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Onder de impuls van zaakvoerder Manu Lemeur kende 

deze drukkerij de laatste 15 jaar een sterke groei en 

Zwart Op Wit heeft nu een team van ongeveer 100 

mensen.

Om deze groei te ondersteunen heeft Zwart op 

Wit continu geïnvesteerd in een uitgebreid en 

betrouwbaar machinepark.

Voor het rillen en plooien valt deze moderne drukkerij 

onder andere terug op de Bacciottini machines.

Koen Van Ouwenhuysen, operationeel manager, 

vertelt:

“We hebben nu 5 Bacciottini machines waarop we 

nagenoeg elke dag werken. De 2 oudste rilmachines 

(model Pitstop) staan er al meer dan 10 jaar en we 

gebruiken ze nog steeds. Onze zaakvoerder was 

overtuigd van de kwaliteit van deze machines en 

we hebben de laatste jaren nog 3 extra machines 

aangekocht waarvan 2 met de Butterfl y zodat we 

kunnen rillen én plooien in 1 doorgang.”

Wat maakt deze ril- en vouwmachines zo 
aantrekkelijk? 

Koen Van Ouwenhuysen: “De Bacciottini machines 

zijn heel stabiel en dus betrouwbaar. Zo 

kan je rendement halen! Wat ook 

belangrijk is: ze geven 

een mooi 

resultaat. Op andere machines is de ril vaak niet diep 

genoeg. Met de ril en tegenril van Bacciotini hebben 

we dat probleem niet.”

“Bovendien zijn de machines operatorvriendelijk. 

Dankzij het scherm is de Bacciottini makkelijk in 

te stellen. En het wisselen van de ril gebeurt in 

minder dan 1 minuut. De machines zijn vrij intuïtief 

in te stellen, waardoor vrijwel iedereen hier aan kan 

werken. Uiteraard maken de echte vakmensen nog 

steeds het verschil.“

“Alle oplagen vanaf 25 exemplaren tot zelfs 20.000  

rillen wij op de Bacciottini’s. De inschiet is zo beperkt 

dat die kleine oplagen geen enkel probleem vormen.”

Over de samenwerking met Best-Matic is Koen 

duidelijk: “ De communicatie met Best-Matic is heel 

open en er wordt snel ingegrepen als we iets vragen. 

De combinatie van degelijk advies bij de aankoop 

en de technische dienst na verkoop maakt van Best-

Matic een ideale partner.

DRUKKERIJ “ZWART OP WIT” RILT AL ZIJN
DRUKWERK OP DE BACCIOTTINI RILMACHINES
De Belgische drukkerij Bulckens, beter gekend als “Zwart Op Wit” bestaat reeds 85 jaar.
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ALL-ROUND DRUKKERIJ HALETRA INVESTEERT IN 
HORIZON STITCHLINER  MARK III

Drukkerij Haletra in het Limburgse Houthalen is al 

sinds de oprichting in 1948 een vaste waarde in het 

Belgische grafi sche landschap. Met Dieter Paredis 

staat nu de 3de generatie aan het hoofd van deze all-

round drukkerij.

Sinds de overname door Dieter 5 jaar geleden is 

Haletra 50% gegroeid op een organische manier, wat 

uniek is in België.

Hoe heeft Haletra die enorme groei gerealiseerd?

Dieter Paredis vertelt: “Wij willen de klant echt 

ontzorgen. We leveren kwalitatief drukwerk aan 

marktconforme prijzen en dit alles binnen een 

zeer snelle levertermijn. Bovendien hebben we de 

afgelopen jaren meer dan € 9 miljoen geïnvesteerd in 

gebouwen en machines.”

Één van die investeringen was de HORIZON 
STITCHLINER MARK III, een 
volautomatische brochurelijn.

Dieter Paredis: “De Stitchliner is een 

echte aanvulling op ons bestaand 

machinepark. Alle jobs tot een 

oplage van 5000 exemplaren worden 

nu op de Horizon afgewerkt. Ook 

verzamelwerken worden op deze 

machine gedraaid.”

Waarom koos Haletra voor de Horizon 
Stitchliner?

“Omwille van de graad van 

automatisatie. Vroeger moesten we 

kleine en grote oplagen draaien op 

één nietstraat. We moesten de productie van grote 

oplagen stoppen om snel een kleinere job te draaien. 

