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Een hoogwaardig en
betrouwbaar systeem
van een mooi formaat
tegen een scherpe prijs
De Ricoh Pro C5300s/C5310s is een krachtige oplossing van het juiste formaat. Dit
systeem produceert prachtige kleurenprints op uitzonderlijk veel verschillende media.
Bovendien kunt u kiezen uit tal van nabewerkingsopties. Dankzij de professionele
snelheden en geavanceerde technologieën van het apparaat beschikt u over alles wat u
nodig heeft. En dat allemaal in een compact jasje.
Meer mogelijkheden, meer kansen
• Hoge productiviteit met kleurenuitvoer tot 80 pagina's per minuut
• Uitzonderlijke afbeeldingskwaliteit met VCSEL-laserresoluties tot 2400 × 4800 dpi
• Beste media-ondersteuning in zijn klasse: materialen voor speciale toepassingen, lange
vellen en zwaardere gewichten
• Nauwkeurige registratie en consistente kleuren voor printopdrachten van een hogere
kwaliteit
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken op media tot 330 mm × 487 mm met een
gewicht tot 360 g/m²
• Intuïtieve bediening met een Smart Operation Panel van 10 inch
• Uitgebreid scala aan nabewerkingsopties voor meer flexibiliteit
• Keuze uit Ricoh- en EFI-controllers voor de juiste ondersteuning van uw workflows
• Integratie met softwareoplossingen van Ricoh voor meer efficiëntie en meetbare
resultaten, bij alles van prepress tot printopdracht- en apparaatbeheer

De juiste functies
en het juiste formaat op de juiste plaats
Marketingbureaus

Centrale repro's

Dit compacte apparaat is een echte aanwinst voor uw
bedrijf. Het is een gebruiksvriendelijke kleurenprinter
van een hoog kaliber, die bovendien maar weinig
onderhoud nodig heeft.

Houd meer werk binnenshuis en bewijs dat u van
toegevoegde waarde bent met dit betaalbare systeem.
U gaat bovendien productiever en efficiënter werken.

• Laat uw ideeën spreken met professionele
presentaties vol prachtige kleuren en afbeeldingen
van een onberispelijke kwaliteit.
• Geef uw teams de juiste middelen in handen
om hun creativiteit de vrije loop te laten en hun
concepten te verwezenlijken op meer soorten media.
• Produceer overtuigende materialen die u ter
goedkeuring aan uw klant kunt laten zien en maak
proefafdrukken voor uw grafisch dienstverlener,
zodat die precies weet wat u voor ogen heeft.
• Ervaar het gemak van verschillende professionele
nabewerkingsopties in één gestroomlijnd ontwerp.

• Overtref de verwachtingen van aanvragers met de
nauwkeurige registratie en uitstekend afgestemde
kleuren.
• Breid uw aanbod uit. Vanaf nu print u op een breed
scala aan media, waaronder materialen voor speciale
toepassingen, synthetisch materiaal en enveloppen.
Ook zijn er opties voor lange vellen.
• Produceer professioneel nabewerkte boekjes,
studiegidsen, marketingmaterialen en meer, inclusief
inserts met tabs en een dikke omslag.

Drukkerijen

Franchises/copyshops

Gebruik uw hoogvolumesystemen niet meer voor
kleine oplagen, maar verdeel de werkdruk en zorg
voor hogere marges.

Breid uw business uit met een speciale kleurenprinter
die moeiteloos een uitgebreid scala aan media aankan.

• Maak bij printopdrachten voor speciale toepassingen
een proefafdruk, zodat de klant de kleuren eerst kan
goedkeuren.
• Haal een hoogwaardig, betrouwbaar systeem in huis
voor spoedopdrachten en piekmomenten.
• Print flyers, inserts, briefkaarten en andere
materialen on-demand op gecoate en zware media.

