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INTRODUKTION 
 
Våren 2016 genomförde Åda Ab en offentlig upphandling av skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab 

gav det vinnande anbudet som återförsäljare av skrivare från Kyocera. 

Åda Ab kan nu erbjuda alla sina ägare ett utbud av skrivare som listas i produktkatalogen nedan.  

 

KYOCERA 

 

KYOCERA Document Solutions Nordic AB har huvudkontoret i Kista. I KYOCERA Document Solutions' 

sortiment ingår skrivare, digitala kopiatorer och multifunktionsprodukter, inklusive färg- och storformats-

produkter som erbjuder avancerade och miljöanpassade dokumentlösningar för kontor i alla storlekar. 

KYOCERA Document Solutions Corporation är resultatet av en sammanslagning av två av de mest innovativa 

företagen inom dokumenthantering som kombinerar digital bildbehandling och reproduktion, utskrift till låg 

kostnad. KYOCERA Document Solutions har för närvarande 16,142 anställda (31 mars 2015) i 66 bolag. 

KYOCERA Document Solutions erbjuder avancerade och miljöanpassade dokumentlösningar för kontor i alla 

storlekar. I erbjudandet ingår hårdvara, mjukvara och tjänster. 

 

PRISSÄTTNING 
 

Åda erbjuder sina kunder skrivare i form av följande alternativ. 

1) Köp nu 

Inkluderar kostnad för beställning, installation samt utbildning för TYP 1- 6. 

Ingår ej: Toner, papper, reparation till följd av handhavandefel och vårdslöshet.  

Samtliga priser är exklusive moms. 
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FOLLOW ME 

 

Follow-me-print innebär att man inte längre skickar dokument mot en förvald skrivare. Istället skriver 

användaren ut mot en gemensam ”virtuell” skrivare på er server. Användaren kan sedan gå fram till vilken 

ledig skrivare som helst (som har Follow me funktionen installerad) på arbetsplatsen och hämta sitt 

dokument när man vill. Man identifierar sig via RFID kort/tag. 

Med Follow me funktionen slipper du pappershögar vid skrivarna och onödigt spring fram och tillbaka mellan 

datorn och utskriftsrummet.  

Det är även möjligt att skriva ut utan Follow-me då lösningen är installerad. Du väljer fritt och enkelt 

alternativ, follow-me utskrift eller ej follow-me. 

Säkerhet 

På nästan alla arbetsplatser står det skrivare med syfte att skriva ut dokument med känslig information. Med 

en Follow-me lösning nås full sekretess genom att inget dokument skrivs ut förrän användaren är på plats 

vid skrivaren. Genom att logga in får användaren access till sina egna dokument och kan därifrån, genom en 

enkel knapptryckning, fritt välja vilket eller vilka dokument som ska skrivas ut. 

Inloggningen synkroniseras med företagets befintliga AD, Active directory (ditt inloggningsnamn till 

datorn/epost). 

Miljö & Ekonomi 

På nästan alla arbetsplatser går en mängd dokument direkt från skrivaren rakt ned i papperskorgen eller i 

bästa fall till pappersåtervinningen. 

Med hjälp av Follow-me lösningen elimineras detta bekymmer då i princip ingenting onödigt behöver 

skrivas ut. 

Pris 

432 € per enhet (Engångskostnad) 

Övrig konfigurering av kundens miljö för follow-me funktionen, om så krävs, debiteras separat enligt tidsåtgång. 

BESTÄLLNING 
 

Beställning av skrivare sker via helpdesk@ada.ax 

mailto:helpdesk@ada.ax
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KYOCERAS MILJÖDEKLARATION 
 

Inom tillverkning kan flera faktorer leda till förlust. Den här förlusten kan emellertid 
minskas eller elimineras om alla inblandade parter är helt medvetna. Genom vår 
omfattande strategi för ”synlighet” informerar KYOCERA Document Solutions offentligt 
alla anställda om alla problemområden. Med den här strategin tillvaratas alla individers 
medvetenhet för att minimera förlust. Alla anställda blir skickliga på att noggrant 
kontrollera varje enskild del, vilket minskar förlust. Flera åtgärder vidtas för att säkerställa 
produktkvalitet, bland annat rapporter även om bara ett potentiellt dödligt fel 
rapporteras under månaden. Det är bara några av våra sätt att utvärdera vår ställning när 
det gäller omfattande produktkvalitet på företaget. 

Miljöbevarande produkter 

De hållbara komponenter som KYOCERA Document Solutions utvecklar för sina kopiatorer och skrivare 
leder till minimalt avfall eftersom de sällan behöver bytas ut. KYOCERA-produkter följer stränga globala 
miljöstandarder och arbetar aktivt med att uppfylla dem. Blyfri lödmetall på kretskort, produktkonstruktion 
för att minimera resursförbrukning och miljövänliga förpackningar utgör bara några av de sätt KYOCERA 
arbetar med att minimera sina produkters miljöpåverkan. 

