
Producent van grafisch promotiemateriaal
Siepro Werbe- und Kennzeichnungsprodukte KG

Doelstelling

Digitale roll-to-roll productie transformeren om 
snelgroeiende volumes aan etiket- en grafisch 
productiewerk het hoofd te bieden.

Uitdagingen
• Aanwezige eco-solvent printers hadden moeite 

om de snelle bedrijfsgroei te ondersteunen

• De toename van het aantal opdrachten dat de 
volgende dag moet worden geleverd, vereist een 
maximale productiviteit

• Behoefte aan verwerking van uitdagende 
zelfklevende materialen zonder vervorming van 
de printmedia

Aanpak

Siepro heeft zeven Océ Colorado 1640 printers 
van Canon geïnstalleerd. De roll-to-roll productie 
kan hierdoor met minder apparaten worden 
uitgevoerd, terwijl de productiviteit stijgt en de 
mogelijkheid om te printen op warmtegevoelige 
media, zoals etiketten en films wordt vergroot.

Voordelen
• Vertienvoudiging van de digitale productiviteit 

met minder printers

• Snelle productie met behoud van optimale 
kwaliteit

• Gestroomlijnde print-to-finish workflow zonder 
tijdverlies door drogen en ontgassen

• Lagere inktkosten en uitgebreide keuze aan 
warmtegevoelige en goedkope media

• Hogere automatiseringsgraad door minimale 
tussenkomst van de operator

Bedrijfsnaam: Siepro Werbe- und 
Kennzeichnungsprodukte KG

Sector:  Promotionele printproducten en 
display graphics

Opgericht: 1983

Locatie: Steinheim/Murr, Duitsland

Diensten: Promotionele etiketten, POS-
materialen, signage en graphics

Relatie met Canon sinds: 2014

SIEPRO KIEST 
VOOR GROEI MET 
CANON UVGEL

https://www.youtube.com/watch?v=F2mEPu5D8tg


Druk op de doorlooptijd 
legt focus op digitale 
productiecapaciteit

Met 40 jaar ervaring in zeefdruk heeft Siepro 
Werbe- und Kennzeichnungsprodukte KG 
haar reputatie als toonaangevend specialist in 
de verwerking van zelfklevende materialen en 
films terecht verdiend.

Het familiebedrijf biedt vandaag de dag een 
breed scala aan toepassingen, waaronder 
etiketten voor promotionele acties en 
producten, backlit films, POS-materiaal, 
signage, display graphics, statische 
beeldproducten, stickers, zelfklevende 
vloerafbeeldingen en 3D-koepelstickers. De 
onderneming verwerkt daarnaast ook een 
reeks aan flexibele en harde materialen.

Tot de klantenkring behoren grote 
supermarkten en fastfoodketens 
in Duitsland en Frankrijk, maar ook 
industriële ondernemingen in sectoren als 
automotive en elektrische apparatuur. De 
komst van een webshop heeft Siepro’s 
klantenbestand getransformeerd, waardoor 
het aantal opdrachten is toegenomen en het 
productaanbod verder is verbreed.

Zoals bij de meeste gespecialiseerde 
printbedrijven die de overstap van analoge 
naar digitale productie maken, werd ook bij 
Siepro de investeringsstrategie voor haar 
technologie bepaald door kleinere oplagen, 
kortere doorlooptijden en een toenemende 
vraag naar personalisatie, waarbij zeefdruk 
steeds vaker wordt gereserveerd voor 
hoge oplagen of specifieke industriële 
toepassingen.

Directeur Michael Hiemann zegt: “Onze 
digitale reis begon in 2014 toen we onze 
eerste eco-solvent printer kochten. We 
hebben onze digitale capaciteit vervolgens 
snel uitgebreid tot het punt waarop we naast 
twee Océ Arizona flatbedprinters en onze 
zeefdrukpersen totaal 20 verschillende roll-
to-roll printers hadden.”

“De beslissing om te investeren in 
Canon UVgel-printtechnologie was 
voor ons vanzelfsprekend. 
We zien een maandelijkse 
volumegroei van 5 tot 10% en met 
bij de meeste online opdrachten 
een doorlooptijd van 24 uur, wisten 
we dat we productie op een andere 
schaal nodig hadden. Met de Océ 
Colorado 1640 kunnen we 40 m2 
per uur met de hoogste kwaliteit 
produceren – bij eco-solvent was dit 
slechts 6 tot 10 m2 – en direct met 
verwerking starten zonder vertraging 
door drogen of ontgassen. Het is 
voor ons een enorme sprong vooruit 
in termen van productiviteit.”

Michael Hiemann, 
directeur van Siepro Werbe- und 

Kennzeichnungsprodukte KG



Een enorme sprong vooruit 
in productiviteit

Met zo veel verschillende printers 
was het productiemanagement 
ingewikkeld en Siepro beschikte 
nog steeds niet over de capaciteit 
die nodig was om te voldoen aan 
pieken in de vraag. De onderneming 
was ook niet in staat te werken 
met warmtegevoelige materialen 
vanwege hoge droogtemperaturen 
en ontgassing van de 
eco-solventtechnologie.

