DUURZAME
DOCUMENTOPLOSSINGEN
Onze groene uitdaging
Als wereldspeler in ‘imaging’ is Konica Minolta zich bewust van zijn vooraanstaande rol. Overal ter wereld helpen
onze oplossingen mensen en organisaties om sneller, prettiger en doelmatiger te werken. Maar: wat we vandaag
doen, kan morgen altijd beter. Daarom investeren we in innovatie en kwaliteitsverbetering.
Maatgevend daarbij is onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid: innovaties zijn alleen Konica Minolta-innovaties als ze
ook het milieu minder belasten. Het beschermen van het milieu is één van de kerntaken die voortvloeien uit onze bedrijfsfilosofie, aangeduid als ‘The Creation of New Value’.
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ECO VISION 2050 –
VOOR EEN DUURZAAM
WERK- EN LEEFMILIEU
De langetermijnvisie van Konica Minolta
ten aanzien van het milieu is neergelegd
in Eco Vision 2050. Deze visie geeft de
weg aan die Konica Minolta wil volgen
om nieuwe doelstellingen te halen en
beschrijft de manier waarop we voldoen
aan onze verplichtingen als een wereldwijde organisatie die wil bijdragen aan
een duurzaam milieu.
Een van de speerpunten bij deze missie
van Konica Minolta is het tegengaan van de
opwarming van de aarde. Het gaat er onder
meer om effectief gebruik te maken van
eindige hulpbronnen en om de biodiversiteit
te herstellen en te beschermen. Techno
logische innovatie is de drijvende kracht
achter duurzame projecten die een minder
grote impact op het milieu hebben en die
innovatieve producten opleveren met een
kleinere, ecologische footprint.
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De CO2-uitstoot tegen 2050 met 80% verminderen
in vergelijking met het niveau van 2005
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De eindige, natuurlijke hulpbronnen
effectiever benutten en hergebruiken
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Inspanningen leveren om de biodiversiteit
te herstellen en te beschermen

“De bedrijfsfilosofie van Konica Minolta wordt
aangeduid als The Creation of New Value.”
“Dit houdt méér in dan alleen het maken van nieuwe producten met
innovatieve functies. De ‘nieuwe waarde’ betreft ook: nieuwe manieren
waarop we met het milieu omgaan.”
Masatoshi Matzusaki
President en CEO, Konica Minolta, Inc.

DE LEVENSLOOP
VAN ONZE PRODUCTEN
Bij het ontwikkelen van onze systemen, zoals een Konica Minolta-MFP, wordt continu rekening gehouden met
de gevolgen voor het milieu. Dat begint al tijdens de design-fase en zet zich voort tijdens het gehele ontwikkel
proces. Maar ook als de producten eenmaal zijn uitgeleverd, speelt duurzaamheid een zeer grote rol. En
uiteraard recyclen we gebruikte systemen op een verantwoorde manier aan het einde van hun levensduur.

Energiebesparing en een wereldwijde
implementatie van het Konica Minolta
‘Zero Waste’-programma
– Focus op: het promoten van recyclen
om de afvalberg te minimaliseren

Wereldwijd duurzame
bedrijfsprocessen implementeren
– Focus op: het geven van prioriteit
aan duurzaamheid bij de aanschaf
van producten

Distributie-routes verbeteren
om CO2-uitstoot te verlagen

ONTWIKKELING
GROENE
PROCESSEN

DISTRIBUTIE

Continu de groene standaard
verbeteren
– Focus op: het ontwikkelen van
energiezuinige systemen,
die compact en robuust zijn en
recyclebare onderdelen bevatten

– Focus op: het proactief
herstructureren van wereldwijde
logistieke operaties

Efficiënter opereren tijdens de
verkoop en het onderhoud

VERKOOP EN
SERVICE

DESIGN

– Focus op: het verlagen van servicebezoeken door het optimaliseren
van onze diensten

Het minimaliseren van CO2-uitstoot
tijdens de levensduur van het product

AFVAL
VERWERKING

AFLOOP VAN DE
LEVENSDUUR
RECYCLEN

Afval minimaliseren en voldoen aan lokale
wetgeving
– Focus op: het mogelijk maken van
recycling van gebruikte producten