• Dankzij de betrouwbare prestaties en intuïtieve
bediening kunnen operators van alle kennisniveaus
met het systeem overweg.
• Vraag de beste prijs voor prints met levendige
kleuren, nauwkeurige registratie en hoogwaardige
afbeeldingsreproductie.
• Geef klanten de keuze uit uniekere opties door te
printen op materialen voor speciale toepassingen.
Maak bovendien hoogwaardige producten ondemand met de opties voor lange media.

Voor het succes van uw bedrijf heeft u technologie nodig. Technologie
waarmee uw doelstellingen op het gebied van productiviteit en winst binnen
handbereik liggen. En natuurlijk heeft u een eersteklas resultaat nodig dat
voldoet aan de wensen van uw belangrijkste klanten.
Dit alles is mogelijk met de Ricoh Pro C5300s/C5310s.

Configureer een échte endto-endoplossing met solide
nabewerkingsopties
en de juiste software
voor uw workflow
1

Krachtige controllers voor
een soepele workflow
Standaard wordt de Ricoh Pro C5300s/C5310s
geleverd met de veelzijdige GW-controller
van Ricoh. Daarnaast kunt u kiezen uit twee
unieke EFI-opties. Met de ingebouwde Fiery
E-27B houdt u stevig de controle over het
printopdracht- en kleurbeheer. En met de Fiery
E-47B op serverbasis beschikt u over een nog
krachtigere oplossing, voor nog meer grip op
de verwerking van printopdrachten, van makeready tot levering.
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Produceer boekjes in kleur, in-house én
inline: als u kiest voor de SR5120-boekjesfinisher
voor 3500 vellen maakt u boekjes met rughechting
en een dikte tot maar liefst 30 vellen/120 pagina's.
Voor de volledig geautomatiseerde productie van
boekjes met een metalen ringband kiest u de GBC
StreamWire.
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Laat printopdrachten doorlopen: met de
hoogvolume stapeleenheid SK5040 kunt u tot
wel 5000 vellen stapelen. U verplaatst de eenheid
eenvoudig met een verrijdbaar karretje.
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Reken af met handmatig tussenvoegen offline:
met eenkafttussenvoegeenheid met één of twee
laden introduceert u voorbedrukte inserts en
omslagen moeiteloos in uw workflow.
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Verminder de hoeveelheid afval: gebruik de
optionele buffereenheid om de aanhechting van
toner in stapels gecoat papier te beperken. Media
komen gekoeld aan bij de nabewerkingseenheid.
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 oorkom oponthoud: installeer de optionele
V
ontkruleenheid om het omkrullen van papier tegen
te gaan en het stapelen te verbeteren.

9

Zie direct wanneer u nodig bent bij het
systeem: de stang met statuslamp is zichtbaar in de
hele ruimte.
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 troomlijn het vastleggen van informatie:
S
kopieer en scan tot wel 240 afbeeldingen per minuut
met de standaard documentinvoer voor 220 vellen.
Het apparaat scant in één doorgang dubbelzijdig en
in kleur.
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Voer instructies voor printopdrachten sneller
in: voer handelingen snel en eenvoudig uit op het
Smart Operation Panel van 10 inch, dat werkt als een
tablet.
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Zorg voor nauwkeurige voor-/achterregistratie:
de brugeenheid BU5030, die vereist is voor de
bulkinvoerlade met vacuüminvoer, zorgt voor
nauwkeurige registratie en neemt toch weinig ruimte
in beslag.
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Produceer grote oplagen: de bulkinvoerlade met
vacuüminvoer RT5120 biedt plaats aan nog eens
4400 vellen, met ondersteuning van gecoate en
zware papiertypen tot 360 g/m² met afmetingen tot
330 mm × 487 mm.
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 ta bekend om uw uitmuntende
S
reproductiekwaliteit: produceer prachtige kleuren
en vloeiende, subtiele kleurschakeringen dankzij de
VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting
Laser) en PxP-tonertechnologie.
Vul papier bij zonder stilstand: dankzij de
actieve-lade-indicatoren weet u precies welke lade
in gebruik is, zodat u de andere kunt bijvullen terwijl
het systeem in werking blijft.

