle grondstofprij-
zen, met een voor westerse begrippen 
ongekend hoge inflatie als gevolg. Onze 

branche wordt vanwege haar afhankelijkheid van 
diverse schaarse grondstoffen sterk geraakt en le-
vert daarmee een bijdrage aan de veelbesproken 
inflatie, die hopelijk van tijdelijke aard is. Als on-

hoger als een jaar geleden. Maar ook de prijzen van 
zilver, energie, verpakkingsmateriaal, chemicaliën 
en transport stijgen fors. Om die reden  bekijkt onze 
leverancier Agfa ieder kwartaal de kostenontwik-
keling en past de verkoopprijzen vervolgens mid-
dels een toeslag aan. 
 
CONTINUÏTEIT BLIJVEN BIEDEN 
Cock Kooiman: “Na papier vormen de platen voor 
veel drukkerijen vaak de grootste kostenpost. 
Daarom zitten we zo kort mogelijk op de bal. Stij-
gende kosten is natuurlijk een punt, maar we zijn 
meer dan ooit gefocust op beschikbaarheid.  
Over de prijzen informeren we onze klanten per 
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brief, en liefst ook in een persoonlijk gesprek, 
steeds zo goed en transparant mogelijk. 
 
Daarbij geldt dat Wifac die prijsstijgingen moet 
doorberekenen. Want als wij onze leveranciers-
verantwoordelijkheid op het gebied van service, 
kwaliteit, innovatie en voorraadbeheer willen blij-
ven continueren, dan zijn deze aanpassingen on-
vermijdelijk.” 
 
Hij geeft nog een ander voorbeeld van onvermij-
delijke aanpassingen: “Bij inkten en lakken zijn de 
stijgende olieprijzen helaas onontkoombaar. Maar 
bijvoorbeeld ook foto-initiatoren voor UV inkten en 
pigmenten zijn duurder. Dat betekent dat inktfabri-
kanten die kosten zullen moeten doorberekenen.” 
 
PASSENDE OPLOSSING ZOEKEN 
De pijnlijke realiteit is, volgens Kooiman, dat de op-
waartse trend in prijzen en schaarste in grondstof-
fen langer aanhoudt dan aanvankelijk verwacht: 

“Ik denk dat dit nog zeker het hele jaar zal aanhou-
den. Bedrijven kunnen er uiteraard van verzekerd 
zijn dat Wifac steeds samen met hen naar een pas-
sende oplossing zoekt. Daar hoort ook bij dat, wan-

neer de situatie in de wereld is gestabiliseerd en de 
prijzen weer dalen, we onze verkoopprijzen direct 
naar beneden bijstellen.”   
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Al sinds de oprichting in 1985 zou je Multi-
Post een hybride aanbieder van commu-
nicatie-oplossingen kunnen noemen. Het 

bedrijf levert producten en diensten voor digitale 
en fysieke post- en mail-activiteiten aan bedrijven, 
organisaties en overheden. Die kunnen er ook voor 
kiezen deze activiteiten door Multi-Post te laten 
verzorgen. Frank van Ballegooy: “Natuurlijk zien 
we de afgelopen jaren een sterke verschuiving op-
treden in de mediamix die onze klanten gebruiken. 
De volumes in print nemen af, terwijl de variëteit 
aan digitale kanalen juist toeneemt. Een steeds 
belangrijker deel van onze dienstverlening bestaat 

“De wereld van communicatie en documentverwerking verandert snel, en Multi-Post verandert mee”, 
stelt Frank van Ballegooy. Als verantwoordelijke voor ICT en businessdevelopment bij Multi-Post is 
hij uiterst tevreden over de implementatie van Enfocus PitStop Server en Enfocus Switch door Wifac: 
“Daarmee maken we een enorme efficiencyslag en kunnen we sneller en flexibeler inspelen op de 
ontwikkelingen.”

MULTI-POST VEREENVOUDIGT WORKFLOW-
AUTOMATISERING MET ENFOCUS SOFTWARE

op dit moment uit het verzorgen van geautoma-
tiseerde koppelingen tussen allerlei verschillende 
systemen en applicaties.”

AUTOMATISEREN MET PITSTOP SERVER EN SWITCH 
VAN ENFOCUS
Met de keuze voor Pitstop Server van Enfocus 
maakte Multi-Post een flinke eerste efficiency-
slag dankzij het volautomatisch controleren en 
corrigeren van binnenkomende PDF-bestanden. 
De introductie van Enfocus Switch stelt Multi-Post 
bovendien in staat uiterst flexibel in te spelen op 
klantspecifieke workflow-uitdagingen. 

Van Ballegooy is enthousiast: “Switch slaat de brug 
tussen de systemen van Multi-Post en die van 
onze klanten, en het knoopt alles aan elkaar.” 

‘MET EEN PAAR MUISKLIKKEN BOUW JE EEN 
WORKFLOW’
Een half jaar na de introductie van de Enfocus soft-
ware bij Multi-Post, ziet Van Ballegooy al duidelijke 
resultaten: “Het dashboard in Switch maakt perfect 
inzichtelijk wat er in de workflow gebeurt en voor-
al ook waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Inmiddels zijn de eerste uitbreidingen aan Switch 
toegevoegd: “Dankzij bijvoorbeeld de scripting-
module kunnen we zelf, waar nodig, via Java-
scripts nog functies bijsturen en optimaliseren.” 

www.multipost.com
www.enfocus.com
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SNAPSHOT KOENIG & BAUER  
RAPIDA 106 X

De Rapida 106 X beschikt over uitgebreide 
persautomatisering, zoals automatische 
plaatwissels (FAPC of, optioneel, SPC) en 
efficiënte reiniging van inktwerken, cilin-
ders en rubberdoek (CleanTronic). De ma-
chine kan zelfs worden uitgerust met het 
PlateTronic plate logistics systeem (PSS), 
waarmee de platen vanaf de plaatbelichter 
volledig automatisch richting de drukto-
rens worden getransporteerd.

SPECS
// Maximaal velformaat: 780 x 1.060 mm
// Maximale snelheid: 20.000 vel/uur (ook 

met keertrommel)
// Papierdikte: 0,02 mm tot 1,4 mm
// Configuraties: 2 tot meer dan 10 torens

P R E S S

Koenig & Bauer introduceerde in 2020 trots de nieuwe Rapida 106 X-pers. De machine geldt als de nieuwe 
standaard in het B1-formaat waar het gaat om snelheid, productiviteit en topprestaties. Ook Robbert Amse, 
sales director press & packaging bij Wifac, is onder de indruk van de pers. Hij legt uit hoe de Rapida 106 X 
zich onderscheidt en voor welke drukkerijen dat interessante voordelen kan opleveren.

KOENIG & BAUER RAPIDA 106 X VERHOOGT PRODUCTIVITEIT
PERSAUTOMATISERING MAAKT  
NIEUWE REKENMODELLEN MOGELIJK 

Het vellenpersen-portfolio van Koenig & 
Bauer bestrijkt een breed scala, maar het 
is met grote precisie samengesteld voor 

 specifieke toepassingen. Variërend van de groot-
formaat vellenoffsetpersen (Rapida 145 en 164) tot 
de het halfformaat (Rapida 75 en 76), neemt het 
B1-formaat een prominente plaats in. De persen 
in dit middenformaat - het omvangrijkste seg-
ment in de grafische industrie - bieden maatwerk 
voor  iedere markt en elk volume. Robbert Amse:  
“En met de introductie van de  Rapida 106 X legt 
Koenig & Bauer de lat opnieuw hoger.”

“Belangrijk is ook het verschil in automatiserings-
graad. Want die vertaalt zich in een hogere uptime. 
Neem bijvoorbeeld het plaatwisselen: de Rapida 
105 en 106 kunnen allebei worden uitgerust met 
FAPC, fully automatic plate change, zodat je in 
minder dan 3 minuten alle platen volautomatisch 
wisselt. De 106 X beschikt echter over SPC, simul-
taneous plate change, en dat maakt het mogelijk 
om gelijktijdig met het rubberdoekwassen ook de 
platen te wisselen – binnen één minuut.”

“De Rapida 106 X is ook op andere manieren 
vergaand geautomatiseerd, zoals bijvoorbeeld 
het onderhoud. De pers controleert en beheert 
zelf de smering van allerlei machineonderdelen. 
Deels worden er lagers ingezet met een long-life 
 smering, deels is de smering gecentraliseerd. Dat 
 bespaart tijd, omdat de mensen aan de pers geen 
uren aan onderhoud moeten besteden. En het 
voorkomt vooral ook reparaties en stilstand. Ook 
daarmee gaat de productiviteit van deze pers weer 
verder omhoog.”

