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U zoekt altijd de juiste combinatie van mensen, materialen en machines 
om uw productie voorspelbaar te maken en toekomstplannen te realiseren. 
manroland Benelux is hiervoor uw partner met een compleet program-
ma voor offsetdrukkerijen en afwerkingsbedrijven met ondersteuning van 
onze eigen specialisten en technici. 

In deze nieuwe brochure presenteren wij de offsetpersen van manroland 
en RMGT, Fujifilm prepress-apparatuur en workflow-software en de af-
werkingsoplossingen van BaumannPerfecta, Vacuumatic, MKW, GUK en 
Lithec.
Materialen nemen in combinatie met moderne apparatuur en korte lever-
tijden een essentiële plaats in binnen het productieproces. Met Fujifilm 
offsetplaten en pressroom chemie, Vulcan rubberdoeken, Westland rollen, 
Jänecke + Schneemann inkten, PrintCom lakken en persvernissen en Folex 
onderlegfolie en lakplaten bent u zeker van topkwaliteit materialen.

De directe ondersteuning door onze specialisten biedt een extra zekerheid. 
Perfecte combinaties van machines en materialen op elke plek binnen de 
productie - uw succes is onze missie.

Wilt u meer weten van onze producten en mogelijkheden dan maken onze
account managers en specialisten graag een afspraak.

Wij wensen u veel succes met uw business.
met vriendelijke groet,

Werner Moriaux
Algemeen Directeur manroland Benelux N.V.
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www.manrolandsheetfed.com/nl-NLPREPRESS

Luxel CTP-belichters
Luxel-VLF- Serie Thermische belichter Groot formaat
Luxel-9x00-Serie Thermische belichter B1 formaat
Luxel-6x00-Serie Thermische belichter B2 formaat

XMF CTP-Workflow Software
Fujifilm XMF Workflow, Impositie, Proofing en  

Kleurmanagement

Superia CTP-Offsetplaten
Superia ZD          Thermische procesvrije plaat voor conventionele 

en alle UV-inkten
Superia LH-PLE  Thermische chemiearme plaat geschikt voor UV 

en hoge oplage
Superia LH-PXE   Thermische chemiearme plaat geschikt voor UV 

en extra hoge oplage
Superia PRO-V    Violet chemiearme plaat, geschikt voor UV
Superia PRO-VN  Violet chemiearme plaat voor krantenproductie

T-6x00-Serie
T-9x00-Serie
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www.manrolandsheetfed.com/nl-NLpress

ROLAND 500 HIPRINT
Max. papierformaat 590 x 740 mm
Configuraties 1-10 kl. Lak, S/W, Foiling

ROLAND 700 EVOLUTION
Max. papierformaat 780 x 1050 mm*
Configuraties 1-12 kl. Lak, S/W, Foiling

ROLAND 900 EVOLUTION
Max. papierformaat 940 x 1300 tot  

1300 x 1870 mm
Configuraties 1-10 kl. Lak, S/W*

* Afhankelijk van de configuratie
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www.ryobi-group.co.jpPRESS

RMGT 520
Max. papierformaat 375 x 520 mm
Configuraties 4-6 kl.

LITHEC 
Densiteits- register- en kwaliteitscontrole
Universele inline meet- en regelsystemen 
Scanners voor PDF vergelijking

RMGT 790
Max. papierformaat 600 x 788 mm
Configuraties 1-10 kl. Lak, S/W

RMGT 970/920
Max. papierformaat 920 640 x 920 mm
Max. papierformaat 970 650 x 965 mm
Configuraties 1-10 kl. Lak, S/W

RMGT 1050
Max. papierformaat 750 x 1050 mm
Configuraties 1-10 kl. Lak, S/W



www.baumannperfecta.comPOSTPRESS

BAUMANNPERFECTA
Snijmachines 92-225 cm en randapparatuur
Automatische snijsystemen DELTA, BASS, BASA
Afpersstations 
Stapelkeerders
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www.guk-falzmaschinen.com & www.mb-bauerle.dePOSTPRESS
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GUK-MB BÄUERLE
Tassen- en combi-vouwmachines
Direct mail apparatuur
Ril-/perforatie-/snijmachines
Vouwmachines voor bijsluiters



