
Xerox® afwerkingsoplossingen 
Keuzevrijheid in afwerking ongeacht waar u mee start

Xerox® Versant® 80 pers 
Xerox® Versant® 2100 pers 
Xerox® Colour 800i/1000i-persen
Afwerkingsgids
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Met behulp van de reeks afwerkingsopties voor de Xerox® digitale 
kleurenproductiepersen kunt u de mogelijkheden kiezen die het beste passen  
bij uw drukwerkopdrachten en uw workflow verbeteren. Hierdoor kunt u meer 
opdrachten verwerken voor een optimaal rendement op uw investeringen.

Ga voor een snelle productie, ongeacht 
of u moet snijden, nieten, perforeren 
of inbinden.

Met behulp van deze gids kunt u de 
juiste afwerkingsopties kiezen voor de 
werkzaamheden die u uitvoert met 
uw Xerox® kleurenproductiepersen en 
voor de manier waarop u uw printshop 
runt. Of het nu gaat om het stapelen 
van grote oplages, nieten, invoegen of 
boekjes maken, onze afwerkingsopties 
kunnen de productiesnelheden van uw 
apparatuur aan. Daarnaast blijven we 
onze automatiseringsopties uitbreiden 
om u te helpen nog meer tijd en kosten 
te besparen op uw prepress- en nabe-
werkingsactiviteiten. Geef uw klanten de 
gewenste kwaliteit en afwerking met uw 
Xerox® digitale kleurenproductiepers en 
de afwerkingsoplossingen van Xerox®.

TITLE: X_28840_D80BR-02DD   LANGUAGE: Dutch   DATE: February 19, 2015 9:26 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 12



3

Xerox® Versant®  
80 pers

Xerox® Versant® 
2100 pers

Xerox® Colour 
800i/1000i persen

Boekjes 
(gehecht)

Booklet Maker Finisher met optionele  
C-/Z-vouweenheid

x x x

C.P. Bourg® BDFEx Booklet Maker x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker x* x x
Xerox® 2-kanten zijtrimmer voor de optionele  
Xerox® SquareFold® Trimmer

x x

Xerox® SquareFold® snijmodule voor de optionele 
Booklet Maker Finisher

x x x

Watkiss PowerSquare™ 224 x
Invoer/bypass Xerox® inlegstation met twee modi(BSFEx)  

by C.P. Bourg®
x

Vouwen Booklet Maker Finisher met optionele  
C-/Z-vouweenheid

x x x

Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid x x x
Garenloos binden Xerox® Perfect Binder x
Perforeren/Vlak 
openvallende binding

Bedrijfsklare afwerkeenheid x
Booklet Maker Finisher met optionele  
C/Z-vouweenheid

x x x

GBC® AdvancedPunch™ x x x
GBC® eBinder II™ x
Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid x x x

Uitleg/handmatige 
invoer

Hoge capaciteitsuitleg x x x

Geniete sets Bedrijfsklare afwerkeenheid x
Booklet Maker Finisher met optionele  
C/Z-vouweenheid

x x x

C.P. Bourg® BDFEx* Booklet Maker x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid x x x

Xerox® 
IntegratedPLUS-
afwerking

C.P. Bourg® BDFEx Booklet Maker x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker x* x x
Xerox® inlegstation met twee modi (BSFEx) x

*Beschikbaar enige weken na de introductie
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Efficiënte afwerking

Voordelen:
•  Combineert de voordelen van een 

inline afwerkmodule met het gemak 
en lage kosten die het delen van één 
afwerkmodule door meerdere printers 
oplevert.

•  U bespaart tijd, zodat u meer 
opdrachten kunt produceren dankzij 
de automatische voorbereiding van 
bestanden en de inline of offline 
afwerkmodules die automatisch 
ingesteld worden door de Xerox® 
IntegratedPLUS afwerkingsoplossing 
voor boekjes, brochures en katernen. 

•  Zorgt dat opdrachten compleet 
blijven doordat stapels met afdrukken 
gemakkelijk naar de afwerkmodule 
gevoerd kunnen worden, zonder de 
stapel op te splitsen.

•  In de offline modus kan de aangesloten 
afwerkeenheid werken met een 
snelheid van maar liefst 15.000 vellen 
per uur.