Hoe bepaalt een drukkerij het beste zijn keuze 
voor welk model?
“Heb je een productiebedrijf dat in dagdienst voor-
namelijk full colour drukwerk produceert, dan is 
de Rapida 105 waarschijnlijk de perfecte machine. 
Zit je meer in het verpakkingssegment, met grote 
oplages en vaak vijf- of zeskleurenwerk met lak, 
dan is de hoog-geautomatiseerde Rapida 106 een 

goede keuze. En draait de drukkerij vijf, zes of 
 zeven dagen per week in drie ploegen, heb je veel 
orderwissels en een breed orderpakket, dan kom 
je  terecht in het segment van de nieuwe Rapida 
106 X.”

“Het komt feitelijk neer op een goed rekenmodel, 
waarbij je rekening houdt met de samenstelling 
van het orderpakket, met velindelingen en volu-
mes, kleurwissels en substraten. En kijk ook naar 
de mensen aan de pers: zij moeten over de kennis 
beschikken om als machineoperator het productie-
proces te bewaken op basis van data.”

“Wifac kan bedrijven uitstekend helpen die reken-
oefening te maken en hun orderpakket te analyse-
ren. We kunnen vervolgens goed adviseren welk 
machinetype bij het bedrijf past, en ook welke con-
figuratie de beste resultaten oplevert. Daarbij kun-
nen we zorgen voor aanvullende opleidingen voor 
de machine operators, zodat ze de mogelijkheden 
van de pers optimaal benutten. De keuze heeft dus 
uiteindelijk niet zoveel met de techniek te maken 
- dat zit echt wel goed – maar vooral met het eco-
nomische model.”

Hoe reageert de markt op de nieuwe  
Rapida 106 X?
“De respons is zeer goed. En uit de plaatsingen 
die we in de Benelux doen, blijkt ook duidelijk 
hoe veelzijdig de 106 X machine is. We installeer-

den bijvoorbeeld een achtkleurenpers met een 
 hybride laktoren en tussendroger in de laatste 
drukunit (RA106X-8+L) bij Grafische Groep  Matthys 
in Turnhout. Daar is een Vinfoil koudfolie-unit op 
geplaatst, zodat deze folie-specialist er allerlei 
speciale effecten mee kan produceren op een zeer 
breed scala aan drukwerk.”

“Bij Ducaju in Erpe-Mere zorgt de installatie van 
een zeskleuren RA106X-6+L met lak voor de no-
dige uitbreiding van de capaciteit bij de efficiënte 
productie van creatieve en kwalitatief hoogwaar-
dige (voedsel)verpakkingen van karton. En ook 
Senefelder Misset in Doetinchem, specialist in de 
productie van tijdschriften en catalogi, kiest voor 
de nieuwe 106 X. Zij zien dat het economisch aan-
trekkelijker kan zijn om, naast de reguliere vellen-
orders, de kleinere rotatie-oplages misschien ook 
wel op onze vellenpers te produceren.”  

PRIJZEN VOOR INDUSTRIEEL 
ONTWERP

Koenig & Bauer zorgde met de Rapida 106 
X voor een nieuwe standaard in produc-
tiviteit. De pers werd bovendien volledig 
opnieuw vormgegeven. Die nieuwe uit-
straling bleef niet onopgemerkt en lever-
de maar liefst twee prestigieuze design-
awards op. De jury van de Red Dot Award 
is onder de indruk van de heldere vormtaal 
en het sterke kleurgebruik en prijst de mo-
dulaire aanpak: “Grote aanraakschermen 
zorgen voor intuïtief bedieningsgemak.” 
Ook de juryleden van de IF Design Award 
vindt de Rapida 106 X “een voorbeeld van 
state-of-the-art hedendaags industrieel 
machineontwerp”.

www.koenig-bauer.com

Welke persen biedt Koenig & Bauer in het mid-
densegment?
“De Rapida 105 is al jaren toonaangevend in dit B1-
segment: een betrouwbare machine met een uit-
stekende prijs/prestatieverhouding. De pers, waar 
dit jaar tijdens Print China nog een nieuwe genera-
tie van is gepresenteerd, is gebouwd op hetzelfde 
platform als de Rapida 106. Beide persen beschik-
ken dan ook over een aantal gemeenschappelijk 
eigenschappen, zoals servo-aangedreven inleg, 
uitschakelbare drukwerken, universele grijperin-
stellingen en korte inktwerken. De Rapida 106, die 

in 2008 debuteerde, krijgt nu dus gezelschap van 
de 106 X.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze 
machines onderling?
“Waar de Rapida 105 een topsnelheid heeft van 
16.000 vellen per uur, kan de 106 een productie 
van 18.000 vellen per uur aan. En de nieuwe 106 X 
haalt zelfs 20.000 vellen per uur – dat is een record 
in dit segment. Dat betekent dat je met deze ma-
chine liefst 10 procent productiever bent, alleen al 
vanwege de snelheid.”
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Uit eigen veldonderzoek van MBO blijkt dat 
het potentieel van zijn hoogvolume vouw-
machines maar zelden optimaal wordt 

benut. De reden: als de machine op topsnelheid 
produceert, is het werk fysiek al gauw eigenlijk 
te zwaar voor de mensen aan de machine. Dat is 
niet verwonderlijk want er kan, afhankelijk van het 
  papiergewicht en de vouwwijze, tijdens een ploe-
gendienst tot wel 8 ton aan papier uit een vouw-
machine komen - en al die vouwvellen moeten 
met de hand op pallets worden gestapeld. 

PRODUCTIVITEIT VERHOGEN
Door die fysiek zware werklast voor de bediener 
nu weg te nemen met behulp van robotisering, 
slaagt MBO er in de productiviteit in de binderij 
aanzienlijk te verhogen: de afwerkapparatuur kan 
op maximale capaciteit draaien, terwijl de mede-
werkers hun aandacht kunnen richten op de pro-
ductkwaliteit en de verdere verbetering van order-
voortgang.

MBO presenteerde de CoBo-Stack robotarm twee 
jaar geleden. Het is een zogenoemde ‘collaboratie-
ve robot’ - afgekort tot ‘cobot’. Zo’n cobot is speci-
aal ontwikkeld om samen met mensen in dezelfde 
werkomgeving te functioneren: als de operator de 
CoBo-Stack aanraakt, stopt deze onmiddellijk zon-
der de bediener te verwonden. Om die reden hoeft 
de cobot ook niet in een beschermende kooi op de 
werkvloer te worden geïnstalleerd. Dat bespaart 
niet alleen veel ruimte, maar maakt het ook mo-
gelijk de CoBo-Stack eenvoudig te verplaatsen en 

De term ‘Industrie 4.0’ wordt, ook in de grafische sector, vaak gebruikt voor 
het slim automatiseren van productieprocessen. Meestal gebeurt dat met 
allerlei verwijzingen naar vrij ongrijpbare zaken als de cloud, het internet en 

software. Maar het kan ook anders: met de CoBo-Stack robotarm van vouwmachine fabrikant MBO, in 
Nederland  vertegenwoordigd door Wifac, worden de voordelen van automatiseren op de werkvloer 
direct zichtbaar en meetbaar. 

COBO-STACK CALCULATOR

In Nederland plaatste Wifac al exemplaren van de MBO CoBo-Stack bij Veldhuis  Media, 
Damen Drukkers en Tuijtel. Wereldwijd telt de machine inmiddels ruim 60 installaties. 
Wilt u weten hoe snel u de investering in een CoBo-Stack in 
uw bedrijf kunt terugverdienen? Op basis van onder andere het 
aantal ploegendiensten en de samenstelling van het product-
portfolio in de afwerking rekent MBO het u graag direct even 
voor. Ga voor de ‘CoBo-Stack Calculator’ naar www.mbo-pps.
com/products/robotics/cobo_stack/ of scan de QR-code.

AUTOMATISEREN OP DE WERKVLOER VERDIENT ZICH SNEL TERUG
MBO COBO-STACK ROBOTARM 
NEEMT ZWAAR WERK UIT HANDEN

dus op meerdere plekken in te zetten. Dat kan ach-
ter verschillende machines: vouwmachines (ook 
van andere merken dan MBO), maar ook hecht- 
en bindstraten. Het wisselen van de ene naar de 
 andere machine neemt slechts zo’n vijf minuten in 
beslag. 

EFFICIËNT EN FLEXIBEL INZETBAAR
De CoBo-Stack neemt veel werk uit handen.  Stapels 
katernen worden vanaf de machine-uitvoer op 
de tafel van de CoBo-Stack getransporteerd. De 
robot arm pakt de stapels op en plaatst deze op 
pallets. Er kan aan beide zijden van de machine een 
pallet worden geplaatst, waardoor een ononder-
broken productie mogelijk is. Terwijl de ene pallet 
wordt gevuld, kan de operator de volle pallet aan 
de  andere kant verplaatsen en een volgende lege 
pallet voorbereiden.

