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“Het betreft zowel vervanging van een bestaande machine 
als uitbreiding van de vouwmogelijkheden,” zegt algemeen 
directeur Onno Bruinsma. “Om de – nog altijd heftige – 
concurrentie het hoofd te kunnen bieden, is investeren in 
betere efficiency en hogere output simpelweg een must 
in onze branche. Zeker gezien de steeds korter wordende 
doorlooptijden. Soms is de levertijd zo kort dat je er onmo-
gelijk aan kunt voldoen als je verouderd bent in proces of 
techniek.”

Vouwplein
Hij vervolgt: “Bovendien is de ergonomie verbeterd, waar-
door het werk lichter en aangenamer is. Dankzij de nieuw-
ste generatie software is verder de nauwkeurigheid hoger 
en dat levert in combinatie met snellere insteltijden en 
de hogere productiesnelheid substantieel winst op. De 
betrouwbaarheid van deze software is trouwens ongekend 
hoog. Groot voordeel is verder dat beide machines uitwissel-
baar zijn met ons bestaande Stahlfolder machinepark. We 
hebben alle machines op een vouwplein staan, waardoor  
we flexibel in de productie zijn. We kunnen delen snel ver-
plaatsen en koppelen aan een van de andere vouwmachines. 
Daardoor is het mogelijk om alle vouwgroepen afwisselend 
in te zetten voor hoge volumes vouwkaternen of juist de 
meest exotische vouwwijzen.”

Meedenkkracht
Bruinsma: “We zijn heel erg blij met de speciale configu-
ratie van de TH 82. De product manager van Heidelberg 
heeft echt meegedacht, zodat de machine optimaal aansluit 

bij onze wensen.” Hij geeft een ander voorbeeld van de 
meedenkkracht: “Standaard kun je – in de Benelux – de 
software op de machines bedienen in drie talen: Nederlands, 
Duits of Frans. Normaal gesproken kun je daar natuurlijk 
ook mee uit de voeten. Toch wilden we meer en dat hangt 
samen met de krapte op de arbeidsmarkt. De grafische 
industrie is niet populair meer; zeker onder Nederlandse 
jongeren niet. Er werken hier dan ook diverse nationali-
teiten, waaronder een jong Pools echtpaar. Hele slimme 
en hardwerkende mensen, maar hun talenkennis was nog 
niet toereikend om het maximale uit de machines te halen. 
Dankzij de inspanningen van Heidelberg Benelux is het 
gelukt om de software ook in de Poolse taal beschikbaar  
te hebben. Top!”

“Dat meedenken is een van de redenen waarom ik zo graag 
zaken doe met Heidelberg. De kwaliteit van de machines,  
de service en de contacten zijn altijd erg goed geweest.
Het draagvlak voor de samenwerking is zeg maar generatie-
overstijgend. Mijn vader deed al zaken met ze, zij het toen 
nog onder een andere naam.” 

Toekomst
Momenteel werken er bij het bedrijf 25 mensen. Het 
managementteam bestaat uit Onno Bruinsma, Gerdinand 
Nijhuis (verantwoordelijk voor de productie) en Hans van 
Stijn als commercieel manager. Bruinsma: “Van Elst is  
weliswaar een van de grootste professionele nabewerkers 
van Nederland, maar grafische afwerking is al lang niet 
meer het enige wat wij doen. Wij zijn ook zeer ervaren  
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in adressering, full colour personalisatie, inline printen,  
mailingverzorging, sealen en postale verwerking.  
Noemenswaardig in dat verband is onze Heidelberg  
Stahlfolder TH 82 flexomailer. Een vouwconfiguratie  
met speciale toepassingen, zoals lijmen, gommeren, sluit-
zegels aanbrengen, pick & place, adresseren en perforeren.  
Hierop produceren we bijvoorbeeld direct mail-acties.”

Tot slot, hoe ziet Bruinsma de toekomst? “Ik denk dat we 
over vijf jaar nog altijd een van de toonaangevende afwer-
kingsbedrijven zijn. Het aandeel gepersonaliseerd druk-
werk zal toenemen. Maar met welke klanten en hoeveel 
medewerkers we tegen die tijd actief zullen zijn? Ik heb 
werkelijk geen idee.” 

De nieuwe machines zijn een Heidelberg Stahlfolder 
BH 82 en een TH 82. De Heidelberg Stahlfolder BH 82 
is een basismachine voor katernenwerk. De machine is 
uitgerust met rondstapel en 3 vouwgroepen (met ieder 
4 vouwtassen) en kan katernen van 16 pagina’s op 135 
grs/m2 papier verwerken met een snelheid van 7.000 
tot 9.000 vel per uur. 

De Heidelberg Stahlfolder TH 82 heeft een bijzon-
dere configuratie. De rondstapelinleg is aangepast voor 
dwarse formaten. Verder zijn – ter voorbereiding voor 
mailertoepassingen – op de eerste vouwgroep (van 
6 vouwtassen) extra werktuigassen vóór de tassen 
geplaatst. Na de tassen zijn dubbele werktuigassen 
mét heffunctie geïnstalleerd. De machine kan gestuurd 
perforeren of lijmen. De extra brede tweede vouwgroep 
is vergelijkbaar uitgerust en heeft een dubbelstroom-
inrichting om 2 productstromen van hetzelfde vel apart 
te kunnen afwerken. Met de luikvouwtas kan op de 
eerste of tweede vouwpartij een gesloten luikvouw 
uitgevoerd worden. Dankzij een derde vouwgroep kan 
deze machine eveneens volwaardig meedraaien in het 
katernenwerk. 