Xerox® inlegstation met twee 
modi (BSFEx) by C.P. Bourg®

Als zelfstandig apparaat of als onderdeel 
van de Xerox® IntegratedPLUS 
afwerkingsoplossing voor katernen 
biedt het inlegstation met twee modi 
een efficiënte manier om opdrachten 
voor te bereiden voor afwerkapparatuur. 
Met als bijzonderheid de automatische 
instelling van het afwerkapparaat en 
de mogelijkheid een afwerkapparaat te 
delen met meerdere printers. Een printer 
met een inline BSFEx invoermodule 
kan de BSFEx overslaan en vellen 
papier rechtstreeks naar de inline 
afwerkmodule sturen. Bovendien kunnen 
stapels drukwerk met behulp van de 
uitlegwagens van andere printers in 
de BSFEx gevoerd worden om de inline 
afwerkmodule te gebruiken als die niet  
in gebruik is door de aangesloten printer. 
De BSFEx kan ook gebruikt worden als 
offline automatische afwerkmodule 
als inline afwerking niet binnen uw 
bedrijfsplan past.

De BSFEx heeft twee aparte 
invoerstations: onderin een grote inleg 
of uitleg voor papier met een max. 
stapelhoogte van 508 mm en bovenin 
een inleg voor omslagen of invoegvellen 
met een max. stapelhoogte van 160 mm. 
Er wordt een handscanner gebruikt voor 
het uitlezen van de JDF-gegevens op het 
met een barcode voorziene voorblad dat 
boven op de stapel met drukwerk ligt.  
De BSFEx heeft OMR-herkenning, 
detectie van dubbele en ontbrekende 
vellen voor beide inlegstations en 
controleert daarnaast of een van  
de inlegstations leeg is.
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Xerox® inlegstation met twee modi
(BSFEx) by C.P. Bourg®
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GBC® AdvancedPunch™

•  Gemakkelijk professioneel uitziende 
ingebonden documenten in eigen 
huis maken voor veelgebruikte offline 
inbindstijlen.

•  Ontworpen voor zowel de incidentele 
als professionele gebruiker, zodat ze 
allebei heel eenvoudig hun perforatie-
opdrachten gewoon vanaf hun desktop 
of vanuit de printercontroller in werking 
kunnen zetten.

Voordelen:
•  Maximaliseer productiviteit en verlaag 

de totale productiekosten; verminder 
de insteltijd en de kosten die gepaard 
gaan met handmatige afwerking, door 
documenten aan te bieden die klaar 
zijn om te worden ingebonden – en dat 
door een enkele knop in te drukken.

•  Voeg stijl en veelzijdigheid toe aan 
ingebonden documenten; er zijn 
maar liefst zeven veelgebruikte 
perforeerstijlen beschikbaar voor het 
produceren van documenten die klaar 
zijn om te worden ingebonden op 
nominale snelheden.

GBC® AdvancedPunch™
Met de GBC AdvancedPunch voor 
de Xerox® Colour 800i/1000i persen, 
Xerox® Versant® 80 pers en de Xerox® 
Versant™ 2100 pers kunt u het afdrukken, 
perforeren en verzamelen in een handige 
stap combineren om zelf professioneel 
uitziende documenten in eigen huis te 
maken. Kies uit diverse uitwisselbare 
stansblokken voor populaire bindstijlen 
om zonder handmatig perforeren 
eenvoudig professionele documenten 
productiever en tegen lagere kosten te 
produceren.

Kenmerken
•  Maakt inline afdrukken, perforeren en 

vergaren mogelijk om sets te creëren 
die direct daarna offline kunnen 
worden ingebonden.

•  De AdvancedPunch-module is volledig 
geïntegreerd in de printer.

•  Maak een keuze uit verwisselbare 
(optionele) stansblokken voor diverse 
populaire inbindstijlen; handmatig 
offline perforeren is niet nodig.

•  U kunt drie extra stansblokken opslaan 
in de AdvancedPunch-module.

•  Gebruiksvriendelijke vervanging van 
stansblokken waarvoor u geen ander 
gereedschap nodig hebt.

•  De AdvancedPunch-module is uitgerust 
met een grote sensorgestuurde 
afvalcontainer om het perforatie-afval 
op te vangen.

