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Producten Horizon StitchLiner voldoen aan
handelsmerk kwaliteit van Damen Drukkers

Hunkeler DocuTrim
Hunkeler stapt, naast highspeed
rotatieve verwerkingssystemen, ook
in verwerking plano vellen. Door de
overname van de DocuTrim lijn van
Muller Apparatebau, breekt er voor
Hunkeler een nieuw tijdperk aan.
De nieuwe Hunkeler DocuTrim is een
multifunctioneel systeem voor in-line
of near-line vellenverwerking dat
voldoet aan alle eisen van de nieuwe
generatie printers. Als de machine
in-line geplaatst is kan er zowel uit
de gekoppelde printer als van een
near-line printer worden gewerkt.

Dynamische Multi Processor

Jan Damen: ‘De StitchLiner is ongelooflijk snel omstelbaar, daardoor heel productief en een goede
aanvulling op ons machinepark.’

Damen Drukkers in Werkendam groeit.
‘Dat is mooi natuurlijk, maar het vraagt
wel constante investeringen in uitbreiding
van onze productiecapaciteit’, zegt
directeur Jan Damen. ‘Dat doen we ook.
Eén van onze meest recente investeringen
is de nieuwe Horizon StitchLiner Mark III.
Wij waren al langer op zoek naar een
vernieuwende en efficiëntere manier
om brochures te produceren. In onze
zoektocht, die al op Drupa 2016 begon,
zijn we uitgekomen bij deze Horizon
StitchLiner.’

Vertrouwd gevoel

‘Mijn broer Maurice en ik hebben vorig
jaar de fabriek van Horizon in Japan
bezocht. Dat was indrukwekkend en
gaf ons gelijk een vertrouwd gevoel.
Dat werd versterkt door de gesprekken
met collega-drukkers tijdens deze
reis, die al veel ervaring met Horizon
StitchLiners hebben. Vanaf dat moment is
het in een stroomversnelling gekomen en
zijn wij blij dat wij onze productie hebben
kunnen uitbreiden met de Horizon.’
Lees verder op pagina 2.

De basis voor de Dynamische Multi
Processor (DMP) is een modulair
verwisselbaar cassettesysteem.
Eén cassette in de DMP is standaard
uitgerust met een lengte snede.
Afhankelijk van de behoefte kan er
dynamische perforatie, rillen, vouwen
of perforatie voor Wire-O-binding
worden toegevoegd in de cassettes.

Lees verder op pagina 3.

Drukkerij Damen
Vervolg van pagina 1.
‘Die past goed bij ons en zetten we vooral
in voor de relatief kleinere oplagen, zeg
maar onder de 10.000. De StitchLiner is
ongelooflijk snel omstelbaar, daardoor
heel productief en een goede aanvulling
op ons machinepark. We verwerken
er veel producties op die uit meerdere
katernen van verschillende omvang
bestaan.’

Grondig getest
‘We hebben overigens voordat we
tot de aanschaf zijn overgegaan wel
grondig getest met een speciaal door
ons ontworpen testvorm. We hebben
het Amstel Graphics niet gemakkelijk
gemaakt, maar zij hebben de testen
cum laude doorstaan. Uiteindelijk is
kwaliteit ons handelsmerk en daar
voldoen de producten die van de
Horizon StitchLiner Mark III afkomen
aan. Daar zijn we heel blij mee.’
De nieuwe Horizon StitchLiner Mark III bij Damen Drukkers

Bij Control Media draaien zeven Horizon StitchLiners ‘volle bak’
hier nog volle bak meedraaien – is de
productiviteit nog hoger. Dat komt onder
andere omdat het omstellen sneller gaat
en de productiesnelheid hoger is, 6000
brochures per uur in plaats van 5500.
Ook past het systeem automatisch de
dikte van de boekproducties aan. Het hele
productieproces verloopt zeer soepel.’

