
Hur man väljer det 
perfekta skärbordet



7 frågor att ställa till dig själv

Tillverkare av skyltar, displayer, för-
packningar och skurna material måste 
hantera allt fler små tillverkningsserier. 
Företag i denna bransch behöver hela 
tiden möta konsumenten med tillta-
lande, specialanpassade, säsongsan-
passade och till och med personifierade 
meddelanden.

Ett digitalt skärbord är svaret på detta 
behov av korta produktionsserier.

Men vilket digitalt skärbord behöver du?

Ställ dig själv dessa sju 
frågor.

1. Vad vill jag producera?
2. Vilka material använder jag?
3. Spelar storleken roll?
4. Hur snabb är min digitala press?
5. Är det enkelt att hitta kompetenta 

användare?
6. Hur kan jag undvika flaskhalsar?
7. Hur viktigt är det med bra service i 

närheten?



1. Vad vill jag producera?

Den typ av jobb som du produce-
rar är avgörande när det gäller att 
hitta det idealiska bordet för dig:

 • Producerar du prover? 
 • Eller konverterar du displayer eller 

wellpapp? 
 • Skär du printat eller oprintat material? 
 • Är dina kunder villiga att betala för 

hastighet eller perfekt kvalitet? Eller 
behöver de båda delarna?

Behoven för den som konverterar kar-
tong är inte samma som för en kopie-
ringsbutik som erbjuder personif ie-
rade och specialanpassade produkter 
med tryck.

Satsa på flexibilitet

Om du letar efter ett skärbord för att 
producera prover kommer du värde-
sätta en maskin som kombinerar kort 
inställningstid med kvalitet. 

Om du skär och fräser material utan 
tryck vill du ha den bästa balansen 
mellan perfekt kvalitet och hög hastighet.

Om du producerar avancerade skyltar 
och marknadsföringsdisplayer vill du ha 
ett skärbord som klarar av uppgiften 
och levererar ett lönsamt genomflöde 
utan att offra kvaliteten.

 � [Med Kongsberg behöver] färre jobb 
skickas iväg för att slutföras av 
utomstående leverantörer – [detta] sparar 
tid genom att minska arbetsinsatsen. Till 
exempel kan jobb som normalt tar flera 
timmar nu göras på några minuter.

— ALLAN GRAHAM, PRE-PRESS/ARTWORK 

MANAGER, UK.COM



2. Vilka material använder jag?

Imponera på kunderna med finishing 
med hög kvalitet även på de mest krä-
vande materialen.

Oavsett om du skär oprintat material 
eller fokuserar på produktion av skyl-
tar och displayer är det viktigt att ditt 
digitala skärbord kan hantera så många 
olika material som möjligt.

Endast ett flexibelt bord med de nödvän-
diga verktygen kan klara av uppgiften.

Välj smart verktygsinställning

Och det är inte bara antalet tillgängliga 
verktyg som räknas. Snabbt och smidigt 
verktygsbyte är lika viktigt. Marknads-
ledande skärbord ”vet” vilka verktyg 
de arbetar med, och mäter hur tjockt 
materialet är, vilket eliminerar möjliga 
skärmisstag.

Huvudanledningarna till att investera i ett Kongsberg digitalt finishingbord

TechValidate-enkät med 55 Esko-användare. Urvalet består av VD/direktörer. Publicerad: 14 Juni, 2017 TVID: D6B-2FF-7BA

Kan hantera många olika material

Kongsberg-bordets tålighet

Överlägsen finishingkvalitet

84%

64%

42%

 � Tack vare ESKO kan vi erbjuda många olika material, och vi får därmed en stor 
marknadsfördel och kan nå nya marknader. Vi har också fått flera nya kunder tack 
vare flexibiliteten.

— BEAT STAUDACHER-KNUSEL, CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)/GENERAL MANAGER, 

STAUDACHER OFFSETDRUCK



3. Spelar storleken roll?

Om du skär printat material beror stor-
leken på skärbordet på din digitala 
press. Printar du material med brett 
eller smalt format? Arkmatad eller på 
rullar, eller båda?

Om du skär eller fräser oprintat mate-
rial beror storleken på skärbordet på 
den maximala storleken på materialet 
du arbetar med.

Det perfekta skärbordet passar för din 
produktion. Det finns digitala skärbord 
med många olika storlekar, och det 
finns ett för varje användningsområde.

 � Esko har hjälpt vårt team med 
övergången till en helt ny värld av 
produkter och möjligheter. Esko har 
sett oss som en partner under denna 
utveckling, inte bara som en kund.

— BEN KOEHLER, DIRECTOR -  

OPERATIONS, GRAPHIC IMAGE



4. Hur snabb är min digitala press?

Skär du printat material och har en avan-
cerad digital press med stor kapacitet? 

Se till att din digitala skärmaskin kan 
hänga med i dess hastighet och inte 
blir en flaskhals i produktionen.

Maximera kapaciteten

Skärbordets kapacitet består av antalet 
jobb per dag, det genomsnittliga anta-
let ark per jobb och inställningstiden 
för varje jobb.

Skärbord kan utrustas med en automa-
tisk feeder, för matning av arkmaterial 
på skärbordet, och rullmatare för att 
mata rullar på bordet, och/eller med 
en automatisk stacker, för att stapla 
färdiga produkter. 

När den är inställd kan maskinen köras 
oövervakad, så att användaren kan 
utföra annat arbete.

Kör ännu snabbare med en 
robot

Kongsbergs skärbord kan kombineras 
med en robot. Robotarmen laddar nytt 
och lastar av färdigt material, perfekt 
synkroniserat med bordet.