Innovatieve technologie,
ongeëvenaarde kleuren,
hoge productiviteit

Een uitzonderlijk ontwerp dat in alle opzichten uitstekend presteert
Een ongeëvenaard product dat klein van stuk is, maar grootse prestaties levert.
• Intuïtief te bedienen dankzij het Smart Operation Panel van 10 inch.
• Operators kunnen zelf onderdelen vervangen (ORU's; Operator Replaceable Units). Nu voert u
routinematige onderhoudstaken dus volgens uw eigen planning uit, zodat het systeem u nooit in
de steek laat.
• Dankzij de actieve-lade-indicatoren kunt u media plaatsen terwijl het apparaat in werking is, voor
meer efficiëntie bij grotere oplagen met minder onderbrekingen.

Een boost voor uw productiviteit
Werk net even wat efficiënter dan de concurrent. Met dit model staan uw printopdrachten
sneller klaar, hoeft u minder weg te gooien en produceert u keer op keer prints van
dezelfde hoge kwaliteit.
• Media kunnen op zes punten worden opgehaald; precies de flexibiliteit die u nodig heeft om
de snelheid van de productie op te voeren, en dat met minimale tussenkomst. De uitvoer is van
uitzonderlijke kwaliteit, altijd op tijd en geheel volgens budget.
• Met ingebouwde sensoren wordt nauwkeurige voor-/achterregistratie geautomatiseerd, wat
hoogwaardige resultaten oplevert bij het dubbelzijdig afdrukken van visitekaartjes, direct mail,
boeken, brochures en uitnodigingen.
• Dankzij end-to-endoplossingen voor web-to-print en variabele data kunt u meer printopdrachten
aannemen en bezorgt u uw klanten hogere responspercentages.

Precies de kleuren die de klant verwacht
Dit apparaat is uitgerust met dezelfde imagingtechnologieën als de bekroonde Ricohsystemen voor hogere volumes. Reken dus op sprekende details die indruk zullen maken
op uw klanten.
• De VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) van Ricoh is goed voor de hoogste
pixeldichtheid in de branche (4800 dpi), voor levendige afbeeldingen en haarscherpe letters.
• Parallelle kalibratie levert pagina na pagina hoge kwaliteit en consistente kleuren op. U kunt erop
vertrouwen dat de kleuren op uw prints precies overeenkomen met de merkkleuren van uw
klanten. Zo stelt u zelfs de meest kritische klant tevreden.
• Met onze eigen PxP-EQ-toner worden afbeeldingen ook op gestructureerde materialen en
glanzende media in vloeiende schakeringen afgedrukt.

Uitzonderlijke papierverwerking en professionele nabewerking
Maak hoogwaardige producten en haal printopdrachten die u voorheen uitbesteedde
weer binnenshuis.
• U kunt kiezen uit tal van opties voor nabewerking, end-to-end: traditionele opties voor
nieten en perforeren, maar ook GBC-perforatie-eenheden, inline multi-vouweenheden en
kafttussenvoegeenheden waarmee u voorbedrukte inserts kunt tussenvoegen in de workflow.
• Maak nog meer mogelijk met de nieuwe SR5120-boekjesfinisher, voor boekjes met een dikte tot
maar liefst 120 pagina's, een rughechting en een dikke omslag van materiaal tot 350 g/m².
• Gebruikt u gecoate media in uw workflows? Reken dan op de extra ondersteuning van de
bulkinvoerlade met vacuüminvoer.
Deze is voorzien van een dubbele invoer met meerdere laden voor grotere oplagen.

