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Multi-Post kiest Horizon SmartSlitter

Horizon StitchLiner
Mark III
Onlangs zijn er twee nieuwe Horizon
producten geïntroduceerd. Eén
daarvan is de Horizon StitchLiner
Mark III. Deze nieuwe generatie
StitchLiner van Horizon zorgt voor
nog meer productie efficiency
en functionaliteit en is – zoals
altijd bij Horizon – nog verder
geautomatiseerd! Instellen 50%
sneller en 15% meer productie!

Operator Roy Zwang bij de nieuwe Horizon SmartSlitter

Multi-Post – dé specialist in
postverwerking en plastickaart
toepassingen – heeft onlangs een nieuwe
Horizon SmartSlitter geïnstalleerd.
Productieleider Jan Willem Korporaal en
zijn operators zijn blij met de nieuwe
aanwinst. Jan Willem: ‘We merken
dat het ons veel tijd scheelt in onze
afwerkingsprocessen. De SmartSlitter
is zeer eenvoudig te bedienen en het
omstellen gaat razendsnel.

Met wereldwijd (op het moment
van schrijven) al meer dan 175
units verkocht, blijkt deze nieuwe
ontwikkeling wederom succesvol.
De StitchLiner Mark III produceert
– digitaal of offset werk vanaf A6
tot A4 oblong – tot brochures met
een topsnelheid van 6.000 (two-up
productie 12.000) brochures per uur.

Het hele verwerkingsproces is volledig
geautomatiseerd. Het resultaat daarvan
is een hogere productiviteit, kwalitatief
betere verwerking en amper kans op
productiefouten. De keuze voor een
Horizon systeem voor het vouwen
en hechten van onze printproducties
was niet zo moeilijk. Horizon is een
wereldmerk en op Amstel Graphics kun
je altijd bouwen, weten wij. Dan is één
en één drie, toch?’
Lees verder op pagina 2.

Horizon StitchLiner Mark III
Vervolg van pagina 1.
De volledige instelling van de
StitchLiner Mark III geschiedt vanaf het
overzichtelijke en gebruikersvriendelijke
bedieningspaneel en is in minder dan
30 seconden klaar. Na het vergaren
van de plano vellen worden deze gerild
en gevouwen, waarna ze in de hechter
geleid en gehecht worden. In-line gaan ze
vervolgens door naar de trimmer, waar ze
worden schoon gesneden.

In het volgende
nummer van Langs de
Amstel delen gebruikers van
deze nieuwe Horizon oplossing uit
Nederland graag hun ervaringen met u.

Zechini harde band boekenlijn voor Kopak
‘Wij produceren al jaren short run soft
cover boeken op de Horizon BQ-470,
maar sinds kort ook short run harde
band boeken’, zegt directeur/eigenaar
Jos Raadgever. ‘Dat doen we op onze
nieuwe complete Zechini lijn en daar
zijn we zeer tevreden over. De eerste
kennismaking met de mogelijkheden van
Zechini was op de Grafische Vakbeurs
in Gorinchem. Ik was verbaasd over hoe
snel ik daar met een hardgebonden boek
in mijn handen stond én ook over de
kwaliteit van de afwerking. Die willen
wij ook, dacht ik toen al. Het gemak
waarmee de banden worden gezet en
ook de verdere verwerking zijn in één
woord: ‘fantastisch.’ Nu al weten we dat
de Zechini lijn een goede investering is,
waarmee we onze mogelijkheden in de
markt verder verruimen. Ook weten we
dat ons vertrouwen in Amstel Graphics
volledig is waargemaakt, chapeau!’

Interesse in de mogelijkheden
van Zechini harde band
machines en/of een
demonstratie?
Welkom in onze showroom.
Onze specialisten laten u
graag alle ‘ins & outs’ zien.

Zechini is een in Italië gevestigde
producent van harde band machines
en alle toebehoren hiervan.
De compacte en unieke machines zijn
zeer gebruiksvriendelijk. Zechini past
uitstekend in het leveringsprogramma
van Amstel Graphics. Zechini staat
bekend om haar productrange in de
harde band productie voor de kleine
(tot 150 covers per uur) en middelgrote
(tot 1500 covers per uur) runs.
Daarnaast heeft Zechini een uitgebreid
programma met de zogeheten RevoBox
verpakkingen.

