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Zwager Techniek ziet kansen voor 
Mespack verpakkingsmachines
De horizontale verpakkingsmachine neemt weliswaar meer plek in dan een verticaal exemplaar, 
maar de kwaliteit en efficiëntie van de Mespack horizontale sachetverpakkingstechnologie bieden 
cruciale voordelen voor de zoetwarenbranche. Dat meldt Peter Paul Zwager van Zwager Techniek 
uit Beverwijk. Het bedrijf vertegenwoordigt onder meer het Spaanse Mespack.

“Het belang van stazakken neemt toe. Deels gebruikt de zoet-
warenindustrie daarvoor verticale machines, hoewel hori-
zontale exemplaren van Mespack in belang toenemen”, zegt 
Zwager. Een verklaring is dat de valhoogte bij een horizontale 
machine veel korter is, wat het risico op breuk van kwetsba-
re zoetwarenproducten sterk doet verminderen. “Daarnaast 
wordt de verpakking op een Mespack machine als een soort 
enveloppe gevormd en vervolgens scherp geknipt. Het resul-
taat is een bijzonder strakke, nauwkeurige én stabiele verpak-
kingszak. Kortom, de zak oogt veel fraaier en zorgt voor meer 

aantrekkingskracht en 
uitstraling in het schap.”

Compleet 
assortiment
De Spaanse, ongeveer 
130 medewerkers tel-
lende fabrikant van de 
horizontale sachet- en 
doypackmachines Me-
spack, levert een com-
pleet assortiment voor 
het vormen van vlakke 
sachets tot stazakken 
met ventiel. Naast de 
zoetwarenbranche, be-
hoort bijvoorbeeld de 
farmacie tot de klan-
tenkring. Zwager: “Wij 

werken al geruime tijd met Mespack samen. Het in de nabij-
heid van Barcelona gelegen concern staat te boek als een er-
varen en gerenommeerde machineproducent. Onze bedoeling 
en verwachting is dat we met de horizontale verpakkingsma-
chines van Mespack flink kunnen groeien in de zoetwaren- 
industrie.”

“Onze bedoeling en verwachting is 
dat we met de horizontale verpakkings-

machines van Mespack flink kunnen 
groeien in de zoetwarenindustrie”

“Een horizontale pouchmachine van Mespack zorgt voor een veel hogere 
efficiëntie en kortere omsteltijden van de verpakkingslijn”, vertelt Peter 
Paul Zwager van Zwager Techniek. 

Het Mespack assortiment bestaat uit verschillende sachet en 
sachet- en doypackmachines, zoals de compacte H-100 die 
een minimaal sachetformaat van 30 bij 30 en maximaal 100 
bij 130 millimeter kan verwerken. Noemenswaardig is verder 
de ‘low-cost’ H-145FE met grotere formaatmogelijkheden. 
Het betreft een compact gebouwd model met vele mogelijk-
heden, zoals, sachets en doypack vanaf de rol gevormd, met 
of zonder zipper. 
De doypackmachine H-145 kenmerkt zich door onder meer 
twee vulstations en een zogenoemde Human Machine Inter-
face (HMI). De H-420 is exemplarisch voor een nieuwe ge-
neratie sachet- doypackmachines en bedoeld voor het afvul-
len van kleine tot grote volumes. De toegepaste technologie 
omvat zowel een zware constructie voor maximale efficiëntie 
en minimale stilstand, net als flexibiliteit. Zo is er een onaf-
hankelijk afwikkelsysteem voor de folie, automatische con-
trole van de laspositie en een aparte elektrische schakelkast. 
Voor meer informatie over de Mespack machines, en van an-
dere fabrikanten: Zwager Techniek: www.zwagertechniek.nl, 
tel. 0031 (0)251 – 272.088.
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