
Geffen – Wihabo, één van de meest toonaangevende en veelzijdige digitale drukkers in 

Nederland heeft aangekondigd een HP Indigo 100K Digitale Pers toe te voegen aan haar 

machinepark. Daarmee is Wihabo de eerste drukker wereldwijd die de 100K commercieel in 

gebruik neemt. Wihabo, een in 1986 opgericht familiebedrijf, staat bekend om het drukken 

van unieke en gepersonaliseerde prints in hoge oplages voor lokale en internationale klan-

ten, waaronder Tony’s Chocolonely.

De nieuwe HP Indigo 100K Digitale Pers zal de huidige HP Indigo 10000 vervangen om 

in grote volumes te drukken De overige drie HP Indigo-persen – een HP Indigo 12000 

en twee HP Indigo 7900 – die Wihabo bezit, worden voornamelijk ingezet voor speciale 

prints, met bijvoorbeeld witte en fluorescerende inkt. Met de Indigo digitale persen maakt 

Wihabo bijzonder en gepersonaliseerd drukwerk toegankelijk voor iedereen. Voor grote 

en kleine oplages én massamaatwerk. 

Als onderdeel van haar strategie om voorop te blijven lopen, leiderschap te behouden en 

de meest complete drukwerkleverancier mogelijk te worden, wilde Wihabo een digitale 

pers die niet alleen het offset werk ondersteunt, maar ook een hogere productiviteit, hogere 

kwaliteit en hogere efficiëntie levert. De mogelijkheid om 6000 vellen per uur in EPM-modus 

(3-kleuren Enhanced Productivity Mode) te drukken, het vergroten van de marges op 

producties in kleine oplagen, algehele productiviteit en substraatbesparingen, maakt de HP 

Indigo 100K vierkleurenpers een vanzelfsprekende keuze voor Wihabo. 

“We zijn erg blij met de energie- en middelenbesparingen die we met de HP Indigo 100K 

zullen bereiken. Door de snelheid en kwaliteit van de EPM-modus op de digitale pers 

kunnen we een nog groter deel van ons offset-volume migreren naar digitaal. Samen met 

HP PrintOS kunnen we realtime gegevens gebruiken om onze workflow en efficiëntie te 

verbeteren, zodat we ons sneller kunnen aanpassen aan de behoeften van onze klanten ‘’, 

aldus Joris Bosch, Technisch Directeur bij Wihabo.

Als echte HP Indigo-ambassadeur heeft Wihabo voor haar printoplossingen altijd al 

vertrouwd op HP’s Indigo-technologie. “Sinds we besloten om digitaal te gaan met HP 

Indigo, hebben we nieuwe zakelijke én creatieve kansen gekregen die met traditionele 

technieken niet mogelijk waren geweest”, voegt Bosch eraan toe. “De samenwerking 

met HP en de ondersteuning die zij ons geven bij de implementatie en het onderhoud 

van onze HP Indigo-persen, waren cruciaal voor ons succes.”
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De HP Indigo 100K Digitale Pers is ontworpen om offset-drukkers de hoge productiviteit 

te bieden die zij nodig hebben om meer werk te migreren naar digitaal én om de  

duurzaamheid voor on demand drukken te vergroten. De HP Indigo 100K maakt gebruik 

van geavanceerde papierverwerking en een offset-achtig grijper-naar grijper-ontwerp 

voor nauwkeurige registratie, en heeft verbeterde digitale mogelijkheden, waaronder 

een invoerbron met vijf ingangen, kleurautomatisering, kalibratie en een snelle  

omschakeling tussen taken en media.

Meer informatie over de HP Indigo 100K vind je hier:

https://www8.hp.com/us/en/industrial-printers/indigo-digital-presses/commercial-di-

gital-presses/100k-printing-press.html

Informatie over Wihabo is hier te vinden: https://www.wihabo.nl/
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