Dat was een enorm verlies van tijd en geld. Met de 

aankoop van de Stitchliner hebben we die moeilijke 

situatie opgelost en kunnen we onze ambitie van 

snelle levertijden voor alle oplagen ook waarmaken.” 

Over de samenwerking met Best-Matic zegt Dieter 

Paredis het volgende: “Het gevoel zit goed. Als 

er iets is, wordt dat snel en adequaat opgelost. De 

samenwerking verloopt positief.”

Haletra kijkt met vol vertrouwen naar de toekomst. 

“Onze ambitie stopt niet hier. Wij willen de 

komende 5 jaar nog een groei van 

50% realiseren.”, besluit 

Dieter Paredis.



HORIZON IS KLAAR VOOR 
EEN ECHTE DIGITALE 
BOEK PRODUCTIE!

De ondertussen gekende inline oplossing van de 4-klems 

lijmmachine BQ-480 met de HT-1000V driesnijder 

wordt nu ook uitgebreid met een automatische invoer, 

de Horizon BBF-480.

Digitaal gedrukte vellen worden als gelijmde of 

genaaide katernen inline in de BBF-480 gevoerd. De 

BBF-480 zorgt voor een automatische inleg van de 

boekblokken in de BQ-480 4-klems lijmmachine. De 

BBF-480 leest de dikte van het boekblok, via barcode 

of via een mechanische meting, en stuurt deze door 

naar de BQ-480 welke volledig automatisch wordt 

ingesteld. De omslag wordt in één doorvoer op de 

juiste breedte gesneden en via barcode gecontroleerd 

op overeenstemming met het boekblok. 

Afhankelijk van de aangeleverde katernen worden de 

boekblokken al dan niet gefreesd en nadien verlijmd 

met de omslag. Dankzij het gebruik van servomotoren 

en just in time aanpassingen aan de BQ-480 gebeurt 

dit volledig variabel aan snelheden tot 800 boeken 

per uur. De BQ-480 kan naar keuze worden uitgerust 

met een EVA of een PUR systeem voor een nog betere 

hechting. 

De gelijmde boeken worden netjes overgebracht naar 

een transportband voor droging en aangeboden aan 

de HT-1000V. De volautomatische driesnijder stelt zich 

in aan de hand van een barcode waarna de boeken aan 

de drie zijden perfect worden mooi gesneden.

Het volledige proces kan vanaf rol dan wel vanaf een 

digitale velleninvoer vertrekken en gecontroleerd 

worden door één enkele operator. Echte variabele 

productie van boeken aan een snelheid van 800 

boeken per uur, Horizon maakt het opnieuw waar!



MET DE RD-4055 HEEFT HORIZON EEN ROTATIEVE 

STANSMACHINE  VOOR DRUKWERK MET 

TOEGEVOEGDE WAARDE

Uitgerust met een flexibele stansplaat maakt deze volautomatische 

rotatieve stansmachine kapwerk sneller, eenvoudiger en 

efficiënter. Kleine en middelgrote oplages kunnen in één doorvoer 

worden uitgekapt en uitgeduwd.  Uiterst flexibele instelling en 

bediening verhogen de rentabiliteit van de machine en reduceren 

de kostprijs van uw veredeld drukwerk.

Tot 6000 stuks/uur gestanst en netto afgewerkt 
(geplastificeerd) drukwerk met hoge toegevoegde waarde 
in één volautomatische bewerking.

In de RD-4055 wordt papier doorgevoerd vanaf de 50 cm stapel invoer. Via een uiterst nauwkeurige 

elektronisch gestuurde registertafel komen de vellen tussen de magnetische plaatrol en tegendrukrol waar ze 

worden uitgekapt. Vervolgens wordt het gestanste drukwerk van de vellen gescheiden in de separatie unit en 

komt het afgewerkte product op de uitvoertafel, klaar voor verpakking. 

Bovendien is deze machine uitgerust met een repetitieve beweging waardoor met één kleine kapplaat, de 

stansvorm 5 x kan worden herhaald.

Max. papierformaat 400 x 550 mm  - Min. papierformaat 200 x 275 mm - Papier grammages tot 400 gr/m2.

UITKAPPEN – RILLEN – PERFOREREN – SEMI SLITTEN 


