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VAN START TOT FINISH

Het portfolio van Koenig & Bauer in het pakket 
van Wifac is veel breder dan we hier volledig 
 kunnen bespreken. In het kort:
// Consultancy en advies: van voortraject tot 

 implementatie
// Workflow en procesanalyse: optimalisatie van 

de volledige productiestromen en kwaliteits-
bewaking

// Persen: vellenoffset, rotatieoffset, flexo en 
inkjet

// Afwerking: rotatief stansen, vlakbed stansen, 
vouwplakmachines

// Service en onderhoud: 24 uur per dag bereik-
baar en ook ondersteuning op afstand

Koenig & Bauer heeft een ijzersterke reputa-
tie in het verpakkingen-segment. Dat is ook 
terug te zien in de cijfers van de fabrikant: 

zo’n 70 procent van de groepsomzet is afkomstig 
uit deze markt. En dat aandeel groeit, mede dank-
zij de investeringen die Koenig & Bauer doet in de 
voortdurende doorontwikkeling van het portfo-
lio. Die investeringen resulteren in nieuwe state-
of-the-art drukpersen, en ook in de verdere ver-
breding van de mogelijkheden op het gebied van 
stansen, vouwen en lijmen. Wie de verschillende 
complete productielijnen ziet staan in het splinter-
nieuwe Customer Experience Center in thuishaven 
Radebeul, begrijpt ook dat Wifac hiermee over een 

De groeiende vraag naar verpakkingsdrukwerk biedt de makers 
ervan gezonde toekomstperspectieven. Om de kansen die ontstaan 

ook goed te benutten, is het zaak de productie - van drukpers tot 
afwerking - optimaal in te richten. Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit 

zijn immers de sleutelwoorden. Wifac beschikt, als vertegenwoor-
diger van Koenig & Bauer, over een uniek en volledig pakket dat is 

toegesneden op het vervaardigen van verpakkingen.

WIFAC BIEDT MET KOENIG & BAUER COMPLEET PORTFOLIO
‘ALLES ONDER EEN DAK’ VOOR 

VERPAKKINGSDRUKWERK
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ONE-STOP-SHOP CONCEPT

In de zomer van 2020 opende Koenig & Bauer 
officieel het Customer Experience Center (CEC) 
in een nieuw gebouwde hal met een vloerop-
pervlakte van meer dan 3.000 vierkante meter. 
Sindsdien zijn in het Packaging Competence 
Centre binnen het CEC vier lijnen opgesteld 
voor de productie van verpakkingen met in 
totaal drie vellenoffsetpersen, waaronder een 
Rapida 106 X met zeven druktorens voorzien 
van een FoilTronic koudfolie installatie. Verder 
is er een reeks afwerkapparatuur beschikbaar, 
zoals de rotatieve en vlakbed-stansmachines 

en vouwlijmmachines uit het eigen portfolio. 
Op deze manier is er volop gelegenheid om 
praktische demonstraties te geven van de 
technische mogelijkheden, inclusief de digitale 
workflow-integratie en de volledig geautoma-
tiseerde materialenlogistiek. 

Ook voor het uitvoeren van tests of het draaien 
van proefoplages is het CEC volledig toegerust. 
Uiteraard profiteren ook relaties van Wifac van 
deze faciliteiten en de zowel in Radebeul als 
Mijdrecht aanwezige kennis en expertise.

www.koening-bauer.com

sche volgende stap met de acquisitie van Duran, 
specialist in vouwplakmachines, om daadwerkelijk 
de volledige productieketen in één workflow te 
kunnen dekken.

KANSRIJKE TOEKOMST
Ondertussen werkte Koenig & Bauer onverminderd 
verder aan de perfectionering van het eigen plat-
form. Dat resulteerde vorig jaar, ondanks de annu-
lering van Drupa 2020, in een reeks nieuwe intro-
ducties, waaronder de Rapida 106 X vellenpers en 
de CutPro Q 106 vlakbed stansmachine. Ook de on-
line demonstraties van de CutPro X 106 roterende 
stansmachine trokken veel aandacht, want deze 
machine stanst, rilt en stript in een doorgang, bij 
een topsnelheid van 15.000 vel per uur. 

En in 2022 stond tijdens de Virtual Drupa alweer de 
volgende primeur op het programma met de intro-
ductie van de VariJet 106: de hybride offset/inkjet-
pers die in samenwerking met Durst werd ontwik-
keld voor de vouwkarton-markt. Koenig & Bauer is 
er namelijk van overtuigd dat inkjet in de toekomst 
wel eens de meest toereikende, betrouwbare en 
kostenefficiënte druktechniek kan worden. 

TOTAALPAKKET BIJ WIFAC 
De kracht van het Koenig & Bauer portfolio zit 
zowel in de veelzijdigheid van de techniek, als in 
het vermogen om de volledig workflow uiterst ef-
ficiënt te beheren en te optimaliseren. Juist door 
het volledige productieproces vanuit een centrale 
gedachte af te stemmen en onderling te koppelen, 
ontstaan voor de gebruikers voordelen die op geen 
andere manier - en bij geen andere leverancier - 
zijn te behalen. Het is dezelfde filosofie die Wifac 
hanteert om ook zijn klanten unieke toegevoegde 
waarde te bieden. Vanuit Mijdrecht biedt Wifac 
met Koenig & Bauer ’alles onder één dak’: van 
drukken tot stansen en vouwplakken, evenals de 
automatisering en de workflow, maar ook de ken-
nis, expertise en 24/7 service. Alles om de kansen 
op de verpakkingsmarkt volledig te benutten. 

totaalaanbod beschikt dat in de Benelux zijn gelijke 
niet kent.

STANSEN EN VOUWPLAKKEN
Al langer drongen klanten van Koenig & Bauer 
aan op een verdere stroomlijning van het produc-
tieproces, ook buiten alleen de drukpers. Met de 
overname, in 2016, van het Spaanse Iberica zette 
Koenig & Bauer daarom een belangrijk stap in het 
postpress segment. Dankzij de toevoeging van die 
vlakbedstansmachines is Koenig & Bauer tegen-
woordig zelfs de enige fabrikant die zowel rote-
rend als vlakbed-stansen voor vouwkarton in het 
pakket heeft. Enkele jaren later volgde al de logi-


