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DRUKSERVICE IMPRESSA DRUKT
TOPKWALITEIT MET RAPIDA 106
VAN KOENIG & BAUER
In 2019 investeerde Drukservice Impressa te Herentals (B) in een
vierkleuren Rapida 106 met lak en het high-speed pakket. Het is
de volgende stap in een geschiedenis die teruggrijpt tot diep in de
voor-vorige eeuw. Aan het roer van de drukkerij - waar circa 45
mensen werken - staan twee broederduo’s: Tom en Bart Bongaerts
en Jeroen en Pieter van Genechten.

D

e Rapida 106 van Koenig & Bauer vervangt
drie andere persen. Doordat het bedrijf
overschakelde van een twee- naar een drie-

ploegendienst en de Rapida veel sneller loopt dan
de oudere drukpersen nam de productiecapaciteit
met zo’n twintig procent toe.
Tom Bongaerts: “Wanneer drie bedrijven samenkomen zoals dat hier eind 2016 gebeurde, kost dat
veel tijd en energie. Administratieve processen
moeten in elkaar worden geschoven, de mensen
kennis met elkaar maken, culturen moeten worden
verenigd. Doordat we eerder met dit bijltje hebben
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UITGEBREID PRODUCTENGAMMA
Met Impressa Labels bouwt Drukservice
Impressa haar specialisatie in wet glue
labelsen verpakkingen verder uit, waarbij
kwaliteit en time-to-market een topprioriteit zijn. Dankzij de opgebouwde expertise
op het gebied van ontwerp en ontwikkeling, supply chain management en een
efficiënte verwerking in de productie
omgeving, zorgt de drukkerij bovendien
voor een optimale service met prioritair
oog voor de runability op de etiketteer- of
verpakkingslijnen bij de klant.
Andere focusdomeinen binnen het productengamma zijn point of sale, luxe en
commercieel drukwerk. Verder biedt de
drukkerij ook oplossingen aan voor een
toenemende vraag vanuit de markt wat
betreft online printmanagement, waarbij
via een digitale tool het volledige beheer
van al het drukwerk mogelijk is.

TOM BONGAERTS:

“Wij komen meestal uit tussen 90 en 95 procent
en soms zelfs op de utopische maximale honderd
procent. Vel na vel.”

gehakt, hebben we geprobeerd alles dit keer zo

gen onze eitjes graag in meerdere mandjes,” zegt

wichten essentieel. Daarbij willen we geen enkele

snel mogelijk samen te brengen: in drie maanden

Jeroen van Genechten. Van jongs af aan liep hij al

concessie doen aan onze drukkwaliteit: die moet

tijd waren drie locaties één geworden. Achteraf

rond in de drukkerij die zijn vader oprichtte. Hij

onberispelijk zijn. Een bijkomend punt is, dat als je

kunnen we constateren dat dit bijzonder goed

gaat dieper in op de keuze voor Koenig & Bauer.

met minder persen gaat drukken de problemen bij

heeft uitgepakt.”

stilstand direct groot zijn. Koenig & Bauer en Wifac
“De fusie van de drie bedrijven is goed verwerkt.

hebben goede technici die snel ter plaatse kunnen

DIVERS PAKKET DRUKWERK

Dan ga je kijken naar je complete machinepark. Ons

zijn, mocht zich iets voordoen. Dat is een gerust-

Drukservice Impressa biedt een breed pakket druk-

persenpark ging al wat jaren mee. Een deel was

stellende gedachte.”

werk aan, met etiketten en verpakkingen als speci-

echt aan vervanging toe. We formuleerden een lijst

aliteiten. Verder is er veel werk voor de retail (POS)

van wensen en eisen en zijn daarmee langs de be-

MEETSYSTEEM WERKT PERFECT

en ligt er luxe drukwerk op de pers. “We leveren

kende persenbouwers gegaan. Voor ons zijn stel-

Tom Bongaerts: “Uiteindelijk zijn we bij twee

het complete pakket; van prepress tot en met een

tijden, de snelheid van produceren en het gebruik

persenbouwers uitvoerig gaan testen. De maxima-

uitgekiende logistiek voor onze klanten. We leg-

van uiteenlopende papiersoorten en gramsge-

le snelheid van de Rapida 106 bleek van doorslag-
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gevend belang. Eén van de troeven van Koenig &
Bauer is bovendien dat de pers elk drukvel monitort
en meet. Dit in tegenstelling tot andere fabrikanten die om de acht vellen meten. Dit performante
in-line meetsysteem werkt letterlijk perfect. Agfa
rapporteert met PressSign de kwaliteitsmetingen van alle vellen. Wanneer je boven 85 procent
scoort, zit je al binnen de toleranties. Wij komen
meestal uit tussen 90 en 95 procent en soms zelfs

JEROEN VAN GENECHTEN:

“Voor ons zijn steltijden, de snelheid van produceren
en het gebruik van uiteenlopende papiersoorten en
gramsgewichten essentieel.”

op de utopische maximale honderd procent. Vel na
vel. Dat is niet alleen prettig werken voor de drukkers, maar hierdoor kunnen we onze klanten de
topkwaliteit drukwerk garanderen die ze van ons
vragen.”

SPECS KOENIG & BAUER RAPIDA 106
// Maximale velformaat 780 x 1.060 mm
// Maximale snelheid 18.000 vel/uur
// Substraatdikte tot max 1,2 mm
// Inclusief SIS | FAPC | CleanTronic | AirTronic | ErgoTronic
www.drukservice-impressa.be
www.koenig-bauer.com
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