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Na tien jaar zelf als verkoper in de verpak-
kingsindustrie gewerkt te hebben vond 
Peter Paul Zwager het hoog tijd om voor 
zichzelf te beginnen. Het aanbod van 
Zwager Techniek spitst zich nu toe op de 
merken Schib Packaging, Prewa, Mespack, 
Koch, Inever en V2 Engineering. “We leve-
ren verticale verpakkingsmachines voor 
stockgoederen, flowpackmachines en ver-
zorgen machines die zakjes maken voor 
zowel de food- als de non-food business. 
De laatste tijd hebben we veel succes 
gehad in de bakkersbranche, maar er is 
nog meer dan genoeg ruimte voor ons 
om te groeien in deze branche. We zijn 
sowieso de afgelopen twaalf jaar heel hard 
gegroeid en dat zie je ook terug in ons 
bedrijf. We werken nu met zeven personen 
om alle vraag aan te kunnen”, zo begint 
Zwager.

Het uitbreiden van het team van Zwager 
Techniek heeft alles te maken met de vele 
mogelijkheden die Peter Paul Zwager voor 
zijn bedrijf ziet liggen. “Er valt voor ons 
nog genoeg te halen in de verpakkingswe-
reld. Onze kracht is de kwaliteit van onze 
machines en we hebben service hoog in 

het vaandel staan. Dat is het allerbelang-
rijkste voor ons bedrijf. Al sinds het begin 
zijn we succesvol met deze combinatie. We 
streven naar continuïteit en een langdu-
rige relatie opbouwen met onze klanten 
en fabrikanten. We zijn acyclisch aan het 
groeien en hard ook.”

Aanbod
Je kunt dus wel stellen dat Zwager Techniek 
een snel groeiende importeur van kwalita-
tief hoogstaande verpakkingsmachines is. 

Zwager Techniek ziet volop groei-

mogelijkheden in bakkersbranche

Jong en ambitieus: dat is de beste omschrij-

ving voor Zwager Techniek. Het bedrijf – 

opgericht in 2000 door Peter Paul Zwager 

– levert een compleet pakket betrouw-

bare machines voor het verpakken van 

allerhande producten. De bakkersbranche 

is een belangrijke afzetmarkt geworden 

voor Zwager Techniek en met een spe-

cial over Automatisering, Verpakkingen en 

Bakkerijmachines, heeft de aanbieder van 

onder meer flowpackmachines, verticale 

vulmachines, sachet- en doypackmachines, 

blistermachines, stickpackmachines en kar-

tonverpakkingsmachines gekozen om nog 

meer naar de voorgrond te treden.
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engineering en service op maat

Vanuit het kantoor met eigen werkplaats 
in Beverwijk levert het bedrijf dan ook 
een breed scala aan verpakkingsystemen 
voor onder meer de bakkersbranche. Een 
andere kracht van Zwager Techniek is dat 
het bedrijf zowel nieuwe als gebruikte 
installaties levert. Het leveringsprogramma 
bestaat uit: blistermachines en thermo-
vormsystemen, flowpackers en flowpacksy-
stemen, skinmachines, stickpackmachines, 
verticale vulmachines, sachetteermachi-
nes, doypack stazakmachines, kartonneer-
machines en kartonverpakkingsmachines 
en case packing systemen.

De samenwerking met Schib Packaging 
richt zich op flowpackmachines. Sinds de 
oprichting in 1968 is Schib uitgegroeid tot 
één van de meest innovatieve fabrikanten 
van flowpackmachines en invoersystemen. 
De Schib flowpackers zijn ontwikkeld voor 
het verpakken van producten in flowpacks 
vanaf de vlakke folierol. De Schib machines 
kunnen alle soorten warm en koud seal-
bare folie verwerken. Het verpakkingsma-
teriaal wordt vlak afgewikkeld en via een 
vormschouder tot een buis gevormd. Zodra 
het product in de folie is, wordt de folie in 
de lengte geseald en daarna in de breedte 
en gesneden in individuele zakjes of ver-
pakkingen. “Vooral in de bakkersbranche 
zijn we vrij actief met de flowpackmachi-
nes. Het is dan ook perfect om bijvoor-
beeld koekjes mee in te pakken. Dit zijn 
veel stand alone projecten, maar ook meer 

en meer complete machines met automa-
tische ontnesters en invoersystemen. We 
geloven in de kwaliteit van de machine en 
dat tonen wij aan door twee jaar garantie 
te geven op de flowpackers.”