Meer media, meer toepassingen, meer winst
Bedien meer klanten met prachtige prints, in welke branche u ook werkzaam bent.
• Stroomlijn het instellen van printopdrachten en zorg voor een optimale uitvoer dankzij 1000 vooraf
ingestelde of aangepaste profielen in een intuïtieve papierbibliotheek.
• Produceer indrukwekkende posters, bedrukte inserts met tabs, stofomslagen, mailings, grote
brochures met drie vouwen en nog veel meer.
• Maak een breed scala aan producten op tal van media: van lichte, glanzende vellen tot
aantrekkelijke synthetische en gestructureerde materialen.

Een totaaloplossing met software en services
Met de expertise van Ricoh haalt u alles uit uw Ricoh Pro C5300s/C5310s. Ons ervaren
team staat voor u klaar om te achterhalen wat u precies nodig heeft en oplossingen aan te
dragen die aansluiten bij uw doelstellingen.
• Vertrouw op een van de grootste serviceorganisaties die 100% gericht is op productie en dag en
nacht ondersteuning biedt.
• Verzorg de prepress sneller en nauwkeuriger met TotalFlow® Prep en automatiseer uw print
productie met TotalFlow® BatchBuilder, een oplossing waarmee printopdrachten worden
gegroepeerd op basis van kenmerken.

Ricoh Pro C5300s/C5310s
Systeemspecificaties

Specificaties
Standaardmodi
Print-/kopieerproces
Fuseren
Toner
Papierregistratie
Documentinvoer
Bedieningspaneel
Uitvoersnelheid (A4)

Uitvoertijd eerste kopie

Max. maandelijks volume
Bedrijfscyclus
Resolutie

Papiercapaciteit

Printercontroller
Kopiëren/afdrukken/scannen
4-drums droog elektrostatisch
overdrachtssysteem
met interne transferriem
Olievrije fuseerriemmethode
PxP-EQ-kleurentoner
Sensorische en optioneel mechanische
registratie
ADF voor 220 vellen met dubbelzijdig
scannen
in kleur in één beweging tot wel 240 ipm
Smart Operation Panel van 10,1 inch in
kleur
Pro C5310S: 80 ppm (52 - 256 g/m²)
56 ppm (256,1 – 360 g/m²)
Pro C5300S: 65 ppm (52 – 256 g/m²)
50 ppm (256,1 – 360 g/m²)
Pro C5310S: (kleur) minder dan 9,6
seconden
(zwart-wit) minder dan 8,1 sec
Pro C5300S: (kleur) minder dan 11 sec
(zwart-wit) minder dan 9,2 sec
150 K
450 K
VCSEL: 2400 × 4800 dpi
Afdrukken: 1200 × 4800 dpi
Kopiëren: 600 dpi
Scannen: 600 dpi
Lade 1: 2500 vellen (1250 × 2)
Lade 2 – 3: 550 × 2
Handinvoer: 250 vellen

Totale standaard
Papiercapaciteit
3850 vellen
Totale max. papiercapaciteit 8550 vellen
Lade 1: 210 – 305 mm (B) x 210 – 439 mm (L)
Papierformaat
Laden 2 – 3: 100 - 330,2 mm (B) x 139,7 –
487,7 mm (L)
Handinvoer: 90 – 330,2 mm (B) x 139,7 –
1260 mm (L), enveloppen
Papiergewicht
Laden 1 – 3: 52 – 300 g/m²
Handinvoer: 52 – 360 g/m²
Automatisch dubbelzijdig: 360 g/m² 52 –
360 g/m²
Maximaal afdrukoppervlak 323 × 480 mm
Opwarmtijd
Minder dan 120 seconden
Max. stroomverbruik
3840 W of minder
Stroomvereisten
208 – 240V, 16A, 60 Hz (speciaal)
Afmetingen (B x D x H)
799 × 880 × 1648 mm
(incl. ADF en stang met statuslamp)
Gewicht
Minder dan 262 kg

