
Horizon op Drupa: “Change the Focus”
Hal 6 stand D05-1 

Hunkeler op Drupa
Hal 8a stand C20

Het Zwitserse bedrijf Hunkeler 
zet alle zeilen bij om haar positie 
als wereldleider in het leveren 
van hoge snelheid papier 
verwerkingssystemen verder uit 
te bouwen. Tijdens Drupa zal het 
complete leveringsprogramma 
aan producten van afwikkel- en 
oprol-, snij-, stapel-, perforeer-, 
stans- en vouwoplossingen worden 
gedemonstreerd. Ook de software 
oplossingen voor web inspectie 
en papiertracking zullen ‘live’ te 
zien zijn.

Buiten de stand van Hunkeler in 
hal 8, die ruim 250 m² beslaat, 
zullen de producten van Hunkeler 
op 12 partnerstands, van onder 
andere printerleveranciers en 
Horizon, te zien zijn. Met meer 
dan 20 complete oplossingen over 
de gehele Drupa en vele nieuwe 
machines, belooft het wederom 
een spektakel te worden.

Lees verder op pagina 2.
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Horizon zal tijdens Drupa in Düsseldorf 
de meest uitgebreide productportfolio 
op het gebied van afwerking 
presenteren. Onder het thema: 
“Change the Focus” zal Horizon laten 
zien wat de toegevoegde waarde van 
afwerking is. Het doel is om de klanten 
te laten inzien waarom het zo belangrijk 
is om al voor het drukproces te denken 
aan de afwerking. Hierdoor ontstaat 
namelijk de mogelijkheid om een 
“end to end” geautomatiseerd en 
efficiënt productieproces te realiseren. 

In hal 6 op een 1.600 m² grote stand 
– de grootste stand van de hal en 
de op één na grootste gericht op 
afwerkingsapparatuur van de beurs – 
zullen wij samen met Horizon 24 
werkende systemen laten zien, puur 
geconcentreerd op afwerking. Tussen 
deze systemen zullen onder andere de 
nieuwste garenloos bindmachine en 
papiervouwmachine worden getoond. Lees verder op pagina 2.

Horizon en Amstel Graphics zullen 
aan de relaties een andere manier 
van denken over afwerking laten zien. 
“Over afwerking moet al in de impositie 
fase worden nagedacht”, aldus Eijiro 
Hori, directeur Horizon International, 
Japan. Door dan al na te denken over 
de mogelijkheden van afwerking kan er 
efficiënter worden gewerkt en veel tijd 
en dus geld worden bespaard.

In de verschillende zones, binden, 
hechten, vouwen en digitaal zullen 
gedurende de hele dag alle machines 
gedemonstreerd worden. 
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Hunkeler zal zowel compleet nieuwe 
systemen als technologische updates 
laten zien, in-line alsook near-line.

“Hunkeler systemen zijn ontworpen 
met in het achterhoofd flexibiliteit”, 
aldus Michel Hunkeler, CEO van 
Hunkeler AG. Of het nu gaat om kranten, 
boekblokken, laser perforeren of slitten 
voor beveiliging van documenten, web 
inspectie of een direct mailing, we 
kunnen alles vanaf een rol papier.

Op de stand zal Hunkeler de focus 
leggen op dynamiek; verschillende 
lengtes van boekblokken, verschillende 
kranten, verschillende papierlengtes 
en verschillende perforatie patronen. 
Alles gebeurt volledig automatisch, 
door middel van barcode sturingen met 
snelheden tot 305 meter per minuut. 

op verschillende manieren bedrukt 
papier verwerkt worden, alles gemonitord 
en ingesteld via het Horizon PX-net voor 
een 100% correcte productie.

Horizon, de kampioen in korte in- en 
omsteltijden, komt met nog hogere 
snelheid! De primeur van de nieuwe 
Horizon BQ-480 garenloos bindmachine 
en Horizon AFV-566 papiervouwmachine. 
Bij beide machines zullen de omsteltijden 
nog verder geminimaliseerd worden, 
de productie snelheid omhoog gaan en 
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Iedereen, die denkt aan werken met of 
reeds werkt met rollen papier tot 30 inch, 
moet zeker naar de Hunkeler stand in
hal 8a stand C20 komen. Wij leggen u 
graag uit wat er allemaal mogelijk is.