•  Ondersteunt het perforeren van 
voorgesneden tabbladen om 
toepassingen met geperforeerd  
papier te maken zoals handleidingen, 
gidsen of planners

Professioneel perforeren
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Professioneel inbinden.
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GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Voordelen:

Breid uw bedrijfsactiviteiten uit
• Zeg ja tegen meer toepassingen

•  Gebruik gemengde papiersoorten/ 
-formaten

•  Eenvoudige opdrachtinstelling en korte 
doorlooptijd

Produceer meer fraai werk.
• Hoogwaardige kwaliteit afbeeldingen

• Personaliseer omslagen en inhoud

•  Gebruik Clear Dry Ink om impact 
toe te voegen aan statische en 
gepersonaliseerde inhoud.

Verlaag uw kosten
• Optimaal gebruik van bedrijfsmiddelen

•  Inline te gebruiken met de  
Xerox® Colour 800i/1000i-persen

•  Offline/handmatig te gebruiken voor 
andere boekblokken en omslagen 

Xerox® Perfect Binder
De Xerox® Perfect Binder maakt het u 
gemakkelijk te profiteren van nieuwe 
kansen om uw bedrijf te laten groeien 
op het gebied van on-demand boeken, 
zelfgepubliceerde werken en andere 
nichepublicaties. Deze veelzijdige nieuwe 
afwerkoptie maakt inline productie 
van garenloos gebrocheerde boeken 
en katernen mogelijk en kan snijden en 
schoonsnijden zodat u professioneel 
afgewerkte boeken kunt leveren. De 
Xerox® Perfect Binder is geschikt voor 
traditionele boekproducties waar 
voorbedrukte zware omslagen vereist 
zijn, en is zelfs in staat om boekblokken in 
kleur op nominale snelheid te produceren. 
De Xerox® Perfect Binder beschikt ook 
over de unieke mogelijkheid om als 
offline (handmatig) inbindapparaat te 
fungeren voor afdrukken die zijn gemaakt 
op andere systemen in de printshop van 
een klant. 

GBC® eBinder II™
De GBC eBinder II™ is een automatisch, 
mechanisch inbindsysteem waarmee A4-
documenten met een enkel bindelement 
kunnen worden afgewerkt en dat zich 
vanzelf aanpast aan iedere boekdikte. 
De GBC eBinder II maakt geheel 
automatisch inline snel en gemakkelijk 
vlakliggende boeken van hoge kwaliteit. 
Het innovatieve GBC Ellipse-element  
voor één standaardformaat maakt 
elegante vlakliggende boeken die je 
volledig (360 graden) kunt openslaan 
en die er modern uitzien. Het ovale 
profiel van het element maakt 
compacte documenten waardoor deze 
gemakkelijker kunnen worden verzonden, 
gestapeld en opgeslagen.

Voordelen:
•  Met slechts één intern apparaat kunt  

u stapelen, perforeren en inbinden.

•  Zelf instellende, duurzame polyester 
inbindelementen voor het gemak 
van DINformaten en productiviteit 
(verkrijgbaar in zwart, marineblauw,  
wit en mat/helder).

•  Ruimtebesparend, met een breedte  
van ongeveer 610 mm.

•  Produceert vlakliggende boeken,  
van maximaal 102 vellen, die je  
volledig (360 graden) kunt openslaan 
met een hoogwaardige uitstraling.

•  Kan vellen doorsturen naar 
afwerkmodules van derden.
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Eenvoudig boekjes maken

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker

Plockmatic Pro 50/35™  
Booklet Maker
Als u opdrachten voor het maken 
van boekjes intern wilt verwerken, 
kunt u kiezen voor de Plockmatic 
Pro 50/35 Booklet Maker die een 
effectieve en productieve oplossing 
biedt. Deze module is ontworpen voor 
productieoplagen en kan 1 tot 50 vellen 
(35 met Pro 35) vouwen of 2 tot 50 
vellen (35 met Pro 35) zadelhechten en 
vouwen voor boekjes met maximaal 
200 pagina’s (140 met Pro 35). Het 
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker 
systeem is een modulaire oplossing 
die bestaat uit een katernmodule, 
een schoonsnijder, een SquareFold 
module en een omslaginvoermodule. 
De optionele SquareFold module 
maakt een nette rechte bindrug voor 
de perfecte afwerking van elk boek. 
Met de RCT Rotate Crease Trimmer 
kunnen boekjes met zadelhechting aan 
drie zijden schoongesneden worden 
voor rand-tot-rand schoonsnijden. 
De omslaginvoermodule kan 
gebruikt worden om voorbedrukte 
kleurenomslagen (250 g/m²) in  
te voegen. 