Gezamenlijk belang

Leon van Nunen: ‘We hebben in Etten-Leur zeven Horizon StitchLiners, waarvan drie Horizon
StitchLiners Mark III’

Begin dit jaar verhuisde Control Media
naar een enorm pand in Etten-Leur.
Een grensoverschrijdende verhuizing,
want in het Belgische Wildert (vlak over
de grens bij Roosendaal) was Control
Media uit haar jasje gegroeid.
‘Daar stonden drie Horizon StitchLiners,
nu hebben we er zeven, waarvan
drie Horizon StitchLiner Mark III’, zegt
directeur Leon van Nunen. ‘Dat heeft
alles met onze groei en daardoor nodige
uitbreiding van onze productiecapaciteit
te maken. We werken al jaren met Horizon
StitchLiners en hebben zowel de 5500
alsook de 6000 in ons machinepark.’

Daar hebben onze operators geen omkijken meer naar. Bijstellen tijdens het
productieproces is niet nodig. De boekjes
komen haaks uit het systeem. Ten opzichte van de vorige generatie Horizons – die

‘Wij waren één van de eerste bedrijven
waar de nieuwe Horizon StitchLiner
Mark III operationeel werd. Vorig jaar
tijdens een reis naar Japan heb ik met de
engineers van Horizon onze ervaringen
kunnen delen. Daar hebben ze goed naar
me geluisterd, dat is mooi. Uiteindelijk is
productverbetering een continu proces en
een gezamenlijk belang, dat houdt nooit
op. De Horizon StitchLiner Mark III is daar
een mooi voorbeeld van.’

Productiviteit nog hoger
‘De nieuwe generatie Mark III is op tal
van punten verder ontwikkeld. Wat ik een
sterke verbetering vind, is de driesnijder.
De productiviteit van de Horizon StitchLiner Mark III is nog hoger. Dat komt onder andere omdat het
omstellen sneller gaat.

Zalsman zeer tevreden over Horizon StitchLiner Mark III
Razendsnel omstelbaar

Frans Selles: ‘Onze operators waren snel gewend en kunnen inmiddels lezen en schrijven met
de Mark III.’

Bij Zalsman in Kampen ‘draait’ een
Horizon StitchLiner Mark III. ‘Tot onze
volle tevredenheid, want we willen ‘m niet
meer kwijt’, zegt Frans Selles, directeur
van Zalsman Innovative Print. ‘De Horizon
StitchLiner staat in onze vestiging waar
wij digitaal drukwerk produceren, inkjet
rotatieproductie en plano tonerdruk.

We hadden al een vergaaroplossing van
een ander merk in huis, maar we zochten
uitbreiding. Daarbij zijn we uitgekomen
op de Horizon StitchLiner Mark III. We
hebben binnen onze bedrijven andere
Horizon systemen, dus weten dat Horizon
betrouwbaar is. Dat geldt al evenzeer voor
de service van Amstel Graphics.’

Hunkeler DocuTrim

unit diverse andere machines worden
aangesloten, bijvoorbeeld voor de
verwerking van boekjes.

Vervolg van pagina 1.
De lengte snede kan het blad enkel
schoonsnijden of snijden met tussensnede naar het formaat voor eventuele
verdere verwerking. Een dwarssnede
unit kan worden geïntegreerd als een
optie voor verdere snijpatronen.

Sequencer
Na de lengtesnede kan er in de
sequencer gekozen worden om naar
links of rechts uit te voeren dit in
overeenstemming met de workflow.
Naast het standaard uitvoersysteem
van de DocuTrim kunnen via de bypass

DocuTrim Universal Sheet Processing System

‘Toen wij ons aan het oriënteren waren,
was de Mark III er nog niet zo lang. Deze
nieuwe generatie Horizon StitchLiners
heeft een aantal verbeteringen,
waaronder een hogere productiviteit.
Dat sprak ons wel aan. Dat blijkt in de
praktijk ook. De machine is razendsnel
omstelbaar en onthoudt instellingen.
Dat is reuze handig, want wij verwerken
hier vooral veel verschillende jobs in
kleinere oplagen. Onze operators waren
snel gewend en kunnen inmiddels lezen
en schrijven met de Mark III.’

De kwaliteit is top
‘Die ‘draait’ bij ons vol continu in een
twee ploegendienst en heeft inmiddels
heel wat boekproducties op de teller
staan. En niet alleen veel, maar ook
de kwaliteit is top. Er komen mooie
producten van de Horizon StitchLiner
Mark III af en daarvoor hebben we
‘m in huis gehaald.’