SLIMME STAPELPATRONEN
Op basis van de afmetingen van het gevouwen pro-
duct (dat kunnen ongebonden katernen zijn, maar 

ook geniete of gelijmde katernen), de hoogte van 
de stapels en het formaat van de pallet, kiest de 
CoBo-Stack het optimale stapelpatroon. Inmiddels 
is al een groot aantal pallet-patronen beschikbaar, 
maar indien gewenst kan er voor een bijzonder 
formaat drukwerk of een afwijkend palletformaat 
snel een nieuw patroon worden toegevoegd. Dit 
jaar werd het bijvoorbeeld ook mogelijk om twaalf 
stapels met 16 pagina-katernen op A4-formaat in 
een enkele laag te stapelen op een EUR-pallet (120 
x 80 cm). In combinatie met een maximale stapel-
hoogte van 1,4 meter kan de CoBo-Stack dan een 
enorme hoeveelheid papier kwijt op een pallet: tot 
wel 30 procent meer dan andere systemen in de 
markt.

TERUGVERDIENEN
De inzet van de MBO CoBo-Stack stapel-robot 
zorgt er in de praktijk voor dat er aanzienlijk meer 
volume van de machines komt. Zelfs bij oudere 
vouwmachines is een verbetering van de presta-
ties met meer dan 50 procent mogelijk. Tegelijker-
tijd verlaagt de CoBo-Stack de fysieke werkdruk en 
dat voorkomt gezondheidsklachten bij de binderij-
medewerkers – op een plek in het bedrijf waar het 
toch al steeds moeilijker is nieuwe (vak)mensen te 
vinden. Kortom: deze investering laat zich op de 
werkvloer in snel tempo terugverdienen. 

www.mbo-pps.com

SPECS

// Voorzien van verwisselbare grijpers
// Hoogte katernen: 210 – 340 mm
// Breedte katernen: 95 – 160 mm (grijper S)
   155 – 235 mm (grijper M)
   180 – 260 mm (grijper L)
// Aantal stapels/uur: max. 300 van max. 6 kg,
  hoogte 60 – 150 mm
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Hoe staat de sector er voor, nu we de corona-crisis achter ons lijken te laten maar tegelijkertijd 
met de gevolgen van de crisis in Oost-Europa worden geconfronteerd? Welk perspectief biedt de 
toekomst en waar liggen de kansen? We spraken over deze vragen met Dick Naafs, voorzitter van 
de Nederlandse brancheorganisatie KVGO, en Denis Geers, voorzitter van sectorfederatie Febel-
gra in België. Beiden zijn ervan overtuigd dat er goede mogelijkheden zijn – maar die vergen wel 
aanpassing en verandering. “We bevinden ons op een tussenstation,” meent Geers.

IN GESPREK MET BRANCHEORGANISATIES KVGO EN FEBELGRA  
SECTOR IN TRANSITIE Corona heeft, qua digitalisering in communi-

catie, in een jaar gedaan wat anders in zes 
jaar zou zijn gebeurd”, stelt Geers. “De afge-

lopen jaren zagen we natuurlijk al wel bepaalde 
soorten drukwerk teruglopen, en die zijn nu in 
verhoogd tempo verdwenen. Tegelijkertijd zie ik 
toch ook een terugkeer van drukwerk, zoals bij-
voorbeeld jaarverslagen. In reactie op de corona- 
periode is er ook een herwaardering voor juist de 
tastbare vormen van communicatie.” 

‘ALLES STAAT OF VALT MET VERTROUWEN’
Ook Naafs constateert dat er al langer sprake 

is van een structurele krimp in de grafische sec-
tor: “De omzet neemt af met zo’n 3,5 tot 4 procent 
per jaar. Die krimp werd tijdens de pandemie nog 
 verhevigd natuurlijk, hoewel we daar in 2021 wel 
weer van herstelden. En als de economie zich op 
termijn weer herstelt, zal de vraag ook verder aan-
trekken. Toch blijft het een feit dat er voortdurend 
drukwerk verdwijnt, met name in het handels- en 
reclamedrukwerk en de formulieren. Daar zullen 
grafische ondernemers hun strategie op moeten 
aanpassen.”

Zowel in België als in Nederland zag de grafische 
sector het werk eind 2021 en begin 2022 toene-
men. Maar het herstel kreeg direct alweer met 

nieuwe uitdagingen te maken: papierschaarste, 
stijgende prijzen voor materialen, hoge energie-
kosten en oorlog in Oekraïne. Geers: “Dat alles bij 
elkaar vormt misschien wel een grotere proble-
matiek dan we de afgelopen twee jaar hebben 
gezien.” Naafs: “Alles staat of valt met vertrou-
wen. Maar op dit moment overheerst helaas nog 
onzekerheid.”

PRIJSVERHOGINGEN CORRECT DOORBEREKENEN
Er lijkt door ondernemers verschillend te worden 
gereageerd op de huidige marktomstandig heden. 
Geers ziet dat drukkerijen in België al wel ‘correcte 

prijsverhogingen’ doorvoeren: “De situatie treft 
iedereen en kent weinig uitzonderingen. Er is soli-
dariteit in de markt en weinig onderlinge vijandig-
heid. Het is ook niet verstandig om nu met onrealis-
tische prijzen te werken: je moet je bedrijf immers 
op een verantwoorde manier leiden.” Naafs is het 
met die laatste stelling eens, maar merkt op dat de 
concurrentie in Nederland nog altijd groot is: “We 
zien aan de cijfers over 2021 dat de verkoop prijzen 
in de sector daalden. De hogere kosten werden dus 
nog onvoldoende doorberekend en er werden nog 
steeds hoge kortingen gegeven. En dat terwijl de 
papierprijzen vorig jaar met meer dan 23 procent 
zijn gestegen. Gelukkig weten we dat de prijsver-
hogingen inmiddels echt wel doorgevoerd wor-
den.”

STEVIG FUNDAMENT
Beide branchevertegenwoordigers zijn van 
mening dat de sector over een stevig fundament 
beschikt. Naafs: “Bedrijven die de moeilijke peri-
ode van 2010-2020 hebben overleefd, die blijven 
ook nu echt wel overeind. Het kaf heeft zich van 
het koren gescheiden. Uit zeer recent kwalitaitef 
onderzoek is bovendien gebleken dat 45 procent 
van de huidige grafische ondernemers hun werk-
zaamheden spreiden en niet meer afhankelijk zijn 
drukwerk alleen. Dat maakt ze sterker en minder 

“

Denis Geers, Febelgra

Dick Naafs, KVGO
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kwetsbaar.” Volgens hem is er bovendien een cor-
rectie van de markt op komst: “De komende tien 
jaar gaan veel van die ondernemers vanwege hun 
pensionering afscheid nemen van de branche en 
hun bedrijf verkopen. Hun omzet zal dankzij die 
sanering opgaan in het geheel, waardoor er min-
der spelers met meer omzet zullen overblijven. Dat 
is een gezondere situatie voor iedereen.”

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN
In België verwacht Geers een verdergaande con-
solidatie, zoals die in Nederland al veel eerder 
plaatsvond. “Die trend zal zich de komende jaren 
nog versnellen. En de grotere bedrijven die daar-
door ontstaan oriënteren zich ook opnieuw op 
hun kansen en toekomstmogelijkheden.” Die lig-
gen onder andere in investeringen in apparatuur 
die voor kleine oplages geschikt is, denkt Geers: 
“Je moet kunnen inspelen op de trends. Dat vereist 
snelheid en flexibiliteit.” Ook zal de focus worden 
verlegd naar groeimarkten, zoals die van verpak-
kingen: “Terwijl andere soorten drukwerk verdwij-
nen, zullen verpakkingen over twintig jaar zeker 
nog bestaan.”

Naafs sluit zich bij Geers aan, en voegt toe: “Je 
hoeft geen groot bedrijf te zijn of tot een groep 
te behoren om succesvol te kunnen zijn. Ook de 
keuze voor een interessante niche, of een klein-
schalige of lokale markt kan zeer lucratief zijn. 
Wees innovatief en zoek ‘blue oceans’ - daar liggen 
de  kansen.” Net als Geers ziet Naafs dat ook inter-
nationalisering kansen biedt: “Nederland is, net als 
België, een te kleine markt voor buitenlandse spe-
lers, maar andersom biedt het buitenland natuur-
lijk enorm veel mogelijkheden voor onze onderne-
mers. Dat zien we ook in de cijfers: áls er al ergens 
groei in de grafische omzet zit, dan komt dat door 
de export.” Geers: “Export is zeer belangrijk voor 
ons. En dat zal in de nabije toekomst nog groeien.”

