Samenwerking Go4Inkjet en VMB Automation voor betrouwbaar printen op
hout

FOTO: bijschrift: Ernest Langbroek van Go4Inkjet (links) en Arie Verhoeven van VMB Automation.
Go4Inkjet is een Europese fabrikant en leverancier van digitale printsystemen speciaal voor de
houtindustrie. Sinds kort maken de schakelkasten van VMB deel uit van deze oplossingen. Dat
biedt de houtindustrie van nu de continuïteit en stabiliteit die nodig zijn.
Waarom inkjet printen op hout?
Sjabloneren of branden op pallets, planken of klossen is tijdsintensief. Ook levert het regelmatig
onduidelijke en slecht leesbare logo’s en teksten op. Bovendien veroorzaakt branden een flinke CO2uitstoot - terwijl deze in 2030 met de helft omlaag moet.
Een goed alternatief is digitaal printen. Houtbedrijven in Nederland, Duitsland, Belgie, Letland en
Italië gebruiken inmiddels de Photon-jet printoplossingen van Go4Inkjet. Zij ervaren dat digitaal
printen haarscherpe afdrukken oplevert en sneller gaat dan handmatig sjabloneren of branden. De
kwaliteit is constant en dankzij de milieuvriendelijke inkt is het een duurzaam alternatief voor
branden. En wisselen van tekst, logo, qr- of track & trace code? Dat kan met één druk op de knop.
Gestandaardiseerde printbesturingen
Go4Inkjet wil betrouwbaar, flexibel en continu printen de standaard maken in de Europese
houtindustrie. Inmiddels is het Nederlandse bedrijf EPAL-gecertificeerd en mag het EPAL Euro pallets
printen in plaats van branden. Deze stap zorgt voor internationale groei. Om die reden is Go4Inkjet
de samenwerking aangegaan met het Nederlandse VMB Automation. Arie Verhoeven, directeur van
VMB: “Wij ontwerpen en realiseren de hardware en de software voor machinebesturingen. De
meeste van onze oplossingen zijn custom made.Voor Go4inkjet hebben wij een plug & play concept
bedacht. Dat betekent dat de schakelkasten zijn uitgerust met A-merk basiscomponenten die in heel
Europa verkrijgbaar zijn. Dat vereenvoudigt de service en montage en zorgt voor bedrijfszekerheid.
Daarnaast zijn de kasten zodanig van opzet dat zelfs een leek ze kan installeren.”
Eenvoudige installatie
De komende periode krijgen een aantal vakmensen van VMB Automation training in technische
support en service en de implementatie van de Photon-jet printsystemen bij klanten. Ernest
Langbroek, directeur/eigenaar van Go4Inkjet: “De houtindustrie van nu moeten kunnen vertrouwen

op betaalbare, flexibele printoplossingen die altijd werken en perfecte prints maken op ieder type
hout. Met de techniek en service die wij samen met VMB leveren, is dit nu realiteit.”

Meer weten over de printoplossingen van Go4Inkjet? Neem vrijblijvend contact met ons op: 0031 (0)
6 83679698 / superi@go4inkjet.com

