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RPI Paro uit Eindhoven heeft onlangs 
achter de HP 7250 webprinter een nieu-
we Hunkeler snijmachine / stapelunit 
geïnstalleerd ‘Daarmee verdubbelen we 
in bookprinting onze rotatie capaciteit’ 
zegt Jan van Baar, verantwoordelijk voor 
sales & marketing. ‘Wij produceren on 
demand boekproducten in het luxueuze-
re genre. Dat doen we voor een belang-
rijk deel vanaf de rol. Nu de Hunkeler 
snijmachine is aangesloten halen we het 
maximale er uit. Onze nieuwe aanwinst 
snijdt vanaf de rol naar plano en stapelt. 
Via barcodering wordt aangegeven wan-
neer het boekblok compleet is. Verderop 
in onze organisatie worden deze boek-
blokken tot complete boekproducten 
verwerkt’. Collega Björn van Hamond, 
supply chain manager, vult aan: ‘Het 
draait om betrouwbaarheid. We hebben 
bewust voor de zeer robuuste oplossing 

Horizon SmartStacker

Op Drupa kondigde Horizon de 
introductie van de SmartStacker 
reeds aan. Na vele testen en andere 
proeven te hebben doorstaan in 
Japan en Israel is het apparaat 
nu multifunctioneel inzetbaar. 
Inmiddels zijn de eerste systemen 
in Europa geïnstalleerd en draaien 
tot volle tevredenheid. Horizon is 
klaar om met de SmartStacker de 
rest van de wereld te veroveren. 
De SmartStacker functioneert 
zowel online, als nearline achter 
een HP Indigo 10000 Digital Press. 
In het systeem worden de vellen 
tot en met het formaat B2 eerst 
gesneden en eventueel vergaard 
voor verdere verwerking. 
Dat gebeurt op hoge snelheid. 
De verwerkingscapaciteit is 4.600 
vellen op B2 formaat per uur.

RPI Paro breidt capaciteit verder uit met inline 
Hunkeler snijmachine / stapelunit

van het Zwitserse Hunkeler gekozen. De 
Zwitserse precisie is alom geprezen, wij 
weten inmiddels hoe dat komt. Boven-
dien kunnen we hier in Nederland altijd 
terugvallen op Amstel Graphics. Onze 
Horizon BQ-470 PUR boekbindmachines 
zijn ook door Amstel Graphics geleverd 
en voor veel 
systemen 
verzorgen 
zij de 
service. 
We kennen 
elkaar door en 
door. Onze relatie 
gaat dan ook verder 
dan een leveranciers-
relatie. We zien elkaar meer 
als partners en wisselen onderling 
praktijkervaring en kennis uit. 
Daar wordt iedereen wijzer van.’

Jan van Baar (links) en Björn van Hamond bij de nieuwe Hunkeler snijmachine / stapelunit.

SmartStacker near-line 
configaration with sheet feeder



Intermail uit Nieuw-Vennep heeft voor 
en achter de nieuwe Océ ColorStream 
3200 van Canon gekozen voor Hunkeler 
POPP systemen om het papier van de 
rol af te wikkelen en weer op te rollen 

Control Media uit Wildert (België) heeft 
onlangs kort na elkaar twee Horizon 
Stitchliner verzamelhechters gekocht. 
‘Dat scheelt ons in de afwerking van 
brochures heel veel tijd’, zegt algemeen 
directeur Leon van Nunen. ‘Met de komst 

voor verdere rotatieve verwerking. 
‘Dat is een bewuste keuze geweest’, 
zegt adjunct directeur Jeroen Rothert. 
‘Onze investering in de moderne inkjet 
technologie gaat natuurlijk verder 

van de nieuwe Stitchliners zijn wij voor 
veel producties anders gaan werken. 
Voorheen werd het papier vaak eerst 
gesneden en de katernen gevouwen 
voordat de verzamelhechter er complete 
brochures van maakte. In de Stitchliner 