BLIK OP DE TOEKOMST
Ondanks het ‘tussenstation’ waar de sector zich 
volgens Geers nu bevindt, zijn er goede toekomst-
perspectieven. “Het is zeker niet alleen maar kom-
mer en kwel”, zegt ook Naafs. “Ik voorzie over drie 
tot zeven jaar ook hele goede ontwikkelingen. 
De branche komt hier sterker en gezonder uit. Ik 
zie dat echt positief in.” Zowel KVGO als  Febelgra 

 willen bovendien door middel van campagnes 
zorgen voor de promotie van drukwerk en een 
beter imago van de branche. Geers: “De instroom 
van jeugd in de sector op nummer 1 van ons pri-
oriteitenlijstje. We gaan vanaf de zomer met een 
publiekscampagne de sector positief belichten 
en het stof eraf blazen. Op die manier willen we 
j ongeren ook weer interesseren voor een vakop-
leiding. Dat is toch van essentieel belang voor de 
toekomst van ons vak.” 
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De state-of-the-art Epple inkten voor commercieel vellen- en 
verpakkingsdrukwerk zijn sinds begin dit jaar toegevoegd aan 
het portfolio van Wifac. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook de 
BoFood Direct Food Contact (DFC) en low-migration inkten nu 
onderdeel zijn van het complete pakket.

SNAPSHOT: EPPLE

Het fundament voor Epple werd in 1870 
gelegd, toen Theodor Klotzsch een inktfa-
briek begon in Radebeul. In 1875 werden 
er, naast zwarte inkt, ook kleureninkten 
aan het portfolio toegevoegd. Het bedrijf 
bouwt dan al een goede naam op met ink-
ten van hoge kwaliteit en onderscheidt zich 
van de concurrentie door sterk in te zetten 
op de ontwikkeling van speciale recepten. 
Algemeen directeur Carl Epple bouwt het 
bedrijf na de Tweede Wereldoorlog weer 
op in Augsburg. Onder de naam Epple ver-
overt de inktmaker daarna al snel de Euro-
pese markt en later, in de jaren 1990, ook 
de rest van de wereld. Het hoofdkwartier 
van Epple bevindt zich in Neusäß (nabij 
Augsburg).

PIONIER IN VOEDSELVEILIGE INKTEN
EPPLE PAST PERFECT IN 
WIFAC-PORTFOLIO

De portfolio-uitbreiding met Epple heeft ook 
geleid tot een verdere versterking van het 
Wifac-verkoop- en applicatieteam. Marc van 

der Heiden, in dienst gekomen als salesmanager 
pre-press & supplies en Mario Vandeweyer, senior 
application manager Benelux, zijn sinds jaar en 
dag een bekend gezicht in de grafische (Benelux) 
markt. Ze brengen jarenlange vak- en marktkennis 
en ruime ervaring met Epple-inkten met zich mee.

BREED INZETBARE INKTEN
De drukinktenmarkt is in de Benelux volop in 
 beweging, stelt Van der Heiden. Het partnerschap 
van Wifac met Epple is nu een goede ontwikke-
ling voor beide partijen, meent hij: “De inkten 
van Epple vormen een perfecte aanvulling op het 
Wifac- pakket. Ze worden al heel breed toegepast 
op allerlei machines, van kleinformaat tot grote 
achtkleurenpersen, voor vellendrukwerk en in 
de verpakkingsmarkt. En Wifac heeft natuurlijk 
een prachtige installed base met Koenig & Bauer   
persen in beide markten. Dat schept mooie 
 kansen!”

DIRECT FOOD CONTACT
Mario Vandeweyer wijst bovendien op de speci-
ale inkten die Epple ook ontwikkelt, bijvoorbeeld 

de LightStar UV LE/LED inkten. En Epple is met zijn 
Bofood-inktserie eigenlijk de grondlegger van 
‘low-migration’ inkten, die geschikt zijn voor de 
buitenkant van voedselverpakkingen.” Met de in-
troductie in 2021 van de BoFood DFC-serie zijn daar 
nog ‘direct food contact’-inkten aan toegevoegd, 
die veilig gebruikt kunnen worden voor de bedruk-
king van de binnenzijde van deze voedselverpak-
kingen. “In feite zijn deze DFC-inkten een door-
ontwikkeling van de BoFood Organic-inkten, die 
al in aanraking met voedsel mogen komen. Ook 
alle grondstoffen die nu in de BoFood DFC-serie 
 worden gebruikt, voldoen aan de strengste eisen 
op dit gebied. Tegelijkertijd haal je met deze inkten 
ook de hoogste eisen in drukkwaliteit.”

EXTRA SERVICE
De inkten van Epple staan goed bekend in de 
markt, weet Van der Heiden. “We merken dat 
 Epple-gebruikers trouwe klanten zijn - ze blijven  
ons opzoeken en nieuwe bestellingen doen. 
Daarnaast tonen ook Koenig & Bauer-klanten al 
 duidelijk interesse in een eventuele omschake-
ling.” Die interesse zal alleen nog maar sterker 
worden nu Wifac ook zelf inkten mengt: “Dat gaan 
we ook met Epple-inkten doen. Wifac gaat zelfs 
zijn inktmeng-faciliteiten op de magazijn- en pro-

ductielocatie in Mijdrecht  uitbreiden met een Low 
Migration inktmeng station om ook in die markt 
extra service te kunnen l everen aan de klanten.”

Van der Heiden en Vandeweyer hebben vertrou-
wen in de krachtenbundeling: “De groei zit er goed 
in. Wifac is in staat om de positie in de Benelux 
markt uit te breiden.”  

www.wifac.nl/inkten
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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.”

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.” 

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

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
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verandert de vraag in de markt: we zien de op-
lages dalen, terwijl de variatie verder toeneemt. 
Om op al die ontwikkelingen in te kunnen spelen, 
wordt er ook geïnvesteerd in nieuwe machines die 
dat mogelijk moeten maken. Juist daarom staat de 
inkjettechnologie ook volop in de belangstelling. 
En met de Tau RCS-technologie hebben we sterke 
troeven in handen.”

Sinds Durst de Tau RSCi-serie van zijn UV-inkjet labelpersen introduceerde, is voor labelproducenten niet 
langer de kwestie óf ze inkjet in huis zullen halen, maar eigenlijk alleen nog: wanneer. Robbert Amse, 
sales director press & packaging bij Wifac, is ervan overtuigd dat ook in de Benelux de verdere doorbraak 
 aanstaande is: “Alle toonaangevende etikettendrukkerijen zijn zeer  geïnteresseerd.”

DURST TAU RSC INKJET-PLATFORM VOOR DE 
LABELINDUSTRIE
WANNEER HAALT U UW INKJETPERS IN HUIS?

Met de aankondiging van de Tau 330 RSC 
labelpers tijdens LabelExpo 2017 in Brus-
sel maakte Durst direct al veel indruk, 

vertelt Amse: “Dat had alles te maken met de 
unieke combinatie van kwaliteit en snelheid. Het 
platform is uitgerust met Samba-inkjetkoppen 
van Fujifilm en levert daarmee een resolutie van 
1.200 x 1.200 dpi en een topsnelheid van 80 meter 
per minuut in full colour.” In 2019, opnieuw tijdens 

EXTRA OPTIES VERBREDEN DE MOGELIJKHEDEN
De Tau RSCi persen zorgen voor een verdere ver-
breding van de mogelijkheden. De machine kan 
optioneel worden uitgebreid tot een 8-kleuren 
versie. Aan de full colour-set worden dan nog drie 
additionele kleuren toegevoegd (oranje, groen en 
violet) zodat het kleurbereik zo’n 95 procent van 
alle PMS-kleuren beslaat. De achtste unit is be-
stemd voor witte inkt, zodat ook op transparante 
of gekleurde substraten kan worden gedrukt. 

Ook de introductie van nieuwe low-migration UV-
inkten voor het RSC-platform biedt interessante 
voordelen, legt Amse uit: “UV-inkjet leent zich uit-
stekend voor heel veel verschillende materialen en 
toepassingen, omdat de bedrukking zeer schuur-
vast en krasbestendig is. Maar voor de voedings-
middelenmarkt gelden nog aanvullende eisen.   
Op flexo-persen werkt daarom bijna iedereen met 
low-migration inkten om de labels zo te laten vol-
doen aan de strenge normen voor farmaceutische 
en voedselverpakkingen. Durst maakt dat nu ook 
in UV-inkjet mogelijk, met een combinatie van low-
migration inkten en een speciale unit voor stikstof-
droging. En dit alles met de daarbij behorende cer-
tificering.”

Eerder dit jaar voegde Durst opnieuw extra opties 
toe. Met de Tau RSCi-persen zijn nu ook configu-
raties mogelijk met flexostations, naar wens voor 
en/of juist na de inkjet-unit te plaatsen. Dat geeft 
labelproducenten nog meer flexibiliteit: de flexo-
unit kan bijvoorbeeld worden ingezet om een pri-
mer aan te brengen op het substraat, maar ook om 
wit met een hoge opaciteit te drukken voor - of 
juist na - de digitale bedrukking in kleur. 

