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PERFECTE SAMENWERKING MET WIFAC ZORGT VOOR MAATWERK

DUCAJU® ZET MET KOENIG & BAUER KOERS
NAAR TOEKOMST

De installatie van de Koenig & Bauer RA106-6+L bij DUCAJU® in Erpe-Mere (B) zorgt direct
voor de nodige extra productiecapaciteit. Bovendien is de nieuwe machine onderdeel van
een ambitieus groeiplan, legt productiemanager Joost Vandendriessche uit: “We kiezen
voor groei, omdat dat ons stabiliteit en bedrijfszekerheid brengt. Met Koenig & Bauer en
Wifac hebben we daartoe de juiste partners gevonden.”

040

PACKFACTS
2 0 2 2

UITBREIDING CAPACITEIT

machine. Dat proces is uitstekend verlopen dankzij

En vrijwel al dat karton moet uiteraard ook bedrukt

de goede samenwerking met Wifac en Koenig &

worden. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen,

Bauer, we hebben echt een partnership. Wifac

optimaliseert DUCAJU® in 2021 de gezamenlijke

heeft zich er bijvoorbeeld op ons verzoek ook voor

productie door de drukcapaciteit in de vestiging in

ingespannen dat we rechtstreeks instructies en

Erpe-Mere te centraliseren. “Dat maakte ook direct

training hebben gekregen van een specialist van

uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk”, legt

Koenig & Bauer. Die lijnen zijn kort, en dat werkt

Vandendriessche uit. “In onze drukkerij stonden

erg prettig.”

we met onze twee persen al in drie ploegen 24
uur te draaien, zeven dagen per week. Om ons

Inmiddels draait de Koenig & Bauer pers volop in

volledige portfolio goed aan te kunnen, moesten

productie en dankzij de extra capaciteit gebeurt

we dus op zoek naar een nieuwe oplossing.”

dat nu weer op nog vijf dagen per week. De
prestaties voldoen aan alle verwachtingen: “We

KEUZE VOOR KOENIG & BAUER

zijn zeer tevreden over de drukkwaliteit. De pers

Bij het selecteren van een nieuwe pers, vertrouwt

is zeer snel op kleur en is uiterst stabiel.” Minstens

DUCAJU® op producenten met een goede naam.

zo belangrijk zijn de afspraken die DUCAJU® met

“Meestal nemen we twee of drie partijen mee

Wifac en Koenig & Bauer heeft gemaakt: “We heb-

in zo’n proces.” Ditmaal waren er twee moge-

ben de performantie-doelstellingen, zoals bijvoor-

lijke kandidaten in de race: “We hebben met beide

beeld minimum productiesnelheden, contractueel

fabrikanten dezelfde oefening gemaakt en ze voor

vastgelegd op een zeer hoog niveau. Dat schept

flinke uitdagingen gezet. En na een grondige ana-

enorm veel vertrouwen.”

lyse kwam Koenig & Bauer er als beste uit.”
VERDER GROEIEN

V

Eén van die uitdagingen vormde de zeer beperkte

Vertrouwen is er zeker ook in toekomstige groei.

erpakkingen-specialist DUCAJU® kent een

ruimte in de drukkerij: “Dat vraagt nogal wat crea

“Met groei creëer je stabiliteit voor de onder-

lange geschiedenis: het bedrijf gaat in

tiviteit van de leverancier bij de configuratie van

neming. Dat is belangrijk voor onze mensen:

1729 van start als uitgeverij-drukkerij Du

de pers. Om met twee machines naast elkaar te

enkele jaren geleden hadden we nog geen 50

Caju. Maar er wordt vooral ook naar de toekomst

kunnen werken, moet de machine smaller worden

medewerkers en nu zijn dat er al 190. Maar het is

gekeken. In 2018 bundelt Du Caju Printing daarom

gemaakt dan ze normaal is. Dat vergt een slimme

zeker ook belangrijk voor onze klanten: zij willen

de krachten met Hellyn Kartonnage en BDMO.

aanpak. En Wifac en Koenig & Bauer hebben daarin

op een betrouwbare leverancier kunnen bouwen.”

Samen gaan ze verder onder de naam DUCAJU®.

perfect samengewerkt. Die bereidheid van zowel

Joost Vandendriessche kijkt alvast vooruit: “Het is

“Dat zorgde voor een mooie verbreding van het

de fabrikant als de leverancier om die uitdaging

absoluut het plan dat er binnen een paar jaar nog

portfolio. Wij zijn gespecialiseerd in voedselveilige

aan te gaan, bekoorde ons enorm.”

een tweede nieuwe pers wordt geïnstalleerd.”

verpakkingen, zoals je die in elke supermarkt
aantreft. Bij BDMO maken ze luxe verpakkingen

PERFORMANTIE-AFSPRAKEN VASTGELEGD

– zogenaamde ‘rigid boxes’ – voor bijvoorbeeld

Ook over de implementatie van de pers is Vanden-

bonbons en champagnes. En Hellyn is specialist is

driessche zeer te spreken: “Kort nadat het laatste

presentatie-oplossingen. Een zeer veelzijdig pak-

vel van de pers bij BDMO in Meulebeke kwam,

ket dus, met als belangrijke rode draad: karton.”

rolde in Erpe-Mere het eerste vel van de nieuwe

www.ducaju.com
www.koenig-bauer.com
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