EFI-kleurencontroller E-47B
Fiery-systeemversie
Configuratie
Geheugen
CPU
HDD
Besturingssysteem

Fiery FS400 Pro
Servertype
8 GB RAM
Intel Core i5-6500-processor
(3,2 GHz tot 3,6 GHz met Turbo)
1 TB SATA
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

EFI-kleurencontroller E-27B
Fiery-systeemversie
Configuratie
Geheugen
CPU
HDD
Besturingssysteem

Fiery FS400 Pro
Ingebouwd
4 GB
Intel Pentium-processor G4400 3,3 GHz
500 GB
Linux

Accessoires
A4/LT-bulkinvoerlade (bulkinvoerlade RT4060)
Papiercapaciteit
4400 vellen
Papierformaat
210 × 297 mm
Papiergewicht
52 – 300 g/m²
Afmetingen (B x D x H)
352 × 540 × 625 mm
Gewicht
20 kg
A3/DLT-bulkinvoerlade (bulkinvoerlade RT5140)
Papiercapaciteit
2200 vellen
Papierformaat
Tot 330 × 487 mm
Papiergewicht
52 – 300 g/m²
Afmetingen (B x D x H)
869 × 730 × 658 mm
Gewicht
83 kg
Geleiderlade voor bannervellen voor A3-bulkinvoerlade type S6
Papiercapaciteit
250 vellen
Papierformaat
Tot 330 × 700 mm
Papiergewicht
52 – 300 g/m²
Bulkinvoerlade met vacuüminvoer (bulkinvoerlade RT5120)
Papiercapaciteit
4400 vellen (2200 vellen × 2 laden)
Papierformaat
Tot 330 × 487 mm
Papiergewicht
52 – 360 g/m²
Afmetingen (B x D x H)
1054 × 730 × 1000 mm
Gewicht
230 kg
Doorschrijfpapier ondersteund
met optionele doorschrijfpapiereenheid type S13
Brugeenheid BU5030 (vereist voor bulkinvoerlade RT5120)
Inclusief mechanische registratie
Afmetingen (B x D x H)
225 x 730 x 1000 mm
Gewicht
41 kg
Invoer voor bannervellen met vacuüminvoer Type S9
Papiercapaciteit
730 vellen
Papierformaat
Tot 330 x 700 mm
Papiergewicht
52 – 360 g/m²

