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SCODIX DRUKWERK VEREDELING

Na de drastische Corona lockdown heeft ook Best-
Matic geconsolideerd en gereorganiseerd, om  
vervolgens  terug met volle kracht vooruit te gaan.

Hierin voelen wij ons gesterkt door het feit dat 
steeds meer internationale machinefabrikanten uit 
de after-press wereld ons vragen om hun belangen 
in de Be(ne)lux te verdedigen en een aantal van onze 
bestaande leveranciers ons steeds meer innovatieve 
producten aanbieden.

In deze Newsletter stellen we dan u dan ook machines 
voor die in de toekomst uw productie kunnen helpen 
rentabiliseren en bovendien voor meer toegevoegde 
waarde kunnen zorgen.

Als u hierover meer wenst te weten, kan u steeds 
vrijblijvend onze  specialisten contacteren.

Best-Matic wenst alle grafi sche bedrijven een 
spoedig en stevig herstel!

Recent werden de Scodix veredelingssystemen toegevoegd aan ons reeds uitgebreide gamma 
afwerkingsmachines. De Scodix-technologie geeft u de mogelijkheid om foliedruk, spotvernis, glitter, brailledruk, 
metallische en holografi sche e� ecten en meer toe te voegen. Uiteraard verloopt het proces volledig digitaal en 
volautomatisch én geeft het uw drukwerk net dat tikkeltje extra. 

Binnen de Scodix Ultra familie zijn er 2 modellen te onderscheiden. Het basismodel, de Scodix Ultra 101, is 
ontwikkeld voor het veredelen van o� setdrukwerk en prints van HP Indigo. De Scodix Ultra 202 is uitgerust 
met vier polymeertanks wat de machine universeel inzetbaar maakt. Uw drukwerk echt een unieke meerwaarde 
geven? Scodix!

DE KAMA FLEX FOLD 52I
DE SUPER GEAUTOMATISEERDE
DOZEN VOUW- EN KLEEFMACHINE

„The world's fi rst folder-gluer for short 
runs and digitally printed packaging”

Kostene� ectieve productie van digitaal bedrukte vouwdozen en kleine SKU’s: dit is de bloeiende 
markt waarvoor we de FF 52i hebben ontwikkeld. De eerste mappenlijmmachine voor kleine oplagen 
is volautomatisch instelbaar en levert orderwissels in een recordtijd van slechts enkele minuten. Dit 
betekent dat de FF 52i veel meer dan honderd bestellingen per dag kan verwerken - of het nu gaat om 
rechtlijnige dozen, gedempte verpakkingen of gesloten bodemdozen.

Job wissels in recordtijd: overschakelen naar de volgende opdracht met een druk op de 
knop.

Snelle machine gewenning: machine snel onder controle.

100 % controle: kwaliteitscontrole volgens de gewenste criteria.

Glijdend bedieningspaneel: steeds waar de operator het nodig heeft.

Voor Print 4.0: netwerkgeschikt voor snelle datastromen

Elektronisch orderarchief: eens gefabriceerd, te allen tijde terug te roepen.

Plasmabehandeling: voor gladde oppervlakken en UV-coatings.

Stevig en compact ontwerp: beperkte voetafdruk en lange levensduur.

TECNOMAC LAMINEERMACHINES  BIJ  
BEST-MATIC

Sedert juni 2020 heeft Best-Matic het gamma industriële lamineermachines van de Italiaanse fabrikant 
TECNOMAC overgenomen.

Tecnomac lamineermachines zijn sedert 40 jaar een vaste waarde bij veel gerenommeerde grafi sche bedrijven 
in heel W-Europa en hebben een uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid reputatie.

TECNOMAC levert zijn industriële lamineermachines EVOLUTION in 3 formaten:
Formaat 76 x 104 cm – Formaat 105 x 105 cm – Formaat 105 x 145 cm, voorzien voor een productie snelheid tot 
60 m/min.

