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In-house print finishing
zit in de lift
eenvoud in gebruik is de machine
door iedereen te bedienen en de hoge
doorvoersnelheid maakt ze geschikt
voor zowel kleine als grote volumes.”

Al meerdere jaren is er een duidelijke evolutie naar meer ‘inhuis’ afwerking in de grafische sector aan de gang. Automatisering en gebruiksgemak spelen hierin een belangrijke rol.
Volgens experten, zullen de nieuwste op drupa voorgestelde afwerkingsmachines, deze trend alleen maar versterken.
Tot deze conclusie kwam ook Carli Van
de Peer, zaakvoerder van Albyco belgium, na de pas afgelopen drupa in
Düsseldorf. “Er is een duidelijke evolutie en vraag naar gebruiksvriendelijke
en geautomatiseerde apparatuur. De
nieuwe generatie machines zijn zeer
snel ingesteld, wat ze uitermate geschikt maakt om een grote variatie van
opdrachten in kleine volumes te verwerken.” In de digitale markt, waar
Albyco als print finishing solution specialist zijn roots heeft, vindt men dit de
normaalste zaak van de wereld. Men
ziet nu echter ook de offset markt volop voor deze principes gaan omdat
ook daar de volumes kleiner worden.
Of het nu gaat om snijmachines,
bookletmakers, hotmelt binders of
lamineermachines: door de juiste machines te kiezen kan een drukwerkleverancier zijn klanten extra toegevoegde waarde bieden, zich onderscheiden
in de markt en hogere marges halen.

Nieuw magazijn en
showroom

In zee met Morgana
Sinds 1 mei is Albyco ook Belgisch
Master Distributor van het volledige
gamma Morgana afwerkingsmachines. Morgana machines, staan vooral
bekend om hun kwaliteit en snelle digitale insteltijden. Het Albyco Service
Team is door Morgana UK getraind en
zal instaan voor een professionele uitlevering, opleiding en dienst na verkoop. Ook voor eerder geleverde installaties. De grafische groep ‘Captains Of Printing’ ging alvast in zee
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met Albyco en investeerde in een
Morgana AutoCreaser-Autofold machine. Daarover zegt Stefaan Fieuws
het volgende: “De Morgana AutoCreaser-Autofold Pro combinatie is de
ideale aanvulling aan onze traditionele
degel en cylinderpers. Zwaardere papiersoorten kunnen we nu in één beweging rillen en vouwen en dat levert
een gigantische tijdswinst op. Door de

Volautomatische feeder
Een mooi voorbeeld hiervan is de op
drupa voorgestelde Bourg BB3102
Book Loader van de gelijknamige Belgische fabrikant met wereldfaam op
het vlak van bookletmakers en hotmeltbinders. Carli Van de Peer: “In deze feeder voor de Bourg BB3002 Perfect Binder, kan men in zes minuten
niet minder dan 120 boekblokken
plaatsen. Deze worden vervolgens volautomatisch verwerkt tot een mooi
gelijmd en ingebonden softcover
boek. Goed voor 30 minuten onbemande productie met minimale interventie. Tijd die de operator vrij heeft
voor andere taken.”
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Om de dienstverlening naar haar klanten nog te verbeteren investeerde
Albyco in een nieuw en groter magazijn met 24-uur service en dagelijks
supplies voor binders en lamineermachines. Daarbij werd ook ruimte voorzien voor de technische dienst, alsook
een nieuwe showroom waar demonstraties, testruns en opleidingen
plaatsvinden. Om dit te vieren en de
klanten te bedanken voor het jarenlange vertrouwen, organiseerde Carli
Van de Peer in april de eerste editie
van de ‘Albyco Graphical Party’. Aan
de vele positieve reacties van de aanwezige klanten te horen, werd dit initiatief meer dan gesmaakt en is zeker
voor herhaling vatbaar. Een sfeerbeeld
hiervan is te vinden op het Albyco belgium youtube kanaal, waar ook interessante product video’s te zien zijn.
Ook in het nieuwe gebouw is elke activiteit erop gericht om een maximale
meerwaarde voor de klant te realiseren. Een meerwaarde die hem in staat
stelt om zich te onderscheiden in de
markt. Voor Albyco is dit niet zomaar
een slogan, maar zit deze filosofie in
de genen van het bedrijf.
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