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Nieuwe Kodak Q800 Trendsetter plaatbelichter voor DKZET 

 

 
CTP operator Fons Harmsen bij de nieuwe Kodak Q800 Trendsetter plaatbelichter 

 

DKZET Offsetrotatie in Hapert heeft een nieuwe Kodak Q800 Trendsetter plaatbelichter aangeschaft. 

‘Onze nieuwe aanwinst biedt een aantal significante voordelen’, zegt directeur Lex Peeters. ‘Zo is de 

snelheid van de nieuwe Trendsetter toegenomen. Wij verwerken 40 platen per uur. Het 

chemieverbruik is nog verder afgenomen, zonder dat dit ten koste gaat van de afdrukkwaliteit. Maar 

het belangrijkste winstpunt is dat onze plaatbelichter optimaal functioneert binnen de nieuwe Kodak 

Prinergy Workflow 8, die aanzienlijk is verbeterd.’ CTP operator Fons Harmsen beaamt dat. ‘Wij 

werken hier al vanaf 2003 met Kodak plaatbelichters en offsetplaten. We kunnen er dus mee lezen 

en schrijven. Aan de nieuwe Trendsetter waren we dan ook snel gewend. Ook onze DTP-ers kunnen 

er mee omgaan, het spreekt allemaal voor zich. Daarnaast is het laden van platen verbeterd en gaat 

het schoonmaken van de plaatbelichter aanzienlijk sneller’. Lex Peeters vervolgt: ‘Als offsetplaten 

gebruiken we hier Kodak Electra XD, omdat deze bijzonder slijtvast zijn en dat luistert bij het drukken 

van kranten heel nauw. De combinatie Kodak platen, plaatbelichter én workflow kan natuurlijk niet 

beter, dat weten wij. Dat maakte de keuze voor een nieuwe Kodak Q800 Trendsetter plaatbelichter 

voor ons gemakkelijk’. 



Over Kodak 

 

Kodak is een technologiebedrijf dat zich specialiseert in beeldverwerking. We bieden - rechtstreeks 

en in samenwerking met andere innovatieve bedrijven - hardware, software, consumables en 

services aan klanten op het gebied van grafische kunst, commercieel printen, publiceren, 

verpakkingen, elektronische displays, entertainment, commerciële films en markten voor 

consumentenproducten. Met hoogstaande R&D-competenties, een innovatief oplossingenportfolio 

en een betrouwbare merknaam kan Kodak klanten over de hele wereld helpen bij de duurzame groei 

van hun bedrijven. Voor meer informatie over Kodak gaat u naar kodak.com, volgt u ons op 

Twitter@KodakPrint of vindt u ons leuk op Facebook op Kodak. 
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