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Thomas Spekschoor

NIEUWE VELLENPERS VERGROOT SLAGKRACHT
VAN TIJDSCHRIFTENSPECIALIST

SENEFELDER MISSET VERSTERKT
MARKTPOSITIE MET KOENIG & BAUER

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.”

04

WIFACTS
2 0 2 2

V

ier jaar geleden werd bij Senefelder Misset

komt daarbij te liggen op oplages tussen de 1.000

al eens een analyse gemaakt van de moge-

en 10.000 exemplaren.”

lijkheden om de twee bestaande vellenper-
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CONFIGURATIE OP MAAT

maar de conclusie bleef onverminderd overeind: de
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BREAK-EVENPUNT VERSCHUIFT
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GROTE OMSCHAKELING
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Ook voor de drukkers aan de pers betekent de

KANSEN VOOR OFFSET

van de rotatiemarkt beter te bedienen. Onze focus

overstap naar de in hoge mate geautomatiseer-

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

SPECS KOENIG & BAUER RAPIDA 106 X

titels bijkomen, vaak gericht op specifieke doelgroepen. Of in een uitzonderlijk geval dat titels in
oplage groeien, zoals bij Max Magazine.” Aan de

// Max. velformaat:

740 x 1.060 mm

andere kant ontstaat er, vanwege dalende opla-

// Max. snelheid:

18.000 vel/uur

ges, een verschuiving van diepdruk naar offset:

// Papierdikte:

0,04 – 0,7 mm

“Dat stelde ons bijvoorbeeld in staat om nu met

// Aantal druktorens:

2 tot 10

succes mee te doen aan de tender voor het om-

// Voorzien van:		DriveTronic SIS aanleg

roepbladenpakket van Bindinc.”

		FAPC volautomatische plaatwissel
		CleanTronic wasinstallatie
		AirTronic uitleg met dynamische vellenrem
		ErgoTronic bedieningsconsole
		PressSupport service op afstand

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