“on the fly” variabele productie gemaakt 
worden. Dit zal voor het eerst ‘live’ te 
zien zijn.

Er zal ook een nieuw hybride 
Vouw/StitchLiner systeem worden 
gedemonstreerd. Deze maakt het 
mogelijk om een 16 pagina brochure van 
één in offset gedrukt vel te produceren, 
waarbij de mogelijkheid bestaat om 
vellen bij te voegen zodat er ook 20, 
24, 28 of 32 pagina brochures gemaakt 
kunnen worden.

Buiten de noviteiten zullen bijna 
alle andere producten die Horizon 
produceert te zien zijn. Diverse hecht-/
vouw-/trim-, garenloosbind-, stans- en 
snijoplossingen. Alles paraat voor uw 
persoonlijke demonstratie!

Wij zien u graag bij Horizon op de stand
hal 6 stand D05-1, een stand die u niet 
kan of mag missen!

Daarnaast zal er 6 keer per dag een 
presentatie van de innovatieve “Smart 
Finishing Solutions” worden gegeven. 
Allen zowel met offset als digitaal 
geprint werk.

Tijdens de presentaties in het Horizon 
theater zal de nadruk liggen op de 
efficiënte productiemogelijkheden. 
Er zal worden gekeken hoe vermindering 
van afval en minder aanraakmomenten 
gerealiseerd kunnen worden, door in 
het impositie stadium al te denken aan 
de afwerking. Op het Smart Binding 
systeem, de SmartStacker en Smart 
Stitcher zullen meerdere opdrachten 



We zullen ons toeleggen op meer snelheid 
en precisie werd aangegeven tijdens de 
bijeenkomst in de moderne fabriek in 
Duitsland. Een nieuw speedturners 2020 
met jogger en tap inrichting (ZFB 32 inline) 
zijn speciaal hiervoor en op tijd voor Drupa 
ontwikkeld. 

Ook tijdens Drupa zal Schneider Senator 
haar E-line serie met snijbreedtes van 78 
en 92 en 115 cm in 2 verschillende versies 

Busch en Schneider Senator
Hal 6 stand C40
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De boormachine specialist uit Duitsland 
zal dit keer ook andere speciaal machines 
tonen. De Dürselen VA.02, een automati-
sche stapel- en verpakkingssysteem dat 
het mogelijk maakt om stapels gebonden 
boeken of losbladige mailings te verpak-
ken 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.

Op Drupa vertellen we u graag veel meer 
over deze specials. Mocht u over boren 
meer willen weten, informeren we u 
graag of desgewenst zenden we u meer 
informatie toe.

Dürselen
Hal 6 stand A44 

presenteren. De compact en de advance 
versie. De compact 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.
Bezoek Schneider Senator tijdens Drupa.



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 toont 
dit keer vol trots 6 verschillende modellen 
van de Junior 36, Amiga, Delta tot de 
Sagita op de Drupa.

Nieuw zal zijn de imi Jet BE70 een 
zogenaamde “Book edge” printer.
Voor de tweede keer zullen ook spot UV 
coaters in groot formaat getoond worden.

Komfi
Hal 6 stand E03 
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Wij geloven in de levensduur van papier. 
Net als bij onze verpakkingsmachines 
voorzien wij u van lange termijn 
ondersteuning zodat u altijd een stap voor  
bent op uw concurrenten. 
Onze machines - één doel: Uw succes.

Alles voor de online drukkerij:

• De Beck postorder machine SXJ SVS
• De Beck-Multiplex pico
•  en de Beck-Thermoschrumpfer 
 HV 601 HPLS

Beide machines zijn de perfecte 
instapmodellen tegen een aantrekkelijke 
prijs-prestatieverhouding. Te zien op onze 
stand. Beck packautomaten, de fabrikant 
met de langste ervaring.

Beck packautomaten
Hal 14 stand C11 
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1919

Smart Stitching

Smart Binding

Smart Folder

Smart Slitter

Bel met onze adviseurs zodat we 
speciaal voor u tijd kunnen maken
Rob de Kort            
John Middelhoven 
Frank Veeke           
Ian Ceelen       
Jan Ceelen

06 51 72 08 86 
06 51 57 63 21
06 10 73 73 35 
06 40 89 44 33
06 22 92 48 41
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Amstel Graphics voegt nog voor Drupa 
Zechini de hardebanden specialist uit 
Italië aan het leveringsprogramma toe.

