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Het productoverzicht wordt regelmatig aangevuld. Check regelmatig de website. Aan het versienummer en de datum rechts kunt u zien of het productoverzicht is aangepast.
Klik in deze pdf op het Howarine internetadres om direct naar de website te gaan of op het Howarine e-mailadres om uw e-mailprogramma te activeren en een mail te sturen.
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Aanlegspelden

Classic aanlegspeld
Een verstelbare speld voor bevestiging van het te bedrukken papier 
op de legger van de degel.

Formaat Minimale afname Prijs in € per stuk

35 mm 10 stuks 2,30

45 mm 10 stuks 2,50

55 mm 10 stuks 2,70

65 mm 10 stuks 2,90

75 mm 10 stuks 3,20

Tevens een assortiment leverbaar waarin van elke lengtemaat 5 stuks. 

De prijs voor dit assortiment bedraagt € 62,50.

Prijzen excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

http://www.howarine.nl
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Afduimers

Voor handmatig instellen van gelijke papierstapels.
Instelbaar van 0-95 mm.

Prijs e 83,25

Prijzen excl. BTW. 
Prijswijzigingen voorbehouden.

http://www.howarine.nl
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Banderolleerpapier / banderolleerfolie

Milieubewust
In het kader van de Europese eisen tot het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, 
bieden banderollenmachines de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren door het gebruik 
van minder en vooral vriendelijker materiaal.

Apparatuur
Ons assortiment banderolleermaterialen omvat de meest gangbare kwaliteiten, 
met name wit en bruin papier en transparante folies in diverse breedtes en 
rollengtes. Zo bieden wij u materiaal voor o.a. de volgende apparatuur:

• COM

• COM BAND’ALL

• AKEBONO

• SOLLAS

• ATS

• BLUMER

• BUSCH

• PALAMIDES

• POLAR BANDPACK

• SKINETTA

Toepassing
In de grafische industrie voor het 
bundelen van brochures, 
gevouwen producten en etiketten.

In de verpakkingsindustrie voor het bundelen van 
producten van allerlei soort. 
Voorbeelden zijn o.a. de pharma- en voedingssector.

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Boekbindersmessen

Boekbindersmes

Eénzijdig geslepen mes, vervaardigd uit dun verenstaal, voor het perfect lossnijden van gelijmde bloks.

Prijs  e 34,25 excl. BTW

Uitgebreid assortiment aan bloklijmen met specifieke eigenschappen in 5 liter verpakkingen.
Vraag ernaar!

http://www.howarine.nl
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Busschroeven

Busschroeven worden al decennia lang toegepast bij het inbinden van allerlei accessoires o.a. menukaarten, staalkaarten en vele andere attributen.

Ingeval het een vereiste is om regelmatig de samenstelling van het product te wijzigen door het vervangen van vellen en het product derhalve dient te 
worden geopend is de bindwijzen met behulp van busschroeven bij uitstek geschikt.

Busschroeven bestaan uit een huls M4 met schroefdraad en een schroef, welke eenvoudig kan worden ingedraaid waardoor uw product wordt 
ingebonden.

Het standaard assortiment busschroeven bestaat uit metalen busschroeven (messing en nikkel) en kunststof busschroeven in zwart en wit in diverse 
lengtes van 3.5mm tot 80mm.

De vulhoogte richt zich naar de dikte van het in te binden materiaal.

Prijzen op aanvraag.

Nikkel busschroeven Messing busschroeven Messing busschroef 
verlengstuk

Kunststof busschroeven
Zwart

Kunststof busschroeven
Wit

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl


Howarine
Nederland bv

Demmerik 94a 
3645 EE  Vinkeveen
Tel.: 0297 - 26 22 51
Fax: 0297 - 26 22 54

www.howarine.nl     info@howarine.nl

klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail

Terug naar de index

Cliché tape

Lohmann cliché tape, de basis voor uw kwaliteitsdrukwerk.

Standaard tape DuploFLEX ® 

Prijzen op aanvraag.

Standaard maat: 31 cm / 450 cm. 
Diktes: 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 en 0.30 mm.

Ook op grotere rollen van 25 cm leverbaar op o.a. breedte 400 cm.

Andere maten op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Dekbladen

Hardfolie dekbladen

Toepassing: als schutblad bij het inbinden van allerlei documenten

Kwaliteit: glashelder transparant                                                Kwaliteit: kleuren 2-zijdig mat

Kwaliteit: glashelder transparant eenzijdig mat

Kwaliteit: hittebestendig voor Copybinder/Powis Parker

Kwaliteit: transparant polyprop (PP) tweezijdig mat

Topkwaliteit wat niet snel krast!

Formaat Dikte Verpakking
A4 0,18 mm 100 vel

A3 0,20 mm 100 vel

A4 0,30 mm 100 vel

A3 0,30 mm 100 vel

Formaat Dikte Verpakking
A4 0,30 mm 100 vel

A3 0,30 mm 100 vel

Formaat Dikte Verpakking
A4 0,20 mm 100 vel

Formaat Dikte Verpakking
A4 0,30 mm 100 vel
A3 0,40 mm 100 vel

Prijzen op aanvraag.

Formaat Dikte Verpakking
A4 Wit PP 0,28 mm 100 vel

A3 Wit PP 0,28 mm 100 vel

A4 Wit PVC 0,30 mm 100 vel

A3 Wit PVC 0,30 mm 100 vel

A4 Zwart PP 0,28 mm 100 vel

A4 Zwart PVC 0,30 mm 100 vel

A3 Zwart PVC 0,30 mm 100 vel

A4 Blauw PP 0,28 mm 100 vel

A4 Blauw PVC 0,30 mm 100 vel

A3 Blauw PVC 0,30 mm 100 vel

A4 Rood PVC 0,30 mm 100 vel

A3 Rood PVC 0,30 mm 100 vel

http://www.howarine.nl
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Eusjes Hang machines

Diverse kwaliteiten/maten leverbaar, o.a. vermessingt en verzinkt.

Robuuste machines met handbediening.

Verpakkingseenheid: 10.000 stuks

Afwijkende maten op aanvraag

Prijzen op aanvraag.

Artikel
24 25 26 8E 8E

4 mm
8E

5 mm
269 270 271 272

D 6,7 6,6 6,6 8 8 8 10 10 10 10

d1 4,6 4,7 4,8 6,2 6,2 6,2 5,7 5,8 6,7 6,7

L 2,9 3,8 5,7 3 4 5 5,3 5,3 7,2 4,9

d2 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5 5 6 6

Eusjes

http://www.howarine.nl
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Hechtdraad

Grafische industrie
Hechtdraad speelt een belangrijke rol bij de productie van o.a. boeken, tijdschriften, brochures, bloks etc. 
Tegenwoordig bereiken sommige machines al productiesnelheden van 40.000 nietjes/uur en is een optimale 
kwaliteit hechtdraad van essentieel belang.

CONFLANDEY is een Franse producent van hechtdraad voor o.a. verzamelhechters van Ferag, Muller Martini, 
Stahl/Brehmer, alsmede hechtunits die gekoppeld zijn aan vergaarmachines o.a. Laconda, TB Sprint, Horizon, Bourg.

Koolstofgehalte  : 0.06 - 0.10%. 
Treksterkte  : 840 - 1100 N/mm2

Tolerantie  : 0,005 mm.
Speciale oppervlaktecoating : 5 g/mm2 zink.

Belangrijke eigenschappen
• Storingsvrij draadtransport, ook bij extreem hoge snelheden

• Minimale vervuiling/slijtage in hechtkoppen

• Hoge glans van de speciale oppervlaktecoating

Prijzen op aanvraag.

Type Spoel D135 K135 GB2 BP3 E200 BS17 BB20 K355 MP100

Gewicht  kg 2 2 2,5 3 14 17 20 50 95

Flens  mm 135 135 130 147 200 300 202 355 355

As  mm 18 16 18 18 22 52 32 60 127

Kern  mm 55 55 53 57 125 212 110 223 223

Breedte  mm 48 48 55 49 200 100 179 200 380

Draaddiktes
Rond 0.35 t/m 0.90 mm     
Vlak  0.75 x 0.45 mm t/m 0.96 x 0.78 mm

Verkrijgbaar in 

diverse kleuren

Klik hier voor een 
compleet overzicht

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
http://www.howarine.nl/html/downloads/2018-161Hechtdraad.pdf
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Hechtkoppen

Prijzen op aanvraag. Vraag ook onze prijslijst 
voor onderdelen van de diverse modellen 
hechtkoppen aan.

Hohner
HOHNER heeft op het gebied van hechtkoppen en hechtmachines inmiddels een ruime schat aan ervaring opgebouwd. 
Vele producenten zijn ertoe overgegaan om hun standaard machines met Hohner hechtkoppen uit te rusten, met name de serie 43/6, 52/8 en 70/20. 
Theisen & Bonitz, Muller Langenfeld, Bourg, Horizon, Heidelberg, Duplo, Setmaster en Bielomatik zijn enkele voorbeelden.

