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Doel
Verbeteren van de printsnelheid 
van opdrachten, levering en 
productiviteit, met name wat betreft 
de workflow van CAD-tekeningen, 
om te komen tot een duurzame 
bedrijfsgroei.

Uitdagingen
• Vrijwel de volledige capaciteit 

wordt al benut

• Grote druk om orders op tijd te 
leveren

• Relatief hoge bedrijfskosten

• Beperkte mogelijkheden tot 
bedrijfsuitbreiding

Aanpak 
De installatie van een nieuwe 
printoplossing met ongeëvenaarde 
snelheid en kostenefficiënte 
productiemogelijkheden.

De oplossing van Canon 
Twee Océ ColorWave 900 printers 
van Canon.

Resultaten
Maandelijks printvolume 
met 50% gestegen

Kosten met 30% 
verminderd

Levertijden met 30% 
versneld

Minder overuren van 
personeel

Een nieuw prijsmodel 
opgezet

Grootste printorder in  
36 jaar tijd binnengehaald



Gemiddeld maandelijks 
printvolume gestegen tot

Dan Batek,  
Technologie en financiering, 

KAHLE

Meer dan 40 jaar van groei in 
print
KAHLE, een familiebedrijf 
gespecialiseersd in reprografieservices 
met architectenbureaus, bouw- 
bedrijven, lokale overheden en 
nutsbedrijven als doelgroep, werd 
in 1974 opgericht in Neurenberg. 
Sindsdien is de markt voor technische 
tekeningen in kleur en andere 
printoplossingen exponentieel 
gegroeid en is het bedrijf daarin 
meegegaan. De markt stagneert 
zelden en KAHLE moest onlangs de 
bedrijfsvoering aanpassen om de groei 
van de vraag uit het buitenland aan 
te kunnen, temidden van een hevige 
binnenlandse concurrentieslag over 
prijzen van CAD-tekeningen in kleur.

De motivatie om te 
veranderen

Groei was de belangrijkste inzet voor 
dit project. KAHLE’s printomgeving 
was al zeer productief, maar het 
bedrijf wilde de snelheid van print- 
opdrachten verhogen, en de 
aflevering en productiviteit  
verbeteren - met name wat betreft de 
workflow voor CAD-tekeningen - 
om een duurzame groei te 
bewerkstelligen. En daarbij was juist 
de internationale groei belangrijk 
voor de ontwikkelingsstrategie van 
KAHLE. KAHLE wilde rechtstreeks 
de strijd met rivalen aanbinden voor 
het binnenhalen van nog grotere 
printopdrachten in kleur. De markt 
wordt gekenmerkt door zeer scherpe 
prijzen en KAHLE wilde daarop 
inspelen door de workflow rendabeler 
te maken.

Groei is een natuurlijke doelstelling 
voor elk bedrijf, maar KAHLE zag 
in dat er ook andere uitdagingen 
aangepakt moesten worden. Het 
bedrijf had zijn capaciteit nagenoeg 
bereikt. Het personeel stond onder 
grote druk om bestellingen op 
tijd af te leveren en was vaak nog 
tot ‘s avonds laat in de weer om 
aan de vraag te voldoen. KAHLE 
was op zoek naar een manier om 
de printcapaciteit te vergroten en 
het volume efficiënter te beheren. 
Daarmee zouden dan de hoge kosten 
voor overuren en de druk op het 
personeel moeten afnemen.

“”

“”

In veel opzichten 
hadden we het 
maximale bereikt 
van onze bestaande 
marktmogelijkheden. 
We hadden een 
sterke ingreep nodig 
om het bedrijf naar 
een hoger plan te 
tillen. We beseften dat 

we moesten gaan 
investeren om onze 
leidende positie te 
behouden. Zodra 
bekend is dat je top 
presteert binnen de 
markt, gaan de zaken 
prima. Maar je moet 
er hard voor werken 
en er alles aan doen 
om die positie te 
behouden en om 
binnen te kunnen 
komen in nieuwe 
markten. 

30.000
m2

Als betrouwbare partner van meer  
dan 20 jaar, besloot KAHLE zich tot  
Canon te wenden voor advies.  
Het was een hele uitdaging: groei op 
de binnenlandse en internationale 
markt realiseren, behoud van de 
printkwaliteit, voldoen aan de eisen van 
de klant, de productiviteit opvoeren en 
de printkosten beperken. 

“We begonnen jaren geleden met 
Canon samen te werken op het 
gebied van grootformaat printen”, 
zo meldt Dan Batek. “Sindsdien zijn 
de uitgebreide support, services 
en expertise van Canon ons zeer 
vertrouwd geworden. Ook al hebben 
we met andere fabrikanten gesproken 
om te zien wat de markt te bieden had, 
toch wisten we dat Canon de beste 
keuze zou zijn.”



Ontworpen voor succes 
Dan Batek: “Alleen al door mond-tot-mond-
aanbevelingen is het aantal langlopende en 
grootschalige printorders toegenomen, vanuit 
het binnenland maar ook van over de grens. 
Door onze printinfrastructuur te upgraden met 
nieuwe apparaten, hebben we onze reputatie op 
het gebied van kwaliteit en efficiency weten te 
versterken en konden we ons marktaandeel met  
10 procent vergroten.”

Door verbeteringen op met name 
twee gebieden – de workflow voor 
CAD-tekeningen en het algehele 
printvolume – kon KAHLE beter 
voldoen aan de bestaande vraag 
en werden er meer grootschalige 
printopdrachten in kleur 
binnengehaald. Het gemiddelde 
maandelijkse printvolume is 
toegenomen tot 30.000 m2, 
waardoor gemakkelijker kan 
worden ingeschreven op grotere 
buitenlandse aanbestedingen. 