Zechini staat al jaren bekend als 
producent van harde bandmachines  
en alle toebehoren hiervoor.  
De compacte en unieke machines  
zijn zeer gebruikersvriendelijk en 
daardoor een mooie aanvulling op  
ons leveringsprogramma.

Tot nu toe hebben wij niet eerder een 
stap gemaakt in deze richting, maar 
sinds we een specialist in huis hebben 
groeide onze interesse en nu hebben 
we ook het merk dat goed aansluit bij 
Amstel Graphics.

Zechini is, net als Amstel Graphics, 
een familie bedrijf waar de broers 
Fulvio en Roberto Zechini aan het 
hoofd staan. Zij leggen zich toe op de 
productie van eenvoudig te bedienen, 
flexibele en hoogwaardige machines. 
Producteigenschappen waar ook 
Amstel Graphics volledig voor gaat.

Zechini staat bekend om haar product-
range in de harde band productie voor 
de kleine (tot 150 covers per uur) tot 
middelgrote (tot 1500 covers per uur) 
runs. Ook behoren speciale doosjes 
genaamd RevoBox tot de productie 
mogelijkheden. Tijdens Drupa zullen 
onze specialisten u graag meer uitleggen 
over de mogelijkheden van de Zechini 
machines voor uw bedrijf! 

innovationdays 2017

www.innovationdays.com

Reaching the summit together

innovationdays 2017

www.innovationdays.com

Reaching the summit together

20 tot 23 februari 2017
Luzern, Zwitserland

Zechini
Hal 14 stand C04 
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Reclameland / Simian Horizon huis Reclameland heeft (nog maar net) een 
nieuwe naam: Simian. De bekende 
drukwerksites Reclameland, Drukland.nl 
en Flyerzone blijven wel als afzonderlijke 
merken bestaan, maar vallen sinds kort 
onder Simian B.V. De naamsverandering 
valt gelijk met de verhuizing naar het 
Groningse Westerbroek. Daar heeft 
Simian recent een nieuw pand betrokken 
van 7.000 m2, ruim drie keer groter 
dan het vorige pand in Roden. Simian 
produceert voor alle online merken het 
drukwerk. “Onze productiecapaciteit is 
enorm toegenomen en ook het aantal 
werknemers groeit nog steeds”, zegt 
productie manager Sander Mulder. 
“In ons nieuwe pand staan de beste 
en nieuwste machines opgesteld. 
Ook is ons logistieke proces verder 
geoptimaliseerd, zodat we nog sneller 
de bestellingen kunnen verwerken. 
Zo hebben klanten die met spoed voor 
17.00 uur bestellen, het drukwerk de 
volgende dag al in huis”. 

Horizon huis

Simian heeft meer dan 5 miljoen 
geïnvesteerd in het pand en de nieuwe 
machines, waaronder een vijftal nieuwe 
Horizon systemen. Hoe het komt 
dat Simian een echt Horizon huis is 
geworden? “Wij gaan hier altijd voor het 
beste”, zegt Sander Mulder overtuigend. 
“Het zijn zeer gebruikersvriendelijke 
en eenvoudig te bedienen afwerkings-
systemen. Iedereen binnen onze afdeling 
kan er mee overweg. Dat geeft een 
enorme flexibiliteit. De systemen zijn nog 
zo goed als nieuw, dus we hebben nog 
geen ervaring met de service van Amstel 
Graphics. We zijn in ieder geval zeer 
tevreden over de rol die zij speelden bij 
de aanschaf. De vakmensen van Amstel 
Graphics hebben zeer goed meegedacht 
en kwamen met hele praktische 
oplossingen. Daar houden wij van”.

