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Verkoop used machine VSOP Koeweit 

Eén van onze klanten, een drukkerij in Koeweit, heeft 
een tweedehands VSOP web offset drukmachine 
gekocht en gaan daarmee de migratie stap aan van 
commercial print naar verpakkingsdruk in offset.  

Aan ons werd de opdracht verstrekt deze offsetmachine 
bij de verkoper in Sevilla te testen en een uitgebreid 
inspectie rapport van te maken. Daarna hebben wij deze 
machine in onze werkplaats in Hall gereviseerd en weer 
in de originele fabrieksspecificaties gebracht. 

Momenteel wordt de machine klaargemaakt voor 
transport en in het najaar weer opgebouwd in Koeweit. 

 

Used machine VSOP Parkland 

In een eerder nieuwsbericht is al vermeld dat we  een 
used machine aan Parkland Direct, een 
enveloppendrukkerij in Forest, Virgina (USA) hadden 
verkocht.  
 

Tijdens het afgelopen voorjaar hebben de monteurs 
van DG press deze machine in Italië gedemonteerd en 
in delen naar de werkplaats in Hall getransporteerd. 
Deze machine is zo groot dat het in 11 containers 
vervoerd moest worden. 
 
Hier in Hall aangekomen is deze machine in onze 
werkplaats weer helemaal gereviseerd, omgebouwd 
om er een 6-kleuren machine van te maken waarvan 1 
druktoren ook de achterkant van de baan kan 
bedrukken. Verder zijn er belangrijke extensions aan 
deze machine toegevoegd, zoals een nieuw 
register+video-systeem, een nieuw keerraam en een 
upgrade zodat de machine tijdens de productie niet 
meer hoeft te stoppen om de rubberdoeken te wassen. 
 
 
 



  
 
Parkland Direct produceert heel bijzondere Direct Mail 
enveloppen met grafisch speciale visuele aspecten, die 
de ontvanger van de enveloppe nieuwgierig moeten 
maken naar de inhoud. 
 
Voorheen werden die enveloppen op een machine met 
een baanbreedte van 520 mm gedrukt, nu dankzij de 
aangekochte VSOP kan men de enveloppen in dubbele 
baanbreedte drukken bij een druksnelheid van 330 
meter per minuut. Dit is een kleine 20 km aan materiaal 
per uur. Hun productiviteit is met 260% toegenomen. 
 
Het transport van Hall tot Forest duurde ongeveer 5 
weken en op dit moment wordt de machine weer in lijn 
opgebouwd, aangesloten, opgestart en afgenomen door 
onze monteurs ter plaatse. 
 

Realisatie eerste helft van 2021 en vooruitblik tweede helft 2021 

Het boekjaar 2020 heeft DG press met een klein positief resultaat kunnen afsluiten ondanks de gevolgen van 
de Corona op onze werkzaamheden en de daaraan gerelateerde de omzet. Het eerste half jaar van 2021 ligt 
de omzet in lijn met de begroting, de lagere omzet van de verkoop van New Machines is opgevangen door de 
hogere omzet van Spares en Used machines. De behaalde marge over alle omzetstromen is 44% tegenover 
48% begroot. Dit komt door de verschuiving in behaalde omzet. Omdat de lonen en salarissen en overige 
bedrijfskosten ruim onder hetgeen begroot blijven sluiten we het eerste half jaar van 2021 af met een positief 
resultaat die ruim boven het begrote half jaar resultaat uitkomt. 

Voor de tweede helft van 2021 lopen er inmiddels een aantal projecten naast de reguliere omzetstromen. In 
de sales funnel zitten nog meerdere grote opdrachten die naar verwachting de tweede helft van 2021 zullen 
vallen. Eveneens lopen er diverse tenderprocedures waarbij we onze kansen goed inschatten. Door de looptijd 
van offertetrajecten en tenderprocedures is het mogelijk dat opdrachten pas richting het einde van het jaar 
vallen. Dit zal dan met name bijdragen aan de omzet van 2022 en gedeeltelijk aan de omzet 2021. 

 

 

 

 