Voor de lamineer bedrijven levert TECNOMAC de QUANTUM serie in 105 x 105 en 105 x 145 cm formaten met 
snelheden tot 70 m/min.
Dit zijn high performances dual laminating machines voor warm en koud lamineren 

En bovendien levert deze fabrikant op vraag van de klant machines op maat, zoals bijvoorbeeld voor 
superformaten of rol/rol toepassingen.



VALIANI REVOLUTION - OMNIA SERIES
HORIZON LANCEERT DE SPECTACULAIRE 
HT-300 DRIESNIJDER

De Omnia is een die cutter ontworpen voor het automatische aanvoeren en uitsnijden van printwerk en dit 
zonder de continu tussenkomst van een operator. Deze dient slechts het materiaal in te stapelen en uit te 
laden, want de hele operatie verloopt volautomatisch.  

Onder de koele naam ICE TRIMMER HT-300 brengt Horizon Japan zijn nieuwste spectaculaire 3-snijder op 
de markt: een nieuwe generatie boek trimmer met verhoogde productiviteit en meer automatisatie!

De Omnia is perfect voor alle ril-en uitsnij jobs 
voor papier en karton, zoals allerlei verpakkingen, 
naamkaartjes en ook semi-slit jobs. Dankzij zijn 
solide constructie kan deze machine probleemloos 
golfkarton, hard karton en dunne plastic vellen 
verwerken. 

De Omnia voert de vellen af de stapel naar de 
snijtafel met behulp van een zuig/blaaslucht 
system, De stapellift kan tot 500 vel bevatten, 
afhankelijk van de materiaal dikte. Zodra het vel in 

positie komt zal de camera de crop mark traceren 
en uitsnijden volgens het geprogrammeerde 
printpatroon. De afgewerkte vellen worden 
vervolgens in de uitvoertafel gestapeld.

De besturingssoftware kan een veelheid van 
workfl ow opties aan, inclusief snij fi les van een 
veelvoud aan grafi sche prepress programma’s, 
QR-code systemen, maar ook niet bedrukte 
materialen.

Voordelen zijn

• 35% meer productie dankzij o.m.de automatisch boekdikte lezing

• Besparing van arbeidsuren wanneer inline verbonden  met  de Horizon BQ-270, BQ-480 of met de 
nieuwste ICE BQ-500 lijmmachines

• Unieke snijcapaciteit waarbij de voorzijde van het boek in elke hoek en vorm kan gesneden worden 

• Optioneel kunnen ook boeken met fl aps gesneden worden

• Technisch zijn zowel de persplaat druk als het snijgedeelte verder geautomatiseerd met hoge 
keuze aan fi jninstellingen en regelingen , alles vanaf  colour touch scherm

• Varierende Led verlichting geeft de machine status aan

• Lezer voor 1D en 2D bar codes kan worden geinstalleerd voor inline toepassingen

• ICE-LINK Horizon’s nieuwste generatie pXnet, JDF workfl ow en Management tool is standaard 
geïnstalleerd

• Door zijn meervoudige modulariteit is dit een uiterst fl exibele machine voor elke gebruiker

HORIZON EN HET DRUKWERK MET 
TOEGEVOEGDE WAARDE
STANSEN -  RILLEN – PERFOREREN – BLINDDRUK – SEMI SLIT

Het drukwerk fi naal afwerken blijft een must! En om dit te kunnen doen in functie van toepassing en 
formaat stelt Horizon zijn rotatieve stansmachines voor het uitstansen van uw drukwerk. Deze machines 
beantwoorden aan de noden van de meeste commerciële druk en print bedrijven voor de afwerking van 
hun jobs op papier, karton, plastics.

De HORIZON RD-4055 rotatieve stansmachine:
stansen en separeren – semi-snit - blinddruk – rillen – perforeren - formaat 
40 x 55 cm – snelheid tot 6000 vel/uur.

Verbeter uw uitkap werkzaamheden! Eenvoudige en snelle omstelling van de ene 
naar de andere job. Maximale fl exibiliteit voor een breed gamma aan producten.                                   


