PROMOTIONEEL

Ed van Craaikamp (links)
en Sander Hengeveld. ‘We
maken hetzelfde werk,
maar nu op twee in plaats
van zeven persen.’

WAT KAN DE
BALTORO?
De Xerox Baltoro HF
Inkjet-pers is een losblad
productiepers op SRA3formaat, die het mogelijk
maakt hoogvolume, transactioneel werk te printen.
Ook direct mail-campagnes en catalogi die een
hoge kwaliteit vereisen,
behoren tot de mogelijkheden. De Baltoro HF is het
eerste product van Xerox
op dit platform, ontworpen
door technologie van de
iGen en High Fusion inkjettechnologie te combineren. De Baltoro gebruikt
geautomatiseerde intelligentie om kleur en kwaliteit te verbeteren en te
behouden, mede door
real-time correcties. De

maakt deel uit van een grote transformatie van onze onderneming. Deze
twee persen, de inkjetpers en de nieuwe
KBA vervangen een heel peloton aan
persen en printers.’
ENVELOPPEN, DIGITAALDRUK EN
GROOTFORMAAT
Even voor het beeld; Enveloprint
bestaat uit Enveloprint Benelux in Venlo,
Enveloprint Dinxperlo en Drukkerij
Tesink in Zutphen. Het totale personeelsbestand beslaat in totaal 160 fte.
‘Enveloprint Benelux is de enveloppenfabriek, waar we met 40 man ruim 500

pers levert met geautomatiseerde intelligentie, de
High Fusion-inkt en Xerox
High Fusion W-Series
inkjetkoppen, 1200x1200
dpi HD-kwaliteit, zonder
de noodzaak tot voorbehandeling of coaten van
substraten. Het vermijden
van de voorbehandeling
komt ten goede aan het
formaat van de pers, het
energieverbruik en de
totale kosten. De kleurentechnologie is piëzo dropon-demand inkjettechno-

miljoen enveloppen per jaar maken. In
Dinxperlo hebben we productiemiddelen
voor digitaal vellendruk, kleinformaat
vellendruk en een enveloppen(blad)
productie en -nadrukkerij.’
Daarnaast biedt Dinxperlo ook onderdak aan andere activiteiten die tot de
groep behoren. Zoals Amco, dat gespecialiseerd is in rouwdrukwerk, en
Papicolor, dat gekleurd papier, gekleurde enveloppen en materialen als schrijfwaren levert aan retail. Drukkerij Tesink
is de grootformaat vellendrukkerij
binnen de groep.
VAN ZEVEN NAAR TWEE PERSEN
De transformatie van de onderneming
is een gevolg van het doel om efficiency
te optimaliseren en de overweging om
daarbij te investeren in nieuwe productiemiddelen. Uiteindelijk bleek het niet

logie met gepigmenteerde
inkten op waterbasis.
De pers produceert tot
18.000 vel tweezijdig per
uur en kan 60- tot
270-grams papier verwerken. Het maximale formaat is 364x520 mm en
het minimale is 177,8x254
mm. Xerox FreeFlow Core
automatiseert het tijdrovende prepress-werk en de
Xerox FreeFlow Print Server voegt nieuwe opdrachten toe terwijl de pers aan
het printen is.

DOORPAKKEN
NAAR DE
NIEUWSTE STAND
DER TECHNIEK
te blijven bij vervangingsinvesteringen.
Nee, de hele boel ging om. ‘Onze
onderneming was al hybride met
digitale productiemiddelen (twee iGen
tonerprinters, red.) en offset. Wij zagen
al veel toegevoegde waarde in inkjet.
Doordat Xerox de Baltoro high fusion
inkjetpers op de markt bracht, besloten
wij onze twee iGen’s in Dinxperlo te
vervangen door één Baltoro. Een iGen
staat er nu nog als backup.’
In Zutphen stonden drie vellenoffsetpersen; een op formaat 52x72, een CD
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