Multi-bypassinvoer (BY5020)
Papiercapaciteit
550 vellen
Papierformaat
Tot 330 × 487 mm
Maximaal papierformaat
Uitbreiding tot 330 × 700 mm met
de optionele multi-bypassinvoer voor
overmaatse
vellen type S9
Papiergewicht
52 – 216 g/m²
Kafttussenvoegeenheid (CI5050)
Papiercapaciteit
200 vellen (200 vellen × 1 lade)
Papierformaat
Tot 297 × 432 mm
Papiergewicht
Omslag 64 – 216 g/m²
Afmetingen (B x D x H)
500 × 600 × 600 mm
Gewicht
12 kg
Kafttussenvoegeenheid (CI5040)
Papiercapaciteit
400 vellen (200 vellen × 2 laden)
Papierformaat
Tot 330 × 487 mm
Papiergewicht
Omslag 52 – 350 g/m²
Luchtseparatiesysteem
Ondersteund
Detectie van dubbele invoer Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)
740 × 730 × 1290 mm
Gewicht
50 kg
Multivouweenheid FD5020
Vouwtype
Modus enkel vel: Z-vouw, halve vouw/
binnenzijde bedrukken, halve vouw/
buitenzijde bedrukken, naar binnen
gevouwen/binnenzijde bedrukken, naar
binnen gevouwen/buitenzijde bedrukken,
naar buiten gevouwen, dubbel parallel/
binnenzijde bedrukken, dubbel parallel/
buitenzijde bedrukken, venstervouw/
binnenzijde bedrukken, venstervouw/
buitenzijde bedrukken
Modus meerdere vellen: halve vouw/
binnenzijde bedrukken, halve vouw/
buitenzijde bedrukken, naar binnen
gevouwen/binnenzijde bedrukken, naar
binnen gevouwen/buitenzijde bedrukken,
naar buiten gevouwen
Papierformaat
Modus enkel vel: Z-vouw:
210 × 297 mm – 297 × 420 mm;
halve vouw: 210 × 297 mm –
330 × 487,7 mm; vouw:
210 × 297 mm – 297 × 420 mm;
dubbele parallelle vouw: 210 × 297 mm –
297 × 420 mm; venstervouw:
210 × 297 mm – 297 × 420 mm
Modus meerdere vellen: halve vouw:
210 × 297 mm – 330 × 487,7 mm;
naar binnen gevouwen: 210 × 297 mm –
297 × 420 mm; naar buiten gevouwen:
210 × 297 mm – 210 × 356 mm
Papiergewicht
Modus enkel vel: 64 – 105 g/m²
Modus meerdere vellen: 64 – 80 g/m²
Afmetingen (B x D x H)
470 × 980 × 730 mm
Gewicht
92 kg
Hoogvolume stapeleenheid (SK5040)
Papiercapaciteit
5000 vellen
Proefafdruklade
250 aanvullende vellen
Papiergewicht
52 – 360 g/m²
Verrijdbaar karretje
Standaard en optionele aanvullende
karretjes leverbaar
Afmetingen (B x D x H)
900 × 730 × 1000 mm
Gewicht
Stapeleenheid: 120 kg; Verrijdbaar karretje:
15 kg

Kopieerlade type M42
Papiercapaciteit
Papierformaat
Papiergewicht
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht

500 vellen
Tot 330 x 487 mm
52 – 360 g/m²
350 × 500 × 170 mm
2,2 kg

Finisher voor 3000 vellen met nietcapaciteit van 65 vellen (SR5090)
Staffeluitvoer
Papiercapaciteit
3000 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 360 g/m²
Proefafdruklade
Papiercapaciteit
250 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 216 g/m²
Papierformaat
148 × 210 mm – 330 × 487,7 mm
Uitvoerjogger
Optioneel
Koelventilator
Optioneel
2/4-gaats perforator
Optioneel
Nieten
Papierformaat
B5-A3 SEF tot 65 vellen
Gewicht te nieten papier
Tot 105 g/m²
Nietpositie
Bovenkant, onderkant, 2 nieten, schuin
bovenaan
Afmetingen (B x D x H)
1113 x 730 x 1490 mm
Gewicht
160 kg
Boekjesfinisher voor 2000 vellen met nietcapaciteit van 65 vellen
(SR5100)
Staffeluitvoer
Papiercapaciteit
2000 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 360 g/m²
Proefafdruklade
Papiercapaciteit
250 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 216 g/m²
Uitvoerjogger
Optioneel
Koelventilator
Optioneel
2/4-gaats perforator
Optioneel
Nieten
Papier
B5-A3 SEF tot 65 vellen
Papier
Gewicht tot 105 g/m²
Positie
Bovenkant, onderkant, 2 nieten, schuin
bovenaan
Rughechting en nieten
Papierformaat
210 × 297 mm – 330 × 420 mm
Papiergewicht
64 – 80 g/m² – tot 20 vellen
Positie
2 in het midden
Afmetingen (B x D x H)
657 × 730 × 980 mm
Gewicht
53 kg
Finisher voor 4500 vellen met nietcapaciteit van 100 vellen (SR5110)
Papiercapaciteit
Onderste staffeluitvoer
3500 vellen
Bovenste staffeluitvoer
1000 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 360 g/m²
2/4-gaats perforator
Optioneel
Afmetingen (B x D x H)
1113 × 730 × 1490 mm
Gewicht
135 kg

