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Nieuwe generatie Kodak Sonora procesloze offsetplaten 

De nieuwe Kodak Sonora X procesloze offsetplaat 

Er is een nieuwe generatie procesloze offsetplaten van Kodak, Sonora X genaamd, op de markt. 

‘Deze nieuwe procesloze offsetplaten maken, net als Kodak Sonora XP, ontwikkelmachines en 

chemicaliën overbodig, maar zijn op tal van punten verder verbeterd,’ zegt Pim Nijenhof, sales 

director Benelux. ‘Kodak was in 2005 het eerste merk dat met procesloze offsetplaten op de markt 

kwam en is uitgeroeid tot de wereldmarktleider in dit segment. Bij de nieuwe Sonora X is het oplage 

bereik verbeterd voor zowel conventionele alsook H-UV LED druktechnieken. Het belichten gaat 

sneller, waardoor meer offsetplaten per uur geproduceerd kunnen worden. Bovendien kunnen de 

nieuwe platen op alle merken en typen CTP systemen worden belicht. Ook zijn de nieuwe Sonora X 

beter krasbestendig en is er minder inschiet nodig om op kleur te komen. Door al deze 

productverbeteringen zijn Kodak procesloze platen voor aanzienlijk groter aantal drukpersen en 

toepassingen geschikt. Naar schatting kan 80% van de huidige drukwerkopdrachten met de nieuwe 

generatie Kodak Sonora X geproduceerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de 

afdrukkwaliteit. Dat zijn niet alleen vellenpersen, maar ook heatset- en coldsetrotatie, 

offsetverpakkingsdrukpersen en drukkerijen die werken met H-UV en LED UV. Op dit moment vinden 

er overal in Europa – waaronder in Nederland – testen plaats en de eerste resultaten zijn 

veelbelovend.’ 



Over Kodak 

 

Kodak is een technologisch bedrijf dat zich vooral bezighoudt met beeldvormingstechnologie. Het 

bedrijf levert – zowel direct als door samenwerking met andere innovatieve bedrijven – hardware, 

software, verbruiksmaterialen en diensten op het gebied van grafische kunsten, commerciële druk, 

verpakkingen, elektronische displays, entertainment en commerciële films en de consumentenmarkt. 

Met hoogstaande R&D-competenties, een innovatief oplossingenportfolio en een betrouwbare 

merknaam kan Kodak klanten over de hele wereld helpen om hun groei-ambities op een duurzame 

manier waar te maken. Meer informatie: www.kodak.com. 
 

Volg Kodak ook op Twitter @Kodak of op Facebook op KodakNow. 
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