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Extensies verkocht  

Afgelopen maanden zijn er drie extensies verkocht met een gezamenlijke omvang van bijna € 1,0 miljoen.  
 
De machines zijn helemaal nagekeken, en één daarvan is omgebouwd naar de huidige stand van de 
aandrijftechniek, waardoor de machine weer voor 15 jaar ingezet kan worden, inclusief een 
gegarandeerde beschikbaarheid van reserve delen voor de servo aandrijftechniek.  
 
Ook de beeldschermen en bedienpanelen zijn allemaal weer van de huidige generatie voorzien. Hiermee 
maken we van een gebruikte machine een volledig circulaire en daardoor duurzaam kapitaalsgoed!  
 

Cover story Converter Magazine 

In het April issue van het Europese Converter 
Magazine hebben wij als DG press op de voorpagina 
van het Converter Magazine gestaan. Daarin was een 
mooi artikel opgenomen over onze nieuwe machine. 
Focus ligt bij onze machine op het decarboniseren van 
de print. Wij gebruiken 0% oplosmiddelen in onze 
inkten en hebben daarnaast ook de laagste 
energiekosten, omdat we geen heteluchtovens 
gebruiken of naverbranders nodig hebben. Daarmee 
reduceert de offset techniek ongeveer 75% de CO2 
emissie t.o.v. de traditionele druktechnologie.  

Lees het artikel online: https://bit.ly/3vHbpuF  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vision® voor Belgische klant 

Eind vorig jaar heeft een bestaande klant 
een Vision® machine besteld, die in April is 
afgenomen. De machine is inmiddels 
volledig gereviseerd en geïnstalleerd bij de 
Belgische klant. De machine zal worden 
gebruikt voor het drukken van medicijn 
bijsluiters.  
 

Sleeve Offset machine geleverd, Italië 

Zoals in een eerder nieuwsbericht al was gemeld, was er een nieuwe sleeve offset 
machine verkocht aan een belangrijke klant met 32 productievestigingen 
wereldwijd. Deze machine is inmiddels geleverd en wordt momenteel ter plaatse 
geïnstalleerd. Er is hiernaast ook nog een uitbreiding verkocht met een machine deel 
uit India, dit zal in September geïntegreerd worden. 
 
De geleverde machine zal gebruikt worden voor het produceren van zogeheten 
shrink sleeves. Dat zijn bedrukte recycleerbare etiketten  die om asymmetrische  
flesjes  krimpen en zo een 100% imaging geven rondom de fles (zie foto hiernaast).  

Sancties landen 

DG press opereert wereldwijd en krijgt daarom ook te maken met de opgelegde sancties aan onder 
andere Rusland en Belarus. Wij behalen circa € 200.000 omzet in genoemde landen hetgeen circa 2% 
van onze totale omzet is. Indien deze omzet (tijdelijk) wegvalt dan is dit overkomelijk. We bekijken per 
klant en per opdracht, rekening houdend met de sancties en in overleg met de RVO, of wij nog mogen 
leveren.  



 

Subcontractor bouw twee Visions ® 

In ons nieuwsbericht van december 2021 hebben wij gemeld dat wij, na toekenning na een 
tenderprocedure, als subcontractor zouden gaan werken voor de bouw van twee Visions ® aan een 
Staatsdrukkerij. Tot onze spijt heeft de samenwerkende partij de financiering op het laatste moment 
niet rond kunnen krijgen. De toekenning is derhalve ingetrokken en een nieuwe tender is uitgeschreven. 
Omdat de stijgende inkoopprijzen en toenemende levertijden onvoldoende werden ondervangen in de 
nieuw uitgeschreven tender heeft DG press de keuze gemaakt om niet in te schrijven. Dit is een bewuste 
keuze die we op basis van de huidige orderportefeuille en sales funnel gelukkig hebben kunnen maken. 
Indien er een tender zal volgen waarin genoemde punten voldoende worden gewaarborgd zullen wij 
uiteraard weer inschrijven. 

Wederom nieuwe collega’s 

De markt is zich duidelijk aan het herstellen van de lange periode van terughoudendheid in 
investeringen in kapitaalsgoederen. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe collega’s. Dat is niet 
eenvoudig, want technisch personeel is niet makkelijk te vinden. Toch zijn we er gelukkig in geslaagd 
mensen te werven. Zo zijn er in de afgelopen paar maanden wederom vacatures ingevuld zoals een 
Spare Parts coördinator, een Elektro Hardware Engineer en een Sales Manager.  

 