Voordelen:
•  Produceert met gemak en in een 

handomdraai een groot aantal 
verschillende boekjes.

•  Ontworpen ter ondersteuning van 
productie-oplagen.

•  Optionele SquareFold-module 
maakt een vierkante rug, voor een 
professionele uitstraling.

C.P. Bourg® BDFEx

Voordelen:
•  Nieuwe gebruikersinterface voor 

maximaal 500 opgeslagen opdrachten 
met volledige alfanumerieke namen.

•  Sneller en efficiënter inline afwerken 
van digitaal geproduceerd drukwerk.

•  Past de afwerkingsinstellingen aan 
tijdens de opdracht via een nieuwe 
gebruikersinterface.

• Gebruik van 2 of 4 hechtkoppen.

•  Voor rand-tot-rand schoonsnijden 
(driezijdig schoonsnijden) wordt de 
BCMEx module als optie aangeboden. 
De BCMEx kan zelfstandig 
schoonsnijden van 4 mm tot 25 mm en 
alleen de omslag rillen of de omslag en 
binnenste bladen rillen voor een mooier 
afgewerkt boekje. De BCMEx heeft ook 
een grote afvalbak om het snijafval op 
te vangen.

•  Optionele Xerox® IntegratedPLUS-
afwerkingsoplossing.

•  Optionele omslaginvoermodule 
voor het voor en achter toevoegen 
van voorbedrukte kleurenomslagen 
voor duurzame, opvallende catalogi, 
gebruikershandleidingen, cursusboeken, 
etc.

•  De optionele snijmodule snijdt de witte 
randen van elk blad voor rand-tot-rand 
toepassingen. 

• Flexibiliteit dankzij offline capaciteit.

C.P. Bourg® BDFEx-katernmodule 
met Square Edge
De C.P. Bourg® BDFEx is een 
volautomatische katernmodule waarmee 
inline hoogwaardige boeken met 
zadelhechting geproduceerd kunnen 
worden. De nieuwe Square Edge (SQEDG) 
module breidt de mogelijkheden uit door 
optioneel een rechte bindrug te bieden. 

De BDFEx kan 2 tot 50 vellen boven- of 
hoeknieten en kan ook gebruikt worden 
om alleen te vouwen. 

De BDFEx wordt bediend via 
een touchscreen. Er zijn geen 
gereedschappen nodig om te wisselen 
van papierformaat of applicatie. Een 
systeem dat het volledige papiertraject 
bewaakt, zorgt ervoor dat elke stap van 
de documentproductie gecontroleerd 
wordt. Deze module bevat een 
eenvoudig te plaatsen, zelfrijgende 
draadhechtingscassette die automatisch 
meer dan 50.000 hechtingen produceert 
en zelfs ingesteld kan worden op 
verschillende boekdiktes. Andere functies 
zijn een dubbele rolvouwer voor scherpe, 
rechte en nauwkeurige vouwen en 
automatisch op maat maken met een 
zelfslijpende snijder met twee messen. 
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Watkiss PowerSquare™ 224Horizon ColorWorks PRO Plus

Voordelen:
•  SquareBack boeken hebben de perfecte 

uitstraling van een ingebonden boek, 
maar met de stevigheid van een 
rughechting.

•  De enkelvoudige hechtkop van de 
PowerSquare met zes standen is 
geschikt voor een verschillende 
opmaak van kleinere boeken met 
pocketformaat. Dit bespaart op 
drukkosten.

•  Het ruimtebesparende en 
ergonomische ontwerp heeft een 
compacte behuizing.

•  Geschikt voor de volledige reeks 
mediagewichten en formaten 
beschikbaar op Xerox Nuvera® 
Production and Perfecting  
Production Systems.

