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Eerste nieuwe model Anapurna inkjet printer van Agfa in Europa voor Marle 

 

 
Werner Scholten (links) en Edwin van Marle bij de nieuwe Anapurna H1650i LED hybride inkjet printer. 

Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 
Bij Marle Creatieve Communicatie [www.marle.nl] in Moerkapelle is sinds kort een nieuwe Anapurna 
H1650i LED hybride inkjet printer geïnstalleerd. De eerste van dit nieuwe model in Europa. ‘We 
kregen van Agfa de kans om dit nieuwe model te testen. Dat hebben we intensief gedaan. Dat beviel 
zo goed dat we al snel besloten om dit nieuwe model grootformaat printer te bestellen’, zegt 
directeur/eigenaar Edwin van Marle. ‘De nieuwe Anapurna inkjet printer past goed bij onze klanten 
en ons pakket. Die kunnen we door onze nieuwe aanwinst meer bieden.’ Collega directeur/eigenaar 
Werner Scholten is blij met de uitbreiding van het grootformaat machinepark. ‘Ik loop al lang mee in 
de sign wereld, maar ben iedere keer weer verbaasd over de verbetering van de printkwaliteit, 
productinnovaties en verdergaande automatisering. Deze nieuwe hybride ‘smalle’ Anapurna 4-
kleuren met wit inkjet printer is daar een goed voorbeeld van. De inkjet printer print vanaf de rol 
alsook op plaatmateriaal tot een breedte van 165 cm. Door dit handzame grootformaat kan het 
systeem doorgaans door één operator bediend worden, dat werkt efficiënt. Wij printen met LED UV 
inkten, waardoor de afdrukken direct droog zijn en de machine snel omstelbaar is voor volgende 
jobs. Onze nieuwe printer is voorzien van Asanti software van Agfa. Onze andere systemen worden 
op deze RIP/Workflow oplossing aangesloten, waardoor we ook daarmee een efficiencyslag maken.’ 
Edwin van Marle vult aan: ‘Wij zijn voor onze klanten constant op zoek naar unieke en creatieve sign 
producten. Met onze nieuwe Anapurna inkjet printer kunnen we die zoektocht voorlopig voortzetten 
en nog veel nieuwe toepassingen ontdekken.’ 
  

http://www.marle.nl/


Over Agfa 
 
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en distribueert een uitgebreid assortiment van 
analoge en digitale imaging systemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie en 
de gezondheidszorg. Voor sign en displaybedrijven heeft Agfa een uitgebreid productportfolio met 
hoog productieve en veelzijdige breedformaatprinters met bijhorende speciale inkten en ook de 
workflowsoftware voor inkjetmediaprinters en andere machines die in de productieomgeving 
gebruikt worden. Agfa's hoofdkantoor en het moederbedrijf zijn gevestigd in Mortsel, België.  
 
Meer informatie: www.agfagraphics.com 
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