Bovendien heeft Hohner een model 45/6 en 55/L ontwikkeld voor toepassing op Muller Martini verzamelhechters. 
In Nederland en andere Europese landen is Hohner inmiddels marktleider op het gebied van hechtkoppen.
 
Belangrijke kenmerken
• zeer solide constructie
• snelle ombouw van gewone nietjes naar oognietjes
• storingsvrije en efficiënte productie
• duurzame kwaliteit
• hoge snelheid in combinatie met loepzuiver hechten
• eenvoudige installatie en probleemloze draadtoevoer

Klik hier om alle modellen 
en technische specificaties 
van de Hohner hechtkoppen 

te bekijken.

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
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Hechtmachines

De INTERLAKE hechter type BINDERYMATE vertegenwoordigt de nieuwe generatie compacte draadhechtmachines.
De machine is standaard in tafelmodel uitgevoerd, maar kan desgewenst met onderstel worden uitgerust.

Belangrijke kenmerken
• Bedieningsvriendelijk

• Stevige, robuuste uitvoering

• Beweegbaar aambeeld

• Draagbaar tafelmodel

• Instelbaar voor enkel- en repeteerhechten

• Snel omstelbaar rond- en vlakhechten

• Ruimtebesparend

• Hoge productie

Technische gegevens
Max. productie  : 12.000 nietjes/uur
Hechtkop  : Magnatek CTTT-2601-T3
Inlegdiepte  : max. 100 mm
Capaciteit  : max. 6 mm
Elektr. uitrusting  : 220 Volt
Afmetingen (lxbxh) : 45 x 25 x 75 cm
Gewicht  : 25 kg

Met de BINDERYMATE kunnen vele verschillende hechtopdrachten worden afgewerkt. 
Hechtcommando d.m.v. drukknop, voetpedaal.

Accessoires
• In hoogte verstelbaar onderstel type ESS-100

• Verbindingskabels voor extra hechtkop

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Hechtnieten

Soort Lengte Aantal/doos
24/6 6 mm 5.000
24/8 8 mm 5.000
24/10S 10 mm 5.000
24/13S 13 mm 5.000
24/15S 15 mm 5.000
24/18S 18 mm 5.000
24/20S 20 mm 1.000
24/6 oog 6 mm 5.000
24/8 oog 8 mm 5.000
24/10 oog 8 mm 5.000
26/6 6 mm 5.000
26/8 8 mm 5.000
26/8S 8 mm 5.000
26/6 oog 6 mm 5.000
50/6 6 mm 5.000
50/8 8 mm 5.000
50/10 10 mm 5.000
50/12S 12 mm 5.000
50/15S 15 mm 5.000
50/18S 18 mm 5.000
50/20S 20 mm 5.000
50/23S 23 mm 1.000
50/26S 26 mm 1.000
50/30S 30 mm 1.000
66/6 6 mm 5.000
66/8 8 mm 5.000

Prijzen op aanvraag

Voor de Plockmatic 75-85-88-102 leveren wij eveneens 
de Swingline-500 nietcassette. Ook nietjes voor océ en 
xerox machines, alsmede andere digitale drukpersen, 
met geïntegreerde hechtunit op aanvraag leverbaar.

http://www.howarine.nl
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Hoekenrondstootmachines en messen

Beier hoekenrondstootmachines 

model 
UER (handbedieining)
UER/F (voetschakelaar) 
UER/M (elektrisch).

Tevens alle standaard messen (radius 3-40 mm)

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
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Hotmelt en PUR lijmen

De nieuwe serie Henkel 
Hotmelt lijmen type Supra  

Gaarne maken wij u attent op de nieuwe serie hotmelts van Henkel 
welke op het gebied van verpakken en het inplakken van antwoord-
kaarten enz. volop toepassing vindt:

De Technomelt Supra 100 en 120 zijn voorbeelden van de nieuwe 
Henkel polymeertechnologie als vervanger van de klassieke EVA’s 
waar Henkel in de toekomst bij verpakkingen naar toe wil.

Een groot voordeel is de sterk verbeterde weerstand tegen verbranding 
in de lijmbak (oxidatie). 
De machine blijft veel zuiverder, de lijm behoudt zijn goede 
eigenschappen en geeft een beter resultaat en minder stank.

Verdere voordelen zijn:

• Snellere uitharding met veel tolerantere open tijd, ook bij wisselende 

machinesnelheden

• Betere hechting

• Betere kleurstabiliteit

• Sterkere en flexibelere lijmfilm 

• Hoge machinesnelheden mogelijk

• Verbeterde afstelmogelijkheid op de machine (reductie van verbruik)

Opbrengst door middel van spuitkoppen of lijmwiel.

Binding on demand - Technomelt type 37-501

De nabewerking van digitaal geprint drukwerk wordt veelal gedaan op kleine 
bindmachines met daarbij een hele lage lijmconsumptie. Dit zorgt bij gebruik 
van de  conventionele hotmelt-lijmen voor een zware thermische belasting, 
omdat deze lijmen lang bij hoge temperaturen van 160 tot 180 graden Cel-
sius in het bekken blijven staan. De lijm kan daardoor sterk gaan walmen en 
daardoor snel in kwaliteit afnemen en verkleuren. 

Henkel heeft nu de Technomelt type 37-501 ontwikkeld met als kenmer-
kende eigenschap, dat deze een lagere verwerkingstemperatuur heeft, nl. 
van 120-150 graden Celsius. Hierdoor blijft de kwaliteit langer behouden en 
geeft dit bij de verwerking minder stank en verkleuring in combinatie met een 
zeer hoge kleefkracht. Qua open tijd is deze lijm bijzonder geschikt voor de 
kleinere machines zoals Horizon, Bourg, Judd, Interbind, Panda, Amigo enz. 
Bij de relaties met een grote lijmconsumptie/grotere machines is de 
Technomelt Q3625 een te adviseren product bij geprint drukwerk. Deze lijm 
heeft een hogere kleefkracht op de papiervezels, doordat het polymeeraan-
deel groter is. Geprint papier is onderhevig geweest aan hitte en is daardoor 
vrij droog. Dit heeft geen consequenties voor het gebruik en de kleefkracht 
van hotmelts, maar uitsluitend voor de snelheid van vernetten bij PUR. 
Het grote verschil bij geprint werk is het gebruik van zogenaamde fuser-oliën 
(Polydimethylsiloxan) om de kleuren te fixeren. Op Polydimethylsiloxan is 
minder goed te kleven, hetgeen het garenloos brocheren van geprint werk 
kritischer maakt met gewone hotmelts. In dat geval is een hotmelt met een 
hoger polymeeraandeel dus te prefereren. 
Overigens adviseren wij voor het brocheren van standaard drukwerk de 
Henkel Technomelt Q3218 te gebruiken.

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Inbindmachines Renz

Renz DTP 340M 
Professioneel ponssysteem geschikt voor snel verwisselbare ponsblokken, verwerkt eenvoudig tot 
20.000 vel/h., voetschakelaar, instelbare ponsmarge. Ponsblokken zijn voorzien van individueel 
uitschakelbare messen (m.u.v. spiraalponsing), werkbreedte 34 cm. Nieuw ontwikkelde aandrijf-
technologie bespaart energie; motor werkt alleen tijdens ponsslag. De 340M is uit te breiden met 
bindmodules voor wire-en plasticbinden, hierdoor ontstaat een universeel en compleet 
inbindsysteem.

ENZDTP340M.2 RENZ DTP 340 M Ponsmachine excl. verwisselbare blokken
RENZDTP340T.2  Teller
RENZWBS340.2  Optie Bindmodule tbv wire tbv DTP serie
RENZPBS340   Bindmodule tbv plastic bindringen tbv DTP serie
RENZDTPBL23.2  Optie Ponsblok 2:1 deling rond t.b.v. DTP
RENZDTPBL34.2   Ponsblok 3:1 deling rond t.b.v. DTP
RENZDTPBL34K.2   Ponsblok 3:1 deling met duimuitsnede
RENZDTPBL21.2   Ponsblok 21 rings t.b.v. DTP

Renz DTP 340A 
Professioneel hoogvolume ponssysteem geschikt voor snel verwisselbare ponsblokken, verwerkt 
eenvoudig 1.800 tot 2.000 ponsingen/h., voetschakelaar, instelbare ponsmarge. Voorzien van 
papiertransportsysteem en aflegplateau t.b.v. reeds geponst papier, aanslagschakelaar, afneembaar 
plateau voor te ponsen papiervoorraad. Automatische reiniging van ponsschacht bij elke machinestart. 
Ponsblokken zijn voorzien van individueel uitschakelbare messen (m.u.v. spiraalponsing), werkbreedte 
34 cm. Nieuw ontwikkelde aandrijftechnologie bespaart energie; motor werkt alleen tijdens ponsslag.