Boekjesfinisher voor 3500 vellen met nietmachine voor 100 vellen
(SR5120)
Papiercapaciteit
Onderste staffeluitvoer
2500 vellen
Bovenste staffeluitvoer
1000 vellen
Papiergewicht
Omslag 52 – 360 g/m²
2/3-gaats perforator
Optioneel
Rughechting en nieten
Omslag 52 – 350 g/m²
Papierformaat
182 × 257 mm × 330 × 487,7 mm
Papiergewicht
52 – 80 g/m² tot 30 vellen/120 pagina's
Afmetingen (B x D x H)
1113 × 730 × 1490 mm
Gewicht
160 kg
Boekjestrimmer (TR5050)
Bijsnijdtype
Bijsnijdcapaciteit
Papierformaat
Stapelcapaciteit
Onbeperkt stapelen
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht
GBC StreamPunch Ultra
Papierformaten

Papiergewicht
Tabbladperforatie
"Two-up"-perforatie
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht

Rand aan één kant
Tot 30 geniete en gevouwen vellen /
120 pagina's (80 g/m²)
182 × 257 mm × 330 × 487,7 mm
Tot 60 sets
Ondersteund
1115 × 592 × 556 mm
75,29 kg
A4 LEF, SEF, SEF met dubbele perforatie
(A5 LEF)
A3 SEF SEF met dubbele perforatie
SRA3 SEF SEF met dubbele perforatie
SRA4 LEF, SEF, SEF met dubbele perforatie
Omslag 75 – 300 g/m²
Gecoat 120 – 300 g/m²
Ondersteund
Ondersteund
445 × 729 × 1001 mm
100 kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra vereist)
Papierformaten
210 × 297 mm (LEF)
Papiergewicht
Omslag 75 – 300 g/m²
Aantal lussen
210 × 297 mm (LEF) – 32 lussen
Van StreamWire
Zwart, wit of zilver
Tot 30, 50, 60, 70 of 80 vellen
Tabblad
Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)
864 × 965 × 864 mm
Gewicht
227 kg

Plockmatic Square Back Trimmer
Bijsnijdtype
Rand aan één kant
Bijsnijden aan drie zijden
Handmatige invoer via proces met
operatorondersteuning
Vouwtype
vierkant gevouwen rug (met nietjes)
Bijsnijdcapaciteit
Tot 30 geniete en gevouwen vellen /
120 pagina's (80 g/m²)
Papierformaat
182 × 257 mm – 330 × 487,7 mm
Afmetingen (B x D x H)
1760 × 660 × 1064 mm
Gewicht
178 kg
Plockmatic PBM350e-boekjesmaker
Papierformaat
210 × 297 mm – 297× 420 mm
Papiergewicht
Omslag 64 – 300 g/m²
Setformaat
2 – 35 vellen – 80 g/m²
2 – 50 vellen – 80 g/m²
(PBM500-upgradekit benodigd)
Afmetingen (B x D x H)
1420 × 899 × 701 mm
Gewicht
135 kg
Optioneel
Bijsnijdmodule, boekvouwmodule,
kaftinvoegeenheid, draairiltrimmer

Aanvullende accessoires
Ontkruleenheid DU5080, buffereenheid type S9, brugeenheid
BU5020,
Media-ID-eenheid, PostScript3-eenheid type M42, IPDS-eenheid
type M42, VM-kaart type P18, OCR-eenheid type M13

Verbruiksartikelen
Tonerrendement CMY
26 K afdrukken/fles*
Tonerrendement K
31 K afdrukken/fles*
Rendement tonerafvalfles 110 K afdrukken/fles*
*Gebaseerd op een dekking van 8,75% (A4)

Ondersteunde workflowoplossingen
Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud
Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™,
RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager,
RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote,
EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate,
EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro,
EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™,
EFI Fiery Central, Objectif Lune
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Neem contact op met Ricoh voor een lijst met gekwalificeerde
substraten.
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