SPECS DURST TAU RSC/RSCI

// Printbreedtes 330 mm, 420 mm of  
510 mm

// Vier kleuren of zeven kleuren plus  
wit-optie op volle snelheid

// Nieuwe low-migration UV-inkten
// Snelheid maximaal 100 m/min. 
// Baanbrekende RSC-technologie 

 (Resolution, Speed, Colour)
// Resolutie 1.200 x 1.200 dpi
// Optionele extra’s: flexostations

CONSTANTE KLEURKWALI-
TEIT MET CGS-ORIS PRESS 
 MATCHER

De uitbreiding richting inkjetechnologie 
binnen uw bedrijf mag uiteraard geen ge-
volgen hebben voor de standaardisatie in 
kleurkwaliteit van uw drukwerk. Met de 
CGS-ORIS Press  Matcher software heeft 
Wifac een uitstekende oplossing in huis die 
het kleurbeheer over verschillende persen, 
print- en druksystemen en technieken be-
waakt en voorspelbaar maakt.

CGS-ORIS Press Matcher laat zich eenvou-
dig integreren in bestaande workflows 
en werkt met alle industriestandaarden 
zoals ISO en FOGRA. De software maakt, 
rekening houdend met het te bedrukken 
substraat, optimaal gebruik van het kleur-
bereik van de pers of printer - en bespaart 
daarbij, waar mogelijk, op inktverbruik.

Press Matcher zorgt ervoor dat het drukre-
sultaat altijd gelijk is: op verschillende ma-
chines en bij elke druktechniek, maar ook 
op meerdere productielocaties en op ver-
schillende momenten.

 LabelExpo, deed Durst er nog een schepje bovenop 
met de introductie van de RSCi-serie: “Met print-
breedtes van 330 mm, 420 mm of 510 mm en een 
topsnelheid van 100 meter per minuut zijn dit echt 
volwaardige productiemachines voor de labelin-
dustrie, ook geschikt voor (middel)grote volumes.”

VERANDERENDE MARKT
Inmiddels staan wereldwijd ruim 250 Durst RCS-

machines geïnstalleerd, waaronder ook twee in 
België. Robbert Amse verwacht dat Wifac, als 
exclusief distributeur van Durst in de Benelux, op 
afzienbare termijn nog een aantal exemplaren 
aan het totaal zal toevoegen: “De labelindustrie is 
volop in beweging. We zien overal consolidatie en 
samenvoegingen van bedrijven en iedereen is op 
zoek naar optimalisatie van de productiecapaciteit 
en de concentratie van specialismen. Tegelijkertijd 

INKT BESPAREN EN KOSTEN VERLAGEN

Een nieuwe inktbesparingsmodus stelt gebruikers van het Tau RSC-platform in staat om de inkt-
kosten op een CMYK-inkjetpers met gemiddeld 12% te verlagen. Dankzij deze kostenbesparing 
kunnen meer drukopdrachten worden overgeheveld van flexo naar digitale productie. De intel-
ligente software omvat bovendien een nieuwe automatische onderhoudsfunctie om stilstand 
 tegen te gaan en de onderhoudskosten te verlagen. Dankzij deze nieuwe functie neemt de uptime 
toe, wordt een betere en stabiele printkwaliteit bereikt en wordt minder inkt verspild omdat er 
bijna geen spoelcycli meer nodig zijn. 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
Wifac is er trots op de Tau RSC-machines van Durst 
exclusief in de Benelux te vertegenwoordigen. 
“Durst is een fabrikant met enorm veel kennis van 
industriële inkjet over de volle breedte van het 
spectrum. Al die expertise wordt ook in de label-
markt toegepast - van inkt tot machines en alle 
software er omheen. Dat past goed bij het brede 
portfolio en de knowhow bij Wifac. Bovendien 
zijn onze mensen door Durst getraind en gecerti-
ficeerd, dus onze klanten kunnen 24 uur per dag, 
7 dagen per week op professionele ondersteuning 
rekenen.” 

www.durst-group.com
www.cgs-oris.com/de/produkte/oris-
press-matcher-web
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Tuijtel noemt zich als drukkerij graag specialist 
in excellent drukwerk. Het portfolio is breed 
en veelzijdig; geniete, genaaide en garenloze 

producties, zoals brochures, boeken en magazines, 
vormen een belangrijk onderdeel van het order-
pakket. Het complete productieproces, van druk-
ken tot en met binden, vindt in eigen huis plaats. 
Van de 55 productiemedewerkers werken er dan 
ook zo’n 15 op de afdeling postpress. Daar draaien 
onder andere twee hoogvolume vouwmachines, 
vertelt Albert Tuijtel: “Daarmee lopen we regel-
matig tegen de grenzen aan van wat de medewer-
kers fysiek aankunnen. Het op pallets stapelen van 
de katernen die van de vouwmachines komen, is 
behoorlijk zwaar werk. Daardoor is het niet altijd 
goed mogelijk op volle snelheid te produceren.”

Ook voor een grafisch bedrijf als Tuijtel, met ruim 120 jaar ervaring, valt het in de huidige tijd natuurlijk niet 
mee om ver vooruit te kijken. Van één ding is directeur Albert Tuijtel wel overtuigd: automatisering heeft 
de toekomst. Wifac installeerde een MBO CoBo-Stack stapelrobot bij de kwaliteitsdrukkerij in Hardinxveld-
Giessendam.

TUIJTEL AUTOMATISEERT MET 
MBO COBO-STACK STAPEL-ROBOT

OVERTUIGD DOOR POSITIEVE ERVARINGEN 
Al enkele jaren geleden hoorde Albert Tuijtel over 
de MBO CoBo-Stack stapelrobot die het arbeids-
intensieve, met de hand stapelen van gevouwen 
katernen kan overnemen. Toch was Tuijtel terug-
houdend: “Ik ben een degelijke en voorzichtige 
ondernemer. Zo’n ‘robotachtig ding’ zag ik niet on-
middellijk bij ons bedrijf passen. En er was ook nog 
veel onduidelijk. Wij hebben bijvoorbeeld vouw-
machines van een ander merk, dus zou dit MBO-
apparaat daar wel achter passen?” 
Toch raakt hij overtuigd van de mogelijkheden na 
enthousiaste verhalen en goede ervaringen met 
de robot in het Europese netwerk van zelfstandige 
drukkerijen waar Tuijtel onderdeel van is. Een ge-
slaagde proefopstelling door Wifac, in Nederland 
de exclusieve vertegenwoordiger van MBO, om de 
CoBo-Stack te testen, trekt hem over de streep.

‘AUTOMATISERING HEEFT DE TOEKOMST’
De MBO CoBo-Stack pallettiseert ongebonden 
stapels gevouwen katernen na de uitleg van de 
vouwmachine – om het even van welk merk. De 
vouwmachine operator kan zich daardoor focus-
sen op de vouwkwaliteit en consistentie én op de 
maximale mogelijke output van de vouwmachine. 

De MBO CoBo-Stack beschikt over een bibliotheek 
aan palletformaten en stapelschema’s. Zo neemt 
de robot met zijn grijparm snel en eenvoudig het 
stapelwerk achter de vouwmachine over. Al na en-
kele weken ziet Tuijtel nu goede resultaten: “We 
zetten de CoBo-Stack in ter ondersteuning van 
onze vakmensen; de stapelrobot verlicht hun werk 
aanzienlijk. Bovendien halen we meer output en 
meer goede vellen in kortere tijd.” Tegelijkertijd 
vraagt deze manier van werken om aanpassing 
van bestaande routines: “Het is voor onze mensen 
nieuw om bij een volop draaiende vouwmachine 
weg te kunnen lopen en bijvoorbeeld een volgen-
de order alvast voor te bereiden, terwijl het werk 
gewoon doorgaat. Aan zo’n nieuwe werkwijze 
moet iedereen wel even wennen.”

De praktijkervaring die Tuijtel nu opdoet, met 
goede begeleiding door Wifac, komt ook zeker van 
pas bij mogelijke volgende stappen: “Zoals bij alles 
blijven er altijd nog meer wensen, maar per saldo 
is het resultaat echt positief.”

Hij is er dan ook van overtuigd: “Automatisering 
heeft de toekomst, ook al omdat er steeds min-
der mensen in onze industrie beschikbaar zullen 
zijn. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn.” 
Jaco Wandel sluit zich daar namens Wifac bij aan: 
“Robotisering in onze industrie is een logische 
stap. Operators krijgen hierdoor meer tijd om bij-
voorbeeld de output van de machine te verbeteren 
of de volgende job voor te bereiden. Hun vakman-
schap zal dus beter renderen.” 

www.tuijtel.com
www.mbo-pps.com

ALBERT TUIJTEL:
“ We zetten de CoBo-Stack in ter ondersteuning van 

onze vakmensen; de stapel-robot verlicht hun werk 
aanzienlijk. Bovendien halen we meer output en meer 
goede vellen in kortere tijd.”

JACO WANDEL (WIFAC):
“ Robotisering in onze industrie is een logische stap.”

