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Nieuwe Komori achtkleuren drukpers voor Veldhuis Media

Bedrijfsleider Eric Temmink (rechts) en Robert Schipper, hoofd Prepress bij de nieuwe Komori GL840P drukpers.
Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Bij Veldhuis Media is een nieuwe Komori GL840P drukpers geïnstalleerd. Het is bij de drukkerij in Raalte de
vierde Komori offsetpers op het formaat 70 x 100. Het totaal aantal druktorens komt daarmee op 29. ‘Het is
een pure uitbreiding, want dat klinkt misschien vreemd, maar we groeien behoorlijk’, zegt directeur Oscar
Jager. ‘We weten met Komori wat we in huis halen. Toch hebben we alles opnieuw kritisch onder de loep
genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat deze drukpers het beste bij ons drukwerkpakket past en daar
gaat het om. Natuurlijk heeft onze langjarige relatie met en het vertrouwen in Komori bij onze keuze een
belangrijke rol gespeeld. Dat geldt ook voor onze relatie met AtéCé, die onze huisleverancier van alle supplies
is. Ook dit keer hebben Komori en AtéCé zich weer als echte businesspartners opgesteld. Dan is de keuze voor
opnieuw een Komori drukpers niet zo moeilijk, toch?’
Collega directeur Erwin de Lange: ‘De aanschaf van de nieuwe Komori achtkleuren pers is het sluitstuk van een
behoorlijke investeringsronde die wij afgelopen jaren gedaan hebben. We hebben 1.200 m² extra
productieruimte in gebruik genomen en de interne logistieke operatie volledig opnieuw ingericht. Alleen de
drukpersen zijn blijven staan. Daardoor kunnen we nog efficiënter werken. Dat is vandaag de dag een must om
concurrerend te kunnen blijven. Een voorbeeld van efficiency is de installatie van een Betz
inktpompensysteem. Via dit systeem worden alle vier onze drukpersen van inkten voorzien. Het
inktpompensysteem past goed in ons beleid om milieu verantwoord te drukken. Het inktpompensysteem
bespaart op jaarbasis een hele afvalberg aan lege inktblikken. Het systeem zorgt er voor dat de inkten vanuit
200 kg drums via leidingen in de inktbakken van onze drukpersen komen. Het inktniveau in de bakken wordt
automatisch geregeld, daar hebben onze drukkers geen omkijken naar.’

Over AtéCé Graphic Products
AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én onafhankelijk producent van grafische chemie, coatings,
dispersie- & UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de handelsactiviteiten richt AtéCé zich als
totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. AtéCé levert nagenoeg alles voor prepress en press.
Het productportfolio bevat – naast grafische verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert – merken waarvan
AtéCé de vertegenwoordiging heeft. AtéCé is in Nederland onder andere exclusief vertegenwoordiger van
Komori offsetdrukpersen, Scodix digitale drukwerkveredelingspersen en in de Benelux hoofddealer van het
complete programma CTP Oplossingen en offsetplaten van Kodak. Meer informatie: www.atece.nl
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