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exposantennieuws

Amica Systems, ontwikkelaar 

en fabrikant van industriële ink-

jetoplossingen, introduceert op 

Drupa een geheel nieuwe inkt. 

Patrick Citroen, directeur van 

Amica Europa: ‘Deze nieuwe 

inkt op waterbasis hebben wij 

geheel in ons eigen inktlabora-

torium ontwikkeld. Met deze 

revolutionaire inkt kan er op 

een veilige en economische 

wijze op een grote variëteit 

aan substraten worden geprint. 

Denk bijvoorbeeld aan verschil-

lende papiersoorten, zoals 

glossy en gecoat papier, folie, 

plastic, aluminium, farmaceu-

tische producten en verpak-

kingen. Vooral voor etiketten 

met wasvoorschriften in kleding 

is deze inkt zeer geschikt. De 

tekst blijft – zelfs met deze wa-

tergedragen inkt – na meerdere 

wasbeurten nog steeds goed 

leesbaar.’

Amica Systems, 
hal 6, stand A17

Wasbare water-
gedragen inkt

Een goede voorbereiding is het halve werk voor wie Drupa wil bezoeken. 

Daarom hebben wij van alle beursberichten die we binnenkregen een uitgebreid 

standoverzicht gemaakt. Met ruim 1.600 standhouders kan het uiteraard verre 

van compleet zijn, maar we hebben ons best gedaan in ieder geval de grootste 

leveranciers op het gebied van persen, printers en afwerkingsapparatuur erin te 

krijgen. De bedrijven in het overzicht zijn alfabetisch gerangschikt.

Op naar Düsseldorf

Met de slogan We Embody Print 

maakt Agfa Graphics duidelijk 

het grafi sche vak te omarmen. 

Duurzaamheid speelt een belang-

rijke rol, benadrukt vice president 

technology Joan Vermeersch, 

wijzend op de nieuwe chemievrije 

Azura TU VLF-platen. Naast plaat- 

en ctp-oplossingen voor offset 

presenteert Agfa op Drupa een 

breed assortiment voor diverse 

andere marktsegmenten. Op wide 

format-gebied is de Anapurna-

printer te zien, aangestuurd via 

Amstel Graphics, diverse stands

Team in topvorm is er klaar voor
Amstel Graphics is alle dagen

 – van 31 mei tot en met 10 juni – 

met een team van zeven man 

sterk aanwezig op Drupa. De 

teamleden worden verdeeld over 

de stands van de merken die 

Amstel Graphics in Nederland 

vertegenwoordigt. De bekende 

merken zijn Horizon (6/D05) en 

Hunkeler (8a/C20). Maar ook op 

de stands van Schneider Senator, 

Dürselen, Komfi , Busch en Beck 

packautomaten zijn de vertegen-

woordigers van Amstel Graphics 

present. Volgens directeur Jan 

Ceelen is zijn team in topvorm en 

helemaal klaar voor Drupa 2016.

Agfa Graphics, hal 8a, stand B62-1 t/m -5

Agfa omarmt print
de Asanti-workfl ow. Diezelfde 

workfl ow zorgt er volgens 

 Dominiek Arnout, vice presi-

dent inkjet, ook voor dat de 

grafi ci het maximale halen 

uit het Jeti-platform. 

Cloud printing is volgens 

Agfa’s softwareman Andy 

Grant, de hottest trend in de 

industrie. Op Drupa is naast 

Apogee 10 en Arkitex Production 

2.0 kennis te nemen van het 

nieuwe PrintSphere, een online 

data-uitwisselingsoplossing voor 

drukkerijen. Ook voor de groei-

segmenten packaging en label 

toont Agfa software-oplossingen. 

Daarvoor moet u naar Touchpoint 

Packaging in hal 12.
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AtéCé Graphic Products richt 

zich op Drupa op de uitbreiding 

van het wereldwijde dealernet-

werk. Aan dit netwerk levert 

AtéCé grafi sche chemie, coatings, 

wasdoekrollen, rubberdoeken en 

andere verbruiksmaterialen, die 

in de eigen vestigingen worden 

geproduceerd. Daarnaast is AtéCé 

in Nederland exclusief vertegen-

woordiger van Komori-drukpersen 

en dealer van het complete 

De Zwitserse fabrikant van pro-

ductiemiddelen voor de verpak-

kingsindustrie Bobst viert in 2016 

haar 125-jarig bestaan. Om ook 

het volgende verjaardagsfeestje 

te kunnen vieren, innoveert de 

onderneming continu. Ceo Jean-

Pascal Bobst zegt op Drupa in-

novaties te tonen die de effi ciency 

bevorderen, de productietijden 

verkorten en de drukkwaliteit ver-

hogen. Een voorbeeld daarvan is 

de wereldpremière van de stans-

machine Mastercut 106 PER. Ook 

op foliegebied is er nieuws. De 

Masterfoil 106 PR in combinatie 

met de Foil Unwinder+ produceert 

dertig procent meer en verlaagt 

tegelijkertijd het folieverbruik 

met vijftig procent. Tot slot zijn 

er naast een gloednieuwe M6 

UV-Flexodrukpers voor vouwkar-

ton ook diverse digitale oplos-

singen te zien. 

Bobst, hal 10, stand A60

125 Jaar Bobst

AtéCé Graphic Products, 
hal 9, stand C10

Op zoek naar 
dealers

programma grafi sche producten, 

workfl ow en apparatuur van 

Kodak. Ook vertegenwoordigt 

AtéCé in ons land Sauer inkt- en 

vochtrollen en Contitech Rubber-

doeken. De AtéCé accountmana-

gers zijn op de stands van deze 

merken present. Op de stand 

van AtéCé zijn relaties welkom 

om ‘even op adem te komen’ en 

te genieten van de ‘Hollandse 

gastvrijheid’.

Apex, hal 11, stand B26

Walscongres
Apex maakt rasterwals- en 

doseerwalsoplossingen voor de 

fl exo-, offset-, digitale en indu-

striële markt. Voor de fl exomarkt 

komt de producent met het Fixed 
palette-concept voor vier en 

zeven kleuren, dat gepatenteerde 

GTT-rasterwalsen bevat. Om de 

waarde hiervan te tonen, organi-

seert Apex op 2 juni samen met 

andere leveranciers en merkeige-

naren een Fixed Palette Congres. 

Voor soepele producties met wa-

tergedragen inkten gedrukt op 

folie en fi lm toont Apex verschil-

lende projecten met toonaange-

vende OEM ‘s en inktfabrikanten, 

die moeten aantonen dat er 

geen problemen zijn met lucht, 

(her-)bevochtiging, gebrek aan 

glans of reiniging/verstopping. 

Ook fungeert Apex’ stand als 

Kenniscentrum voor drukkers die 

onderwerpen als Opaque white, 
Ghosting en Spitting tegenko-

men. 
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