Dynamic
Multi-Processor

Stapelen in offset
De gescheiden en uitgelijnde documenten worden met 11 millimeter versprongen
afgelegd door middel van het innovatieve
2-niveau gateway-systeem. Dit wordt
ofwel geactiveerd door een printersignaal
of door een barcode. Het is daarom eenvoudig voor de operator om de stapels te
verwijderen. Wanneer het einde van de
stapel is bereikt, worden de stapels op
een loopband uit de machine gevoerd.
De maximale hoogte van de stapel is
ongeveer 2000 vellen 80 grs.

Sequencer

Group Separator / Stacker
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Nieuw in het programma van AG Packaging
Kallfass Folieverpakkingsmachines

Shrink tunnel
Krimptunnel folie verpakkingssystemen

AG Packaging – een specialistische
afdeling binnen Amstel Graphics –
vertegenwoordigt in Nederland exclusief
de verpakkingsoplossingen van het
gerenommeerde Duitse merk Kallfass.
Of het nu gaat om boeken, dozen,
flessen, kleding of zelfs pizza’s, met
Kallfass kunnen wij alle vragen naar
verpakkingsoplossingen beantwoorden.

Side sealers		
Zijlas verpakkingssystemen voor
krimpfolieverpakingen

De beste kwaliteit en een zeer
hoge productiviteit
Kallfass is een modern Duits bedrijf met
meer dan 50 jaar ervaring in het bouwen
van folieverpakkingsmachines. Vanaf
hoeklas-krimpcombinaties tot servogestuurde volautomaten in een grote
variatie aan formaten, de machines van
Kallfass kunnen elke uitdaging aan.
Door innovatieve lastechnieken en het
gebruik van duurzame onderdelen staan
de Kallfass verpakkingsmachines garant
voor de beste kwaliteit en een zeer hoge
productiviteit.
Het leveringsprogramma van Kallfass
bestaat uit:
L-Sealers
All-round folie verpakkingssystemen

Two side sealers
Dubbelzijdige verpakkingssystemen

Extreem energiezuinig
De verschillende Kallfass verpakkingssystemen onderscheiden zich door
diverse in eigen huis ontwikkelde en
gepatenteerde technieken. Eén daarvan
is de extreem energiezuinige krimptunnel. De warme lucht wordt grotendeels
´gerecycled´ en opnieuw in de tunnel
geblazen. Samen met de effectieve
isolatie zorgt dat voor een extreem
laag energieverbruik.
Bij Kallfass verpakkingssystemen is het
mogelijk om zowel met handmatige
invoer alsook volledig automatisch
producten te verpakken. Door het gebruik
van een onderhoudsvrije kunststof
gaasband vermijdt de tunnel merktekens
aan de onderzijde van het product, vooral
bij het gebruik van polyolefine-films.

Betrouwbaar

Sleeve wrapper
Bundel verpakkingssystemen

Kallfass verpakkingssystemen kenmerken
zich door eenvoudig onderhoud en bedieningsgemak, goede toegankelijkheid en
betrouwbaarheid. Kallfass weet hoe een
verpakkingsmachine ontworpen moet
worden. Er worden alleen hoogwaardige
componenten en onderdelen gebruikt.
Kallfass verpakkingssystemen zijn
flexibel, zeer productief en de kwaliteit
van de verpakkingen voldoet ruimschoots
aan de door de klanten gestelde eisen.
Meer informatie over Kallfass verpakking?
Bel 020 645 11 15
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Hunkeler Innovationdays 2019
Van 25 tot en met 28 februari 2019
worden in het Zwitserse Luzern
voor de 13e keer de Innovationdays
georganiseerd. Dit door Hunkeler,
producent van paper processing
oplossingen, geïnitieerde tweejaarlijkse
evenement, is uitgegroeid tot het
grootste vakevenement voor hoogvolume
printoplossingen in Europa. Vanuit de
hele wereld komen er printprofessionals
op af. Ook de belangstelling vanuit
Nederland is groot. De editie van 2017
trok ruim 250 landgenoten, goed voor
bijna 5% van het totaal aantal bezoekers.