•  De automatische velrotatie zorgt er 
voor dat de printer op volle snelheid  
kan produceren.

•  Optionele schoonsnijder voor  
volledig aflopen.

•  Automatisch ingestelde draaibare 
snijmodules verwijderen overtollig 
papier van de boven- en onderkant van 
vellen voor aflopend drukwerk. 

•  De invoerlade kan gebruikt worden om 
omslagen in te voeren of om offline 
vooraf gesorteerde sets in te voeren.

Watkiss PowerSquare™ 224
De Watkiss PowerSquare™ 224, een 
compleet systeem voor het maken van 
boekjes, combineert de vier processen 
die vereist zijn voor de productie van 
kwaliteitshandleidingen: hechten, 
vouwen, rugvorming en schoonsnijden. 
Deze afwerkeenheid produceert 
SquareBack™ boeken (afgewerkt  
met een rechte rug) tot maximaal  
10,4 mm (224 pagina's/56 vellen van 
70 g/m²). Instellingen zijn volledig 
geautomatiseerd en omvatten een 
enkele hechtkop met zes posities die een 
variabele steeklengte mogelijk maakt 
om variërende boekdiktes te kunnen 
verwerken. De Watkiss PowerSquare 224 
is een rendabel alternatief voor garenloos 
brocheren of binden in een band. Hij past 
zich automatisch – supersnel – aan aan 
het aantal getelde vellen voor een uiterst 
nauwkeurige steeklengte en vouwdiepte 
om een scala aan opdrachten te kunnen 
afwerken. 

Horizon ColorWorks PRO Plus 
De Horizon ColorWorks PRO Plus is de 
geavanceerde alles-in-één afwerkmodule 
ontworpen om inline met de Xerox® 
Colour 800i/1000i-persen en Xerox® 
Versant® 2100 pers te werken. De 
compacte en multifunctionele 
ColorWorks® module is geschikt voor 
boekjes maken, plooien, rand-tot-rand 
schoonsnijden, vouwen, hechten en 
stapelen. Het is dus bijna een full-service 
binderij in 1 apparaat. 

Het compacte ColorWorks systeem is 
geschikt voor hoeknieten, zijdelingse 
nieten en middennieten, boekjes vouwen 
en voorkant schoonsnijden. Afgewerkte 
boekjes worden naar een handige, 
geïntegreerde en gemotoriseerde 
verticale uitlegtafel gevoerd om ruimte  
te besparen. 

Voordelen:
•  Aanraakscherm: Het eenvoudige 

kleurenaanraakscherm vermindert 
het aantal fouten van operators en 
biedt end-to-end automatisering voor 
snelle instellingen, zonder dat uw 
medewerkers hoeven te beschikken 
over speciale bedieningsvaardigheden. 

•  Hechtingen van professionele kwaliteit 
met nietcassettes (5.000 nieten) die 
door de gebruiker vervangen kunnen 
worden en met een verstelbare afstand 
tussen de nieten. 

•  Snijmes voor zwaar gebruik om 
de voorste rand van de gerilde en 
gehechte boekjes of brochures schoon 
te snijden voor afgewerkt drukwerk van 
professionele kwaliteit. 
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Innovatieve oplossingen

Voordelen:
•  Er zijn geen hoog opgeleide prepress-

operators meer nodig om bestanden 
aan te passen aan de specificaties van 
de afwerkmodule.

•  Handmatige programmering van de 
afwerkmodule is niet meer nodig, 
waardoor de kans op fouten kleiner 
wordt, aangezien de benodigde 
parameters (bijv. pagina-opmaak, 
paginavolgorde en schoonsnijden) 
automatisch ingesteld worden als een 
opdracht de workflow binnenkomt. 

•  Meer gemak en minder kosten dankzij 
geautomatiseerde afwerking op 
meerdere printers (waaronder printers 
van Xerox® en printers die niet 
afkomstig zijn van Xerox® in dezelfde 
printshop), zonder dat er meer speciale 
inline afwerkingsapparatuur nodig is.

•  Maximale productiviteit door 
afdrukken met hoge afdruksnelheid 
naar uitlegwagens te voeren, terwijl 
een aangesloten afwerkmodule 
ondertussen andere opdrachten met 
hoge snelheid inbindt.