RENZDTP340A.2  Renz DTP340A elektr.ponser
RENZDTPABL21..2  Ponsblok 21 rings tbv DTP A
RENZDTPABL23.2  Ponsblok 2:1 rond tbv DTP A
RENZDTPABL34.2  Ponsblok 3:1 rond tbv DTP A
RENZDTPABL34K.2  Ponsblok 3:1 DTPA duimuitsnede

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Inktbakfolie

Voor de Heidelberg offsetpersen, uitgerust met CPC afstandbestuurde inktgeving. Het is vervaardigd uit de topkwaliteit 
Polyester van het wereldmerk DUPONT die als enige PE leverancier door Heidelberg wordt erkend. 
Heidelberg USA adviseert dan ook het gebruik van onze inktbakfolie.

Vellenoffset

Rotatie-offset

Prijswijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn excl. BTW

Download hier de Heidelberg kwaliteitsverklaring 
over onze inktbakfolie

Art. code Type machine Breedte Lengte Prijs
5000 Quickmaster 200 mm 358 mm e 24,40
5007 Speedmaster 52 – GTO 52 200 mm 548 mm e  31,50
5008 Speedmaster 52CD nieuw 196 mm 548 mm e  31,50
5010 MO 65 200 mm 675 mm e  34,65
5015 Speedmaster 72/74 232 mm 775 mm e  37,35
5016 Speedmaster 74CD nieuw 228 mm 775 mm e  37,35
5017 Speedmaster 75 XL 228 mm 775 mm e  37,35
5020 Speedmaster 102 232 mm 1067 mm e  40,00
5022 Speedmaster 102CD nieuw 228 mm 1067 mm e  40,00
5023 Speedmaster 105 XL 228 mm 1067 mm e  40,00
5025 SORD/SO 232 mm 935 mm e  40,00
5026 Speedmaster 142 XL 265 mm 1480 mm op aanvraag
5027 Speedmaster 162 XL 265 mm 1673 mm op aanvraag

Art. code Type machine Breedte Lengte Prijs
5030 Heidelberg WEB 8 260 mm 548 mm e  55,00
5035 Heidelberg WEB MC110 260 mm 740 mm e  71,35
5037 Heidelberg WEB M130 260 mm 994 mm e  80,45
5040 Heidelberg WEB 16 260 mm 1002 mm e  80,45

De inktbakfolie is voorzien van 
het vereiste bevestigingsprofiel; 
de CD machines hebben een 
gewijzigd profiel t.o.v. de 
standaard machines. 
Gelieve derhalve het gewenste 
profiel (zie hieronder) bij bestelling 
op te geven.

Inktbakfolie Standaard

Inktbakfolie CD Nieuw

http://www.howarine.nl
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Inschietpapier vellentellers

Standaard in ons assortiment voor alle gangbare vellentellers op de grafische markt 
o.a. Uchida, Vacuumatic, Protec en Rotomatik.

Breedtes o.a. 6, 13 en 22 mm groen en rose.

Prijzen op aanvraag.

T51.0008.0   
Papierrol groen 6,3mm

ROTOMATIK+ROTOMAX
ca. 65m 
A-Ø150mm K-Ø 25 mm G-230 g/m²

Per verpakkingseenheid 60 Rollen T83.0046.0   
Papierrol B roze 15mm 

ca. 120m 
A-Ø130mm K-Ø25mm G-100 g/m²

1 verpakkingseenheid is 25 stuks

T53.0025.0
Papierrol roze 22mm 

DUPLIKATOR
ca. 120m 
A-Ø145mm K-Ø 25mm G-100 g/m²

1 verpakkingseenheid is 20 stuks T83.0047.0
Papierrol W roze 13mm 

ca. 265m 
A-Ø 214mm K-Ø76mm G-100 g/m²

1 verpakkingseenheid is 20 stuks

T83.0044.0
Papierrol R roze 17mm

ca. 120m 
A-Ø160mm K-Ø40mm G-100 g/m²

1 verpakkingseenheid is 28 stuks

http://www.howarine.nl
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Kalenderhangers Ring Wire

e 13,30 e 15,45 

e 13,30 e 15,60 

e 14,90 e 19,50 

e 16,60 e 26,75 

e 18,80 e 29,65 

e 22,70 e 29,55 

e 26,30 e 40,55 

e 30,20 e 41,50 

e 34,00 e 44,55 

e 37,80 e 55,55 

e 41,70 e 60,45 

e 46,10 e 69,60 

e 56,50 e 80,00 

e 13,30   

e 14,90   

e 18,80   

e 22,70   

e 26,30   

e 30,20   

e 34,00   

e 37,80   

e 41,70   

Kleur en uitvoering (Nr. 1-7) van de voorgevormde 
hangers naar keuze.

Korting
Zeer interessante kortingen voor vaste afnemers op aanvraag.

Uitstekende kwaliteit! Concurrerende prijzen!

Genoemde prijzen zijn per 1.000 stuks en 
exclusief BTW. 
Prijswijzigingen voorbehouden.

Lengte (mm) In kartons Op Spoelen
70

80

105

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

88 recht

113 recht

158 recht

208 recht

258 recht

298 recht

358 recht

408 recht

458 recht

http://www.howarine.nl
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Leeslint

Prijzen op aanvraag.

Verkrijgbaar in vele kleuren  

Breedte 5mm, op rollen van 1.000 meter

In diverse kleuren leverbaar vlg. kleurstalenkaart. 

Materialien K 119

Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zeichenlitze

Rollenlänge: 1000 m
Abgabe nur in vollen Rollen, kein Anbruch.

Breite: ca. 5 mm

Zeichenlitze - Spitzenqualität 100 - weiß 5082-100
220 - zitrongelb 5082-220
266 - maisgelb 5082-266
269 - goldfarben 5082-269
288 - altgold 5082-288
348 - orange 5082-348
402 - hellrosa 5082-402
463 - rot 5082-463
483 - weinrot 5082-483
504 - helltürkis 5082-504
530 - hellblau 5082-530
553 - violett 5082-553
560 - stahlblau 5082-560
580 - königsblau 5082-580
597 - schwarzblau 5082-597
618 - maigrün 5082-618
620 - grün 5082-620
642 - hellgrün 5082-642
686 - dunkelgrün 5082-686
690 - flaschengrün 5082-690
801 - goldbraun 5082-801
869 - braun 5082-869
880 - dunkelbraun 5082-880
920 - silber 5082-920
930 - lichtgrau 5082-930
937 - grau 5082-937
958 - dunkelgrau 5082-958
999 - schwarz 5082-999

Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Gedrehte Kordeln

5140-001Kolumnenschnur
Aufmachung: Knaul mit 200 g / ca. 150 m

001 - weiß 5150-001
002 - blau 5150-002
003 - orange 5150-003
004 - gelb 5150-004
005 - grau 5150-005
006 - grün 5150-006
007 - hellrot 5150-007
008 - braun 5150-008
009 - weinrot 5150-009
010 - schwarz 5150-010
011 - altgold 5150-011

Atlaskordel, dünn
Stärke: ca. 1 mm - dreifach gedreht

Rollenlängen: 50, 100 oder 500 m
Abgabe in vollen Rollen, kein Anbruch

Katalog 2011 / 2012
Sortimentsänderungen vorbehalten

Kleur Kleur

http://www.howarine.nl
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Lijmdispensers

Lijmdispenser

Plastic flesje voorzien van nylon kogelkop.

Tevens leverbaar met RVS kogelkop voor het aanbrengen van lijmstrepen.

Diverse andere applicatiesystemen op aanvraag.

Prijs  e 19,95

Prijswijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn excl. BTW

http://www.howarine.nl
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Lijmen - Henkel  •  Deel 1

• Zelfscheidende lijmen
• ‘Lumbecklijmen’
• Garenloos bindlijmen
• Brocheren
• Banderen
• Adresseren/etiketteren

• Verpakkingslijmen
• Kartonnagelijmen
• Palletisseren
• Gommeerlijmen
• Montagelijmen 
• Enveloppenlijmen 

Henkel, de perfecte verbinding voor al uw eindproducten

Henkel, vouwlijm

HENKEL heeft een nieuwe serie dispersielijmen ontwikkeld bij uitstek geschikt voor 
de vouwcartonnage en bij toepassing van vouwmachines in de grafische afwerking.

Door de zeer nauwe samenwerking met leveranciers van lijmopdraagsystemen, met name spuitkoppen, zoals HHS, 
Valco, Nordson, Robatech, Pafra enz. heeft men door ervaringen uit te wisselen deze nieuwe serie lijmen ontwikkeld. 
Er zijn diverse specificaties leverbaar, afhankelijk van type spuitkop/lijmwiel en de gewenste afbindtijd, viscositeit enz.

Ook voor non-permanente hechting zijn er 
koudlijmen en hotmelts beschikbaar!