Prewa is meer dan 25 jaar een expert als 
het gaat om verticale vulmachines voor 
zakjes. Met meer dan honderd machines in 
de Benelux is Prewa een betrouwbare part-
ner gebleken voor het verpakken van food-
producten. Prewa levert zowel gelakte als 
volledig RVS afspuitbare verpakkingsma-
chines. “De machines van Prewa spelen als 
geen ander in op de steeds hogere eisen 
van de markt. Hogere capaciteiten en 
sneller omstellen, daarbij kijkend naar de 
HACCP-normen, maken onze machines tot 
één van de best inzetbare machines.”

Een ontwikkeling waar in de bakkers-
branche steeds meer vraag naar is, is de 
stazak. Zwager Techniek kan aan deze 
vraag voldoen met de sachet- en doypack-
machines van Mespack. “We merken dat er 
meer gekeken wordt naar stazakjes waar 
koekjes in verpakt worden. Ook groeit de 
vraag naar een hersluitbare verpakking die 
flexibel is. Daarnaast zien we dat mensen 
steeds meer op zoek zijn naar een milieu-
vriendelijke look. We kunnen dan ook in 
bijna alle wensen voorzien, ook complete 
turn key oplossingen. Stand alone syste-
men leveren we natuurlijk ook, tot aan 
complete lijnen met automatische invoer- 

en overnamesystemen. Een andere ontwik-
keling is dat mensen waarde hechten aan 
kortere omsteltijden. Onze fabrikanten 
spelen daar op in.”

Profileren
Nu Zwager Techniek exponentieel groeit, 
is ook de ambitie toegenomen. De pro-
jecten in de bakkersbranche zijn succesvol 
gerealiseerd en dat heeft zijn weerga ook 
op de aanvragen vanuit de markt. “We 
merken dat vooral in de bakkerij-indu-
strie bakkers onderling veel met elkaar 
praten. We hebben dan ook veel profijt 
van mond-tot-mondreclame. We zijn nog 
relatief nieuw in de markt en dat merk je. 
Door mond-tot-mondreclame merken we 
wel dat steeds meer bedrijven ons weten 
te vinden. Verder profileren we ons via 
beurzen en vakgerichte advertenties nog 
meer richting deze branche. Ik zie dat de 
bakkersbranche niet heel erg groeiend is, 
maar wel qua productontwikkelingen. De 
bakker is nog steeds aan het innoveren in 
zijn machinepark en daar willen wij hem 
graag in ondersteunen.”

Marktaandeel vergaren
“Zoals gezegd zien we nog heel veel groei-
mogelijkheden en gaan we zelf meer pro-
ductontwikkeling toepassen. We kunnen 
dus specifieker te werk gaan. De bakkers-
branche is voor ons een heel belangrijke 
markt. De non-food industrie groeit in de 
Benelux niet meer en de food industrie 
juist wel. Bakkerijen horen daar natuurlijk 
bij. Dat is een markt voor ons die potentie 
heeft en daar moet je boven op zitten. De 
merken die wij voeren zijn misschien niet 
de meest bekende merken, maar de kwa-
liteit van de machines is echt hoogstaand. 
Dat merk ik doordat wij al heel lang met 
een klein serviceteam kunnen werken. De 
toekomst voor ons ziet er rooskleurig uit. 
De sales groeien en de continuïteit van het 
bedrijf willen we zekerstellen. We zijn nu 
twaalf jaar bezig en de basis staat. We wil-
len nu echt marktaandeel gaan vergaren.”

Meer informatie: 
Zwager Techniek, 
tel. 0251-272088, 
www.zwagertechniek.nl