Bacciottini ril- en perforeermachine voor Josuma
‘We hebben veel ril- en vouwwerk’,
zegt Joost Baltus van Josuma Grafische
Afwerking uit Aalsmeer. ‘We zochten
een oplossing om dat efficiënter te
verwerken. Die oplossing hebben
we gevonden bij Amstel Graphics,

want sinds kort beschikken we over
een Bacciottini DG-8000. Deze staat
gekoppeld aan onze vouwmachine.
Eén druk op de knop en de machine
loopt. We zijn er heel blij mee.’

www.amstelgraphics.com
Amstel Graphics 15 jaar
‘Dat moest gevierd worden’, zegt Jan Ceelen.
‘Daarom vlogen we naar Praag, één van de
mooiste steden van Europa. Een ieder gevolgd
door zijn/haar metgezel.
We arriveerden eerst bij Graffin, onze Horizon
dealer ter plaatse, waar we direct weer op
sterkte konden komen. Daarna inchecken in het
hotel direct door om de mooiste plekjes van de
omgeving te zien. Vervolgens vermoeid in de bus
terug, eten, drinken, dansen en slapen.’
‘Praag moet je gezien hebben! Hier valt te veel
over te vertellen, vraag ieder van ons naar de
herinneringen --- , goed rondkijken in het zonnige
centrum van de prachtige stad en vooral veel
lopen. Dat deed de meesten van ons goed, toch
Rob, Helena en Jack?’
Ons weekend in vogelvlucht:
Amsterdam – Praag – Kacov – St-Barbara –
Knekelhuis Sedlec – Hubertus – Hotelkacov –
Prase – Napoj en Praag – Amsterdam.

Horizon BQ-480 garenloos bindmachine
Naast de ‘one of a kind’ Horizon BQ-470
garenloos bindmachine, heeft Horizon
tijdens Drupa de nieuwe Horizon BQ480 geïntroduceerd. Het grote verschil?
De BQ-480 is nog sneller, 50% sneller
instellen en 2,5x sneller in variabele
producties! Dit wordt gerealiseerd door
gebruik te maken van servo motoren en
de benodigde aanpassingen tijdens een
variabele productie ‘just in time’ te doen.
Door de unieke constructie van
de volautomatische garenloos
bindmachine, type BQ-480, is het
mogelijk een maximale productie te
bereiken van 1.350 boeken per uur. De

De Horizon BQ-480 is nog sneller: 50% minder
insteltijd en 2,5x sneller in variabele producties.

vier robuuste boekenklemmen maken
gezamenlijk een roterende beweging.
Hierdoor is de operator in staat om
vanaf één centrale plaats aan de
voorzijde het materiaal in te voeren.

De BQ-480 als module
van de totaaloplossing de
Horizon Smartbinding

Door deze nieuwe ontwikkeling is er
geen extra operator meer nodig, om de
boekblokken in de BQ-480 in te zetten.
Dit gebeurt volledig automatisch.
Na de volautomatische bindcyclus –
frezen, lijmen, omslag aanbrengen
– worden de gebonden exemplaren
via het tussenstation op de uitlegtafel
geplaatst of direct doorgevoerd naar de
Horizon variabele drie snijder HT-1000V.
De nieuwe Horizon BQ-480 is productie
on demand: 1, 10 of 100 boeken?
Alles inline en volledig geautomatiseerd!
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Busch en Schneider Senator
We zullen ons toeleggen op meer snelheid
en precisie werd aangegeven tijdens de
bijeenkomst in de moderne fabriek in
Duitsland. Een nieuwe Speedturner 2020
met jogger en tap inrichting (ZFB 32 inline)
zijn speciaal hiervoor ontwikkeld.
De E-line serie van Schneider Senator is
leverbaar met snijbreedtes van 78, 92 en
115 cm in 2 verschillende versies:
de compact en de advance versie.

Dürselen
De boormachine specialist uit Duitsland
kiest nieuwe richting en heeft de Dürselen
VA.02 ontwikkeld. Dit is een automatisch
stapel- en verpakkingssysteem dat het
mogelijk maakt om stapels gebonden
boeken of losbladige mailings te verpakken
in een kartonnen schuifdoos. Na het
verpakken hoeft een operator of een robot
slechts de dozen op de pallet te zetten.
Het proces tussen de directe productie en
verpakking is door deze automatisering
dusdanig aangepast dat er van een
bottleneck geen sprake meer is.

De compacte versie zal het basis model zijn
en de advance de machine die ook via JDF
aangestuurd kan worden. Beide versies zijn
gebaseerd op de jarenlange hydraulische
technologie en zullen worden uitgerust
met de 2de versie van het PCC computer
bedieningssysteem voor een gemakkelijke
bediening.
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Komfi
Jarenlang toonaangevend in lamineren.
Deze fabrikant heeft de afgelopen jaren
niet stilgezeten. De machines zijn meer
geautomatiseerd en de techniek naar een
nog hoger platform gebracht. Komfi heeft
verschillende modellen. Van de Junior 36,
Amiga, Delta tot de Sagita en de nieuwe
imi Jet BE70. Dit is een zogenaamde
“Book edge” printer.

