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storoppryddInG hos rIcoh
text och foto  Peter Ollén  po@agi.se

med tysk grundlighet i botten 

har Aristo gjort entré på den 

skandinaviska marknaden 

med sina skärbord.

Tyska Aristo har över 150 år på nacken och 
sedan 1990-talet har de satsat på skärbord 
för bland annat den grafiska branschen. Idag 

är man en av de främsta leverantörerna inom detta 
segment och nu etablerar man sig på den skandina-
viska marknaden.

Paradoxalt nog så är Aristo ett förhållandevis litet 
företag, men man har ett av de största utbuden när 
det gäller skärbord. Flera av komponenterna pro-
ducerar man själva. Det ger dem en flexibilitet i att 
kunna erbjuda skräddarsydda storlekar. I dagsläget 
finns det tolv lösningar i portföljen. Det minsta ligger  
på 100 x 130 centimeter, medan det största mäter 
534,5 x 542 centimeter. Det längsta skärbordet 
sträcker ut sig sju meter i längd. 

AvAncerAT vAkuumsysTem. Det är 
främst två saker som gör Aristo-bordens vakuum-
lösning intressant. För det första kan bordet delas in 

i zoner på runt 30 x 30 centimeter. Därmed klarar 
man de flesta format. Den andra är att så snart 
vakuumsystemet stoppas så vänds luftströmmen 
inne i bordet och blåser ut luft istället för att suga 
in. På så sätt kan operatören omedelbart få tag på 
sin trycksak och lyfta den från bordet.
Skärborden kan utrustas med tre olika typer av 

Uppstickare på marknaden 

för skärbord

skärborden byggs på Aristos fabrik i hamburg, tyskland. 

text och foto  søren winsløw  sw@agi.dk
efterbehAndlInG

urvalet av verktyg 
som kan monteras 
i ett skärhuvud.
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text ocH foto  søren winsløw  sw@agi.dk
efterbehAndlInG

skärhuvuden. För den grafiska marknaden är 
skärhuvudet Multihead mest intressant. Gra-
fiska tjänsteleverantörer har ofta behov för flera 
funktioner och Multihead kan utrustas med inte 
mindre än sju olika verktyg. Här kan man välja 
mellan vanlig skärning, så kallad pulserande skär-

ning samt en rad olika verktyg för bigning. Med 
sju verktyg i huvudet blir det sällan avbrott för att 
byta mellan olika funktioner.

Som användare finns det vissa alternativ när 
det gäller funktionaliteten i huvudet. Ska man till 
exempel fräsa så finns det specialhuvuden som 
kan installeras. Har man en mer homogen tryck-
saksproduktion så kan skärbordet utrustas med 
ett så kallat Single-huvud som bara innehåller ett 
enda verktyg.

Till skillnad från konkurrenterna har Aristo valt 
att använda en PC med Windows för användar-
gränssnittet. Det betyder bland annat att service-
personal med hjälp av programvaran Team Viewer 
kan gå in i en specifik installation för att rätta till 
eventuella problem. Enligt Aristos marknadschef 
Jeanette Klötzer löser man upp emot 80 procent 
av serviceärenden via Teamwiever.

Ett Multihead som används i stor omfattning 
behöver vanligtvis servas en gång om året. Det 
löser Aristo genom att kunderna hyr ett annat 
skärhuvud direkt från fabriken i Hamburg. Detta 
konfigureras enligt kundens önskemål. En lokal 
servicetekniker levererar, monterar och tar med 
sig kundens skärhuvud tillbaka för att serva det. 
Vanligtvis tar det mellan tre till fyra veckor innan 
kundens skärhuvud är på plats igen. Samma pro-
cedur gäller om det blir ett avbrott. Då kommer 
man med ett ersättningshuvud inom 24 timmar. 

den skandinavis-
ke återförsäljaren 
pmh systems vd, 

peter madsen, 
Aristos skandina-

viska marknads-
chef Jeanette 

klötzer, och  
Aristos vd  

markus Winterl.

Aristos multihead 
kan husera sju  

olika verktyg.