•  Het is gemakkelijker om een mix van 
opdrachten te beheren zoals 
opdrachten met verschillende 
afwerkingseisen en kleine oplages, 
zonder dat hiervoor een printer voor 
grote oplages gebruikt hoeft te worden.

Met de Xerox® IntegratedPLUS-
afwerkingsoplossing kunnen 
geselecteerde afwerkmodules 
automatisch ingesteld worden met JDF-
instructies, ongeacht of ze wel of niet 
aangesloten zijn op een bepaalde printer. 
De operator hoeft alleen maar het papier 
en de omslagen in het apparaat te 
plaatsen, een voorblad met een barcode 
te scannen en op “Start” te drukken. De 
afwerkmodule hoeft niet handmatig 
ingesteld te worden. Als we uitgaan 
van het bovenstaande voorbeeld, kan 
uw productieprinter bijvoorbeeld een 
jaarverslag afdrukken en stapelen dat 
vervolgens ingebonden wordt met een 
offline afwerkmodule, terwijl de inline 
katernmodule ondertussen bezig is 
om boekjes in te binden die op een 
compleet ander apparaat afgedrukt zijn.

Of, afhankelijk van het type printshop 
dat u runt, kunt u ervoor kiezen om een 
offline katernmodule voor meerdere 
printers te gebruiken. Doordat de 
katernmodule ingesteld wordt door de 
Xerox® IntegratedPLUS-oplossing, heeft 
u in beide gevallen de mogelijkheid 
om uw investeringen en productie te 
optimaliseren door gebruik te maken van 
automatisering.

Xerox® IntegratedPLUS-
afwerkingsoplossing

Voorheen stelde geautomatiseerde 
afwerking, ondanks alle voordelen, 
behoorlijke eisen aan personeel en 
apparatuur. Voor de prepress- en 
nabewerkingsactiviteiten was hoog 
opgeleid personeel nodig om bestanden 
voor te bereiden op het front end 
systeem (RIP) van de printer en 
vervolgens om de afwerkapparatuur 
(opnieuw) in te stellen om een 
opdracht te verwerken. En u kon de 
afwerkingsapparatuur voor slechts één 
printer gebruiken. Als u geen opdrachten 
had om bijvoorbeeld boekjes te maken, 
werd de katernmodule verder niet 
gebruikt. Met de Xerox® Integrated PLUS 
afwerkingsoplossing voor boekjes komt 
hier een einde aan. Het instellen van 
prepress en afwerking kan nu worden 
geautomatiseerd, ongeacht of het 
afwerkapparaat inline aan een printer is 
gekoppeld of zich offline bevindt. U krijgt 
het beste van twee afwerkingswerelden: 
het gemak van inline en de flexibiliteit 
van offline. Bovendien bespaart u flink  
op manuren.

9

Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing

Prepress met één 
druk op de knop

Automatische inline en 
offline afwerking

Automatische offline afwerking

Knelpunten bij prepress en afwerking voorkomen terwijl optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare middelen.
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Apparaat

Xerox® inlegstation 
met twee modi 
(BSFEx)

GBC® 
AdvancedPunch™ GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Plockmatic Pro 50/35™ 
Booklet Maker

Modus Inline met bypass  
of Nearline

Inline met bypass Inline met bypass Inline met bypass Inline

Afmetingen (b x d x h) - 
millimeters

1.229 x 913 x 1.316 305 x 724 x 978 610 x 860 x 960 1.320 x 780 x 1.350 1.455 x 645 x 1.085

Gewicht 450 kg 70 kg 183 kg 374 kg 135 kg

Papiergewicht 60 – 350 g/m² 64 – 300 g/m² 68-120 g/m² 64-163 g/m² (boekblok) 
90-300 g/m² (omslag)

64 – 300 g/m²

Soort afwerking Inlegstation met twee 
modi

Geperforeerde vellen Boekjes met vlak 
openvallende binding

Garenloos binden Signatuurboekjes

Min. papierformaat – 
bovenste uitleg

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Max. papierformaat – 
bovenste uitleg

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Capaciteit bovenste uitleg n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Min. aantal geniete vellen/
velformaat

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Max. aantal geniete vellen/
velformaat