Vakevenement voor
printprofessionals
De kracht van het evenement is dat
op een overzichtelijke beursvloer
alle toonaangevende printermerken
vertegenwoordigd zijn. Die laten
hun laatste innovaties zien.
De Innovationdays is in 2019 hét
vakevenement voor printprofessionals in
Europa. Voor grafische en printbedrijven
en ook verpakkingsdrukkerijen, is Luzern
eind februari 2019 het epicentrum van de
printindustrie en place to be.
De Innovationdays in Luzern zijn, indien
er vooraf geregistreerd wordt, gratis
toegankelijk.
Meer informatie en aanmelden:
www.innovationdays.com

Open Huis Amstel Graphics | woensdag 20 en donderdag 21 maart 2019

Amstel Graphics organiseert in 2019 een
Open Huis. Een mooie gelegenheid om
u in onze showroom te laten inspireren
door de oplossingen die wij u kunnen
bieden. Machine demonstratie of

praten over supplies? Onze specialisten
zullen voor u klaarstaan om u onder het
genot van een hapje en een drankje te
informeren over wat wij voor u kunnen
betekenen.

Op de hoogte blijven over dit
evenement? Stuur een email naar:
openhuis@amstelgraphics.com

Bijzondere reis met geweldige mensen

Rob de Kort
Rob de Kort (wie kent hem niet?)
loopt al heel wat jaren mee bij
Amstel Graphics. Hij kwam in
september 2002 – een half jaar na
de start – in dienst. Hij begon zijn
loopbaan in de grafische industrie
bij AB Dick in Gouda waar hij 7 jaar
werkte. Voordat hij in dienst trad
bij Amstel Graphics werkte hij
7 jaar bij Machinehandel Ceelen.
Rob woont samen met zijn vriendin
Helga in Gouda maar is geboren en
getogen in Breda en hoe kan het
ook anders nog altijd een fan van
NAC. Rob is de trotse vader van
z’n 23-jarige dochter Amy. Hij heeft
tot z’n 32ste in het eerste elftal
van de Goudse Mixed Hockey Club
gespeeld en speelde zomers in de
eerste klasse cricket bij GSC
Olympia Gouda. Na zijn actieve
sportcarrière is toeren op de motor
nu zijn grote passie.
Hij trekt er in de weekeinden het
liefste met mooi weer, samen met
Helga graag op uit om in de Ardennen
of de Duitse heuvels te gaan toeren.
Doordeweeks heeft hij het bij
Amstel Graphics goed naar z’n zin.

Reeds enige tijd geleden reisden we met
een aantal relaties af naar het land van
de rijzende zon. Het leek vreemd om met
elkaars concurrenten op pad te gaan,
maar niets is minder waar, het bleek een
succesverhaal te worden. Eenmaal in
Japan aangekomen gingen de tongen
los en werd er gezellig informatie uitgewisseld over Komori persen en Horizon
afwerkingsapparatuur

Vakjargon – eten – drinken – fabrieksbezoeken doet de relatie goed en zo
begint het. Terug op Schiphol konden
we zeggen dat het een homogeen team
is geworden, armen sloegen om elkaars
schouders, afspraken werden gemaakt
om elkaars bedrijf eens van dichtbij te
komen bekijken, mooi!
Een bijzondere reis met geweldige
mensen. Allen bedankt!

Er werd vooral gesproken over de grote
mate van automatisering. Horizon is hier
al jaren een toonaangevend bedrijf in.
Momenteel kunnen bijna alle machines
van Horizon via het pXnet aangestuurd
worden vanuit de planning. Slechts een
verificatie code checken is nodig om het
gehele productie proces in gang te zetten.

Wat ik doe? ‘Auto rijden, koffie
drinken en praten’, grapt hij.
De meeste relaties kent hij al jaren
en hij is bij veel van hen kind aan
huis. Rob voelt zich bij het familiebedrijf dan ook helemaal thuis.
‘Het klikt met iedereen en met
Jan heb ik een speciale band.

Zowel overdag als na vijven. Jan en
ik kennen elkaar al ruim 24 jaar en
gaan regelmatig voor de zaak naar
fabrikanten en beurzen. Inmiddels
is in die 16 jaar een fantastisch
leveringsprogramma ontstaan, waarmee we bij ieder grafisch gerelateerd
bedrijf aan kunnen kloppen.’

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat het ons dan weten via mail@amstelgraphics.com
Amstel Graphics BV
Smederij 1-3
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9000
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