Beck packautomaten
Kwaliteit en innovatie als solide basis met
meer dan 50 jaar ervaring. Net als bij onze
verpakkingsmachines voorzien wij u van
lange termijn ondersteuning zodat u altijd
een stap voor bent op uw concurrenten.
Onze machines hebben één doel:
Uw succes!
Alles voor de online verpakker:
• De Beck postorder machine SXJ SVS
• De Beck-Multiplex pico
• De Beck-Thermoschrumpfer HV 601 HPLS
Alle machines zijn de perfecte
instapmodellen tegen een aantrekkelijke
prijs- / prestatieverhouding.
Beck packautomaten, de
Krimpfoliemachine fabrikant met de
langste ervaring.

Even voorstellen:

Trainingen

Rinie Janssen

Rinie koos er voor om na de MAVO
te gaan werken. In 1986 solliciteerde hij en werd aangenomen bij
Machinehandel Ceelen. Hij begon
er als machinepoetser. Rinie voelde
zich er thuis en werd gewaardeerd
in het familiebedrijf. Hij doorliep er
diverse afdelingen, waaronder de
Horizon afdeling. Toen zijn huidige
collega John Versnel vertrok, volgde
Rinie hem op als chef van het magazijn. Al met al heeft hij 24 jaar en
met veel plezier bij de machinehandel gewerkt. ‘Mijn gouden horloge
ben ik net misgelopen’, grapt hij.
Het had zomaar kunnen zijn dat
Rinie er nog gewerkt zou hebben,
maar helaas…. Rinie deed er als één
van de laatste werknemers de deur
dicht. Hij was van plan om buiten de
branche te gaan werken, totdat Jan
Ceelen hem belde. Heel lang heeft
Rinie toen niet hoeven nadenken.
Op 1 november 2010 trad hij bij
Amstel Graphics in dienst, wederom
als chef van het magazijn.

Ian Ceelen, Mark Bryan en Sean Ceelen met twee Japanse Horizon instructeurs, Ban-san en Dei-san
maken een jumpstart en zijn klaar voor de nieuwe de BQ-480 en StitchLiner Mark III

Met grote regelmaat worden er trainingen
voor onze monteurs georganiseerd.
Dat gebeurt in de opleidingscentra bij de
fabrieken in Japan, Zwitserland, Tsjechië,
Italië of bij ons in de showroom/werkplaats in Amstelveen.
Afgelopen periode waren er in Japan twee
trainingen voor de nieuw geïntroduceerde
machines van Horizon: de BQ-480 en
StitchLiner Mark III. Ondanks het feit dat
er door Horizon gebruik wordt gemaakt
van de kennis van de eerdere versies,
blijft het toch altijd mooi en goed om te
zien hoe er elke keer weer – op de Horizon
manier – een stap verder wordt gedacht.

‘Dat voelde als thuiskomen’, weet
hij nog. ‘Anja en Jan zijn topmensen,
daar werk ik graag voor. En ook met
m’n collega’s klikt het goed. Dat
komt misschien door mijn mensen

Hoe meer er wordt doorontwikkeld, hoe
sneller en geavanceerder de machines
worden. Tijdens beide trainingen was
Amstel Graphics met zijn sub dealers
uiteraard goed vertegenwoordigd, waardoor de machines in Nederland direct
in het veld geplaatst konden worden en
goed draaien. Na terugkomst is uiteraard
de rest van het team goed getraind.
Binnen Amstel Graphics trainen de
productspecialisten andere betrokken
collega’s in de service en de verkoop.
De kennis die wordt opgedaan, wordt in
het belang van de klanten breed en zo
goed mogelijk gedeeld.

lok- / snoepdoos die ik altijd heb
staan. Ik voel me bij Amstel Graphics
prima thuis en ga met plezier naar
m’n werk.’

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat het ons dan weten via mail@amstelgraphics.com
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Dit keer stellen wij u graag voor aan
Rinie Janssen. Met dubbel ‘s’, maar
niet van de rijke tak, zoals Rinie
zelf zegt. Geboren en getogen in
Amsterdam West, maar al weer heel
wat jaren woonachtig te Purmerend.
Samen met Liana en twee zonen van
23 en 20 jaar jong.

