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Zalsman, met twee vestigingen in Kampen en één 
in Zwolle, staat bekend als een drukker die maat-
schappelijk verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel heeft staan. Bij het full-service familiebe-
drijf (opgericht in 1857) werken circa 140 mensen. 
Offset, digitaal print, inkjet en IT-dienstverlening; 
Zalsman bedient zijn klanten met een breed scala 
aan grafische technieken en oplossingen. Opera-
tioneel directeur Frans Selles vindt het niet meer 
dan logisch dat investeringen die het bedrijf doet, 
passen in dat beeld.

“Onze prepress richten we sinds jaar en dag  samen 
met Wifac in. We zijn gaan onderzoeken welke 
 platen en processoren het beste passen bij onze 
manier van produceren. We drukken in offset in 
uiteenlopende formaten van klein- tot grootfor-
maat. We willen de platen zo dicht mogelijk bij de 
persen maken. Na het afvinken van de mogelijk-
heden kwam de Arkana van Agfa als beste uit de 
bus.”

KRAAN WAGENWIJD OPEN
Zalsman werkt al langere tijd met de Apogee-
workflow van Agfa. De naadloze aansluiting van 

Twee milieuvriendelijke 
Arkanaprocessoren van Agfa 
voor Zalsman

Zalsman investeert bij Wifac in twee milieuvriendelijke Agfa Arkana-
processoren. Bovendien tekende het bedrijf een hernieuwd platencon-
tract voor de Energy Elite Eco-plaat. Operationeel directeur Frans Selles: 
“Het kan toch niet zo zijn dat we hier elke dag liters water door het riool 
spoelen.”

machines en systemen is bijzonder prettig, vindt 
Selles. “Daar komt nog iets bij. We verwerken hier 
meer dan 100.000 vierkante meter plaat per jaar. 
Bij het conventioneel ontwikkelen van de plaat 
staat de waterkraan bij wijze van spreken dag en 
nacht open. Vorig jaar kregen de boeren hier van-
wege de langdurige droogte een beregeningsver-
bod. Ook dit jaar is het hier weer erg droog. Dan 
kan het toch niet zo zijn dat we hier elke dag liters 
water door het riool spoelen.”

“We tekenden met Wifac een hernieuwd contract 
voor de levering van de Energy Elite Eco-plaat. 
Deze thermische plaat past ook weer perfect in 
onze filosofie. We rijden waar mogelijk elektrisch, 
we stimuleren medewerkers om op de fiets te ko-
men en hebben tal van andere programma’s lopen 
die onze duurzame manier van werken onderstre-
pen.”

VITAALSTE BEDRIJF
Omscholing van de medewerkers past ook in dat 
plaatje. “Een drukker die hier al veertig jaar werkt 
is omgeschoold tot print-operator. De markt ver-
andert en wij veranderen mee. Dan moet je de 
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ARKANA PROCESSOR 

Arkana is de slimme processor van Agfa. De machine biedt een consistente plaatbewerking met 
minimaal gebruik van water, chemie en onderhoud. De Arkana is gebouwd op het ECO3-frame-
work van Agfa. De processor heeft een compacte tank (10 liter) met ontwikkelaar aan boord. Een 
grotere tank is overbodig, simpelweg omdat er weinig chemie nodig is. Het bad gaat mee tot circa 
15.000 vierkante meter plaat. Het gepatenteerde gumcascadesysteem zorgt ervoor dat de gom de 
plaat reinigt en tegelijkertijd beschermt. De precieze dosering zorgt voor een minimaal gomver-
bruik. Deze ligt in de ordegrootte van 8 milliliter per vierkante meter. Afspoelen met water is niet 
langer noodzakelijk; een extra plus voor deze milieuvriendelijke processor. 

Al met al zorgt deze techniek voor een forse verlaging van het afval, vergeleken met andere pro-
cessors op de markt. Daar komt bij dat dankzij de lange levensduur van het bad het onderhoud 
sterk vermindert. Samen met de Energy Elite Eco-plaat vormt de Arkana een perfecte combinatie. 
Agfa bouwt de Arkana 85 (platen van 200 - 850 mm), Arkana 125 (platen van 200 - 1.250 mm) en 
Arkana 150 (platen van 400 - 1.500 mm). De snelheid van de plaatdoorvoer bedraagt 160 cm per 
minuut. De doorvoersnelheid van de platen is afhankelijk van de richting (landscape of portrait) 
en de grootte van de plaat. De machine verwerkt thermische platen van 0,15 tot 0,40 mm dikte.

 medewerkers ook de mogelijkheid bieden op 
nieuwe kansen. Of dat iets specifieks is voor een 
familiebedrijf met een lange traditie? Ik zou het 
niet  weten. Wel weten we dat als mensen het goed 
naar hun zin hebben en trots zijn om te vertellen 
dat ze bij Zalsman werken, we op het goede spoor 
zitten.”
Die inspanningen zijn ook in de buitenwereld niet 
onopgemerkt gebleven. Zalsman is in 2016 uitge-

roepen tot het ‘Vitaalste bedrijf van Nederland’. 
Dit is een initiatief van MKB-Nederland en ONVZ 
Zorgverzekeraar. Deze organisaties gaan op zoek 
naar de ondernemer die het best investeert in de 
vitaliteit van zijn medewerkers. Een titel waar ruim 
duizend op vitaliteit gerichte bedrijven voor in aan-
merking komen.

“Uiteraard zijn we bijzonder trots op die prijs. 
Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren 

zijn gaan rusten. De vraag is hoe we Zalsman zo 
goed mogelijk in de wedstrijd houden. De markten 
waarin we opereren zijn zeer dynamisch. Ook wij 
zien een steeds verdere verschuiving van offset 
naar digitaal print en inkjet. Daar zijn we, samen 
met onze medewerkers en ook met Wifac elke dag 
mee bezig. Uiteraard draait het ook bij Zalsman 
om rendement. Veel minder chemie, geen water, 
 nauwelijks onderhoud; dat zijn voordelen die  

financieel doortikken. Als die investeringen dan 
ook nog eens passen in onze ondernemings-
filosofie blijven we niet alleen in de wedstrijd, 
maar zijn we in staat samen met onze medewer-
kers elke dag overwinningen te boeken.” 

OPERATIONEEL DIRECTEUR FRANS SELLES: 
“ Uiteraard draait het ook bij Zalsman om rendement.  
Minder chemie, geen water, nauwelijks onderhoud; dat 
zijn voordelen die financieel doortikken.”