KAHLE heeft de efficiency op 
nagenoeg alle gebieden flink weten 
te verbeteren. De kosten zijn met 
maar liefst 30 procent verlaagd 
vergeleken bij het gebruik van de 
vorige printers. Printsnelheden 
zijn toegenomen, productiviteit en 
uptime zijn verbeterd en levertijden 
zijn met 30 procent ingekort. 

Typische CAD-printprojecten 
bestaan uit één tot tien prints. 
Daarbij is het altijd voor het 
personeel van KAHLE de uitdaging 
geweest om deze opdrachten te 
leveren met de hoge kwaliteit die de 
klant verwacht, zonder dat daarvoor 
’s avonds of in de weekenden  
moet worden overgewerkt.  
Met de nieuwe, volledig 
geïntegreerde workflow kunnen 
medewerkers nu complete 
printopdrachten binnen de normale 
werktijden leveren. Daardoor 
kunnen ze zich ook bezighouden 
met advisering en de klant betere 
service en support bieden.

Werken als partners 
Als eerste werd KAHLE’s bestaande 
printoplossing onderzocht om een 
compleet beeld van het bedrijf en  
zijn uitdagingen te krijgen.  
Op basis daarvan raadde het 
team de vervanging van KAHLE’s 
kleinere en verouderde printers aan 
door twee Océ ColorWave 900 
printers van Canon. Deze bieden 
een ongeëvenaarde snelheid en een 
kostenefficiënte productie, terwijl er 
minder fysieke bedrijfsruimte in beslag 
wordt genomen.

15%

Dan Batek 

“”
Maar hoe belangrijk 
de technologie ook is, 
dit was niet de enige 
reden waarom ik 
voor Canon koos. Het 
pakket aan services 
bij de apparaten, met 
alle bijbehorende 
aftercare, training en 
support, was voor 
ons doorslaggevend. 
Op basis van eerdere 
ervaringen wist ik dat 
ze samen met ons 
zouden werken aan 
een printoplossing 
die onze business zou 
verbeteren.

Kosten 
verminderd met

30%



30%
Levertijden ingekort met

Ontdek meer
canon.nl/cw900

Dan Batek: “Ons personeel kan nu 
slimmer werken en hoeven niet harder 
te werken. Ze zijn geen tijd meer 
kwijt aan administratieve taken of het 
onderhouden van de fysieke workflow 
van afzonderlijke printopdrachten. 
Bovendien kunnen ze nu gewoon 
printopdrachten binnen hun vaste 
werktijden leveren, waardoor de 
balans tussen werken en leven sterk is 
verbeterd.” De nieuwe oplossing heeft 
de manier veranderd waarop KAHLE 
zijn workflow structureert. Zo werden 
printopdrachten voorheen ingedeeld 
op basis van tijd en volume.  
KAHLE werkte de kleinere opdrachten 
snel af en verplaatste de grotere jobs 
naar de avonduren, als het rustiger is 
en de printers tegelijkertijd kunnen 
worden gebruikt. Nu kan het bedrijf 
grote en urgente opdrachten in de 
workflow inpassen, op elk gewenst 
moment en ongeacht de omvang van 
de opdracht.

“Het toevoegen van een printopdracht 
met 100 tot 200 tekeningen aan de 
bestaande workflow brengt de zaak 
niet meer in het honderd”, zegt Dan 
Batek. “Nog onlangs liep er ’s middags 
een klant binnen met de vraag of 
we voor de volgende ochtend 360 
tekeningen voor een vergadering 
konden leveren. Daar draaien we onze 
hand niet meer voor om. Met onze 
nieuwe machines neemt dit soort 
opdrachten 20 minuten in beslag en we 
kunnen ze gewoon aan de bestaande 
workflow toevoegen. Dat is de luxe 
van de nieuwe machines: we kunnen 
bestellingen printen op het moment 
dat ze binnenkomen.” 

De efficiencyvoordelen van de nieuwe 
oplossing maken de printactiviteiten 
van KAHLE extra betrouwbaar.  
Het bedrijf kon de levertijden inkorten 
en veel vaker voldoen aan strakke 
leverschema’s die klanten wensen. 
Daarnaast wist KAHLE zijn klanten een 
nieuw en concurrerender prijsmodel 
aan te bieden. 

“We wilden het onze klanten zo 
makkelijk mogelijk maken”, zegt 
Dan Batek. “Canon hielp ons om het 
complete aanbod aan printbehoeften 
te kunnen leveren, ongeacht het type 
opdracht en de complexiteit ervan. Wat 
die behoefte ook is, we vinden altijd 
wel een manier om onze klanten de 
beste kwaliteit te bieden.”

Klaar voor de zwaarste 
klussen 
Met de ondersteuning van 
Canon wist KAHLE de grootste 
printopdracht in 36 jaar tijd 
binnen te halen. De klant had al 
eerder concurrenten benaderd 
die hun zorgen hadden geuit over 
het volume, de complexiteit en 
de technische vereisten van de 
opdracht. KAHLE liet precies de 
tegenovergestelde aanpak zien en 
dankzij die instelling van ‘dat kunnen 
wij’ haalde het bedrijf de opdracht 
binnen. 

Tijdens het traject van negen 
maanden moest KAHLE 60.000 
bouwtekeningen produceren, met 
een levertijd van slechts zes weken. 
KAHLE riep de hulp van Canon in bij 
het opzetten van de printopdracht 
en om zeker te zijn van een continue 
toelevering van verbruiksmaterialen. 
In de loop van deze gigantische 
onderneming verwerkte KAHLE 
twee palets met A4-plots, twee 
palets met A1-plots en één palet  
met A0-plots per week.
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