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Eerste HP PageWide XL 5000 MFP geïnstalleerd

Primeur voor 
Repro Mercurius

Door: Herman Hartman Eind november werd de eerste HP PageWide XL 5000 geplaatst bij Repro Mercurius in Ede. Dit bedrijf, van de tweeling-

broers Rini en Erik van Ernst, investeerde in de mfp uitvoering (met grootformaat scanner) en gekoppelde vouwmachine. 

De printer is aangekocht als vervanging van een z/w printer voor bouwtekeningen en vult de mogelijkheden aan voor het 

afdrukken van posters.

R
epro Mercurius zit in een goed toe-

gankelijk pand dichtbij de kern van 

Ede. Het was in 2009 een bewuste 

keuze om een pand in de binnen-

stad te kiezen, vertellen Rini en 

Erik. Hierdoor is de drempel om 

binnen te lopen laag. Het bedrijf laat zich typeren als all-

round grafische dienstverlener met een hoog serviceni-

veau. Je kunt er terecht voor uiteenlopende zaken, van 

visitekaartjes, briefpapier, flyers en stickers, tot aan roll-up 

banners en muurdoeken. Het bedrijf heeft een scala aan 

productiemiddelen in huis voor digitaal printen in klein en 

grootformaat, in zwart/wit en kleur. De nadruk ligt echter 

op grootformaat. Naast verschillende HP DesignJets 

beschikt het bedrijf over een Seiko printer voor het bui-

tenwerk en een Roland print & cut systeem voor de pro-

ductie van stickers.  

Toen de broers het bedrijf in 2000 van hun vader 

overnamen was het bedrijf vooral gericht op reprowerk 

voor bouwondernemingen. Dat vormde ooit ook de basis 

voor de onderneming, nu 27 jaar geleden. De broers 

gingen vanaf dat moment aan de slag met verbreding 

van het productaanbod. Hierdoor groeide de klanten-

kring. Dat maakte dat het bedrijf relatief ongeschonden 

de terugval in opdrachten vanuit de bouw doorkwam 

in 2011. Inmiddels trekken ook de opdrachten vanuit de 

bouw aan, terwijl de rest van de opdrachtgevers het 

bedrijf goed weten te vinden. 

Wensen 

Aan de komst van de HP PageWide XL ging een 

zoektocht vooraf. De zwart/wit printer voor het afdrukken 

van bouwtekeningen loopt eind 2015 uit de lease. Reden 

om in 2014 na te denken over de beoogde opvolging. 

Rini vertelt dat er in 2014 een aantal wensen op tafel lag 

waaraan de vervangende printer moest voldoen. Het leek 

een schaap met vijf poten: een snelle printer voor zowel 

z/w als kleur, geschikt voor het afdrukken van bouwte-

keningen en geschikt voor het afdrukken van posters 

voor de retail met een goede lichtechtheid. Ook moest 

er plaats zijn voor meer rollen. In een gesprek met huisle-

verancier Sihl Direct legden ze hun wensen op tafel. 

Martin Wuijster van Sihl, die bij het gesprek aanwezig 

is, vertelt dat Rini en Erik er zonder enige voorkennis in 

geslaagd waren de PageWide XL te beschrijven. Bij Sihl 

hadden ze toen net de eerste specificaties onder ogen 

gekregen. Er volgden verschillende gesprekken, waar 

ook medewerkers van HP bij betrokken waren. 

Efficiënt

Het resulteerde in de bestelling van de PageWide XL 

5000 die nu in Ede staat. De printer is uitgerust met een 

inline vouwapparaat voor bouwtekeningen. Erik legt uit 

dat het minimaliseren van handelingen voorop staat bij 

alle uitrusting die in huis wordt gehaald. Dat is de reden 

waarom er is gekozen voor de mfp versie met ingebouwde 

scanner. Gebruik van de ingebouwde scanner voor het 

kopiëren van een tekening vergt minder handelingen dan 

gebruik van een losse scanner. De PageWide XL 5000 

is geleverd met de Smartstream workflow die ook naar 

de andere HP printers wordt uitgerold. Ook dat draagt bij 

aan grotere efficiency. 

Breed inzetbaar

De lage afdrukkosten, de hogere afdruksnelheid en 

het gebruik van pigmentinkt maakt deze printer breed 

inzetbaar voor zowel CAD als posterproductie. De broers 

denken dat bijna 2/3 van de productie zal bestaan uit 

posters op verschillende papiersoorten, maar zien ook 

kansen om vaker kleur in bouwtekeningen toe te passen. 

De komst van de PageWide XL 5000 voelt voor Rini en 

Erik als een nieuwe fase en niet zomaar de aanschaf van 

een nieuwe printer.

(vlnr) Rini van Ernst, Martin Wuijster, Erik van Ernst.

De eigen showroom laat goed zien hoe divers 
de productie van Repro Mercurius is.