Toepassing
• vouwmachines
• vouwdozenplakmachines
• vouwapparaten rotatiepersen

Specifieke eigenschappen
• zeer korte afbindtijd
• geen verneveling
• minimale uitvloeiing
• elastische film
• minimaal verbruik
• ook voor zeer moeilijke papiersoorten (UV lak)

Producten
Aan de hand van de door u gewenste 
specificatie zal de juiste keuze koudlijm of 
hotmelt worden gemaakt.

Wordt vervolgd op de volgende pagina.
Ons gedetailleerde prijsblad is op 
aanvraag te verkrijgen.

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
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Lijmen - Henkel  •  Deel 2

Binding on demand - Technomelt type 37-501

De nabewerking van digitaal geprint drukwerk wordt veelal gedaan op kleine 
bindmachines met daarbij een hele lage lijmconsumptie. Dit zorgt bij gebruik 
van de  conventionele hotmelt-lijmen voor een zware thermische belasting, 
omdat deze lijmen lang bij hoge temperaturen van 160 tot 180 graden Cel-
sius in het bekken blijven staan. De lijm kan daardoor sterk gaan walmen en 
daardoor snel in kwaliteit afnemen en verkleuren. 

Henkel heeft nu de Technomelt type 37-501 ontwikkeld met als kenmer-
kende eigenschap, dat deze een lagere verwerkingstemperatuur heeft, nl. 
van 120-150 graden Celsius. Hierdoor blijft de kwaliteit langer behouden en 
geeft dit bij de verwerking minder stank en verkleuring in combinatie met een 
zeer hoge kleefkracht. Qua open tijd is deze lijm bijzonder geschikt voor de 
kleinere machines zoals Horizon, Bourg, Judd, Interbind, Panda, Amigo enz. 
Bij de relaties met een grote lijmconsumptie/grotere machines is de 
Technomelt Q3625 een te adviseren product bij geprint drukwerk. Deze lijm 
heeft een hogere kleefkracht op de papiervezels, doordat het polymeeraan-
deel groter is. Geprint papier is onderhevig geweest aan hitte en is daardoor 
vrij droog. Dit heeft geen consequenties voor het gebruik en de kleefkracht 
van hotmelts, maar uitsluitend voor de snelheid van vernetten bij PUR. 
Het grote verschil bij geprint werk is het gebruik van zogenaamde fuser-oliën 
(Polydimethylsiloxan) om de kleuren te fixeren. Op Polydimethylsiloxan is 
minder goed te kleven, hetgeen het garenloos brocheren van geprint werk 
kritischer maakt met gewone hotmelts. In dat geval is een hotmelt met een 
hoger polymeeraandeel dus te prefereren. 
Overigens adviseren wij voor het brocheren van standaard drukwerk de 
Henkel Technomelt Q3218 te gebruiken.

Hotmelt en PUR lijmen 

De nieuwe serie Henkel Hotmelt lijmen type 
Supra 
Gaarne maken wij u attent op de nieuwe serie hotmelts van Henkel 
welke op het gebied van verpakken en het inplakken van antwoord-
kaarten enz. volop toepassing vindt:

De Technomelt Supra 100 en 120 zijn voorbeelden van de nieuwe 
Henkel polymeertechnologie als vervanger van de klassieke EVA’s 
waar Henkel in de toekomst bij verpakkingen naar toe wil.

Een groot voordeel is de sterk verbeterde weerstand tegen verbran-
ding in de lijmbak (oxidatie). 
De machine blijft veel zuiverder, de lijm behoudt zijn goede eigen-
schappen en geeft een beter resultaat en minder stank.

Verdere voordelen zijn:

• Snellere uitharding met veel tolerantere open tijd, 
 ook bij wisselende machinesnelheden
• Betere hechting
• Betere kleurstabiliteit
• Sterkere en flexibelere lijmfilm 
• Hoge machinesnelheden mogelijk
• Verbeterde afstelmogelijkheid op de machine (reductie van verbruik)

Opbrengst door middel van spuitkoppen of lijmwiel.

http://www.howarine.nl
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Lijmen - Howarine

Zelfscheidende lijmen:

HOWARINE is door zijn jarenlange ervaring uitgegroeid tot een wereldmerk van grafische 
lijmproducten. Door nauwe kontakten met de papierproducenten en -groothandelaren is 
in de loop der jaren een schat aan ervaring opgebouwd op het gebied van zelfscheidende 
lijmen.

Hierdoor zijn wij van alle nieuwe ontwikkelingen steeds op de hoogte, zodat onze lijmen
altijd ‘up to date’ zijn.

Naast alle chemische zelfkopiërende papiersoorten biedt Howarine u eveneens de 
mogelijkheid een hoeveelheid aan combinaties van sets - bestaande uit gewoon en/of 
zelfkopiërend papier - zelfscheidend af te lijmen. Uiteraard ontbreken ook de lijmen 
voor bloks en garenloos gebonden producten niet aan het uitgebreide assortiment.

Voor nadere informatie rond de toepassing 
van Howarine lijmen gelieve u contact op 
te nemen met de verkoopafdeling van 
Howarine Nederland BV.

http://www.howarine.nl
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GLUEDOTS® en toebehoren

Prijzen op aanvraag.

Toepassing grafische industrie en mailingindustrie
Het bevestigen van allerlei producten o.a. monsters en antwoordkaarten in tijdschriften, 
spaarkaarten, bankpasjes, inserts, onderdelen, CD’s en DVD’s enz. 
Het gebruik van deze GLUEDOTS® (SUPERDOTSTM) biedt u een eenvoudige oplossing bij de 
verwerking van handmatig plakwerk in de meest ruime zin van het woord.

Technische specificatie
De GLUEDOTS® lijmpunten zijn vervaardigd uit een transparante hotmelt kleefstof op synthetische basis 
en zijn aangebracht op een drager van siliconenpapier.
De verschillende versies GLUEDOTS® onderscheiden zich qua kleefkracht (permanent en 
non-permanent hechtend) als volgt:

• Verwijderbaar      • Gemiddeld (semi-permanent)     • Sterk  (semi-permanent)      • Zeer sterk (permanent)

De GLUEDOTS® hebben een doorsnede van naar keuze 6, 9 en 12mm. Als alternatief zijn er GlueStrips met 
een afmeting van 35x5mm, dan wel 30x10mm. Overige kleefkrachten/afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gebruiksaanwijzing
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De GLUEDOTS® kunnen zowel handmatig 
of met een semi-automatische machine (dispensers) worden aangebracht. 

Opslag
Droge ruimte. Temperatuur tussen 10 en 25 graden Celsius. De houdbaarheid is circa 12 maanden.

Verpakking
Naar keuze rollen van 1.500, 2.000, 4.000 en 8.000 lijmpunten. De afmeting van deze doos die 
als dispenser fungeert bedraagt 275 x 275 x 320mm.

Advies
Wij adviseren u de kleefkracht van de verschillende types GLUEDOTS® te testen, alvorens u 
tot de definitieve bestelling overgaat. Hiertoe kunnen wij u monsters ter beschikking stellen.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
www.howarine.nl/gluedots.pdf
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Maatlatten

Cicero maatlatten

300 x 18 x 0.8 mm met aanleg               e 20,25

500 x 18 x 0.8 mm zonder aanleg          e 26,50

 
 

De standaard (buigzame) maatlatten zonder cicero-aanduiding zijn 35% lager in prijs.

 

Prijswijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn excl. BTW

http://www.howarine.nl
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Magpad (persbalk snijmachine)

Magpad strip

Magnetische strip voor bevestiging aan de onderzijde van de persbalk van de snijmachine.
Ter voorkoming van het zogenaamde ‘bloeden’ bij het snijden van zelfkopiërende papiersoorten.
Tevens ter nivellering van papierstapels bij het snijden van andere papiersoorten.

De set bestaat uit twee strips van 381 x 76 mm.

Prijs per set  e 89,00 excl. BTW

Prijswijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn excl. BTW

http://www.howarine.nl
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Meenemers bindstraten/hechtstraten

Meenemers

Diverse kunststof meenemers voor o.a. Muller Martini en Wohlenberg bindstraten en 
Muller Martini vezamelhechters.

Gaarne de gewenste uitvoering opgeven (zie afbeelding).

Prijzen op aanvraag.

 6032.3 (Lengte 145 mm.)

 3597a (Lengte 170 mm.)

 6032.4 (Lengte 170 mm.)

3597b (Lengte 200 mm.) /3597c (Lengte 195 mm.)

1678.2 (Lengte 195 mm.)

http://www.howarine.nl
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Neutraliseringsinkt

Zelfkopiërend papier is bij uitstek geschikt voor meervoudige formulieren, aangezien 
het mogelijk is om elke willekeurige plaats van een vervolgvel te neutraliseren en hierdoor 
de vorming van kopie te voorkomen.
Deze neutralisatie wordt verkregen door het bedrukken in offset of boekdruk van de 
bovenzijde (CF) van midden en/of ondervellen met de neutraliseringinkt.