CMC
Mail apparatuur folie en/of papier
Couverteermachines
On demand verpakkingssystemen
Magazijn-automatisering

POSTPRESS www.cmcmachinery.com
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www.vacuumatic.com & www.buschgraph.dePOSTPRESS

VACUUMATIC
Telmachines
Markeermachines
Strookinschiet
Optisch tellen
Webmarkering

BUSCH
Stansmachines
Snipper afvoerbanden
Bandeermachines
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www.mkwgmbh.dePOSTPRESS

MKW
Verzamel- en afwerkingsmachines
Hecht- en vouwmachines
Kop- en voetsnit
Wire-o punching
Verzamelmachines voor groot formaat
Speciale verzameltoepassingen
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www.manrolandsheetfed.com/nl-NLPRESSROOM

Jänecke + Schneemann Offsetinkten, lakken & vernissen en  
reinigingsproducten

Jänecke + Schneemann UV, HUV, EB en LED-UV inkten
Printcom Wasproducten, reinigings middelen, 

vochtwatertoevoeging
Printcom Dispersielakken, UV lakken, UV-inkt
Eggen Reiniging, onderhoud, hulp middelen, 

vochtwateradditieven
Fujifilm Fountmax Vochtwatertoevoeging
Fujifilm WashMax Reinigingsmiddelen voor rollen en  

rubberdoeken
Fujifilm Xtramax Reiniging, onderhoud, hulp middelen, 

additieven
Fujifilm Coatmax Lakken & vernissen
Fujifilm GlueMax Lijmen 
Fujifilm Silmax Siliconen voor heatsetpersen 
Folex/Kruse Lakplaten, onderlegfolie  

Westland Drukrollen
Trelleborg Vulcan Rubberdoeken en lakplaten
Beil Plaat pons/buig en sorteer straten
Techkon Spectraal-, densito- en ctp-plaatmeters
Cumulus Luchtbevochtiging, water behandeling &  

klimaattechniek
Glunz & Jensen Ctp-ontwikkelapparatuur - plaatstackers
Marks3Z Gekalibreerde onderlegvellen
WSD Mag-in Perforatiesystemen voor offsetpersen
Technotrans Vocht- en inkttoevoersystemen
Becker Modulaire persluchtsystemen
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www.manrolandsheetfed.com/nl-NLSERVICE

Door de steeds kortere levertijden wordt er van productie-apparatuur 
verwacht dat die optimaal presteert. Apparatuur die betrouwbaar, effici-
ent en veelzijdig ingezet kan worden om drukwerk als krachtig en modern 
communicatiemiddel onderscheidend te maken. Professionele service en  
ondersteuning van de leverancier zijn meer dan ooit van cruciaal belang om 
uw levertijden te garanderen.

“Onze relaties kopen geen apparatuur, zij kopen prestaties”. Deze eenvou-
dige maar krachtige stelling vat de filosofie van manroland Benelux samen. 
De levering van state-of-the-art apparatuur is de start van een compleet 
servicepakket dat als doel heeft de beste prestaties te bereiken met een zo 
hoogst mogelijke ROI.

Als relatie heeft u toegang tot de brede kennis en expertise van de specia-
listen en drukconsultants van manroland. De jarenlange ervaring wordt 

ingezet in alle productieprocessen van uw drukkerij. Training en opleiding 
voor medewerkers in hun specifieke vakgebied zorgt ervoor dat de inves-
teringen de prestaties leveren waar wij voor staan en u voor gekozen heeft.

Afgestemd op uw eisen levert manroland 
Be  ne lux modulaire Pro-Serv pakketten voor 
de manroland offsetpersen en complete 
servicepakketten voor Prepress/Press/Post-
press apparatuur.
Preventief onderhoud, Remote Services, 
On-site Services, Advies en Procesanalyse 
en Upgrades zijn een aantal van onze uit-
gebreide mogelijkheden binnen de service- 
divisie. Uw succes is onze missie.
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