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Gigaprint kiest opnieuw voor Horizon

Desiree Krol en Rob de Kort bij de nieuwe Horizon PUR binder

Gigaprint, net een jaar terug op de
grafische markt, investeerde in een
volautomatische Horizon PUR binder,
type BQ-470. ‘Deze machine is een
aanvulling op het huidige machinepark
en een uitbreiding van onze
productiecapaciteit’, zegt directeur
Henk Wijmans. ‘Door de steeds grotere
oplagen in print is extra bindcapaciteit
bij ons noodzakelijk geworden. Na het
jaar van de printers in 2014, is dit het
jaar van extra afwerkcapaciteit.
De keuze voor de Horizon BQ-470, was
simpel. Wij hebben al een BQ-470 in
gebruik en die machine bevalt ons

prima. Onze nieuwe geautomatiseerde
bindmachine is zeer geschikt voor
het produceren van Books on Demand.
Zo kunnen oplage één en verschillende
formaten geheel automatisch en
snel verwerkt worden. De BQ-470 is
voorzien van ‘Cover to Content’ barcode
matching. Dat maakt het allemaal
compleet en onze nieuwe Horizon
is direct inzetbaar. Daarbij kunnen wij
in geval van nood altijd rekenen op
het hoog geschoolde service team van
Amstel Graphics. Die ervaring hebben
we en dat is een prettige gedachte,
kan ik je zeggen’.

Hunkeler DP8
De nieuwe Hunkeler DP8 pons- en
perforatiemodule biedt nog meer
mogelijkheden. Deze module
maakt onderdeel uit van de nieuwe
generatie POPP8 hogesnelheid
finishinglijn voor het verwerken
van printproducties van de rol.
Er kan dynamisch over de volle
baanbreedte geperforeerd worden
(op minder dan 1 mm van elkaar),
gaten geponst en er kan ook in de
lengte worden geperforeerd. Dit kan
op elk vel hetzelfde zijn, maar het
kan ook per vel verschillen. Door
toepassing van een barcode kan
namelijk elk vel anders geperforeerd
of gestanst of geperforeerd én
gestanst worden. Dit is een
flexibele en kostenbesparende
oplossing voor het verwerken van
rolproducties die geprint worden.

Lees verder op pagina 2.

Hunkeler DP8
Vervolg van pagina 1.
Door de opmars van inkjet
productieprinting zien we
steeds vaker toepassingen als
coupons of gepersonaliseerde
antwoordkaarten. Met de Hunkeler
DP8 en de unieke PerfEditor, is het
mogelijk om dit in een handomdraai
te realiseren. Zowel inline als nearline
worden perforaties en ponsgaten op
de juiste plek aangebracht met een
snelheid van 220 meter per minuut.

Van Vliet Verpakkingen installeert een Beck Multiplex verpakkingslijn
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 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 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.
Het contact tussen AG Packaging en
Van Vliet Verpakkingen bestaat al
geruime tijd. AG Packaging is een
gespecialiseerde business unit binnen
Amstel Graphics en vertegenwoordigt

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

onder andere Beck packautomaten.
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.

Amstel Graphics sponsor Grafisch Golfen
Het Grafisch Golfen was opnieuw zeer
succesvol. Alle flights waren in korte tijd
volgeboekt. Dat betekende dat er 72 grafici
over de greens van de Rosendaelsche
Golfclub in Arnhem liepen. Daaronder
onze collega’s Rob de Kort en Gerben
Groen. Amstel Graphics is als sponsor van
het Grafisch Golfen aanwezig bij dit goed
georganiseerde evenement, dat alweer
voor de vijfde keer gehouden werd.

Prettige vakantie
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Horizon BQ-470 in combinatie met een HT-1000V driesnijder voor Ipskamp
Ipskamp Drukkers in Enschede
zocht een bindcombinatie, die snel
instelbaar moet zijn en zowel geschikt
is voor enkele exemplaren als kleine
seriematige producties. Die hebben
ze gevonden. Er staat sinds kort een
gloednieuwe Horizon combinatie van de
BQ-470 lijmmachine gekoppeld aan de
HT-1000V driesnijder. Een belangrijke
reden voor deze investering is om
zelf meer werk in huis te houden en
daardoor klanten meer flexibiliteit te
bieden en beter van dienst te kunnen
zijn. Vooral als het gaat om levertijden,
die alsmaar korter worden, biedt Horizon
Ipskamp tijdswinst. Dat komt onder
andere doordat het omstellen naar een
ander formaat of dikte in zeer korte tijd
plaatsvindt. In de toekomst gaat de
Horizon combinatie geheel aangestuurd
worden door de JDF oplossing.
Ipskamp kijkt tevreden terug op de

Met de Horizon systemen is Ipskamp in staat klanten beter van dienst te zijn

keuze voor Horizon en weet dat het met
vakbekwaamheid en service van het
team van Amstel Graphics wel goed zit.