Neutraliseringsinkt is een inkt die de chemische reactie van de vloeistof uit de capsules 
in de CF-coating onmogelijk maakt, dit in tegenstelling tot conventionele inkten en vernissen, 
die de strijklaag niet in zijn chemische werking aantasten,maar slechts een versperring zijn. 
Deze wijze van voorkoming van kopie is niet volkomen betrouwbaar.

Anders gesteld
Neutraliseringsinkt dringt door tot op het basispapier en behoudt zijn werking; 
andere producten proberen de chemische stoffen gescheiden te houden en 
laten de mogelijkheid van kopie bestaan, met alle risico’s vandien.

Howarine Nederland heeft o.a. het IDEM en REACTO product in het assortiment, 
hetgeen in 1-kg blikken is verpakt. 
Bovendien een goedkoper alternatief, maar een uiterst betrouwbaar product 
HOWASTOP Neutraliseringsinkt.

Voorts is er een ACTIVERINGSINKT voor het bedrukken van de 
bovenzijde van een CB-vel teneinde een CFB-coating te verkrijgen.
Wij raden u aan dit in droge offset te doen.

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Naaigaren

Prijzen op aanvraag.

Wij bieden een uitgebreid assortiment garens voor de boekbinderij. 
Wij vertegenwoordigen de Italiaanse fabriek Filproject, welke onderneming 
garant staat voor een zéér hoge kwaliteit. 

De diverse type garens zijn te gebruiken op alle gangbare garennaaimachines 
van het fabrikaat ASTER, SMYTH en MULLER MARTINI. 

Kristal Plus is een Poly-cotton (katoen) van zeer hoge kwaliteit.

Ook behoort een drietal kwaliteiten garenlasdraad tot het assortiment ten 
behoeve van de garenlasautomaten van Brehmer, Heidelberg en MBO.

Interessante kortingen bij het aangaan van een afroeporder op jaarbasis. 
Wij bieden u eveneens de originele haak- en naainaalden voor alle machines.

Tevens garen in diverse kleuren.
Klik hier voor de mogelijkheden.

Soort garen Type Lengte/koon Aantal/doos

Kristal Plus 75 50/2 10.000 meter 45

Kristal Plus 75 50/2 15.000 meter 30

Kristal Plus 100 62/2 10.000 meter 60

Kristal Plus 120 80/2 10.000 meter 40

Garenlasdraad Type Lengte/koon Aantal/doos

Biotech 39/2 12.000 meter 20

Biotech 44/2 11.000 meter 20

Biotech 54/2   9.000 meter 20

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
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Naalden

Wij bieden u een compleet assortiment haak- en naainaalden voor 
zowel Muller Martini, Aster en Brehmer garennaaimachines.  

Originele kwaliteit uit voorraad leverbaar!

Tevens leveren wij een uitgebreid assortiment 
garens voor naaimachines en garenlasmachines.

Ook voor de onderdelen van de historische Brehmer garennaaimachines kunt u bij ons terecht!

Prijzen excl. BTW

Type machine Type naald Referentienummer Prijs per 10

Muller Martini Haaknaald 3210.1544.3 e 32,00

Muller Martini Naainaald 3210.1615.2 e 14,50

Muller Martini Voorsteeknaald 3210.2309.3 e 12,50

Aster Grafotec Haaknaald BB BOZ-12 e 21,00

Aster Grafotec Naainaald BB EYX1 e 14,00

Aster Grafotec Haaknaald BB HK 12-69 e 19,50

Aster Grafotec Naainaald BB NN 956 e 13,50

Brehmer Haaknaald 54 e 33,50

Brehmer Naainaald 48 e 16,00

Brehmer Voorsteeknaald 52 e 17,50

http://www.howarine.nl
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Numeroteurs

Prijzen op aanvraag.

Het standaard programma omvat persnumeroteurs voor de boekdruk en rotatatienumeroteurs 
voor o.a. Heidelberg drukpersen G.T.O. en MO, alsmede vergaarmachines voorzien van een nummerunit.
Fabrikaat LEIBINGER

PERSNUMEROTEURS 6 CIJFERS, uitvoering naar keuze:
- 4 x 8 of 3 x 6 cicero (4 mm of 3 mm cijfergrootte).
- Hollandse of Franse hoogte.
- Antiqua of Grotesk (schreefloos).
- Crash-gravure (voor doorslagnummeren) of standaard gravure.
- Vooruit- of terugtellend.

ROTATIENUMEROTEURS 7 CIJFERS, uitvoering naar keuze:
- Cijfergrootte 4.76 mm (3/16”) of alternatief op bestelling.
- Dwarsstaand of rechtstaand (parallel aan de cilinder).
- Vooruit- of terugtellend.
- Bij vergaarmachines dient de drukomvang te worden vermeld.

ACCESSOIRES
• Zitringen voor bevestiging van de numeroteurs op de as.
• Commandobanen links en rechts (enkelzijdig) en dubbelzijdig voor schakelen van de numeroteurs.
• Magnetische schakelvinger voor schakelen van de numeroteurs.
• Perforeerarm voor langsperforatie op G.T.O. en MO in combinatie met numeroteur.
• Overige toebehoren.

http://www.howarine.nl
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Omsnoeringsband

Polypropyleen (PP) en Polyester (PET) omsnoeringsband voor o.a. Mosca machines.

Breedte 5-15 mm. in diverse kleuren.

Polypropyleen (PP) 
omsnoeringsband

Prijzen op aanvraag aan de hand van 
technische specificatie.

http://www.howarine.nl
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Onderdelen hechtkoppen

Prijsbladen voor alle gangbare onderdelen van de Hohner hechtkoppen 
model 43/6, 48/5S, 50/8 en 52/8 op aanvraag.

Prijzen op aanvraag.
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Onderdelen Aster/Brehmer naaimachines

Prijzen aan de hand van opgave machine en onderdeelnummer.

Prijzen aan de hand van opgave machine
en onderdeelnummer.
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Prijzen aan de hand van opgave machine en onderdeelnummer.

Prijzen aan de hand van opgave machine
en onderdeelnummer.

Onderdelen hechtmachines
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Papierboren

Voor papierboormachines Hang, Nagel, Föllmer, Stago, Corta, Iram enz.

Kenmerken
• Conisch geslepen.
• Lange levensduur.
• Hoge kwaliteitsnorm.

Boorlengte standaard 55 mm; De boordiameters 5-7 mm eveneens in boorlengte 65 mm leverbaar.

Toebehoren/accessoires
• Smeervellen t.b.v. inwendige smering van de papierboren ter voorkoming van proppen en 
   daardoor permanente beschadiging.
• Widia slijpstift.
• Slijpapparaat inkl. Widia slijpstift voor inwendig slijpen van de boren.
• Siliconenolie voor automatische smering van de papierboren.
• Boorlatten diverse fabr. papierboormachines

* Voor het boren van kunststof materialen en/of extreem moeilijke soorten materiaal 
   adviseren wij de papierboren met tefloncoating.
* Papierboren “PVD” kwaliteit zijn duurzamer en eventueel van toepassing bij het boren 
   van harde kwaliteiten papier zoals MC soorten.

Papierboormachines
Voorts bemiddelen wij gaarne bij de levering van 
nieuwe en gebruikte papierboormachines.

Tevens voor onderdelen van de 
HANG boormachines.

Assortiment
Boordiameter     2-9 mm Schachtdiameter ø 11 mm

Boordiameter 10-20 mm Schachtdiameter ø 16 mm

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Papierboormachines Citoborma

NAGEL papierboormachines model Citoborma

In standaarduitvoering conform prospektus.

Model Citoborma 111
Model Citoborma 190
Model Citoborma 290
Model Citoborma 290B
Model Citoborma 490

Technische gegevens Model 111 Model 190 Model 290 Model 290B Model 490
Formaat inlegtafel 350 x 250 mm 105 x 470 mm 105 x 470 mm 105 x 470 mm 270 x 460 mm

Max. inleghoogte 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Max. randafstand 28 mm

Boormaat 2-9 mm 2-20 mm 2-20 mm 2-20 mm 2-35 mm

Aansluitwaarde 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz 380V 50Hz

Vermogen 250W 500W 500W 500W 1800W

Afmetingen l x b x h 48 x 47 x 47 cm 54 x 85 x 65 cm 54 x 85 x 65 cm 54 x 85 x 65 cm 97 x 91 x 164 cm

Gewicht 26 kg 50 kg 54 kg 64 kg 365 kg

Model 111 Model 290

Prijzen op aanvraag.
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Perforeerlijnen en accessoires boekdruk

Toebehoren
• Messing onderlegband

• Toestelband

• Correctieband

Prijzen op aanvraag.
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Perforatie-/ril- en snijmessen vouwmachines

Perforeren, rillen en snijden
Het assortiment van perforatie-, ril- en snijmessen omvat de standaard 
uitvoeringen geschikt voor met name alle bestaande MBO en STAHL vouwmachines.

