
 

 
 
Vouwkartonproductie met Omega Allpro 90 
 
De Slowaakse drukkerij Tlačiareň Bardejov bestaat inmiddels 25 jaar. In de loop der jaren is 
het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote verpakkingsfabrikant, die alle stappen van het 
productieproces zelf verzorgt. 
 
Eind 2022 investeerde het bedrijf in een 5-kleuren + lak Koenig & Bauer Rapida 76 drukpers, 
alsmede in een Koenig & Bauer Duran Omega Allpro 90 vouwdozenplakmachine. Met deze 
uitbreiding is het bedrijf voorbereid op nieuwe en toekomstige eisen van de markt. 
 
Er wordt voornamelijk geproduceerd op karton en golfkarton. Alle machines zijn de 
afgelopen jaren aangeschaft om te voldoen aan de toegenomen eisen op het gebied van 
kwaliteit, levertijden en verpakkingsontwerp. Tlačiareň Bardejov richt zich op diensten van 
hoge kwaliteit, verfijning van materialen en producten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
speciale vernissen en een scala aan stansmogelijkheden. 
 
Momenteel is de drukkerij uitgerust met twee vellenoffsetpersen, waaronder de Rapida 76, 
een CTP-plaatbelichter, een Omega Allpro 90-lijn voor het vouwen en lijmen van vouwdozen, 
automatische stansmessen en machines voor pregen, warm stempelen, lamineren, lijmen en 
een reeks andere apparatuur om de verpakkingsproductie te voltooien. 
 
Maximale productiemogelijkheden voor vouwdoosverlijming 
Een ander onderdeel van het innovatie- en investeringsplan was de Koenig & Bauer Duran 
Omega Allpro 90. Deze machine biedt een maximum aan productiemogelijkheden - 
bijvoorbeeld ook vier- en zespuntsverlijming, die in Slowakije zelden beschikbaar zijn. Bij het 



 

verlijmen van dozen met langsnaad, vouwbodem of telescoopdozen verhoogt het bedrijf zijn 
capaciteit tot het viervoudige in vergelijking met de vorige productie.  
 
Het LogoTronic-systeem ondersteunt Tlačiareň Bardejov bij de planning en controle van de 
productie, zowel op de Rapida 76 als op de Allpro 90. Eigenaar Karol Dvorčák: "We zochten 
naar besparingsmogelijkheden in onze productie. Daarom is deze in een netwerk 
opgenomen, inclusief software voor productieplanning."  
 
LogoTronic software ondersteunt de planning en controle van de productie en levert 
betrouwbare gegevens en analyses, bijvoorbeeld voor nacalculatie. 
 
 
De Koenig & Bauer Duran Omega Allpro vouwdozenplakmachine is leverbaar in breedtes van 
55 tot 85 cm. 
 
 
Wilt u meer weten over de Koenig & Bauer Duran vouwdozenplakmachines? 
Neem dan contact op met Robbert Amse, telefoon +31 6 53 50 25 58, e-mail 
robbert.amse@wifac.nl 
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