De MBO CoBo-Stack 
eens in actie zien? 
Bekijk dan hier de 

video.
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Cock Kooiman, bij Wifac als directielid ver-
antwoordelijk voor o.a. Supplies, legt uit dat 
er vorig jaar snel werd geschakeld: “Na de 

 sluiting van Van Son door het Japanse moeder-
bedrijf besloten we zelf de continuïteit van de 
mengservice te garanderen. We hebben de appa-
ratuur en materialen van Van Son overgenomen,  
zodat we de levering van deze inkten ook de 
komende tijd gewoon  kunnen voort zetten. De 
klant mag geen verschil merken, al mengen we de 
inkten nu zelf in Mijdrecht.”

KENNIS EN EXPERTISE BORGEN
Inkt mengen is bij uitstek een specialisme en 

Mengkleuren zijn, zeker in de verpakkingsmarkt, van essentieel 
belang. Om klanten ook op dit gebied zekerheid te kunnen bieden, 

heeft Wifac sinds eind vorig jaar het mengen van inkten in eigen 
hand genomen. Ook de Low Migration-inkten van Epple worden 

hier, op een separate afdeling, door Wifac zelf gemengd.

WATERLOZE INKTEN

Wifac beschikt ook in Emmerich, net over 
de Duitse grens, over inktfaciliteiten. Van 
daaruit worden wereldwijd de speciale 
waterloze inkten voor de Koenig & Bauer  
Cortina rotatiepersen gedistribueerd. 
 Kooiman: “Wifac is verantwoordelijk voor 
de bevoorrading van deze drukkerijen. 
We beschikken vanuit Emmerich over 
een  eigen logistieke operatie om dat zo 
 efficiënt mogelijk te organiseren. Ook dat 
behoort tot het dienstenpakket dat Wifac 
biedt.”

WIFAC MENGT OOK LOW MIGRATION INKTEN IN EIGEN HUIS
KLEUR MENGEN IS EEN ESSENTIËLE SERVICE

Wifac heeft er alles aan gedaan om de benodigde 
kennis en expertise te borgen. “Zo hebben we met 
de komst van Gerard van Buren ruim dertig jaar 
ervaring en vakmanschap aan ons team kunnen 
toevoegen. Hij was bij Van Son al verantwoordelijk 
voor het mengen van onze inkten en kent daarom 
ook de recepten van onze klanten goed.” 

Minstens zo belangrijk voor de continuïteit van de 
mengservice zijn de data, legt Kooiman uit: “We 
beschikken ook over de volledige inkt-database 
van Van Son, zodat we de originele inktformules  
kennen. Bovendien kunnen we ook zelf uitstekend 
kleuren inmeten. Als distributeur van X-Rite 
hebben we immers alle hoogwaardige apparatuur, 
software en kennis op dat gebied in huis.”

LOW MIGRATION INKTEN
De toevoeging van Epple-inkten aan het Wifac-
portfolio (zie het artikel op pagina 24-25 in 

dit magazine) zorgt voor een verdere impuls. 
“Daarmee beschikken we nu ook over Low 
Migration inkten voor de verpakkingsindustrie. In 
die markt komt het gebruik van mengkleuren vaak 
voor en daarom zetten we een aparte afdeling 
op met een eigen mengstation voor deze inkten. 
Tegelijkertijd kunnen we voor grote mengvolumes 
ook gebruikmaken van de capaciteit op dit gebied 
bij Epple in Duitsland.” Mogelijk volgt op termijn 
ook voor UV-LED inkten een eigen mengservice, 
kijkt Kooiman vooruit. “Dat hangt mede af van de 
marktontwikkeling en de groei in het volume van 
die specifieke inkten. 

BINNEN 24 UUR LEVEREN
Kooiman is ervan overtuigd dat de eigen meng-
service van Wifac een waardevolle aanvulling 
vormt op de complete dienstverlening. “Doordat 
de productie van de mengkleuren nu op onze 
eigen locatie en door eigen mensen plaatsvindt, 

hebben we het proces optimaal onder controle. 
Bovendien bevindt de inktmengerij zich dicht bij 
onze servicemedewerkers en onze logistiek, zodat 
we alles langs korte lijnen kunnen afstemmen 
en organiseren. Dat stelt ons in staat om snel 
en flexibel te  reageren op speciale wensen - en 
zonodig binnen 24 uur te leveren.” 

www.wifac.nl/inkten
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Enveloprint installeerde begin 2020 een nieuwe Rapida 106 van Koenig & Bauer met acht torens, een 
keertrommel, lak en droging. De pers markeerde ook direct het moment waarop Drukkerij Tesink uit 
Zutphen verhuisde naar de locatie Dinxperlo. Er volgde een uitdagende tijd - en niet alleen vanwege de 
corona-pandemie. “Gelukkig hebben we steeds ook op de ondersteuning van Wifac kunnen rekenen”, 
kijkt directeur Ed van Craaikamp terug. Nu de markt weer aantrekt, staat Enveloprint klaar om kansen te 
grijpen.

KRIMPENDE MARKT VEREIST FOCUS OP VERKOOP 
EN EFFICIËNTE PRODUCTIE
ENVELOPRINT MAAKT SPRONG VOORWAARTS 
MET KOENIG & BAUER RAPIDA 106

www.enveloprint.nl
www.koenig-bauer.com

Het samengaan van Drukkerij Tesink en 
 Enveloprint vormde een uitgelezen moment 
om het machinepark eens goed te analyse-

ren, vertellen Van Craaikamp en zijn rechterhand 
Jan-Mark Nijveld. “In Zutphen draaiden we deels 
op 32/46 en op 70/100. Onze 70/100-pers met tien 
torens drukte daar officieel tot 15.000 vel per uur, 
in de praktijk kwam het neer op 12.000 tot 13.000 
vel. De steltijden? Vijf minuten per toren. Dat be-
tekende dat elke jobwissel circa 50 minuten tijd 
kostte.” De rekensom is daarna niet zo moeilijk: “Er 
moest een nieuwe pers komen.”

KIEZEN VOOR EEN NIEUWE PERS
“De vraag die uiteraard op tafel kwam te liggen: 
welke pers koop je? Eén van de persenbouwers ad-
viseerde ons een pers ‘op de groei’ te kopen. Haha! 
In wat voor wereld leef je dan? Onze markt krimpt 
al een tijdje met zo’n drie tot vijf procent per jaar 
en ik zie dat voorlopig nog niet stoppen. Nee, dan 
nemen we hier de adviezen van Wifac en Koenig & 
Bauer veel serieuzer.” 

Van Craaikamp en Nijveld kozen voor de Rapida 
106, met een topsnelheid van 18.000 vel per uur: 
“De prestaties van deze Rapida met acht torens 
zorgden ervoor dat we, met één pers in plaats van 
vijf, terug konden van drie naar twee ploegen. Dat 
scheelt nogal. En dan hebben we nog capaciteit 
over.” 

De komst van de 8-kleuren Koenig & Bauer Rapida 
106 omschrijft Van Craaikamp nu als ‘een sprong 
van het stenen tijdperk naar de moderne tijd’: “Dat 
betekende ook dat de drukkers, die vaak al heel 
lang aan die andere machines stonden, moesten 
omschakelen naar hun rol van ‘operator’ aan een 
hitech offsetpers. Een pers die bijvoorbeeld auto-
matisch en razendsnel in ‘Autorun’-modus omstelt 
van de ene naar de andere order. Niet iedereen kon 
dat allemaal zo snel bijbenen, dus dat was nog een 
flinke uitdaging. In dat proces heeft Wifac heel veel 
en goed werk verzet. Inmiddels groeit de ervaring 
en het vertrouwen bij het huidige drukkerij-team, 
zodat we de potentie van de machine ook maxi-
maal kunnen benutten. Zeker nu de markt weer 
aantrekt.”

ALTIJD OP ZOEK NAAR NIEUWE BUSINESS
Natuurlijk werd ook Enveloprint hard geraakt door 
de coronacrisis, al viel dat in de enveloppendruk-
kerij gelukkig mee. De enveloppenmarkt – blanco 
en bedrukt – is normaal gesproken, met jaarlijks 
zo’n 800 miljoen enveloppen, goed voor onge-
veer de helft van de omzet. “We drukken ook veel 
enveloppen voor verschillende internetdrukkers. 
Dat zijn heel veel orders met kleine aantallen, die 
samen toch een flink volume vormen. Die orders 
komen volautomatisch binnen, worden ’s nachts 

gedrukt en worden de volgende dag overal in 
Europa uitgeleverd. We hadden hier al een tien-
tal enveloppenpersen staan en beschikten ook in 
Venlo, bij onze vestiging Enveloprint Benelux, over 
de nodige capaciteit. Ook die vestiging hebben we 

nu, inclusief drie persen, geïntegreerd in Dinxperlo 
zodat we nu echt als één bedrijf en onder dezelfde 
huisstijl opereren.”