Een prijsoverzicht van de meest gangbare types is samengesteld en op aanvraag verkrijgbaar.

Een perfecte kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

Download hier een compleet overzicht van de diverse Stahl-MBO messen.

Prijzen op aanvraag.
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Perforatie-/ril- en snijstrips offsetpersen

PERFORATIESTRIPS naar keuze:
• 3 tanden per inch

• 6 tanden per inch

• 8 tanden per inch

• 12 tanden per inch

• 16 tanden per inch

• 48 tanden per inch (microperforatie)

Rollengte 6 meter.

Door het aanbrengen van bovengenoemde zelfklevende strips op de tegendrukcilinder 
van uw offsetpers is het mogelijk te drukken, perforeren, snijden en rillen in één arbeidsgang.

Bij bestelling specificeren:
- Papier (max. 200 grams) of karton (tot 300 grams)
- Perforatie-, ril- of snijlijn in het midden (center), dan wel aan de zijkant (side) van de zelfklevende strip.

Het gebruik van ‘oude’ rubberdoeken is aan te bevelen.

Overigen
Wij bieden u een compleet assortiment perforeer-/ril-/snijmessen 
t.b.v. alle gangbare vouwmachines zoals o.a. MBO en STAHL.

Prijzen op aanvraag.
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Plakband

Papieren plakband
Voor het dichtplakken van kartonnen dozen m.b.v. dispensers die het
materiaal snel en efficiënt bevochtigen.

Dikte: 70 grams onversterkt
Kerndiameter: 76 mm
Gommering: buitenzijde
Rollengte: 200 meter
Kleur: bruin en wit.

48 mm breed 12 rollen/doos e 3.05

60 mm breed  8 rollen/doos e 3.85

70 mm breed 20 rollen/doos e 4.65

Staffelkorting:

>  24 rollen 10%
>  48 rollen 15%
>  72 rollen 20%
> 108 rollen 25%

Ook de diverse dispensers kunnen wij u aanbieden.

Prijzen op aanvraag. 

48 mm breed 12 rollen per doos

60 mm breed 8 rollen per doos

70 mm breed 20 rollen per doos

http://www.howarine.nl
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Rilkanalen

Klik op de diverse brochures en download de pdf met meer informatie

Krisgroove          XTC Channel              Original Channel

Prijzen en nadere informatie op aanvraag. 
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Rillijnen en accessoires boekdruk

Toebehoren
• Messing onderlegband

• Toestelband

• Correctieband

Prijzen op aanvraag.
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Rilunits Tech-ni-Fold voor grafische machines

Prijzen op aanvraag.

Samenwerking
Tech-ni-Fold UK is een samenwerking aangegaan met Howarine Nederland BV.

Het uitgebreide programma voorziet in speciale rilunits voor o.a.:

• Vouwmachines

• Bindstraten

• Verzamelhechters

• Morgana rilmachines

Howarine
Nederland bv

www.howarine.nl     info@howarine.nl

TechniFold rilunit geinstalleerd op een verzamelhechterTechniFold rilunit geïnstalleerd op een bindstraat 

Eenvoudig in gebruik, perfect resultaat

 
Geen papiervezelbreuk. Een perfecte vouw resulteert uiteindelijk in een optimaal eindproduct.

 
De rilprofielen zijn deelbaar (onderbroken) waardoor de assen van de machine niet hoeven 

te worden gedemonteerd. Dus zeer snel en betrouwbaar installeren van het gewenste profiel.

 
Resultaten te vergelijken met HCA rilwerk.

Tech-ni-Fold rilunits
Geschikt voor alle gangbare fabricaten vouwmachines, 
bindstraten en verzamelhechters (omslaginvoerapparaat)

Eenvoudig in gebruik, 
mooier 

resultaat

MBO

Fast Fit
Fast Fit to fit 30mm exit shaft

Stock Code: FF-MF/30-FP-01 Shaft Size: 30mm Exit Shaft
Outer Diameter: 50mm

SETTINGS

Contents of Package
1x Male Component (M): 
contains the split gripper crease ribs

1x Female Component (F): 
(bearing female) contains grooves in which 
material is pressed 

2x Orange Gripper Crease (M-160): 
used to crease material weight between 
100-200gsm

2x Blue Gripper Crease (M-159): 
used to crease material weight between
200-270gsm

2x Yellow Gripper Crease (M-158): 
used to crease material weight between 
250-350gsm

1x Black Gripper Band (M-51): 
used to support and feed sheet 
through the device 

1x Extraction Tool: 
used to remove the inserts from Male 
Component 

M-51

M-160

M-159
M-158

Additional Information

Optional
Nylon creasing ribs

If fibre cracking is not a problem the 
deep and penetrating nylon ribs are 
ideal for laminated and section work

FF-PC/30-R red light crease
FF-PC/30-B blue medium crease
FF-PC/30-Y    yellow heavy crease
FF-PC/30-BLK black very heavy crease

MF

 Muller Martini 
 

Spine-Creaser 
 

To fit Muller Cover Feeder Model 1528/1529 
 

Stock Code: CC- MU- 01 

 

 

 

Contents of Package 
1x Female Arm: 
contains 3 channels which can crease between  
100-350gsm 
 
1x Fixing Bolt:  
applied to lock the Double Female Arm firmly to 
existing machine bracket 
 
1x Self Adhesive Tape Strips: 
used to attach spade ends of the creasing matrix 
 
1x Red Tape:  
used to attach creasing matrix around 
circumference of drum (eliminates stretching of 
creasing matrix) 
 

1x Orange Creasing Matrix (M-24):  
used to crease material between  
100-135gsm  
 
1x White Creasing Matrix (M-23):  
used to crease material between 
135-250gsm  

 
1x Yellow Creasing Matrix: (M-22): 
used to crease material between  
250-350gsm 
 
 
 

 
 

www.technifold.com Tel: +44 (0)1455 554491  
 

Tech 020 

 

 
     

 
                
 

 
 
 
 

Additional Information 
 
Compatible on: 
 
 
Muller Cover Feeder 1528 & 1529 
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Heidelberg/Stahl

Easy Fit
Easy Fit to fit 35mm exit shaft

Stock Code: EF-SM/35-FP Shaft Size: 35mm Exit Shaft
Outer Diameter: 58mm

SETTINGS

Contents of Package
1x Male Component (M): 
contains the gripper crease ribs

1x Female Component (F): 
(with bearing) contains grooves in which 
material is pressed 

2x Orange Gripper Crease (M-29): 
used to crease material weight 
between 100-200gsm

2x Blue Gripper Crease (M-17): 
used to crease material weight 
between 200-270gsm

2x Yellow Gripper Crease (M-16): 
used to crease material weight between 
250-350gsm

1x Black Gripper Band (M-15): 
used to support and feed sheet 
through the device 

1x Extraction Tool: 
used to remove the inserts from Male 
Component 

M-15

M-16

M-17

M-29

Additional Information

Optional Nylon Crease Ribs

EF-PC/35-R  Red ( light)

EF-PC/35-B   Blue ( medium)

EF-PC/35-Y  Yellow ( Heavy)

MF

Muller Martini

Quad Creaser
To fit Muller Martini Perfect Binders with Adjustable Hinge

Stock Code: SC-MU/ADJ-FP-01 Shaft Size: 30mm Exit Shaft
Outer Diameter: 50mm

SETTINGS

Contents of Package
8x Male/Female Components: 
each component can be set to contain either 
the split creasing rib or the female creasing 
channel 

8x Orange Split Gripper Crease Ribs (M-93): 
used to crease weights 85-200 gsm

8x Blue Split Gripper Crease Ribs (M-92): 
used to crease weights 200-270 gsm

8x Yellow Split Gripper Crease Ribs (M-91): 
used to crease weights 250-350 gsm

Tech 201 Adjustable Creasing Components Tech 248 Support Rollers

Additional Information

To fit Machines;
Corona
Bolero
Acoro
Norm binder
Star binder

This Quad-Creaser can be adjusted to produce 
any width of crease and hinge size

1x T-Bar Hexagon Tool
used to loosen or tighten the 6mm screws located 
within the Male/Female components

4x Gripper Boss Support Rollers
(MU-GB-01)
used to grip the cover on the top 2 shafts only during 
the creasing process

4x Black Gripper Bands (M-51):
inserted into the Gripper Support Rollers to help 
feed sheet through device

Nylon Creasing Ribs
Used for creasing laminated stocks

4 x SC-MU/PC-RB-5-Y-MOD yellow heavy crease

Optional Nylon Ribs
SC-MU/PC-RB-5-R red light crease
SC-MU/PC-RB-5-B-MOD blue medium crease
SC-MU/PC-RB-5-MOD black very heavy crease
SC-MU/PC-RB-5-W-MOD    white deepest heavy crease

Optional

Yellow Nylon Creasing ribs are available when creasing heavy

Klik op onderstaande flyers voor meer info:

Tech-ni-Fold rilunits Vouwmachines Bindstraten

Eenvoudig in gebruik, 
mooier 

resultaat
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Ring Wire (Wire-O)

Gedetailleerde documentatie in de vorm 
van prijzen, lengtes, kleuren etc. sturen 
wij u gaarne op aanvraag toe.

