
Produceer schoongesneden brochures op uw Xerox® 
Colour 800i/1000i digitale persen, Xerox® Versant® 
2100 digitale pers en Xerox® Versant® 80 digitale 
pers. De Xerox® 2-kanten zijtrimmer biedt boven en 
onder schoonsnijden en is ontworpen voor gebruik in 
combinatie met de Xerox® SquareFold® Trimmer 
Module. Deze inline-oplossing produceert 
professionele, volledig aflopende vlakliggende 
brochures en katernen op een relatief klein 
vloeroppervlak en is zeer geschikt voor een breed 
scala van Print-On-Demand drukwerktoepassingen.

Xerox® 2-kanten zijtrimmer
Produceer snel professionele katernen, handleidingen 
en rapporten met een enkele inline afwerkoplossing.

Kenmerken
•	  Biedt volledig aflopend schoonsnijden voor vierkant 

gevouwen katernen die gemaakt zijn op de Booklet Maker 
Finisher met SquareFold (en Face) Trimmer-module

•	  Inline-oplossing minimaliseert interventie door de operator 
en garandeert de integriteit van de katern

•	  Te bedienen via een unieke interface (geen Document 
Finishing Architecture/DFA interface vereist).

•	  Produceert brochures tot 25 vellen 80 g/m²
•	  Heeft geen invloed op de productiviteit en functionaliteit van 

de katernmodule, evenmin op de communicatie tussen het 
systeem van de katernmodule en de printer.

•	 Betrouwbaar, robuust ontwerp.
•	 Trimafmetingen kunnen snel en exact worden aangepast.
•	 Optioneel asymmetrisch trimmen. 
•	 Produceert katernen met een maximale dikte van 5 mm.

Voordelen
•	  Zorgt voor een professioneel uiterlijk door alle drie zijden 

van de katern te trimmen (ongeacht of de rug vierkant 
gevouwen is). 

•	  Opdrachten gemakkelijk in te stellen dankzijde digitale 
display.

•	  Instellingen voor maximaal 10 verschillende opdrachten 
kunnen in het geheugen worden opgeslagen. 

•	  Ontworpen voor de productie van grote oplagen zonder 
interventie van de operator.

•	  Maakt het werken ergonomischer – afgewerkte katernen 
worden ter hoogte van het middel aangeleverd, wat bukken 
om de uitvoer op te pakken onnodig maakt.

Xerox® 2-kanten zijtrimmer
Algemeen overzicht



Stroomvereisten
•	 120-230 V
•	 50 Hz of 60 Hz
•	 100/110/120/127 V 60 Hz

Afmetingen
•	  Breedte: 1.500 mm  

Diepte: 700 mm  
Hoogte: 1.200 mm 
Invoerhoogte: 320 mm 
Uitvoerhoogte: 730 mm

Gewicht
•	 235 kg

Papiersoorten
•	  Gecoat en ongecoat

Papiergewichten
•	  64 g/m²-300 g/m²

Gewicht van de omslag
•	  120 g/m²-300 g/m²

Papierformaat (min/max)
•	  Minimum: A4 SEF 210 mm x 279 mm
•	  Maximum: 330* mm x 457 mm
 *maximum afgewerkt formaat: 320 mm

Snijcapaciteit (min./max.)
•	  5-20 vel (tot 80 beeldzijden)  

boekjes van 90 g/m²
•	  5-25 vel (tot 100 beeldzijden)  

boekjes van 80 g/m²

Schoonsnijden aan lange zijde: 
•	 2-35 mm
•	 Aan te passen in stappen van 0,1 mm

Xerox® 2-kanten zijtrimmer voor Xerox® Colour 800i/1000i digitale persen, 
Xerox® Versant® 2100 digitale pers en Xerox® Versant® 80 digitale pers.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
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