
Bij Beck packautomaten zijn al meer 
dan 55 jaar de verpakkingswensen van 
klanten de maatstaf voor het denken 
en handelen. Beck is als geen ander 
in staat om aan deze behoeften te 
voldoen dankzij efficiënte producten, 
topkwaliteit en degelijke service. 
Op internationaal niveau staat Beck 
bekend om haar innovatieve en 
efficiënte film verpakkingsmachines 
en krimpfolie systemen. Beck is 
gespecialiseerd in de automatische 
verpakking in folie van verschillende 
producten. Daarvoor heeft Beck 
zowel flexibele standaard machines, 

Beck stelt verpakkingswensen klant centraal AG Packaging

AG Packaging is een gespecialiseerde 
business unit binnen Amstel 
Graphics, importeur en 
wederverkoper van een grote variëteit 
aan toonaangevende merken en 
oplossingen voor de grafische, print- 
en verpakkingsindustrie.  
Wij staan bekend om onze jarenlange 
ervaring, kennis en vakmanschap. 
Bovendien beschikken wij over een 
uitstekende service organisatie.  
Bij AG Packaging staat de klant 
centraal. Niet in woorden, maar 
in daden. Wij realiseren ons dat 
u met uw machinepark geld moet 
verdienen. Daarom moeten uw 
machines te allen tijde goed 
functioneren. Daar zorgen wij voor. 
Daarvoor staat een zeer gedreven 
team met gemotiveerde en technisch 
vakbekwame medewerkers paraat. 
Uw bedrijfszekerheid is voor ons 
een prioriteit. ‘AG Packaging, uw 
packagingpartner’

Beck staat bekend om haar innovatieve en efficiënte film verpakkingsmachines en krimpfolie systemen.

alsook speciaal op maat gemaakte 
verpakkingslijnen. Beck ontwerpt, 
bouwt en ontwikkelt haar machines 
geheel in eigen huis in Frickenhausen in 
Duitsland. Kernwaarden van Beck zijn: 
verpakkingsinnovatie, geavanceerde 
oplossingen, hoogwaardige kwaliteit 
en Duitse degelijkheid. Beck beschikt 
internationaal over een uitgebreid 
service- en dealernetwerk. In Nederland 
wordt Beck packautomaten exclusief 
vertegenwoordigd door AG Packaging. 
Daarvoor heeft AG Packaging goed 
opgeleide medewerkers, die toegang 
hebben tot Beck’s internationaal 
opgebouwde kennis en ervaring. 
Daarmee zijn onze specialisten in staat 
om het maximale rendement uit Beck’s 
verpakkingsoplossingen te halen.
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Nieuwe Beck folie verpakkingsmachine voor postorder en retour toepassingen.

De nieuwe Beck SXJ HP Adapta folie 
verpakkingsmachine produceert 
postorder- of retourpakketten met 
behulp van gekleurde of transparante 
folie. Dit biedt een scala van voordelen 
en efficiënt logistiek beheer binnen het 
verpakkingsproces tegen een prima  
prijs / prestatie verhouding.

Volledig automatisch
Voor de productie van mailing pakketten 
worden zowel de bestelde producten als 

Bij van Vliet Verpakkingen in 
Roosendaal is kort geleden een 
Beck Multiplex MP Pico met HV 601 
HPLS krimptunnel geïnstalleerd. Dit 
productiebedrijf bestaat ruim 25 jaar 

de bijbehorende verzenddocumenten 
gescand, verpakt in gekleurde folie 
en vervolgens voorzien van het 
adresetiket. Dat gebeurt allemaal volledig 
automatisch. De producten kunnen 
verpakt worden in willekeurige volgorde 
met de keuze om alle pakketten hetzelfde 
formaat te houden of variabel  aan het 
formaat van het product aan te passen 
in een tweede sealstation. Het speciale 
lassysteem zorgt voor versterkte naden 
die niet scheuren tijdens het vervoer. 

en is gespecialiseerd in opgezette luxe 
verpakkingen van massief karton. Een 
groot deel van de opdrachten wordt 
aan het einde van de productielijnen 
in-line verpakt in krimpfolie. Dit om 

Strak verpakt
Voor een automatische verpakking van 
de retourzendingen worden de geteste 
en gelabelde producten gescand, op het 
zelfde formaat verpakt in transparante 
folie met mooie lasnaden en voorzien 
van het vereiste label.  In het opvolgende 
sensorgestuurde sealstation wordt 
de verpakking aangepast om exact 
rond het product te passen. De strak 
verpakte retourzending, die oogt als 
het origineel verpakte product, wordt 
dan automatisch geïntegreerd in het 
logistieke proces.

Zeer gebruikersvriendelijk
De SXJ HP Adapta folie 
verpakkingsmachine werkt met 
een snelheid van maximaal 1.800 
pakketten per uur. De machine is zeer 
gebruikersvriendelijk te bedienen en 
biedt veel opties voor een efficiënte 
logistieke verwerking van (retour)
verpakkingen.

de attentiewaarde te verhogen en het 
product extra te beschermen voordat 
het rechtstreeks op transport gaat naar 
logistieke bedrijven of geleverd wordt 
aan retailorganisaties. Aangezien de 
verpakkingen in-line geseald worden, 
zijn snelheid en betrouwbaarheid van 
groot belang.