Het unieke bindsysteem met een stijlvol en professioneel gebonden uiterlijk.

Het ‘double-loop’ binddraad (RING WIRE) bestaat uit een stalen kern voorzien 
van een nylon coating in diverse kleuren.

Toepassingsgebied  
Afwerkingsbedrijven, copyshops, grafimediabedrijven, kantoren, huisdrukkerijen etc.

Producten
•  Kalenders •  Jaarverslagen
•  Bloks •  Contracten
•  Brochures •  Rapporten
•  Stalenboeken •  Prijslijsten
•  Catalogi •  Offertes
•  Fotoboeken •  Bouwbestekken
•  Cursusboeken •  Notariële stukken
•  Agenda’s •  Overzichten
•  Poëzieboeken •  Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing
Er zijn achtereenvolgens drie handelingen noodzakelijk 
om het product in te binden:

•  Ponsen (perforeren).
•  Draadkam inbrengen.
•  Draadkam sluiten.

Jaarlijks worden vele miljoenen uitgaven 
met ‘double-loop’ binddraad afgewerkt.

Belangrijke kenmerken
•  Vellen liggen altijd vlak open.
•  Makkelijk omslaan van pagina’s.
•  360 graden omslaan van pagina’s zonder beschadiging van de rug.
•  Vellen liggen altijd in register (geen verspringing )
•  Zeer stevige binding door dubbele draadringen per ponsing.
•  Omslag en kleur naar keuze te gebruiken.
•  Geen formaatbeperkingen.
•  Stijlvol en professioneel uiterlijk.

Accessoires
- Kalenderhangers, in rechte en voorgevormde uitvoering in diverse lengtes en kleuren.
- Inbindapparatuur voor industriële doeleinden en kantoorgebruik.

Assortiment
Het ‘double-loop’ binddraad is leverbaar op spoelen en gesneden lengtes in de diameters 
van 3/16” t/m 1,5”. Standaard kleuren zijn wit, zwart, zilver, blauw, brons, groen en rood.

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl


Howarine
Nederland bv

Demmerik 94a 
3645 EE  Vinkeveen
Tel.: 0297 - 26 22 51
Fax: 0297 - 26 22 54

www.howarine.nl     info@howarine.nl

klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail

Terug naar de index

Rugbandmaterialen (kopband)

Voor het omplakken van geniete producten zoals blocs, kalenders, catalogi, chequeboekjes enz.

LINSON
Een gepreegd papier met een ‘buckram’ linnenpersing voorzien van een zelfklevende coating.

Kenmerken : vochtwerend 
  : hoge inscheurweerstand 
  : uitstekende hechting op vele papiersoorten 
Rollengte : 50 meter 
Rolbreedte : 25, 38 en 50 mm 
Kleuren : zwart, wit, blauw, rood en groen 

TAKSTRIP T24
Een glad basispapier voorzien van een zelfklevende coating.

Kenmerken : vochtwerend 
  : warmte-isolerend 
  : uitstekende hechting op vele papiersoorten 
Rollengte : 66 meter 
Rolbreedte : 25, 38 en 48 mm 
Kleuren : zwart, wit, blauw, rood, groen en bruin 
 

REGUTEX
Een linnen textielband voorzien van een zelfklevende coating. Zeer hoge inscheurweerstand.

Rollengte : 50 meter 
Rolbreedte : 19 t/m 75 mm 
Kleuren : zwart, wit, blauw, rood, groen, grijs, geel en bruin 

Download hier een overzicht met de diverse mogelijkheden 
op het gebied van rugbandmaterialen.

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Seal- en snijdraden verpakkingsmachines

Seal- en snijdraden zijn leverbaar in elke gewenste afmeting.

Het materiaal is voorzien van verkoperde of verzilverde uiteinden om een vroegtijdig doorbranden van de draad te voorkomen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de seal- en snijdraden te voorzien van een PTFE coating om verkleving van uw verpakkingsfolie 
tijdens het sealen of doorsnijden te voorkomen.

 

Prijzen op aanvraag.
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Siliconenolie driesnijders

Siliconenolie ter voorkoming van lijmafzet op de messen van de diverse fabricaten driesnijders. 
In de besturingsunit van de driesnijder is de frequentie van het aantal vernevelingen instelbaar 
in relatie met een x aantal sneden. 

Verpakking per 5 liter, type Shell Ondina 919

Prijzen op aanvraag.

http://www.howarine.nl
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Siliconenspray

AKU-Ri is een ‘droge’ siliconenspray doordat het geen oliehoudende bestanddelen bevat 
waardoor ‘smetting’ van papier wordt voorkomen. 

Het behandelen van oppervlakken en specifieke onderdelen van machines voorkomt roestaanslag, 
statische elektriciteit en het aanhechten van stof-, lijm- en inktdeeltjes.
Tevens zorgt het voor een perfecte papiergeleiding en eenvoudige reiniging van machinedelen.

TOEPASSINGSGEBIED

Het gebruik van AKU-Ri verlengt de levensduur van uw apparatuur en onderdelen en 
vindt zijn toepassing in vele industrieën.

Het bevat geen schadelijke drijfgassen en heeft geen nadelige invloed op ons milieu.
De prijs per bus van 400 ml bedraagt, excl. BTW e 12,50

Prijswijzigingen voorbehouden.

Snijmachines  
-  Snij- en aflegtafels.
-  Snijmes (zelfklevend materiaal).
-  Programmaband.
-  Kunststof delen.

Papierboormachines
-  Werktafel.
-  Papierboren (binnenkant).

Lijmmachines
-  Machinedelen (geen lijmafzet).

Vouwmachines
-  Inlegapparaat.
-  Invoer- en transportbanden.

Offsetpersen
-  Inlegapparaat.
-  Tegendrukcilinder (geen inktafzet).
-  Uitlegbanden (tegen smetten).
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Smeerpatronen PERMA

PERMA smeerpatronen 12 maanden looptijd voor Stahl vouwmachines.

Prijzen op aanvraag.
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Snijlatten

Diverse kwaliteiten snijlatten voor de meest gangbare papiersnijders, 
o.a. Polar, Wohlenberg en Schneider.

Prijzen op aanvraag.
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Snijmachines Ideal (klein)

Wij bieden het totale programma bordscharen en stapelsnijders van Ideal.

Prijzen en uitgebreide documentatie op 
aanvraag.
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Stanslijnen

Klik hier 
voor 

meer info
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Stansplaten

Topkwaliteit stansplaten (extra dik) 

Artikelcode Omschrijving

TP4658502H Stansplaat KSBA 46 x 58,5 x 0.81 HARD

TP567702H Stansplaat SBG 56 x 77 x 0.81 HARD

TP568203H Stansplaat SBB 56 x 82 x 0.81 HARD

TP263801 Stansplaat “T” Zacht 26 x 38 x 0.7

TP263803 Stansplaat “T” Snapon HARD 0.7

TP385201 Stansplaat KS 38 x 52 x 0.7

TP4865M Stansplaat MO Messing 0.3

TP527201 Stansplaat KORS 52 x 72 x 0.5

TP568201 Stansplaat SBB 56 x 82 x 0.8

TP568202 Stansplaat SBB 56 x 82 x 0.7

TP547201 Stansplaat S 54 x 72 x 0.7

TP547202H Stansplaat S 54 x 72 x 0.81 HARD

TP4865S Stansplaat MO Staal 0.3

TP344602 Stansplaat “GT” SNAP-ON HARD

TP3652S Stansplaat GTO 52 Staal 0.3

TP3652M Stansplaat GTO 52 Messing 0.3

TP3246S Stansplaat GTO 46 Staal 0.3

TP3246M Stansplaat GTO 46 Messing 0.3

TP263802 Stansplaat Degel “T” OR. HARD 0.8

TP567701 Stansplaat SBG 56 x 77 x 0.7

TP365201 Stansplaat Speedmaster 52, 36 x 52 x 0.30

Prijzen op aanvraag.
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Stootblok snijmachine

Wit kunststof stootblok voor het opstoten van papier bij snijmachines

Voorzien van een Europese handgreep. Eenvoudige bediening.
Het meest gangbare model 150x300 mm (h x b) is uit voorraad leverbaar. Prijs excl. BTW € 95,25

Tevens zijn de volgende maten (h x b) leverbaar:

Kijkt u ook eens in het overzicht naar onze
siliconenspray, siliconenolie, snijlatten en Magpads!

Prijzen op aanvraag.