Bij Simian staan bovenstaande Horizon afwerkingssystemen



Amstel Graphics BV
Smederij 1-3
1185 ZR Amstelveen

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat het ons dan weten via mail@amstelgraphics.com

Postbus 9000
1180 MA Amstelveen

T +31 (0)20 645 11 15
F +31 (0)20 640 65 60

www.amstelgraphics.com
mail@amstelgraphics.com
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Op vrijdag 15 april was er in Amstelveen 
de introductie voor Nederland van de 
nieuwe Horizon SmartSlitter. Nog voor 
de Drupa hadden wij de mogelijkheid 
om deze machine in Nederland aan 
iedereen te laten zien.

De SmartSlitter is het antwoord op de 
traditionele en tijdrovende afwerkpro-
cessen. Volledige automatisering en zeer 
eenvoudige bediening – het handels-
merk van Horizon – snelle omstelling 
tussen verschillende producties en 

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij 
Amstel Graphics, eerst als stagiaire 
en daarna fulltime. De passie voor 
de grafische industrie is er met de 
paplepel ingegoten. Al toen ik jong 
was, wist ik wat ik later zou gaan 
doen. De technische hoogstandjes 
die wij in ons leveringsprogramma 
mogen voeren en daarmee onze 
relaties een oplossing bieden, dat 
is voor mij de uitdaging en dat is 
waar ik het voor doe.

Als productspecialist voor Horizon 
en Hunkeler, assisteer ik onze 
adviseurs, die dagelijks bedrijven 
bezoeken, om zowel op het techno-
logische vlak als product technisch 
onze relaties te helpen met een op-
lossing geschikt voor hun productie.

Tijdens mijn middelbare schooltijd, 
kwam ik al vaak na schooltijd naar 
Amstel Graphics om te helpen waar 
ik kon. Een machine uitpakken, 
schoonmaken, opstellen of tech-
nisch nakijken, heerlijk vond ik dat. 
Toen allemaal voor de lol en wat is er 
nou mooier om daar ook je baan van 
te maken, dacht ik. Na een studie 
“ondernemer internationale groot-
handel”, waarvoor ik veel bij Amstel 
Graphics mocht en kon werken in 
de technische dienst en op kantoor, 
ben ik aan de slag gegaan bij 
Eurotruss in Leeuwarden.

Bij Eurotruss worden trussen 
(aluminium constructies voor 
bijvoorbeeld podia) geproduceerd. 
Hier heb ik veel geleerd over de 
manier van werken van een produ-
cent. Na voor dit bedrijf 3 maanden 
in Dubai te hebben gewerkt, ging 
ik met een rugzak vol extra ervaring 
terug naar Amstel Graphics. 
Dat was in 2009. Sindsdien heb 
ik veel machinetrainingen, zowel 
op technisch als op commercieel 
gebied, gevolgd. Ik leer nog steeds. 
Ook van de contacten met de 
buitenlandse producenten die wij 
vertegenwoordigen en van onze 
wederverkopers in Europa. Het is 
voor mij iedere keer weer een uitda-
ging om onze relaties te helpen met 
een goed werkend, geautomatiseerd 

en efficiënt productieproces. Als dat 
lukt, geeft dat iedere keer weer 
een kik.

Mijn vrije tijd breng ik het liefste 
door met vriendin, dochter Stella 
en familie. Steden bezoeken, lekker 
uit eten of met vrienden op de bank 
naar Ajax kijken met een mooie fles 
wijn erbij, heerlijk! Toch ben ik ook 
in mijn vrije tijd regelmatig bezig 
met Amstel Graphics. Met vader Jan 
en broer Sean brainstormen over de 
toekomst van de grafische industrie 
bijvoorbeeld. Of overleggen of iets 
wat nog niet lukte, misschien met 
een kleine aanpassing, toch tot een 
succes gemaakt kan worden. 
En mijn moeder Anja, zij staat me 
altijd met raad en daad bij.

minimalisering van productiefouten. 
Resultaat hogere productie en kwaliteit.

Iedereen die deze Open Dag bezocht 
heeft, was onder de indruk van wat de 
SmartSlitter voor hen kan betekenen. 
Dit resulteerde in de eerste verkopen, 
zelfs aan meerdere bedrijven. De eerste 
units zijn geleverd, zodat wij op Drupa de 
ervaring van deze machine met u kunnen 
delen! Tijdens Drupa zullen wij wegens 
grote belangstelling twee SmartSlitters 
demonstreren.

Horizon SmartSlitter Open DagEven voorstellen:

Ian Ceelen