ISO14001 och IEMS (Integrated Environment Management System) 

Kort efter introduktionen av ISO14001-standarderna för miljöhantering satsade KYOCERA Document 
Solutions på att visa sitt miljöengagemang genom att registrera sig för ISO14001-standarden. Alla KYOCERA 
Document Solutions produktionsanläggningar har uppnått ISO14001-certifiering. 
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TYP 1 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ FÄRGMULTIFUNKTION FÖR A3-FORMAT 

Teknik KYOCERA Laser Färg, HyPAS™ lösningsplattform 

Hastighet Upp till 32/16 A4/A3-sidor per minut i färg och svartvitt 

Upplösning 1 200 x 1 200 dpi, 2 bit-teknik för utskriftskvalitet med 4 800 dpi x 1 200 dpi 

Uppvärmningstid Ca 18 sekunder eller snabbare 

Första kopian Ca. 5.3sekunder eller mindre i svartvitt: 7.0 sekunder eller mindre i färg 

Mått (B x D x H) Basenhet: 602 x 665 x 790 mm 
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ANVÄNDNING 

• Upp till 32 A4-sidor per minut i svartvitt och färg 
 

• Multifunktion, A3, färg, dubbelsidig utskrift/dokumentmatare, hålslag, stiftare 
 

• Utmärkt bildkvalitet tack vare den avancerade färgtekniken 
 

• Nätverksansluten 
 

• Utskriftsupplösning på 1 200 x 1 200 dpi, som standard, 2 bit-teknik (motsvarande 4 800 x 1 200 
dpi) 
 

• Flexibel pappershantering från A6 upp till SRA3 för upp till 7 150 ark 
 

• Produktiva efterbehandlingstillval, däribland en platsbesparande inbyggd efterbehandlare 
 

• 4 GB RAM, 32 GB SSD + minne och lagring på 320 GB HDD som tillval 
 

• Omfattande mobilt enhetsstöd för alla vanliga tekniker 
 

• För bästa produktivitet och färgkvalitet finns en Fiery-styrenhet som tillval 
 

• Möjlighet till PaperCut/enhet, Follow me printing 

 
PRIS 

 
 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 3 785 € (utan toner) Beställning, utbildning och 

installation 

 

SERVICEAVTAL  
 

MKAB erbjuder serviceavtal på följande maskin enligt uppgifter nedan. Kunden kontaktar MKAB direkt 

gällande avtalet. 

TYP 1                  Kyocera TA-3525ci                     Svart/vit:           0,0080€ / utskrift 

                                                                                    Färg:                   0,074€ / utskrift 

Innehållande: Toner, reservdelar, arbete och resor (ej yttre åverkan)  

Pris exkl. moms, ingen grundavgift och faktureras i efterskott enligt avläsning 
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TYP 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ FÄRG-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR A4-FORMAT 

Teknik KYOCERA ECOSYS, färglaser, HYPAS™-lösningsplattform 

Hastighet Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt 

Upplösning 600 x 600 dpi, multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9 600 x 600 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi, 256 

gråskalor per färg (skanning/kopiering) 

Uppvärmningstid Ca. 25 sekunder eller snabbare 

Första sidan Ca 7/8,5 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg 

Första kopian Ca 9/11 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg 

Mått (B x D x H) Basenhet: 475 x 558 x 616 mm 
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ANVÄNDNING 
 

• Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt. 

• Effektfull styrenhet med processor på 1 GHz och 1 GB minne 

• Högpresterande skanner 60 bilder per minut via 75-arks dokumentmatare 

• Dubbelsidig utskrifts-, kopierings-, skannings- som standard. 

• Användarvänlig 7-tums pekskärm i fullfärg med hem-meny gör den lätthanterlig 

• HyPAS-plattformen ger dig möjlighet till kraftfull anpassning 

• Stöd för mobila utskrifter inklusive AirPrint, Mopria, KYOCERA mobilutskrift 

• Mycket låga utskriftskostnader för sin produktklass 

 

PRIS 
 

 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 948 € Beställning, utbildning och 

installation 
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TYP 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ SVARTVITA MULTIFUNKTIONSENHETER FÖR A4-FORMAT 

Teknik KYOCERA ECOSYS Laser 

Hastighet Max. 40 A4-sidor per minut 

Upplösning 1 200 dpi-kvalitet (1 800 x 600 dpi, utskrift), 600 x 600 dpi, 256 gråskalor (skanning/kopiering) 

Uppvärmningstid 21 sekunder eller snabbare 

Första sidan 9 sekunder eller snabbare 

Första kopian 9 sekunder eller snabbare 

Mått (B x D x H) 494 x 497,1 x 545,5 mm 
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ANVÄNDNING 
 

• Upp till 40 svartvita A4-sidor per minut 

 

• Multifunktion, A4, Svart/Vit, Dubbla papperskasetter 

 

• Dubbelsidig utskrift, kopiering och färgskanningsfunktion 

 

• Vändande dokumentmatare för 75 ark, stöder A6-original 

 

• Stöd för mobila utskrifter inklusive AirPrint 

 