100 mm x 200 mm

100 mm x 250 mm

100 mm x 300 mm

100 mm x 400 mm

125 mm x 200 mm

125 mm x 250 mm

125 mm x 300 mm

125 mm x 400 mm

150 mm x 400 mm

150 mm x 450 mm

150 mm x 500 mm

150 mm x 600 mm

150 mm x 650 mm
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Tapes / Tapedispensers

Interessante prijzen en snelle leveringen!

Tapes

In de grafische en aanverwante industrieën worden allerlei soorten 
en kwaliteiten tapes toegepast bij de verwerking van de meest 
uiteenlopende producten. 

Graag staan wij u met raad en daad terzijde bij het kiezen van 
de juiste kwaliteit als het gaat om de verwerking van:

• clichétape

• fingerlifttapes

• inschiettape vellentellers

• lithotapes

• maskingtapes

• montagetapes 

• rugtapes voor bloks 

• splicingtapes rollenwisselaars 

• teflontapes

• tissuetapes

• transfertapes

• verpakkingstapes

Klik hier 
voor meer info 
Electronische 
tapedispenser

http://www.howarine.nl
mailto:info@howarine.nl
http://www.howarine.nl/html/downloads/Tapedispenser.pdf


Howarine
Nederland bv

Demmerik 94a 
3645 EE  Vinkeveen
Tel.: 0297 - 26 22 51
Fax: 0297 - 26 22 54

www.howarine.nl     info@howarine.nl

klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail

Terug naar de index

Teflontape zelfklevend

Om verkleving van uw verpakkingsfolie tijdens het sealen te voorkomen, leveren wij PTFE glasweefsel 
in een groot aantal zelfklevende uitvoeringen. Deze speciale tape is voorzien van een siliconenlijm-
laag met een temperatuurbestendigheid tot 260 graden Celsius. De standaard lengte van deze rollen 
teflontape is 30 meter. De breedte varieert van 3 mm tot 1.000 mm al naar wat u wenst.

Door de zeer lage wrijvingscoëfficiënt en het gladde oppervlak van onze PTFE glas kunt u deze ook 
zeer goed gebruiken voor glijtoepassingen. Daar waar uw verpakkingen en/of producten moeilijk 
schuiven, beplakt u de ondergrond met deze tape en uw probleem is verholpen.

Heat seal tape & Zoned tape
Special voor de verpakkingsindustrie leveren wij een aantal op uw specificaties
gemaakte tapes.
• Heat seal tapes, zijn tapes waarbij een strook PTFE-glas aan beide zijden wordt voorzien van een 

Masking tape of een Glaslinertape. De standaarduitvoering wordt geleverd met aan weerszijden 15 
mm tape en de door u opgegeven nuttige breedte. De zelfklevende 
stroken kunnen echter ook in diverse andere maten worden gele-
verd.

De tape van 15 mm wordt over 5 mm op het PTFE-glas geplakt en er 
blijft 10 mm tape aan weerszijden vrij. Met deze 10 mm tape kunt u 
het PTFE-gas eenvoudig op uw sealbalk plakken. Hierdoor kan uw Sealdraad vrij onder de PTFE-glas 
bewegen.
• Zoned tape, om uiteenlopende redenen kan Heat seal tape 

soms niet worden toegepast. De oplossing kan dan simpel wor-
den gevonden met onze Zoned tape. Hierbij zitten de twee  
plakstroken aan de onderzijde van het PTFE gecoate glasweefsel.

Wij maken zoned tape voor u in elke gewenste uitvoering, 
het enige dat u ons moet opgeven is de PTFE-glas dikte 
en breedte en de gewenste nuttige breedte.
Heatsealtape en Zoned tape leveren wij op rollen 
van 30 meter lengte. Afwijkende lengtes 
(eventueel gestanst) zijn ook mogelijk.

Prijzen op aanvraag.
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Telvingers

Rubberen vingerhoed voor het aftellen van papieren producten

12 mm
15 mm
17 mm
19 mm

Prijzen op aanvraag.
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Transportbanden/aandrijfriemen diverse grafische machines

Transportbanden/aandrijfriemen

Op aanvraag kunnen wij diverse aandrijfriemen, transportbanden 
voor drukpersen, vouwmachines, bindstraten enz. leveren.

PTFE GLAS TRANSPORTBANDEN

Algemene eigenschappen
•  Hoge hittebestendigheid (tot +260° C continu)
•  Hoge trekkracht bij gering volume
•  Zeer lage wrijvingsweerstand
•  Uitstekende NIET-hechtende eigenschappen
•  Geringe warmtecapaciteit en warmteverlies bij zeer goede warmtetransmissie
•  In bepaalde types leverbaar tot 4.800 mm breedte
•  Geen lossende middelen nodig bijcoatingsystemen
•  In de ovenbouw zijn zeer lichte konstruktiesmogelijk
•  Fantastische chemische bestendigheid.

•  Diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar (zie technische specificaties in productflyer)

HITTEBESTENDIGHEID:

PTFE GLAS Transportbanden zijn zonder problemen inzetbaar van -75° tot 260° C.

PTFE ARAMIDE en PTFE GLAS-ARAMIDE zijn inzetbaar tot 200° C.

RANDVERSTEVIGING: 

Alle tranportbanden kunnen worden voorzien van diverse types randversteviging en geleiding.

VERBINDINGEN:

De transportbanden kunnen geleverd worden met verschillende mechanische 

en gelaste verbindingen.Ook is het mogelijk om bij U 

een band eindloos in de machine te lassen.

Download hier het programmaoverzicht 
of de productflyer

Download rechts het programmaoverzicht 
en de productflyer voor meer informatie.
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Transportrollen en –borstels drukpersen

Wij bieden u een compleet assortiment aan transportrollen en –borstels ten behoeve van 
de invoerapparaten van o.a. de Heidelberg, Roland, Komori en KBA offsetpersen.

Op aanvraag doen wij u graag een 
overzicht van de mogelijkheden toekomen.
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Vilt (verzamelhechter en vouwmachine)

Zelfklevend vilt

Toepassing: Verzamelhechters, bindstraten en vouwmachines.

Breedte 16 mm
Rollengte  25 m
Kleurnr.  539 (bruin)

Voor het beplakken van alu-rollen en/of geleiders ter voorkoming van smetten van drukwerk.

Prijzen op aanvraag.

Plakstrip

Viltzijde
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Vouw-, lijm- en perforeerwalsen en accessoires voor Stahl vouwmachines

Stahl, MBO, Guk en Herzog-Heymann vouwmachines

 
Desgewenst doen wij u gaarne een gedetailleerd leveringsvoorstel 
aan de hand van uw opgave van:

 

• Machinetype

• Machinenummer

• Type vouwwals (extra grip of classic)

• Bekleding (zachte of harde PU)

Prijzen op aanvraag.

Vouwwals

Lijmwals

Perforatiewals
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Vouwbenen

Verkrijgbaar in diverse lengtes:

12 cm / 14 cm / 15 cm / 16 cm / 18 cm / 20 cm / 23 cm

Alle vouwbenen zijn uit echt bot vervaardigd. 

Prijsindicatie 16cm lengte € 8.95 per stuk excl. BTW.

Prijzen op aanvraag.
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Wiggen

Prijzen op aanvraag.

klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail

NIEUW

MAAT              CODE: 5143 MAAT              CODE: 5145 MAAT              CODE: 5150

MAAT              CODE: 5155 MAAT              CODE: 5132

MAAT              CODE: 5130

MAAT              CODE: 5135
MAAT              CODE: 5140

SET 2 SET 3

SET 1 (standaard)

SET 0
Baby

GROOT

BABY KLEIN MEDIUM
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Zuigers ‘super siliconen kwaliteit’

In de grafische industrie wordt een variatie aan zuigers toegepast bij invoerapparatuur van 
drukpersen, vouwmachines, vergaarmachines, verzamelhechters, stansmachines enz.

NIEUWE ‘SUPER SILICONEN’ 
TITAN ZUIGERS
Inmiddels heeft onze leverancier al ruim 20 jaar ervaring op het gebied van 
zuigerproductie. Recent heeft men in het productieproces van zuigers een “super 
silicon titan” behandeling toegepast, hetgeen een aanzienlijke kwaliteitsverbetering 
oplevert qua duurzaamheid, elasticiteit en functionaliteit op machines. De 

conventionele rubberen zuiger is dan ook vrijwel bij de meeste modellen zuigers 
vervangen door deze nieuwe verbeterde kwaliteit.

Download overzicht

Voor een overzicht van het bestaande assortiment aan zuigers gelieve 
u op bovenstaande link te klikken om het pdf bestandje met afbeelding 

en maten te downloaden. Aan de hand van dit overzicht kunt u de afbeelding 
en maten van de zuigers vergelijken.

SS
SUPER
SILICON

SS
SUPER
SILICON

TITAN

Prijzen op aanvraag.

Heidelberg ST300 
Heidelberg nummer 2144-778-01-00
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