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Maximum aantal nieten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Goedgekeurd op Colour 800/1000  
pers inline
Alle systemen Nearline

C75, J75, Colour 
800/1000-persen en 
Versant™ 2100 pers

Colour 
800/1000-persen

Colour 
800/1000-persen

Colour 
800/1000-persen en 
Versant™ 2100 pers

Hechten of nieten n.v.t. N n.v.t. n.v.t. Nieten

Boekjes maken N N J J J

Max. aantal vellen per 
boek(je) of brochure

n.v.t. n.v.t. 100 200 50 of 35

Voorkant schoonsnijden n.v.t. n.v.t. N J J (optionele module)

Stapelcapaciteit n.v.t. Doorlopend 9 boeken van 100 vel 7 boeken van 100 vel 
(108 mm max)

15 sets boekjes van 30 
vellen

Min. stapelformaat n.v.t. 210 x 297 mm Lange 
kant eerst (alleen de 
zijde van 297 mm)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Max. stapelformaat n.v.t. 210 x 297 Lange kant 
eerst (alleen de zijde 
van 297 mm)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Min. boekformaat n.v.t. n.v.t. A4 B5 206 x 137 mm

Max.  
boekformaat

n.v.t. n.v.t. A4 229 x 203 mm 320 x 229 mm

Vouwen n.v.t. N N N J

Perforeren n.v.t. J (meerdere stanssets 
verkrijgbaar)

N N n.v.t.

Bypass/ 
invoer voor apparaten van 
derden

J J J Bypass N

Invoer door/vereist Uitlegtafel Interfacemodule Kleurenpers standaard 
afwerkeenheid Plus

Interfacemodule Standaard 
afwerkeenheid Plus

Formaat afgewerkt boek - 
minimum

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 148 x 203 mm n.v.t.

Formaat afgewerkt boek – 
maximum

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 216 x 297 mm n.v.t.

Specificaties voor Xerox® 
Entry Production Colour
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Apparaat C.P. Bourg® BDFEx
Watkiss 
PowerSquare™ 224

Horizon ColorWorks 
PRO Plus

Modus Inline Inline Inline

Afmetingen (b x d x h) – 
millimeters

2.650 x 739 x 1.803 1.680 x 1.870 x 1.330 2.250 x 686 x 1.200

Gewicht 450 kg 431 kg 559 kg

Papiergewicht 60 – 200 g/m² 70 – 250 g/m² 81 – 250 g/m²

Soort afwerking Nieten/ 
gebrocheerde boekjes

Signatuurboekjes Nieten/ 
gebrocheerde boekjes

Min. papierformaat – 
bovenste uitleg

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Max. papierformaat – 
bovenste uitleg

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Capaciteit bovenste uitleg n.v.t. n.v.t. Stapelhoogte gelijk aan 
76 mm

Min. aantal geniete vellen/
velformaat

203 x 254 mm n.v.t. 2 – 182 x 210 mm

Max. aantal geniete 
vellen/velformaat

297 x 356 mm n.v.t. 25 – 320 x 360 mm

Maximum aantal nieten 4 n.v.t. 2

Goedgekeurd op Colour 800/1000-persen Colour 
800/1000-persen

Colour 
800/1000-persen

Hechten of nieten Hechten Hechten Nieten

Boekjes maken J J J

Max. aantal vellen per 
boek

22 50 20

Voorkant schoonsnijden J J J

Stapelcapaciteit Doorlopend 35 sets boekjes van 20 
vellen

Max 100 boekjes,  
uitnemen tijdens 
afdrukken

Min. stapelformaat n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Max. stapelformaat n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Min. boekformaat 140 x 108 mm 200 x 99 mm 248.9 x 128.5 mm 
(met aflopend 
schoonsnijden)

Max. boekformaat 320 x 235 mm 340 x 249 mm 320 x 229 mm

Vouwen J J J

Perforeren N n.v.t. N

Bypass/invoer voor 
apparaten van derden

N N N

Invoer door/vereist Uitlegtafel of optionele 
BSR/BCMEx

XPS, DS3500 of BFM-
Direct Connect

Standaard 
afwerkeenheid Plus

Formaat afgewerkt boek – 
minimum

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Formaat afgewerkt boek - 
maximum

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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