• Användarvänlig 7-tums touchpanel i fullfärg med hem-meny och swipe-funktion 

 

• HyPAS™-lösningsplattform möjliggör kraftfulla anpassningar 

 

• Mycket låga utskriftskostnader för sin klass 

 

• Möjlighet till PaperCut/enhet, Follow me printing 

      

 

 

PRIS 
 

 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 983 € Beställning och installation 
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TYP 4 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ SVARTVIT SKRIVARE FÖR A4-FORMAT 

Teknik KYOCERA ECOSYS Laser 

Hastighet Upp till 40 A4-sidor per minut 

Upplösning 1,200 dpi 

Uppvärmningstid Ca 15 sekunder eller mindre sedan strömmen slagits på 

Första sidan Ca. 9 sekunder eller snabbare 

Mått (B x D x H) 380 x 416 x 285 mm 
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ANVÄNDNING 
 

• Upp till 40 sidor per minut i A4-format med en upplösning på upp till 1 200 dpi 

• Svart/Vit 

• Gigabitnätverksanslutning som standard 

• Duplexenhet för dubbelsidig utskrift som standard 

• Flerfunktionsfack för 100 ark, universalkassett för 500 ark 

• Femradig LCD-display för enkel navigering och tydliga meddelanden 

• 256 MB RAM för avancerade funktioner (Private Print) 

• Praktiskt utskrift direkt från USB-minnen 

• Pappersmatare som tillval för högre kapacitet och flexibilitet 

• Extremt låga utskriftskostnader för sin produktklass 

 

 

 

PRIS 
 

 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 504 € Beställning och installation 
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TYP 5 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ Färgskrivare för A4 format 

Teknik KYOCERA ECOSYS, färglaser 

Hastighet Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt 

Upplösning 600x600 dpi Multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9600 x 600 dpi 

Uppvärmningstid Ca. 25 sekunder eller mindre sedan strömmen slagits på 

Första sidan Ca. 6,5 sekunder eller mindre i svartvitt Ca. 7,5 sekunder eller mindre i färg 

Mått (B x D x H) 390 mm x 532 mm x 469,5 mm 
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ANVÄNDNING 
 

• Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt 

 

• Tid för första sidan: 6.5 / 7.5 sekunder i svartvitt och färg 

 

• Upp till 9 600 dpi i utskriftskvalitet med multibit-teknik 

 

• Effektfull styrenhet med processor på 1 GHz 

 

• Standardkapacitet för in- och utmatning på 500 ark 

 

• Upp till fem pappersfack för flexibel mediahantering och hög kapacitet 

 

• Stöd för mobila utskrifter inklusive AirPrint, Mopria, KYOCERA mobilutskrift 

 

• Mycket låga utskriftskostnader för sin produktklass 

 

 

 

PRIS 
 

 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 568 € Beställning, utbildning och 

installation 
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TYP 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION 
 

Typ FÄRGMULTIFUNKTION FÖR A3-FORMAT 

Teknik KYOCERA Laser Färg, HyPAS lösningsplattform 

Hastighet Upp till 55/27 ppm A4/A3 i färg, upp till 60/30 A4/A3 i svartvitt 

Upplösning 200 x 1 200 dpi, 2 bit-teknik för utskriftskvalitet med 4 800 dpi x 1 200 dpi 

Uppvärmningstid Ca 17 sekunder eller snabbare 

Första kopian Ca. 3.4 ssekunder eller mindre i svartvitt:, 4.4 sekunder eller mindre i färg 

Mått (B x D x H) Basenhet: 602 x 665 x 790 mm 
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ANVÄNDNING 
 

• Upp till 60/55 A4-sidor per minut i svartvitt eller färg 

• Utmärkt bildkvalitet tack vare den avancerade färgtekniken 

• Utskriftsupplösning på 1 200 x 1 200 dpi som standard, 

• 2 bit-teknik (motsvarande 4 800 x 1 200 dpi) 

• Avancerad pappershantering från A6 upp till SRA3 och vidare, för upp till 7 150 ark 

• Flera olika pappersmatare och produktiva efterbehandlingsalternativ 

• Upp till 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD i minne och lagring 

• Slitstarka komponenter som ger exceptionell effektivitet, tillförlitlighet och mindre spill 

• För bästa produktivitet och färgkvalitet finns en Fiery-styrenhet som tillval 

PRIS 
 

 PRIS INKLUSIVE 
KÖP NU 8 076 € (utan toner) Beställning, utbildning och 

installation 
 
 

 

SERVICEAVTAL 
 

MKAB erbjuder serviceavtal på följande maskin enligt uppgifter nedan. Kunden kontaktar MKAB direkt 

gällande avtalet. 

TYP 6                  Kyocera TA-6052ci                 Svart/vit:           0,0068€ / utskrift 

                                                                               Färg:                    0,062€ / utskrift 

Innehållande: Toner, reservdelar, arbete och resor (ej yttre åverkan) 

Pris exkl. moms, ingen grundavgift och faktureras i efterskott enligt avläsning 

 


