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D R U K K E N

Eerste Durst Tau 330E in Benelux 
voor The Label Collective Group

Etikettenspecialist The Label Collective Group uit Haaksbergen inves-
teerde bij Wifac als eerste in de Benelux in de digitale inkjetprinter  
Tau 330E van Durst. De uitbreiding van het machinepark met deze snelle 
UV-printer past bij de internationale groei-ambities van de groep.

The Label Collective Group (TLCG) is een razend-
snelle groeier uit Haaksbergen. Het bedrijf waar 
circa dertig mensen werken, ontving daarvoor de 
FD Gazellen Award in de regio Oost. Relatief kleine 
oplages en levertijden binnen 24 uur zijn volgens 
directeur Richard Rensen de sterkste punten van 
zijn onderneming.

TLCG houdt zich bezig met de productie en ver-
koop van onbedrukte en bedrukte labels, etiketten 
en stickers. Hierbij gaat het om zowel onbedrukte 
(thermische) labels voor toepassing in de veelge-
bruikte en bekende merken labelprinters als om 
volgens klantspecificatie bedrukte etiketten en 
stickers op rol.

Richard Rensen: “We werken nu voor ruim 41.000 
bedrijven, onder wie veel drukkerijen. Dit jaar gaan 
we onder de nieuwe naam Zolemba onze activi-
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teiten in Duitsland, Frankrijk en Engeland fors uit-
breiden. We zijn vertrouwd met de inkjetkoppen 
van Xaar die ook Durst in zijn machines gebruikt.  
De snelheid van de machine, de mogelijkheid van 
variabele data, de RIP, afdrukkwaliteit en niet te 
vergeten de service van Wifac gaven bij de keuze 
voor de Tau 330E de doorslag. De markt voor eti-
ketten kent een groei van zo’n vijf procent per jaar, 

RAZENDSNEL
De Tau 330E, waar TLCG voor koos, is een standalone UV-inkjet labelprinter voor kleinere en mid-
delgrote oplagen. De machine print substraten in een breedte van 20 tot 33 centimeter met een 
snelheid tot liefst 48 meter per minuut. Naar keuze kan de machine vier CMYK kleuren draaien 
of worden uitgerust met een vijfde kleur voor dekwit. De Tau 330E print standaard in een resolu-
tie van 720 x 360 dpi of in een HD-resolutie van 720 x 1.260 dpi. De machine is uitgerust met de 
Durst Imaging Engine wat onder andere personaliseren van de etiketten op volle snelheid mogelijk 
maakt. Bijzonder is de uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit.

BREDE RANGE SUBSTRATEN
Durst, uit het Italiaanse Brixen, is een toonaangevende bouwer van digitale inkjetprinters voor 
industriële toepassingen. De machines blinken uit door een hoge productiviteit, superieure af-
drukkwaliteit en degelijke bouw. Daar komen betrouwbaarheid en flexibiliteit nog bovenop. Durst 
is actief op een breed terrein. Denk aan grootformaatprinten, het bedrukken van textiel en kera-
miek, industrial printing en machines die zijn ontworpen en gebouwd voor de labelmarkt.

RICHARD RENSEN:
“ We werken nu voor ruim 41.000 bedrijven,  
onder wie veel drukkerijen.”

maar onze ambities reiken verder. Dankzij de snel-
heid en kwaliteit van de machine en het toepassen 
van variabele data, kunnen we nog meer groeien 
in nieuwe markten. We waren op zoek naar een 
partner met stevige wortels in de grafische be-
drijfstak die - net als bij ons bedrijf - innovatie en 
service hoog in het vaandel heeft staan. Die part-
ner vonden we in Wifac.”

MERKEN
TLCG brengt zijn etiketten onder een aantal merken 
op de markt, waaronder EtiketXL. EtiketXL is het 
merk voor bedrukte - en op verzoek vormgestans-
te - etiketten. Belangrijkste usp’s van EtiketXL zijn 
snelheid van leveren en de kwaliteit van het etiket. 
Verzending binnen één werkdag is standaard. Het 
bestelproces via het web is helder, snel en over-
zichtelijk. Daarbij zijn er keuzes te maken voor 
 diverse materialen en belijmingen.
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DIGITALE TOEKOMST
Mike Englander, Durst Phototechnik’s Business  
Development Manager, Labels & Packaging 
 Printing, zegt: “De Tau 330E beschikt over bewe-
zen technologie die betaalbare en hoge kwaliteit 
oplossingen biedt voor de labelprinter. Meer dan 
 honderd van deze Durst oplossingen zijn geïnstal-
leerd in vooruitdenkende en groeiende bedrijven, 
zoals TLCG. Door het portfolio aan machines en 
oplossingen dat we aanbieden, kunnen klanten 
een nog succesvollere onderneming bouwen door 
 digitaal te gaan werken. Bedrijven kunnen van-
daag hun digitale toekomst smeden.”

UNIEKE CODE
Commercieel directeur van Wifac Robbert Amse: 
“De kwaliteiten van UV-inkjet komen op de 

 printers van Durst voor de labelmarkt optimaal 
tot hun recht. Kleurkracht, een brede range aan 
 substraten en de mogelijkheid om elk label van 
een unieke code te voorzien, maken inkjet niet tot 
de printtechniek van de toekomst, maar tot die  
van vandaag.” 

SAMENWERKING
Kort voor drupa sloten Durst en Wifac een 
overeenkomst om samen de verpakkings-
markt in de Benelux op te gaan. Specialisten 
van Wifac kregen van Durst verkoopcursus-
sen en technische trainingen om klanten te 
kunnen ondersteunen. Durst ontwikkelde 
inkjettechniek die zorgt voor flexibiliteit, 
snelle en efficiënte productie tegen de 
hoogste afdrukkwaliteit op een zeer brede 
range substraten. Vooral kleine en middel-
grote labelseries zijn zeer winstgevend te 
produceren met de digitale Durst-systemen.

www.tlcg.nl
www.durst.it

REDENEN OM VOOR DE 
WIFAC WEBSHOP TE KIEZEN10

001 BESCHIKBAARHEID 
 De webshop is 7 dagen per week en 24 uur per 

dag beschikbaar.

002 OPENHEID
 Geen verstopte prijzen. U ziet wat u krijgt en u 

ziet wat het kost.

003 DUIDELIJKHEID
  De webshop is overzichtelijk ingedeeld met een 

heldere zoekfunctie.

004 SNELHEID
 Geen uitputtende aanmeldprocedure, maar 

een snelle actie waarna u direct een inlogcode 
ontvangt.

005 GEMAK 
 Vanuit uw orderhistorie bouwen wij voor u een 

favorietenlijst op. Dat is gemakkelijk.

006 CUSTOM MADE
 Als u bent ingelogd ziet u direct uw order-

historie, favorietenlijst en prijzen.

007 INFORMATIEF
 Bij het bestellen ziet u direct of het artikel op 

voorraad is. U kunt het nieuwsbrievenarchief 
raadplegen en veiligheidsinformatie down-
loaden.

008 LEVERTIJDEN
 Op werkdagen geldt: vandaag voor 15.30 uur 

besteld, morgen geleverd.

009 KNOW-HOW
 Een mooi product komt alleen tot stand door de
 juiste combinatie van machines, software, ver-

bruiksmaterialen en praktijkkennis. 
Met al uw vragen kunt u bij onze specialisten 
terecht.

010 UP-TO-DATE
 De webshop van Wifac is direct gekoppeld aan 

ons automatiseringssysteem, dus altijd up-to-
date.

wifac.nl/webshop


