Maatwerktraject Vellenbewerken Snijden
De nabewerking van drukwerk is meer dan de finishing touch. Het is professioneel precisiewerk met een grote
verantwoordelijkheid. Een moment van onoplettendheid aan de snijmachine en de hele productie kan opnieuw. In
de maatwerktraining Vellenbewerken Snijden leer je de belangrijkste taken van een machinevoerder aan een
snijmachine.
Doel
Je leert de werkinformatie voor de productie goed te
interpreteren en te zorgen voor geschikt materiaal,
machines en apparatuur. Je leert de snijmachine af te
stellen volgens basisafstellingen en specifieke
ordergegevens. Ook leer je materialen,
meetapparatuur en andere hulpmiddelen op de juiste
manier te gebruiken. Je leert hoe je (meet)gegevens,
instellingen, kwaliteit en andere belangrijke zaken
voor, tijdens en na het productieproces kunt
controleren. Ook het analyseren van (meet)gegevens,
verstoringen en kwaliteitsafwijkingen komt aan de
orde. Evenals het oplossen van problemen, onder
meer door tijdens het snijden de
procesomstandigheden aan te passen. Je leert
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren,
onderdelen te vervangen en onderdelen met de juiste
middelen te reinigen. En je leert werken volgens de
geldende afspraken en voorschriften op het gebied
van arbo, veiligheid, milieu, bedrijfsregels en
dergelijke.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen
1. Productievoorbereiding snijden
• Oriëntatie grafimedia en nabewerken
• Binderijen en producten
• Productieproces nabewerken en snijden
• Opstarten snijproces
• Snijmachine basishandelingen
2.

Productie snijden
• Economisch snijden
• Kwalitatief snijden
• Mesbehandeling en onderhoud
• Veiligheid en milieu

3.

Snijden van specifieke producten
• Snijden van planovellen en katernvellen
• Papier en klimaatbeheersing
• Snijden van folders en katernen
• Inslagschema's

4.

Procesbeheersing snijden
• Wat betekent snijden voor prepress en press
• Looprichting met betrekking tot de te
verwerken producten
• Snij-indeling katernen

5.

Kwaliteitszorg snijden
• Productie en kwaliteit
• Ontwikkelingen in de techniek

Toetsing en afsluiting
Na succesvolle beëindiging van de maatwerktraining
ontvang je het branche-erkende GOC certificaat
Machinevoerder Snijden.
Meer weten over Vellenbewerken snijden?
Neem vrijblijvend contact op met onze binnendienst
via 0318 53 91 11 of e-mail naar binnendienst@goc.nl.

