
Alfa Laval scorer hattrick med 
produktionsmaskine fra Canon

“”
Nu laver vi det hele selv, i en flottere kvalitet 
og til en langt billigere pris

Alfa Lavals løsning
Løsning: 
Canon imagePRESS C800 med 
PRISMAprepare

Anbefalet månedlig volumen: 
20.000 til 100.000 sider (A4)

Maksimal månedlig volumen:  
op til 500.000 sider (A4)

Printhastighed: 80 sider pr. minut i 
fuld hastighed op til 220 gram

Gramvægte: Håndterer gramvægte 
fra 52-300 gram i duplex

Samlet papirkapacitet:  
Op til 7.650 ark

Konfiguration: Limbinder 
Professional Punch, Inserter, 
booklet finisher, EFI Fiery Controller

Alfa Laval har samlet hele sin om-
fattende produktion af tryksager 
omkring en enkelt imagePRESS 
C800 produktionsmaskine fra Canon. 
Det giver en række fordele, det ikke 
var muligt at løse med den tidligere 
printer.

Hvor Alfa Laval tidligere havde en 
printer stående, der med regel-
mæssige mellemrum skulle undergå 
omfattende serviceeftersyn med 
væsentlige udskiftninger af kostbare 
reservedele, kan virksomheden i dag 
ikke alene udvide produktionen af 
tryksager; det er endvidere blevet 
muligt at hjemtage opgaver, der tidli-
gere blev trykt hos eksterne trykkeri-
er med store omkostninger til følge.

”Vi fandt relativt hurtigt frem til at 
Canon måtte være i stand til at løse 
vores behov for print, og denne 
model har det helt rigtige forhold 
mellem pris, kvalitet og ydeevne. 

Kombinationen mellem softwaren, 
der gør det muligt at håndtere sine 
print på skærmen, og selve printeren, 
gør den samlede løsning helt fanta-
stisk fleksibel og det helt rigtige for 
os”, fortæller Jørgen Beck Jørgensen, 
Alfa Laval A/S.

Fra enkeltark til paperbacks
Med den nye Canon-maskine har Alfa 
Laval fået en række nye muligheder 
for at producere tryksagerne in-hou-
se. Hvad der ikke alene er billigere, 
men også langt hurtigere og mere 
fleksibelt. Med mindre maskinen er 
midt i et meget stort job, kan små-
jobs meget ofte afvikles ’med det 
samme’.

”Nu kan vi eksempelvis producere 
komplette paperback-bøger med 
tryk på ryg, bag- og forside. Den 
printer lynhurtigt, hvad der er meget 
vigtigt i en travl hverdag, kvaliteten er 
helt i top, og det er meget sjældent, 
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maskinen laver papirstop. Faktisk har vi 
sparet en studentermedhjælper væk”, 
pointerer Jørgen Beck Jørgensen.

Alsidig maskine skaber 
ultra-tilfredse medarbejdere
Ud over at løse de almindeligt opståe-
de dag-til-dag-opgaver, har Alfa Laval 
udvidet sit trykcenter til også at hånd-
tere alle interne trykopgaver – herun-
der undervisningsmaterialer, manualer 
og salgspræsentationer, som kan blive 
ganske omfangsrige og omfatte man-
ge forskellige tryktyper.

”Når en medarbejder har behov for al-
mindelige, gammeldags mapper med 
fx 400 sider i hver i otte eksemplarer 
med indexfaner blev det ’før Canon’ 
produceret ude i byen. Nu laver vi det 
hele selv, i en flottere kvalitet og til en 
langt billigere pris. Skal noget æn-
dres, er jeg nem at få fat på – og mine 
kolleger er ultratilfredse med printet”, 
konstaterer Jørgen Beck Jørgensen.

Stabil produktionsmaskine
I takt med at flere og flere printop-
gaver udføres internt hos Alfa Laval 
stiger afhængigheden af, at maskinen 
kører godt, konstant og stabilt. Og det 
er Jørgen Beck Jørgensens erfaring, at 
Canon-maskinen gør.

”Den er langt mere stabil end andre 
gode maskiner, men naturligvis vil 
revner i papiret eller papir, der er lagt 
skævt ind i printeren kunne forårsage 

papirstop. Der til gengæld er meget 
let at fjerne. Skal man printe bøger, 
foldere eller andet i store serier, er den 
superhurtig; skal man blot tage en 
enkelt kopi er man bedre tjent med at 
bruge en af vores mindre afdelingsko-
pimaskiner, der er beregnet til denne 
opgavetype”, forklarer Jørgen Beck 
Jørgensen.

Maskinen fjernstyres fra Møn
Takket være muligheden for fjernop-
kobling kan C800 styres og kontrolle-
res fra ethvert sted på jorden – så læn-
ge der er adgang til internettet. Det er 
Jørgen Beck Jørgensen især glad for, 
når han skal håndtere opgaver fra sit 
hjem på Møn.

”Jeg har fuld adgang til alt hjemmefra. 
Selve betjeningen af maskinen klares af 
et par af vores studentermedhjælpere, 
og det fungerer meget fint og gnid-
ningsløst”, påpeger Jørgen Beck Jør-
gensen og tilføjer, at maskinens scan-
nerfunktion er i en klasse helt for sig:

”Skal man eksempelvis scanne 1.000 
sider i en blanding af formater og 
enkelt- og dobbeltsidetryk. Jeg har 
forsøgt med denne blanding, og C800 
scannede dem lynhurtigt til et tilsluttet 
USB-stik, hvorpå jeg på forhånd havde 
oprettet mapper til de forskellige 
afsnit af den manual, det skulle bruges 
til. Det var supernemt og fungerede 
helt gnidningsløst”, slutter Jørgen 
Beck Jørgensen.

Hvem er Alfa Laval?

• Gustaf de Laval var et stort 
teknisk geni, hvis opfindelser 
omfatter centrifugalseparatoren 
og den første funktionelle 
dampturbine. Mens han levede, 
fik han registreret 92 patenter og 
startede 37 virksomheder. I 1883 
etablerede han og hans partner, 
Oscar Lamm Jr., virksomheden 
AB Separator, forløberen til Alfa 
Laval af i dag.

• Alfa Laval er en 
teknologivirksomhed, der 
fokuserer på udvikling og 
markedsføring af komponenter 
inden for tre teknologiområder: 
varmeoverførsel, separering og 
væskehåndtering.

“Når en medarbejder har behov 
for almindelige, gammeldags 
mapper med fx 400 sider i hver 
i otte eksemplarer med index-
faner blev det ‘før Canon’
produceret ude i byen. Nu laver 
vi det hele selv, i en flottere 
kvalitet og til en langt billigere 
pris”.

Jørgen Beck Jørgensen.
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