dan de printer alleen. De enorme 
snelheden van meer dan 200 meter per 
minuut, verschillende papiersoorten en 
gramgewichten vragen gewoon om een 
robuust afwikkel en oprolsysteem. Dat 
de Hunkeler systemen daaraan voldoen, 
weten we uit eigen ervaring. Daarom was 
het niet zo moeilijk om voor onze ‘white 
paper factory’ opnieuw voor de Zwitserse 
precisie van Hunkeler te kiezen. Daarbij 
speelt het ook mee dat Hunkeler in 
Nederland vertegenwoordigd wordt door 
Amstel Graphics. Wij kunnen het ons 
niet veroorloven dat systemen stilstaan. 
Als de nood aan de man is, moet het 
probleem direct verholpen worden. 
Amstel Graphics heeft ons nog nooit in 
de steek gelaten. Dat maakte onze keuze 
voor Hunkeler nog bewuster’.

verzamelhechters worden de vellen 
eerst vergaard, daarna gerild en op de 
zadelhechter geniet. De volgende stap 
in het proces is dat de brochure door 
de Horizon driesnijder schoon wordt 
gesneden. Dat levert een ‘mooi vlak’ 
eindproduct op. Dat komt onder andere 
omdat het vouwproces in de Horizon 
Stitchliner zelf plaatsvindt. Maar het 
belangrijkste winstpunt is tijdswinst. 
In een aantal gevallen hebben we de 
productietijd kunnen terugbrengen van 
drie weken tot slechts drie dagen. Dat 
merken onze klanten aan de levertijd. 
De Stitchliners zijn bovendien snel 
omstelbaar en eenvoudig te bedienen. 
Dat geeft ons de nodige flexibiliteit om 
uiteindelijk onze klanten nog beter en 
sneller te kunnen helpen. Want dat is 
vandaag de dag heel belangrijk’. 

Intermail kiest voor Hunkeler afwikkelen en oprollen

Control Media boekt tijdswinst met Horizon Stitchliner verzamelhechters 

Leon van Nunen (links) en Gunter Waumans van Best-Matic bij de nieuwe Horizon Stitchliner.

Jeroen Rothert (links) en Edwin Schavemaker bij de nieuwe Hunkeler POPP6 Rewinder.



www.amstelgraphics.com

Sla de Die op z’n kop!

Horizon Rotary Die Cutter RD-4055

NieuwNieuw

Amstel Graphics brengt deze nieuwsbrief regelmatig uit. Ook Digitaal! 
Wilt u niets missen, meld u dan aan via mail@amstelgraphics.com dan zorgen wij ervoor dat u iedere 
uitgave van de Amstel Graphics Nieuwsbrief per e-mail ontvangt.
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De snelste weg naar 
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Komende uit de richting A4 - A10 
• Amsterdam • Den Haag • Haarlem • Rotterdam 
• Schiphol • Zaandam 

Volg A9 richting Amstelveen 

Afslag 5 Amstelveen-Zuid
 
Richting Industrieterrein Legmeer/Uithoorn 

Afslag Industrieterrein Legmeer 
zie kaartje 

Komende uit de richting A2 - A1 
• Almere • Amersfoort • Amsterdam • Hiversum 
• Utrecht 

Volg A9 richting Amstelveen 

Afslag 5 Amstelveen-Zuid

Richting Industrieterrein Legmeer/Uithoorn 

Afslag Industrieterrein Legmeer 
zie kaartje                         

HORIZON Rotary Die Cutter, type RD-4055
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 
middel grote stans producties. Uiteraard kunt u met deze 
machine ook rillen en perforeren in combinatie met het stansen.
Dankzij de intelligente Touch Screen Interface is het zeer eenvoudig 
om de machine in te stellen. De optioneel leverbare Separator unit 
scheidt het afgewerkte product van het afval waardoor u alleen maar 
goede producten op de uitleg tafel heeft. 