Efter att de införskaffat den senaste 
generationens digitala printer HP 
Scitex investerade Cartonéo också 
i ett Kongsberg C66-skärbord med 
robotautomatisering.

Edmon Perrier, VD, sade: ”Integreringen 
av denna digitala utrustning i vår konven-
tionella maskinpark är verkligen revolu-
tionerande.” Vi kan nu ta oss in på och 
ta nya marknader och nya kunder i olika 
sektorer. Automatisering var nyckeln till 
Cartoneos projekt redan från början 
och målet på kort sikt är att introdu-
cera robotik som gör Esko Kongsberg 
C66 fristående och fjärrstyrd.”

96 % av de som printar i storformat höll 
med om följande påstående:

 � Mitt Kongsberg-bord möjliggör att jag kan 
leverera snabbare till mina kunder. 96%

Källa: TechValidate-enkät med 136 Esko-användare publicerad: 30 juni, 2017  
TVID: 47F-58A-695



Hur enkelt är det att anställa, träna och 
behålla en användare för att hantera 
produktionen på ditt bord?

Eskos Kongsberg bord använder ”Shared 
Resources”-teknologi. Shared Resour-
ces analyserar den inkommande skär-
filen och automatiserar inställningen 
av bordet och val av verktyg, i enlighet 
med parametrar som användarna valt.

Dela kunskap

Dessa parametrar är en värdefull till-
gång för ditt företag. Alla kunskaper är 
delade och automatiserade. Alla dina 
användare har nu tillgång till det per-
fekta sättet för att skära material och 
applikationer. Det innebär att nya eller 
mindre erfarna användare börjar arbeta 
självständigt mycket snabbare.

5. Är det enkelt att hitta kompetenta användare?l

 � Jag har kunnat fördubbla produktionen med vårt Kongsberg-skärbord. Jag har tagit 
in personal för att köra bordet som inte hade någon tidigare erfarenhet av print eller 
efterbehandling, och de kan utföra dubbelt så mycket arbete som en av våra erfarna 
efterbehandlare med mycket lite träning.

— PRODUCTION MANAGER, SMALL BUSINESS PROFESSIONAL SERVICES COMPANY



6. Hur undviker man flaskhalsar?

Det räcker inte att ha ett snabbt skär-
bord. Har du övervägt att eliminera 
allt slöseri från ditt totala arbetsflöde? 

Du kan eliminera fel, spara tid och minska 
slöseri med programvara för förproduk-
tion speciellt inriktad på användare av 
digitala skrivare i storformat och/eller 
digitala finishingsystem.

Effektivisera prepress arbetet

Förbereda PDF-filer, förbereda grafik, 
skapa skärbanor, skapa layouter, utskrift 
och finishing med perfekt registrering. 

Detta är möjligt med dedikerad pro-
gramvara som integreras sömlöst med 
din press och/eller skärbord.

Eliminera waste i hela 
arbetsflödet

Är du säker på att du har eliminerat alla 
flaskhalsar och minskat inställningsti-
derna i hela ditt arbetsflöde? Från att 
förbereda filer hela vägen till skärning 
och leverans finns det många steg i ditt 
arbetsflöde som kan optimeras.

 � Eskos programvara för arbetsflöden och lösningar för finishing har förbättrat vår 
tillverkningsprestanda avsevärt. Hastighet och kvalitet har ökat, flaskhalsar vid pre-
press och finishing har minskats, vilket har förbättrat de tjänster vi erbjuder våra 
kunder, och har gett oss en stor fördel över konkurrenterna.

— BRAD CANDY, OPERATIONS DIRECTOR, OCTINK



 

Eskos lösningar är avgörande i produk-
tionsmiljöer i hela världen och dygnet 
runt.

Med fler än 500 kvalificerade service-
tekniker har vi marknadens största team 
för att hjälpa till att förbättra kunder-
nas processer och garantera maximal 
drifttid och prestanda.

Kundtjänst

För att få maximal drifttid är det avgö-
rande att Eskos kunder kan förlita sig 
på snabb och kontinuerlig kundsupport 
på deras modersmål. 

Eskos erfarna supportnätverk är oöver-
träffat i branschen. Dess kompetenta 
personal hjälper till att lösa tekniska 
mjukvaru- och hårdvaruproblem så 
snabbt som möjligt.

7. Hur viktigt är det med bra service i närheten?



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

SV

Vill du veta mer?

Om du letar efter det perfekta digitala 
skärbordet, ta en titt på Eskos utbud 
av Kongsberg skärbord och besök esko.
com/kongsberg.

Kongsberg X-serien: 
obegränsad flexibilitet 

Kongsberg X-serien erbjuder obegränsad 
flexibilitet. Oavsett om du fokuserar på 
skyltning, förpackningar eller displayer 
ser Kongsberg X-serien till att du aldrig 
behöver säga nej till ett finishing-jobb, 
nu eller i framtiden.

Kongsberg C-serien: 
prestanda, 24/7

Kongsberg C-serien står för prestanda, 
24/7. Kongsberg C med brett format är 
konstruerad för att hålla takten med 
dagens och framtidens digitala pressar.

Mer än bara skärbord!

Kongsbergs skärbord är det naturliga 
valet för provtillverkare, konverterare 
och de som producerar skyltar och 
displayer.

Men dessa företag drar även nytta av 

 • Ett stort utbud av feeders och stackers 
för att komplettera skärbordet

 • En helt integrerad programvarulösning 
som minskar slöseri i hela arbetsflödet, 
från förberedelse av filer till skärning 
och leverans.

www.esko.com
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