Vertrouwen
Het contact tussen AG Packaging en Van 
Vliet Verpakkingen bestaat al geruime 
tijd. AG Packaging vertegenwoordigt 
Beck packautomaten en is zich erg 
bewust van het belang van betrouwbare 
machines. Het goede contact alsmede 
vakkundige kennis en het vertrouwen 
in goede service na aankoop heeft voor 
Van Vliet meegewogen om te kiezen voor 
Beck packautomaten en AG Packaging.

Efficiënte logistieke verwerking van verzend-/retour verpakkingen.

Justin Tettero bij de nieuwe Beck Multiplex MP Pico met HV 601 HPLS krimptunnel.

Van Vliet Verpakkingen kiest voor vertrouwen in Beck packautomaten en AG Packaging



Norpak etiketteer oplossingen

www.amstelgraphics.com

Norpak, opgericht in 1964, staat bekend 
als een betrouwbare leverancier van 
etiketteer oplossingen. Norpak biedt 
een totaalpakket van machines en 
materialen en streeft continu naar het 
bieden van robuuste en concurrerende 
klantoplossingen.
Het leveringsprogramma van Norpak 
is in de loop der jaren geëvolueerd 
en aangepast aan de veranderende 
behoefte van de internationale klanten. 
Met jarenlange ervaring en uitgebreide 
kennis is Norpak in staat om voor bijna 
elk etiketteer-/verpakkingsvraagstuk 
een oplossing te bieden. AG Packaging 
vertegenwoordigt in Nederland exclusief 
de etiketteersystemen van Norpak.

Norpak is in staat om voor bijna elk etiketteer-/verpakkingsvraagstuk een oplossing te bieden.

Plásticos Retráctiles, een Spaans bedrijf 
gevestigd bij Barcelona, is al ruim 25 
jaar gespecialiseerd in de productie 
van Cristel polyolefine krimpfolie. Het 

bedrijf heeft het leveren van kwaliteit, 
service en een nauwe samenwerking 
met de klant hoog in het vaandel staan. 
De samenwerking in Nederland met 

AG Packaging is volledig in lijn met 
de ideeën en werkwijze van Plásticos 
Retráctiles. Beide bedrijven hechten veel 
waarde aan het leveren van een goed 
product met een goede service tegen 
een goede prijs / kwaliteitsverhouding. 

Duurzaam
Cristel is een allround polyolefine 
folie met exceptionele helderheid, 
duurzaamheid en prachtige glans, met 
grote krimp en rek eigenschappen. 
Daardoor is Cristel krimpfolie zeer 
geschikt voor representatieve 
verpakkingen.

Cristel is een mooie krimpfolie voor een representatieve verpakking.

Plásticos Cristel Krimpfolie: kristalhelder



AG Packaging

Smederij 1-3
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9000
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Dürselen verpakkingssystemen

Door gebruik te maken van het Dürselen VA.02 
automatisch stapel- en verpakkingssysteem is het 
mogelijk om zeer gemakkelijk inline uw afgewerkte 
brochures, gebonden boeken of losbladige mailings te 
verpakken in een kartonnen schuifdoos.
Met een machinesnelheid van 700 stapels per uur biedt de 
VA.02 een continue beschikbaarheid en een grote buffer. 
Productie heeft hierdoor geen last meer van de grootste 
bottleneck in de afwerking, het verpakken.

Köra Packmat feeders

De feeders van Köra Packmat staan bekend om hun 
degelijkheid en betrouwbaarheid bij het invoeren 
van bijlagen aan verpakkingen. Köra heeft daarvoor 
innovatieve oplossingen ontwikkeld, die zeer 
multifunctioneel in de praktijk kunnen worden ingezet. 
De Köra feeders kunnen gecombineerd worden met 
bestaande verpakkingslijnen of als stand-alone systemen 
gebruikt worden voor het tellen, scheiden, verzamelen of 
invoeren van vlakke producten.

Horizon Rotary Die Cutter

De tijden zijn veranderd, het lange instellen is overbodig 
geworden dankzij de nieuwe Horizon Rotary Die Cutter  
RD-4055, een stansmachine met een maximum
papierformaat van 400 x 550 mm.
Deze nieuwe generatie Rotary Die Cutter is speciaal 
gemaakt voor uw korte en/of middelgrote stans- 
producties. Uiteraard kunt u met deze machine ook rillen 
en perforeren in combinatie met het stansen. 

Hunkeler Systeme

Hunkeler Systeme maakt oplossingen voor de logistieke 
verwijdering (versnipperen, afvoeren, bundelen en 
briketteren) van recyclebare materialen zoals papier, 
karton, folies, PET, hout, afval, enzovoort om een efficiënt 
beheer van het afval te waarborgen. Van compacte 
oplossingen direct bij het inzamelpunt of geïntegreerde 
systeemoplossingen om het productieproces te 
ondersteunen.