– Focus op: het ontwikkelen van
systemen die energie besparen
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GROENE TECHNOLOGIE
VOOR CO2-REDUCTIE
Om de CO2-uitstoot te verminderen maakt Konica Minolta gebruik van de LCA-methode (Life Cycle Assessment).
Gedurende de volledige levenscyclus van het product worden gegevens over de CO2-uitstoot verzameld en geanalyseerd.
Aan de hand hiervan worden in elke fase van de productlevenscyclus maatregelen opgesteld en geïmplementeerd om de
CO2-uitstoot te verminderen. Enkele ‘groene’ technologieën die Konica Minolta heeft ontwikkeld of overgenomen, zijn:

Simitri® HD-toner
– Simitri HD, een gepolymeriseerde toner, werd in eigen
beheer ontwikkeld door Konica Minolta. Polymerisatie is
een productietechniek waarbij de milieu-impact sterk
wordt verminderd in vergelijking met conventionele
methodes voor de vervaardiging van toner. De deeltjes
zijn kleiner dan bij conventionele fabricageprocédés,
waardoor minder toner nodig is voor dezelfde printopdrachten. Bovendien hecht de toner al bij een lagere
temperatuur. Al deze eigenschappen dragen ertoe bij de

hoeveelheid gebruikte energie en de bijbehorende CO2uitstoot te verminderen. Bovendien is biomassa een
belangrijk bestanddeel van Simitri HD-toner. Biomassa
levert geen CO2 op tijdens het recyclen, waardoor Simitri
HD nog minder kooldioxide produceert.

Levenscyclus van onze groene toner

CO2 NEUTRAAL OMDAT
DE UITGESTOTEN CO2
WORDT GEABSORBEERD
DOOR FOTOSYNTHESE

Fotosynthese
tijdens de groei
van planten
CO2-neutraal

Biomassa uit
plantenresten

grondstoffen
op oliebasis

CO2-uitstoot

Hergebruikt als
gerecycled papier

Ontinkten

Simitri HD-toner met
biomassa
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Recyclingsysteem voor toner
De meeste zwart-witsystemen van Konica Minolta zijn uitgerust met een efficiënt tonerrecyclingsysteem, waarmee
toner die zich tijdens het printproces niet aan het paper
heeft gehecht, wordt verzameld, gerecycled en hergebruikt.
Door toner te sparen voor hergebruik, verhoogt dit systeem
niet alleen de rendabiliteit, maar wordt ook het tonerverbruik sterk verminderd en wordt de CO2-uitstoot verlaagd.

Fixeertechnologie door middel van
inductieverwarming
Konica Minolta heeft de IH-technologie toegepast om een
energie-efficiënte fixeerunit te ontwikkelen. Zonder toepassing van inductieverwarming (Induction Heating, IH)
moet een hoge standbytemperatuur worden gehandhaafd
om de opwarmtijd te beperken. Hierdoor wordt in standby
echter veel energie verbruikt. Door de fixeereenheid op te
warmen via inductieverwarming, wordt het energieverbruik
drastisch verlaagd. De vereiste temperatuur wordt veel
sneller bereikt en kan nauwkeurig worden geregeld, waardoor het energieverlies wordt beperkt. Dankzij de korte
opwarmtijd die door de IH-technologie mogelijk wordt
gemaakt, kunnen gebruikers de verschillende stroomsparende functies van bizbub-systemen optimaal benutten.

Optimale energiebenutting
Dankzij de standby-functie kan met systemen van Konica
Minolta stroom worden gespaard tijdens perioden van
inactiviteit. Met de eenvoudig te bedienen kalenderfunctie
kunnen de twee wachtfuncties worden geprogrammeerd
en automatisch worden uitgevoerd.

Lage TEC-waarden
De kantoorproducten van Konica Minolta onderscheiden
zich door de lage TEC-waarden. De TEC-waarde toont het
typische wekelijkse stroomverbruik (Typical Electricity
Consumption) van een product, gebaseerd op het gemiddelde kantoorgebruik. Onze nieuwste producten schakelen