Door gesprekken met Canon 
Duitsland en het Canon R&D-
centrum in Venlo raakte Siepro nauw 
betrokken bij de vroege ontwikkeling 
van de UVgel-printtechnologie van 
Canon. Siepro was natuurlijk een van 
de eerste klanten in Europa die de 
nieuwe oplossing in productie nam 
toen de Océ Colorado 1640 roll-to-roll 
printer werd geïntroduceerd.

De eerste Canon UVgel-printer 
werd in augustus 2017 bij Siepro 
geïnstalleerd, gevolgd door nog 
eens drie printers aan het eind van 
datzelfde jaar en in 2018 kwamen 
er nog eens drie bij om aan de 
toenemende vraag te voldoen.

Met de toename in productievolume 
door de zeven Océ Colorado-
printers is Siepro in staat geweest 
haar technologieaanbod te 
optimaliseren en het workflowbeheer 
te vereenvoudigen door gebruik 
te maken van de OneVision 
grootformaat automatiseringssuite 
voor stroomlijning van de productie 
met meerdere printsystemen. 

We hebben nu slechts 16 
roll-to-roll printers, maar 
kunnen 3.000 m2 per dag 
printen – dat is tien keer de 
productiviteit van vroeger.

Michael Hiemann,  
directeur van Siepro Werbe- und 

Kennzeichnungsprodukte KG

“” Geautomatiseerde functies van de Océ Colorado 1640, zoals 
de automatische nozzle compensatietechnologie, hebben 
bijgedragen aan het optimaliseren van de productiviteit. “Het 
systeem kan een volledige rol van 50 meter aan media printen 
zonder enige tussenkomst van de operator en het verwisselen 
van een rol gaat snel en eenvoudig. Als het niet nodig was 
om de media te vervangen, zouden we de Colorado’s letterlijk 
zonder toezicht kunnen laten draaien.”

“De bestellingen die voor 12.00 uur via 
de webshop binnenkomen, worden 
gegarandeerd de volgende dag geleverd. 
Dit sluit aan bij de wijdverspreide 
verwachtingen van de klant als het gaat om 
levertijden. Dit heeft ons onherroepelijk in 
de richting van digitale productie gestuurd, 
zodat we kleinere oplagen met krappe 
deadlines op een kosteneffectieve manier 
kunnen printen.”
 

Michael Hiemann,  
Director of Siepro Werbe- und 

Kennzeichnungsprodukte KG



“Met onze oude roll-to-roll printers 
hadden we een achteruitgang in 
kwaliteit verwacht wanneer we 
de productie zouden moeten 
versnellen, maar de printresultaten 
van de Colorado-printers zijn 
altijd uitstekend. We hebben geen 
baanvorming en geen witte lijnen, 
en volledige kleurstabiliteit over 
alle UVgel-prints, een cruciale 
factor voor veel opdrachtgevers. 
Wij printen op een breed scala aan 
zelfklevende materialen en doen 
dit met een absolute kwaliteit- 
en kleurconsistentie vanaf het 
begin van de rol tot en met de 
nabewerking van de prints.” 

Michael Hiemann, 
directeur van Siepro Werbe- 

und Kennzeichnungsprodukte 
KGKennzeichnungsprodukte KG

Concurrerende prijzen zonder 
concessies aan de kwaliteit

Belangrijk voor Siepro is dat deze 
productiviteitsstijging niet ten koste gaat 
van de kwaliteit. Siepro profiteert ook van 
kwaliteitsverbeteringen bij uitdagende 
printmedia zoals films, waar vroeger 
materiaalvervorming optrad. “De geringe 
warmteontwikkeling bij de Canon UVgel-
printtechnologie stelt ons in staat te werken 
met minder dure, niet-gecoate materialen. 
Dit helpt ons bij kostengevoelige klanten te 
werken met een concurrerende prijs zonder dat 
onze reputatie voor kwaliteit in gevaar komt”, 
zegt Hiemann. Siepro profiteert bovendien 
van lagere inktkosten in vergelijking met 
eco-solvent printers – een ander commercieel 
voordeel in een markt met sterke concurrentie. 

“Voor de komst van de Colorado 
printers hadden we gewoon moeite 
om onze productiecapaciteit 
af te stemmen op het tempo 
van veranderingen binnen 
onze onderneming. Met een 
vertienvoudiging van de 
productiviteit is die uitdaging 
verleden tijd. Nu kunnen we erop 
vertrouwen dat we het juiste 
technologische fundament hebben 
om een duurzame groei te realiseren 
en ons volledig te richten op het 
verzilveren van alle positieve 
mogelijkheden om een Siepro voor 
de toekomst te ontwikkelen.”

Michael Hiemann,  
Director of Siepro Werbe-und
Kennzeichnungsprodukte KG
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