Van Craaikamp en Nijveld zijn ervan overtuigd dat 
de Koenig & Bauer Rapida 106 het druk gaat krijgen. 
“We opereren in een teruglopende markt, dus wij 
zijn permanent met sales bezig om nieuwe busi-
ness binnen te halen en zo toch te blijven groeien. 
We zien volop mogelijkheden. Opdrachtgevers die 
veel drukwerk inkochten in China, zie je nu bijvoor-
beeld terugkeren naar Europa en ook naar Neder-
land. Ook de invoering van de JaJa-sticker zorgt bij 
ons voor nieuwe kansen, net als de beweging om 
weg te gaan van plastic en liever voor papier en 
enveloppen te kiezen.” 

WIFAC ALS ‘SINGLE SUPPLIER’

Ed van Craaikamp kiest bewust voor Wifac 
als ‘single supplier’ voor Enveloprint:
“Kennis is in deze industrie onontbeerlijk. 
Daarom werken we zo goed samen met 
Wifac. Daar is specifiek grafisch-technische 
kennis in huis die we hier goed kunnen 
gebruiken. Onze ctp-machines en al onze 
supplies,  zoals inkten en platen, nemen we 
bij Wifac af. Is er eens een vraag, dan krij-
gen we die meteen beantwoord en wordt 
er niet naar andere leveranciers verwezen. 
Wifac kent het hele proces, beschikt over 
het complete overzicht en zorgt voor uit-
stekende begeleiding. Ik vind dat prettig 
werken.” 



W I F A C T S
2 0 2 2  037036 W I F A C T S

2 0 2 2

S U P P L I E S

Nederlof in Cruquis staat bij zijn klanten bekend om kwaliteit en service. Dus als er dan een nieuwe plaat-
belichter moet komen, dan gaat het bedrijf niet over een nacht ijs. De overstap naar chemieloze CTP en 
procesloze platen kwam dan ook tot stand na een uitgebreid voorbereidingstraject in nauwe samenwerking 
met Wifac. Dat resulteerde in een compleet pakket, inclusief rubberdoeken, inkten en lakken: “Wifac kan 
dat allemaal perfect op elkaar afstemmen.”

AGFA ECLIPSE

De procesvrije Eclipse-platen van Agfa in het assortiment van Wifac zetten een nieuwe standaard 
op het vlak van gebruiksgemak. Voor deze platen is geen chemische ontwikkelaar nodig: de on-
beichte coating op de plaat wordt via het rubberdoek overgebracht naar de eerste drukvellen, 
waarna de plaat gereed is voor productie van de oplage. Eclipse biedt volgens Agfa belangrijke 
voordelen:

// Stabiel beeldcontrast, dat zelfs behouden blijft na een week in opslag of na 24 uren blootstelling 
aan gewoon binnenlicht.

// Optimale krasbestendigheid, zodat drukkerijen zich geen zorgen hoeven te maken over even-
tuele beschadigingen aan de drukplaat tijdens het inladen van de plaatbelichter, de opslag, het 
transport, of het opspannen op de pers.

CHEMIELOZE CTP PAST GOED IN MVO-BELEID
NEDERLOF STAPT OVER OP ECLIPSE-PLATEN 
VAN AGFA

www.nederlof.nl
www.agfa.com/int/eclipse

Nederlof begon ooit als lithograaf en bouw-
de daarmee een goede reputatie op. De 
vakkennis van toen wordt nog altijd ge-

koesterd en vormt een stevige basis voor het hui-
dige palet aan diensten, legt sales manager Hans 
Menkveld uit: “Fotografie en beeldbewerking zijn 
altijd een belangrijk onderdeel gebleven van het 
totaalpakket dat we onze klanten nu bieden. Van 
ontwerp en opmaak tot drukken en online, en van 
bestelportal tot voorraadbeheer en verzenden.”

KWALITEIT EN SERVICE
De keuze voor zo’n breed aanbod is heel bewust 
gemaakt, legt Menkveld uit: “Onze klanten stellen 
dit ‘one stop shopping’ concept zeer op prijs,  zodat 
zij zich volledig op hun eigen business kunnen 
 focussen. Ze kunnen rekenen op persoonlijk advies 
en weten dat wij hun opdracht van begin tot eind 
goed verzorgen en kwaliteit leveren. Daarom ma-
ken we ook liefst alles in eigen huis. En áls we ex-
terne partijen inschakelen, dan zorgen we steeds 
voor goede begeleiding.” 

Bovendien breidt Nederlof het aanbod ook telkens 
nog uit: “We doen al veel in sign en we zien daar 
zeker groeikansen, dus daarom investeren we nu 
ook zelf in een vlakbedprinter en een snij-plotter. 
Een ander voorbeeld is ons bedrijfsonderdeel 
Brandvisid, waar we hoogwaardige mock-ups van 

verpakkingen maken op papier, karton, metaal, 
 folie of glas. Die kunnen dan voor tests of consu-
mentenonderzoek worden gebruikt, of bijvoor-
beeld alvast een rol in een tv-commercial spelen.”

KIEZEN VOOR CHEMIELOZE PLATEN
De drukkerij van Nederlof beschikt over drie off-
setpersen en een digitale pers. Er staan ook folie-
machines, een HCA en een degel om het drukwerk 
verder mee te veredelen. “Toen duidelijk werd dat 
we de plaatbelichter moesten vervangen, hebben 
we ons goed geïnformeerd over de mogelijkhe-
den.” De overstap naar chemieloze plaatvervaardi-
ging werd vooral ingegeven door de MVO-gedach-
te, vertelt Menkveld: “Voor ons en onze klanten 
wordt verantwoord en duurzaam ondernemen 
steeds belangrijker, en chemievrij produceren is 
veel beter voor mens en milieu. Tegelijkertijd blij-
ven wij natuurlijk echte ‘techneuten’: de workflow 
moet helemaal kloppen. Je moet, ook al vanwege 
onze ISO-certificeringen, alles weer goed en be-
trouwbaar op elkaar kunnen afstemmen: van pre-
press tot proeven en druk.”

SAMENWERKING MET WIFAC
Samen met Wifac bereidde Nederlof de intro-
ductie van de thermische plaatbelichter en de 
 Eclipse- platen van Agfa zorgvuldig voor. “Dat is 
een heel traject geweest van uitgebreid testen, 

nauwkeurig kalibreren en goed afstemmen. Ook 
voor de mensen in de drukkerij is de omschake-
ling naar nieuwe platen - en aanvullend ook andere  
inkten en rubberdoeken - geen kleine stap. De 
 implementatie is met hulp van Wifac uitstekend 
verlopen. Gelukkig konden ze de belichter ook nog 
eens snel leveren. De machine draait inmiddels 
volop en de eerste ervaringen zijn perfect!”  
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Wifac onderscheidt zich met 24/7 service.  
Hoe belangrijk is die non-stop ondersteuning?
“De automatiseringsgraad en digitalisering van 
onze prepress-apparatuur, drukpersen en afwer-
kinstallaties gaat steeds verder. Denk daarbij aan 
verregaande ontwikkelingen en verbeteringen op 
het vlak van inline inspectietools, servobesturin-
gen, volautomatische voorinstellingen en realtime 
verbindingen met MIS systemen. Dat vereist ge-
specialiseerde kennis, die ook buiten kantoortijden 
beschikbaar moet zijn. Daarom bieden wij non-
stop ondersteuning.”

“Die ondersteuning kan trouwens vaak via een 
storingsanalyse op afstand worden geboden. Zo’n 
85 procent van de oproepen wordt tegenwoordig 
al remote verholpen. In alle andere gevallen kan 

Wifac is een handelshuis dat zichzelf vooral ook als serviceorganisatie 
beschouwt. Ivo Brouns, service manager bij Wifac, legt uit waar die 
mentaliteit vandaan komt: “Ons 24/7 denken en handelen komt voort 
uit onze oorsprong in de krantenindustrie. De voortdurende staat van 
paraatheid die daar is vereist, is meer dan ooit ook van toepassing op 
de huidige vellenoffset-markt. Wifac zorgt ervoor dat machines opti-
maal presteren.”

WIFAC MAAKT ‘24/7 SERVICE’-BELOFTE OOK 
ECHT WAAR
MAATWERK IN SERVICE 
LAAT MACHINES 
OPTIMAAL PRESTEREN

de klant rekenen op ons team van ervaren en 
goed opgeleide engineers. En dankzij een goede 
storings analyse vooraf kan de technicus dan snel 
en gericht aan de slag.”

“Onze 24/7 paraatheid is belangrijk voor zowel 
nieuwe als bestaande klanten die uiteraard maxi-
maal resultaat willen behalen uit hun investeringen 
in high-end productiemiddelen. Wifac is het enige 
handelshuis in de Benelux dat die service niet al-
leen belooft, maar ook echt waar maakt.”

