
Xerox® SquareFold® Trimmer-module
Breid de afwerkingsopties van uw Xerox® productieprintsysteem 
uit om uw documenten er nog professioneler uit te laten zien 

Xerox® SquareFold® Trimmer
Overzicht technologie

De SquareFold Trimmer-module vergroot de 
mogelijkheden van uw afwerkeenheid met zeer gewilde 
functies zoals Square Fold (vierkante vouw of bindrug) 
en schoonsnijden voor de productie van hoogwaardige 
brochures en katernen. Deze zelfstandige module kan 
worden toegevoegd aan elke bestaande Xerox® Colour 
800i/1000i-persen, Xerox® Versant® 80- en 
2100-persen, Xerox® D-serie copier/printer, Xerox® 
D-serie printer of Xerox® C60/C70 kleurenprinter, voor 
veelzijdigere afwerkingsmogelijkheden en een hogere 
productiviteit.

Kenmerken
• Inline afwerken met vierkante (platte) bindrug en schoonsnijden

•  De SquareFold Trimmer-module kan eenvoudig op het uiteinde 
van de optionele afwerkeenheid met katernmodule worden 
aangesloten

•  Met een simpele instelling via de printerserver of 
gebruikersinterface van de printer kan de gebruiker de hoeveelheid 
van het af te snijden papier regelen en de dikte van de platte 
bindrug bepalen 

•  Inline optie voor schoonsnijden elimineert het dakpaneffect van de 
vellen aan de voorzijde van katernen 

•  Nauwkeurige instellingen voor schoonsnijden voor haarscherpe 
resultaten

•  Katernen kunnen plat worden geopend, zonder de rug te 
beschadigen 

•  Vouwroltechnologie rilt de omslag en de binnenvellen van het 
katern, waardoor het beeld zo min mogelijk op de vouwlijn breekt 

• Tekst en afbeelding op de platte rug

Voordelen
• Werkt documenten professioneler en beter af

•  Produceer snel en zonder enige moeite professionele katernen met 
platte rug

•  Platte brochures en katernen zijn gemakkelijk te verwerken, 
stapelen, verpakken, verplaatsen en op te slaan

•  Kan katernen met maximaal 25 gevouwen vellen verwerken (of 100 
gerangschikte pagina's) rechtstreeks van de afwerkeenheid 

•  Ideaal voor inline productie van een grote verscheidenheid aan 
applicaties, zoals brochures, catalogi, kalenders, fotoboeken, les- en 
cursusmateriaal en nog veel meer!
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Opmerking:  De Xerox® SquareFold Trimmer-module vereist de afwerkeenheid met katernmodule en kan 
worden gebruikt met alle printerservers voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.

Xerox® C60/C70 kleurenprinter

NB De Xerox® SquareFold Trimmer-module vereist de afwerkeenheid met katernmodule en kan worden 
gebruikt met alle printerservers voor de Xerox® Colour 800i/1000i-persen.

Opmerking: De Xerox® SquareFold® Trimmer-module vereist de Booklet Maker Finisher en kan worden 
gebruikt met alle printerservers voor de Xerox® Versant® 2100-pers of de Xerox® Versant® 80-pers.

Stroomvereisten
• 100 – 240 VAC

• 60/50 Hz

• KVA-waarde: 0.1 KVA 

Afmetingen
• Breedte: 1.066 mm

 Diepte: 723 mm

Hoogte: 558 mm

Gewicht apparaat
• 95 kg

 Papiersoorten
• Gecoat en ongecoat

 Papiergewichten
Xerox® Colour 800i/1000i-persen
• 52 – 350 g/m2

 Xerox® Versant® 80- en 2100-persen
• 52 – 350 g/m2

Xerox® D serie copier/printer en  
Xerox® D serie printer
• 64 – 300 g/m²

Xerox® C60/C70 kleurenprinter
• 64 – 300 g/m²

 Papierformaat (min/max)
• Minimum: 210 mm x 297 mm

• Maximum: 330 mm x 457 mm

 Trimcapaciteit (min/max)
•  Minimum: 5–20 vel  

(tot 80 beeldafdrukken)  
boekjes van 90 g/m²

•  Maximum: 5–25 vel  
(tot 100 beeldafdrukken)  
boekjes van 80 g/m²

  Schoonsnijden aan lange zijde: 
•  2-20 mm, aanpasbaar in  

stappen van 0,1 mm 

www.xerox.com

Xerox® Versant® 2100 pers 

Xerox® Colour 800i/1000i-persen

Xerox® D serie copier/printer Xerox® D serie printer

Xerox® Versant® 80 pers
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