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Ian Ceelen, Amstel Graphics

‘ Belangstelling Innovationdays 
onder drukkers groeit’
De twaalfde Hunkeler Innovationdays trok een recordaantal van meer dan 

6.000 bezoekers uit alle delen van de wereld. Nederland was met bijna 

500 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd. ‘Het evenement leeft hier. 

Er werden zelfs vanaf Schiphol groepsreizen naar Luzern georganiseerd’, 

zegt Ian Ceelen van Amstel Graphics.

‘Finishing on Demand is 
een vak apart geworden’

tekst Peter Zwetsloot  foto Giuseppe Toppers | Danto

1 ‘Wat mij opviel, was dat er steeds meer 

Nederlandse drukkerijen naar Luzern komen. 

Vier jaar geleden waren Hugo en Herman 

Verlind van Zalsman één van de eerste 

Nederlandse drukkers op de Innovationdays. 

Dat waren toen nog vreemde eenden in de 

bijt. Tegenwoordig kijken steeds meer druk-

kerijen serieus naar de mogelijkheden van 

inkjetprinten. Deze technologie ontwikkelt 

zich razendsnel, dat was op de Innovationdays 

goed te zien. Daar lieten op de beursvloer 

toonaangevende printermerken hun laatste 

innovaties zien. Inkjetprinten is een volwaar-

dige tegenhanger van offsetdrukken aan 

het worden. Dat maakt de toepassingen met 

drukwerk nog groter. Kijk bijvoorbeeld naar 

het produceren van boeken. Dat mag dan 

een al eeuwenoud vak zijn, toch heeft daar 

de laatste decennia – door het hoogvolume 

rotatief printen van boeken in inktjet – een 

enorme technische evolutie plaatsgevonden. 

En die heeft niet alleen gevolgen voor het 

printen van de boekproducties zelf, maar ook 

voor de afwerking ervan. Inkjetprinten heeft 

het vak van boekbinden een extra dimensie 

gegeven. Finishing on Demand is een vak 

apart geworden.’

Partners in productontwikkeling
‘Wij zijn sinds 2012 importeur van het Zwit-

serse merk Hunkeler en van het Japanse Ho-

rizon. Zowel Hunkeler als Horizon hebben de 

opmars van digital printing al in een zeer pril 

stadium ingezien en zijn vroegtijdig met pro-

ductontwikkeling begonnen. Dat doen ze ook 

als partners. Een concreet voorbeeld daarvan 

dat op de Innovationdays gedemonstreerd 

werd, is het Smart Binding System. Dat is een 

gezamenlijk ontwikkelde complete boekbind-

oplossing voor het produceren van boeken in 

variabele formaten en met verschillende rug-

dikten. Het systeem verwerkt de input vanaf 

de rol. De Hunkeler Unwinder UW6 wikkelt het 

papier af en de Hunkeler Cutter CS6 snijdt 

het. Daarna gaat het verder naar de Horizon-

systemen voor het vouwen, het binden, het 

matchen van de content met de cover en het 

lijmen en snijden van de boekproducten. Er 

komen geen mensenhanden meer aan te pas, 

alles werkt volledig geautomatiseerd. Tijdens 

de Innovationdays was er veel belangstelling 

voor deze oplossing, zeker ook vanuit de Ne-

derlandse aanwezigen. Maar dat gold eigenlijk 

ook voor andere systemen die op de eigen 

Hunkeler-stand of bij één van de partners 

gedemonstreerd werden.’ 1