Studenten Grafisch Lyceum Utrecht leren omgaan met Horizon systemen
Grafisch Lyceum Utrecht maakt zich
op voor de toekomst. In een grafische
wereld waarin er veel verandert, moet
je bijblijven met de techniek. Dit jaar
gaan wij binnen de school de afdeling
printmedia aanpakken. Hiervoor worden
drie lokalen verbouwd tot een grote
werkplaats. Dit moet een afspiegeling
worden van de grafische werkplaats
van de toekomst. Zoals ook in het
bedrijfsleven zul je er veel Horizon
apparatuur vinden, machines die
snel van producten kunnen wisselen
door digitale aansturing. Hiervoor
zijn twee vouwmachines aangekocht,
een voor katernen en folders en een
vouwril/perforatie unit voor kaarten
en omslagen. ‘Wij hebben voor
Horizon gekozen omdat we bij onze
stageadressen veel van deze machines
tegenkomen’, vertelt Albert van Spijk,
docent druk/nabewerkingstechniek.
‘Omdat er vele nieuwe technieken zijn
bij gekomen gaan wij de opleiding ook
een andere naam geven: ‘Creatieve
medewerker Grafische Industrie’.
Hierin zullen veel technieken geleerd

Nieuwe werkplaats moet een afspiegeling worden van de grafische werkplaats van de toekomst

worden, die vooral digitaal aangestuurd
kunnen worden. Wij hebben daarvoor
verschillende merken printers
aangeschaft. Naast de Horizon machines
hebben wij ook een 4-kops Dürselen
boormachine aangeschaft. Kortom we
hebben alles in huis om onze leerlingen
dat mooie vak te leren. Na de vakantie

wacht onze studenten ‘Creatieve
medewerker Grafische Industrie’
mooie uitdagingen.
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Op pad met een deel van de toekomst

John Versnel
Op 3 december 2014 was het 30 jaar
geleden dat ik in contact kwam met
Jan Ceelen en de grafische industrie.
Van april 1982 tot november 1984
ben ik in militaire dienst geweest.
Tijdens mijn militaire dienst ontmoette
ik in Amsterdam mijn echtgenote
(inmiddels 29 jaar) en ben ik op zoek
gegaan naar een leuke baan.
Op 3 december 1984 werd ik
aangenomen bij Machinehandel
Ceelen in Amsterdam als leerling
monteur en na een halfjaar mocht ik
in de bankwerkerij gaan helpen met
het vervaardigen van onderdelen voor
de Dominant en Fuji offsetpersen.
Vanwege een langdurig ziekbed
van een collega vonden ze het een
goed idee om mij het magazijn en de
in- en verkoop van onderdelen, over
te laten nemen en daar heb ik tot
1999 met veel plezier alles kunnen
regelen. Daarna ben ik in IJmuiden
gaan werken in de buitendienst als
verkoper van offsetrollen en grafische
verbruiksartikelen.
In mei 2003 liep ik op de Grafivak
Jan Ceelen tegen het lijf. Hij was net
in 2002 voor zichzelf begonnen met
Amstel Graphics. Na een leuk gesprek
heb ik met hem een afspraak gemaakt
om aan het einde van het jaar nog
even contact met elkaar te hebben.
Dat gesprek vond plaats in december
2003 in Amstelveen en Jan Ceelen en

Mooi is het als je twee zonen mee gaan
om alles te willen leren wat aangeboden
wordt. Bezoeken van beurzen, fabrieken,
inkooponderhandelingen, nieuwe
technieken, enzovoort. Heel veel is
besproken en geleerd. Alles vertellen is
onmogelijk, gelukkig is er ook een eigen
mening en al heel wat parate kennis

bij de mannen. Ook ik leerde weer heel
veel deze trip, net als de dames op de
voorpagina. Lezen aan de waterkant in
Azië is zeer rustgevend en leerzaam.

ik waren het er snel over eens dat de
samenwerking weer hersteld moest
worden en wel op 1 maart 2004. Sinds
die dag ben ik met veel plezier bij
Amstel Graphics werkzaam. Eerst als
magazijnmedewerker en inmiddels
ben ik verantwoordelijk voor het
aansturen van de technische dienst.
Samen met alle collega’s elke dag weer
de klanten een tevreden gevoel geven
als de storingen zijn opgelost en de
machines na een onderhoudsbeurt
weer een jaartje storingsvrij kunnen
draaien.

teamverband het verkeer moet regelen,
dat is allemaal mijn ding. In mijn vrije
tijd ben ik ook een aantal weekenden
in het jaar veiligheidsfunctionaris
voor verkeersmaatregelen bij
grote evenementen door heel
Nederland zoals Defcon, Dance
Valley, Misteryland, Awakenings
of de Marathon van Amsterdam.
Dit in samenwerking met Politie,
Rijkswaterstaat en vele andere
hulpdiensten, voor mij een heerlijke
ontspanning. De toekomst van Amstel
Graphics zie ik met alle vertrouwen
tegemoet, wij hebben een schitterend
team, prachtige producten van onder
andere Horizon, Hunkeler en Komfi en
een trouw klantenbestand waarvoor
we elke dag hard willen werken om
iedereen een tevreden gevoel te geven.

Het organiseren zit mij in het bloed of ik
nu voor mijn werk de technische dienst
moet organiseren, een bedrijfsfeest
in binnen- of buitenland, in mijn vrije
tijd een marathon of triathlon, of in

Vermoeid maar voldaan kwamen we
zes dagen later weer heerlijk thuis in
Nederland.
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