Service is een breed begrip. Wat heeft Wifac 
 allemaal te bieden?
“Wifac verleent service op drukpersen, maar ook 
op prepress- en afwerkapparatuur. En dat omvat, 
behalve het oplossen van eventuele storingen, 
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EVEN VOORSTELLEN: 
SJORS DOGGE, DRUKINSTRUCTEUR BIJ WIFAC

Sjors Dogge (55) is als ervaren drukinstruc-
teur een bekend gezicht in de grafische bran-
che. Hij is blij zijn kennis, passie en ervaring 
nu bij Wifac in te zetten: “Als de drukker mij 
vertrouwt, dan krijgen we alles voor elkaar.”

Sjors begon, na een grafische opleiding in 
Eindhoven, zijn drukkersloopbaan in 1989. 
“Ik heb altijd  al plezier gehad in techniek. 
Een van de eerste persen waar ik aan stond, 

moest nog helemaal handmatig worden be-
diend – nou, dan leer je het vak wel. Daarna 
heb ik alle technologische ontwikkelingen 
meegemaakt, van ctp tot volledige pers-
automatisering.” Ondertussen schoolde hij 
zich ook tot praktijkopleider en stagebege-
leider. Bijna 15 jaar geleden maakte hij de 
overstap naar het vak van drukinstructeur: 
“Behalve met  techniek moet je daarbij vooral 
ook goed met mensen  kunnen  omgaan. En 
elke drukkerij is anders.”

Sinds 1 januari is Sjors onderdeel van het 
team bij Wifac, waar hij op termijn Cees 
Hoogeboom zal  opvolgen: “Hier kan ik weer 
doen waar ik echt goed in ben.” Hij gaat 
graag met de Koenig & Bauer persen aan 
de slag: “Het draait in de praktijk niet alleen 
om die pers, maar zeker ook om efficiency 
en performance. Daar worden hoge eisen 
aan gesteld en als drukinstructeur stel je de 
drukker in staat die doelstellingen ook echt 
te halen.”

jaar relevante ervaring in hun vakgebied. Voordat 
corona de nieuwe realiteit werd, vonden vrijwel 
alle fabrieksopleidingen en nascholingscursussen 
fysiek op locatie bij onze leveranciers plaats. Door 
corona is een zeer actieve vorm van e-learning op 
het gebied van technische training opgezet. Onze 
engineers kunnen deze online trainingen ‘anytime 
en ‘anywhere’ volgen. Daarmee is de effectiviteit 
en actualiteit van de trainingen bovendien sterk 
toegenomen.”

“Deze nieuwe learning tools zijn alvast uiterst nut-
tig gebleken om de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van automatisering en digitalisering bij te 
kunnen houden. Dat helpt ons om het service level 
steeds te blijven verbeteren.”

“Om ervoor te zorgen dat ons serviceteam ook in de 
toekomst op volle sterkte blijft, houdt Wifac nauw 
contact met scholen, voor het aantrekken van jon-
ge, ambitieuze technici. Bovendien laat Wifac één 
van de eigen technici nu opleiden tot (inline) meet-
techniek specialist. Hiervan zijn  wereldwijd slechts 
een handvol gecertificeerde specialisten te vinden. 
En begin 2022 hebben we met Sjors Dogge nog een 
nieuwe maar zeer ervaren drukinstructeur in het 
team mogen verwelkomen.”  

www.wifac.nl/service

SERVICE FACTS WIFAC 2021

// Aantal field engineers  18
// Aantal service desk medewerkers 5
// Project & Service managers 2
// Service uren 2021 29.000
// Aantal service calls 2021 1729
// Aantal objecten in service 2021 460

Dat zijn onderling zeer verschillende bedrijven?
“Iedere klant heeft natuurlijk zijn eigen specifieke 
wensen en noden ten aanzien van service, machi-
nebeschikbaarheid, responstijden en voorspelbaar, 
planmatig onderhoud. Daarom kijkt ons service-
management samen met de klant naar de speci-
fieke omstandigheden en wensen om tot service-
maatwerk te komen.”

“Sommige klanten laten storingen aan het toe-
val van de techniek over, terwijl andere klanten 
extreem gericht zijn op gepland en voorspelbaar 
onderhoud. Er zijn drukkerijen met een eigen tech-
nische dienst die wij kunnen opleiden voor eerste-
lijns onderhoud en reparaties, en andere bedrijven 
rekenen juist graag volledig op onze service. In alle 
gevallen zorgt Wifac voor een passend servicepak-
ket.”

Hoe waarborgt Wifac het niveau en de continuï-
teit van zijn service?
“Al onze technici hebben tussen de 10 en 30 jaar 

BREED SERVICEPAKKET

Wifac biedt services aan op alle 
geleverde machines en software. 
Gespecialiseerde vakmensen van 
het Wifac-team staan in de Benelux 
klaar om u te ondersteunen bij het 
verder verbeteren van uw produc-
tiviteit en efficiëntie. Denk daarbij 
aan:
// Optimalisatie van bedrijfspro-

cessen en workflow.
// Machine-technische inspecties.
// Reviseren van machines.
// Verbeteren van druktechnische 

prestaties.
// Professioneel periodiek en 

preventief onderhoud.
// Vakkundig verhelpen van 

storingen in apparatuur of 
software.

// Herstel door eigen specialis-
ten bij storing of stilstand van 
machines.

// Deskundige verhuizingen van 
productiemiddelen inclusief 
transport en projectmanage-
ment.

Naast alle service-mogelijkheden 
van Wifac, biedt Koenig & Bauer 
nog interessante extra tools, bij-
voorbeeld:
// Visual Support
// Press Call
// Predictive Analysis
// Machine-inspectie
// Print Quality Test

“Om diezelfde reden is Grafische Groep Matthys 
zeer content met de samenwerking. Bij hen instal-
leerde Wifac vorig jaar een Koenig & Bauer Rapida 
106 X 8-kleurenpers met lak én we bouwden de 
koudfolie installatie over. Pascal Matthys stelt: ‘Het 
is ook onze enige pers, dus we moeten op de ma-
chine kunnen vertrouwen. Gelukkig kent de pers 
weinig storingen en zelden stilstand. Bovendien 
kunnen we altijd op 24/7 ondersteuning vanuit 
Wifac en Koenig & Bauer rekenen’.” (zie pagina 30, 
31 en 32 van Packfacts

“Bij Senefelder zie je eveneens dat de onder-
steuning door Wifac een belangrijke rol speelt bij 
de investering in een nieuwe pers van Koenig & 
Bauer. Technisch directeur Thomas Spekschoor 
vertelt over die keuze: ‘Dat zit hem in de hoge au-
tomatiseringsgraad 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’.” (zie pagina 4-5 in dit 
 magazine)

ook het installeren of ombouwen van machines, 
het geven van drukinstructies aan operators, het 
uitvoeren van preventief onderhoud en zelfs het 
verhuizen van complete drukkerijen.”

“We streven ernaar om installaties liefst in eigen 
beheer uit te voeren, zodat we vanaf het begin 
volledig bij het project betrokken zijn. Het project-
management doen wij in alle gevallen zelf - en dat 
begint zodra de overeenkomsten getekend zijn. 
Vanaf dat moment staan we de klant terzijde met 
advies rond de opstelling van de installatie, bouw-
kundige aspecten zoals de fundering, elektriciteit, 
water- en luchtaansluitingen, enzovoort.”

“Dankzij deze werkwijze kennen wij alle detail s  
van de specifieke machine en de installatie. 
 Bovendien raken we vertrouwd met het bedrijf 
van de klant, en we bouwen een relatie op met zo-
wel de operators als de bedrijfsleiding. Dat zorgt 
er allemaal voor dat onze engineers sneller en 
 effectiever kunnen handelen bij vragen of storin-
gen. Daardoor worden stilstanden verkort en gaat 
de productiviteit verder omhoog.”

Hoe goed werkt dat in de praktijk?
“Dat kunnen onze klanten natuurlijk het beste ver-
tellen. Neem bijvoorbeeld Enveloprint, waar we 
hebben geadviseerd bij de keuze voor een nieuwe 
pers. Na de installatie van een hi-tech 8-kleuren-
pers van Koenig & Bauer hebben we ook de ope-
rators begeleid om de potentie van deze machine 
optimaal te kunnen benutten. Directeur Ed van 
Craaikamp zegt daarover: ‘Wifac kent het hele pro-
ces, beschikt over het complete overzicht en zorgt 
voor uitstekende begeleiding. Ik vind dat prettig 
werken’.” (zie pagina 34-35  in dit magazine)

“Ook Bert Teunissen, directeur van Koninklijke 
Drukkerij De Vries in Sneek, prijst onze service-
organisatie. Hij zegt: ‘De installatie van de pers is 
feilloos verlopen en de planning is tot op de dag 
precies gevolgd. Ook de training en instructies op 
de nieuwe pers werden uitstekend verzorgd. We 
kunnen bovendien 24 uur per dag, 7 dagen per 
week op ondersteuning rekenen. Dat garandeert 
continuïteit in de productie’.” (zie pagina 6, 27 en 
28 van Packfacts)
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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 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.” 
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