eerder over naar een energiezuinige stand en verbruiken
tijdens het printen en in de standby-modus veel minder
stroom dan eerdere modellen. Hierdoor worden de gebruikskosten verlaagd en kan milieuvriendelijker worden
gewerkt met alle kantoorproducten van Konica Minolta. Ook
dit weerspiegelt ons voortdurende streven om het stroomverbruik te verlagen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Verbeterde vervangingscycli
De nieuwste bizhub-systemen zijn uitgerust met een aparte
ontwikkelunit en drums. Hierdoor gaan verbruiksartikelen
veel langer mee en hoeven ze minder snel te worden
vervangen. Bij eerdere modellen moest de volledige printeenheid inclusief de verbruikte drum worden vervangen,
ook als de ontwikkelunit nog niet versleten was. Dankzij
de aparte drum- en ontwikkelunit is de energie-efficiency
toegenomen, worden hulpbronnen gespaard en dalen de
printkosten aanzienlijk. Bovendien is de opbrengst hoger
doordat verbruiksartikelen langer meegaan; er kunnen
meer pagina’s worden geprint en er zijn minder servicebeurten nodig. Hierdoor dalen niet alleen de printkosten,
maar wordt ook de ecologische footprint van de producten
en diensten van Konica Minolta kleiner.
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INTELLIGENTE FUNCTIES
VOOR GROENE EFFICIENCY
De kantoorproducten van Konica Minolta bieden de technologie en verbeterde functionaliteit voor een ‘groen kantoor’.
Een pakket intelligente functies zorgt voor papierbesparing, hogere productiviteit en lagere printkosten.

JAARLIJKS PAPIER
JAARLIJKS PAPIER
VERBRUIK BIJ
VERBRUIK BIJ
ENKELZIJDIG PRINTEN
DUBBELZIJDIG
PRINTEN

Duplex printen en
kopiëren
Bijna alle systemen van
Konica Minolta ondersteunen
duplex printen en kopiëren
(meestal bij de hoogste,
nominale snelheid). De
gebruiker bespaart geld, tijd
en papier door dubbelzijdig
te printen of te kopiëren.

JAARLIJKS VERBRUIK
BIJ DUBBELZIJDIG
PRINTEN EN
2 PAGINA’S OP 1

Minder papier =
minder CO2

13.000 pagina’s
Duplex printen en kopiëren

6.500 pagina’s

Bij een gemiddeld verbruik van 250 pagina’s per week

3.250 pagina’s
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N-up
Deze functie biedt de moge
lijkheid om meerdere pagina’s
van een document op een
enkel vel te combineren.
Bij het archiveren en bij het
printen van conceptdocumenten kan hiermee op toner
en papier worden bespaard.

N-up printen en kopiëren

Snel, flexibel scannen
Documenten kunnen digitaal worden gescand, opgeslagen,
gedeeld en verspreid. Met deze volautomatische functie
sparen gebruikers tijd en energie.

Drukproeven maken
Gebruikers kunnen een enkele testpagina of testset printen alvorens de volledige opdracht te printen of te kopiëren.
Een zeer efficiënte functie om verspilling van papier en
toner te voorkomen. Het resultaat is een besparing in
papier, tijd en geld.

Blanco pagina’s overslaan
Veel documenten bevatten blanco pagina’s. Bijvoorbeeld
wanneer een hoofdstuk altijd aan de rechterzijde dient te
beginnen. Om ervoor te zorgen dat blanco pagina’s niet
door het printmechanisme worden gehaald, kan ervoor
worden gekozen om blanco pagina’s automatisch over
te slaan.

Bekijk uw verbruik met de eco-meter

PROGRAMMA’S
EN CERTIFICATEN
VOOR MILIEUBELEID
De voortdurende inspanningen van Konica Minolta om te voldoen aan wereldwijde normen houden niet
op bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Konica Minolta voldoet overal ter wereld aan de geldende
milieuwetten en -voorschriften. We maken onder meer actief gebruik van gerecycled materiaal en
verminderen het gebruik van gevaarlijke materialen in onze producten. De belangrijkste kwalificaties
waar onze producten aan voldoen zijn:

Blue Angel-teken
Het Blue Angel-teken wordt toegekend
aan producten en diensten die een lagere
milieu-impact hebben.

Energy Star
Producten die aan bepaalde normen
voldoen kunnen in het kader van een
energiebesparingsprogramma voor
kantoorapparatuur worden geregistreerd
als Energy Star-producten.

RoHS (Restriction of Hazardous
Substances)
Konica Minolta voldoet niet alleen aan de
EU-richtlijn RoHS, maar gaat daarin nog
veel verder. De richtlijn verbiedt bepaalde
gevaarlijke stoffen alleen voor bepaalde
producten. Konica Minolta hanteert echter
het principe dat deze stoffen in geen enkele
van zijn producten mag voorkomen.

ISO 14001

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV Hoogoorddreef 9 Postbus 22110 1100 CC Amsterdam www.konicaminolta.nl

KM1428

ISO 14001 is de internationaal erkende
standaard voor een duurzame bedrijfsvoering. Konica Minolta voert wereldwijd een
bedrijfsvoering die in overeenstemming is
met ISO 14001: deze manier van werken
is al langere tijd het uitgangspunt voor alle
kantoren.

