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6.  SAMPLER 780 MED LIDT HJÆLP TIL BRUGERVENLIGHED
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MJK har levet af innovation helt fra starten. Vi har udviklet nye 
produkter når vi har set potentiale i løsninger der ikke fandtes, eller 
når vi har set løsninger der kunne gøres klogere eller mere økono-
misk for os og vores kunder. 

Normalt udvikler MJK fra start til slut, MJK Sampler 780 blev skabt af 
Jens Kruse og Ivan Griese i fællesskab, de to udviklere var så bege-
jstrede for deres design af en ny prøvetager, sikret med skruer hele 
vejen rundt, at de tog den til et invitationsarrangement på Teknolo-
gisk Institut, hvor virksomheder kunne få evalueret deres industrielle 
design.

Men nogle gange bliver det lidt snørklet 
når man udvikler og resultatet blev at MJK 
blev tilbudt assistance fra en nyuddan-
net industriel designer, han ville ændre 
radikalt på den mekaniske udførsel og 
dermed gøre 780 langt mere brugerven-
lig.

Ivan Griese fortæller: ” Vi arbejdede på at lave 
den perfekte løsning, men det er altid vigtigt at 
se ud over sit skrivebord og tage de gode råd 
som man møder på vejen, vores idé var rigtigt 
god, og så var det perfekt at få hjælp til finish på 
sampleren” 

Kruse og Griese tog udfordringen og gav desig-
neren en praktikperiode hvor han kunne fokusere 
på brugervenlighed med det ufravigelige krav at 
sikkerheden omkring elektronikken var uforandret, 
ved udgangen af praktik perioden var Sampler 780 
klar til markedet, designet holdt for nu er det 29 år 
siden og faktisk Sampler 780 sælges stadigt 
i stort tal.

Til Venstre: Ivan Griese i midten med den bear-
bejdede Sampler 780

Til Højre: ses den originale Sampler 780, og 
udsnittet viser overflade i børstet står og med 
lås til trekantnøgle


