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Lijnco investeert in rotatiestans van Bograma 

De rotatieve Bograma-stans past perfect in de strategische visie van Lijnco in Groningen. Landenmanager 
Hanjo Battjes: “Lijnco hoeft niet de allergrootste te zijn net zomin als de allervoordeligste, maar we bieden 

wel de grootste meerwaarde en staan het meest open voor vernieuwingen. Hier en bij de klant.”
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BOGRAMA ROTATIESTANS

De BSR 550 Servo is een compacte, rota-
tieve stansmachine. De Bograma is geknipt 
voor mailings en verpakkingen. Substraten 
met een formaat tussen 55x75 centimeter 
en A4 verwerkt de machine probleemloos. 
Papier, karton of andere substraten mogen 
een maximale dikte van 0,5 mm hebben. 
Het minimum gewicht bedraagt 80 gram 
per vierkante meter. Op topsnelheid ver-
werkt de Bograma stans 12.000 vel per 
uur. De machine is robuust gebouwd. Mede 
daardoor loopt de stans als het spreek-
woordelijke Zwitserse uurwerk.

De vellen worden met vacuümtechniek 
naar en van de stans in het hart van de ma-
chine getransporteerd. Die worden non-
stop met behulp van servomotoren exact 
klaargelegd voor de stans. Hun nauwkeu-
righeid wordt gestuurd met een dubbel 
positioneerwalssysteem, waardoor de 
vellen tot op circa 0,1 mm nauwkeurigheid 
gepositioneerd worden. Daarna doet de ro-
tatieve stanscilinder zijn werk. De machine 
kan zowel inline stansen als machinaal uit-
breken.

Een touchscreen geeft in één oogopslag 
een helder overzicht van alle instellingen. 
De machinevoerder bedient de machine 
vanaf het midden, waardoor er goed zicht 
is op zowel de in- als de uitleg.

Messcherpe keuzes brengen Lijnco uit Groningen 
aan de Europese top. Dat is de overtuiging van 
 directeur Jan de Klein en landenmanager Neder-
land Hanjo Battjes. De smalbaanrotatiedrukkerij, 
waar meer dan 120 mensen werken, moest zich in 
de loop van zijn geschiedenis (van start in 1936) 
een aantal malen opnieuw uitvinden. De ketting-
formulieren maakten plaats voor dubbelzijdig full-
color druk- en printwerk. Maar de belangrijkste, 
strategische verandering was de keuze voor drie 
wat De Klein en Battjes ‘prio-segmenten’ noemen: 
‘direct mail’, ‘loyalty in retail’ en ‘security print’. 

Jan de Klein: “Klanten in Nederland, Duitsland en 
België kennen ons als een betrokken en betrouw-

bare partner voor al hun communicatie-output: van 
veredelde, gepersonaliseerde DM-campagnes, in-
stant loyalty promotions als spaaracties, spaarze-
gels, kraskaarten of prijstickets tot beveiligd druk-
werk. We richten ons zowel op gespecialiseerde 
intermediairs als op eindklanten. Dat doen we met 
onze verkoopteams in Nederland, België en Duits-
land. Zij spreken de taal van de klant. Ik bedoel dan 
niet alleen de moederstaal, maar ze begrijpen tot 
in de haarvaten wat die klanten willen en hoe wij 
hen daarbij kunnen ondersteunen.”

TRACK & TRACE
In drie segmenten wil Lijnco uitblinken. In geperso-
naliseerde direct mail die een hoge respons ople-

Vlnr Hanjo Battjes en Jan de Klein
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vert. Dat gaat veel verder dan een geprinte hand-
tekening. Variabelen in beeld, layout en technieken 
- scratch, vouchers - bieden meerwaarde boven 
Facebook of e-mail. De tweede poot onder Lijnco 
is het loyaliteitsdrukwerk. Vooral ten behoeve van 
retail-organisaties die met doordachte campagnes 
klantloyaliteit willen vergroten. Winnen of verza-
melen zijn de succesvolle concepten, vertaald naar 
kraskaarten, luikkaarten of collectables als stickers 
en zegels. Beveiligd drukwerk vormt het derde 
speerpunt. Examens, diploma’s, parkeerkaarten 
voor gehandicapten; alle voorzien van grafische 
elementen die imitatie bijzonder lastig maken.

Hanjo Battjes: “Op het eerste gezicht lijkt het of 
deze drie type producten niets met elkaar te maken 
hebben. Maar technisch is er een overlap. Zo kun je 
een hologram inzetten om je drukwerk te beveili-
gen, maar ook in een DM-campagne, om een sfeer 
van luxe te creëren. Een andere gemene deler is 
dat dit drukwerk waarde vertegenwoordigt. Dat 
betekent dat we elk vel moeten kunnen tracken & 
tracen mocht er eens iets fout gaan. Met de mil-
joenen druks die we elke dag produceren een pit-
tige, maar onmisbare stap in het productieproces.”  

Lijnco is op vele vlakken gecertificeerd, waaronder 
die voor beveiligd drukwerk. “Voordat we exa-
mens gaan produceren moeten we een verkla-
ring tekenen dat we geen familie hebben die zo’n 
examen moet afleggen”, zegt De Klein. “Mijn zoon 
deed wel zo’n examen, dus kan ik niet tekenen. Dit 
betekent dat ik dan geen toegang heb tot dat deel 
van ons bedrijf waar we de examens produceren. 
Wij nemen ISO-certificeringen zeer serieus.”

RONDE HOEKEN
Het machinepark groeit mee met de ambities van 
Lijnco. Battjes: “We investeren in bijvoorbeeld 
 rotatie-inkjet en zoeken naar machines waarmee 

we nog meer toegevoegde waarde voor de klant 
kunnen leveren. De rotatieve Bograma-stans is 
daar een voorbeeld van. Een ogenschijnlijk detail 
kan bij de klant de doorslag geven of een order wel 
of niet doorgaat. Standaard stanst de Bograma af-
geronde hoeken. Wanneer je concurrenten dat niet 
kunnen leveren heb je al een voorsprong.”

Wifac begeleidde de investering in de stans. De 
Klein: “We zijn samen met Wifac naar Zwitserland 
gereisd om met de ontwerpers en makers te pra-
ten. Een gedreven familiebedrijf dat er alles aan 
doet om de beste in hun segment te zijn, dat past 
bij Lijnco. Samen met ons interne innovatieteam 

en Wifac zoeken we naar manieren om producten 
sneller, beter of handiger te produceren. We wer-
ken nu bijvoorbeeld aan het aanpassen van de uit-
leg zodat we slimmer kunnen vergaren.”

De Klein en Battjes zijn overtuigd van de kracht van 
papieren communicatie in een digitale wereld. Ook 
hun klanten weten dat steeds beter. Battjes: “Toen 
ik hier kwam werken produceerden we nog ket-
tingformulieren. Het is logisch dat er delen van de 
markt verdwijnen. Het mooie is dat daar weer iets 
anders voor in de plaats komt. De kunst is om op 
tijd op die veranderingen in te spelen met je pro-
ducten, je mensen en je machinepark. Daar zijn we 
hier bij Lijnco elke dag volop mee bezig.” 

HANJO BATTJES:
“We moeten elk vel kunnen tracken & tracen, mocht er 

eens iets fout gaan.”

JAN DE KLEIN:
“ Samen met ons innovatieteam en Wifac zoeken we 
naar manieren om producten sneller, beter of handiger 
te produceren.”


