
RICOH 
Pro C5300s/C5310s

Värituotantotulostin

Pro C5310s

s./min

mustavalko-  
ja väritulostin80

Pro C5300s

mustavalko-  
ja väritulostin65

s./min





Laatua luotettavuutta ja 
kannattavuutta sopivassa 
koossa.
RICOH Pro C5300s/C5310s on oikean kokoinen ratkaisu, ja siinä yhdistyvät 
laadukkaat värit, poikkeuksellinen paperinkäsittely, mahtava suorituskyky ja paljon 
viimeistelyvaihtoehtoja. Ammattitasoisten nopeuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
ansiosta kumpikin on täydellinen paketti. Ja kaikki on paketoitu kompaktiin laitteeseen.

Käytä hyväksesi monet mahdollisuudet.

• Korkea tuottavuus: väritulosteita 80 sivua minuutissa

• Erinomainen kuvanlaatu: VCSEL-resoluutiot jopa 2400 × 4800 dpi

• Luokkansa paras tulostusmateriaalien tuki: erikoispaperit, pitkät arkit ja suuret 
neliöpainot 

• Tuottaa tarkan kohdistuksen ja värien toiston ansiosta korkealaatuisia painotuotteita

• Automaattinen kaksipuoleinen tulostus kokoon 330 mm × 487 mm ja 360 g/m2 saakka

• Intuitiivinen käyttö 10 tuuman älykkään käyttöpaneelin kautta

• Valtava valikoima viimeistelyvaihtoehtoja 

• Valittavissa Ricoh- ja EFI-tulostinohjaimet työnkulkutarpeiden mukaan

• Integroimalla Ricohin ohjelmistojen kanssa saadaan tehokkuutta, jonka tulokset ovat 
mitattavissa — prepress-töistä töiden ja laitteiden hallintaan 



Oikeat ominaisuudet. 
Oikea koko. Oikeassa paikassa.

Markkinointiyritykset
Tee yrityksestäsi voittoisa kompaktilla, 
ison kaliiperin väritulostimella, jota on helppo käyttää 
ja joka kaipaa minimaalisesti huoltoa.

• Ole aina valmis tuottamaan ammattimaisia esitteitä, 
jotka osoittavat ideoittesi nerokkuuden eloisilla 
väreillä ja mainiolla kuvanlaadulla.

• Anna tiimeille keinot toteuttaa luovuuttaan 
ja tulostaa luomuksensa useille erilaisille 
tulostusmateriaaleille.

• Tuota vastustamattomat materiaalit asiakkaidenne 
hyväksyttäväksi, ja tulosta käyttämällenne 
painopalvelulle vedokset, jotka varmistavat,  
että visiosi tuotetaan aiotulla tavalla.

• Käytä hyväksesi ammattimaisia viimeistelyratkaisuja.

Talon sisällä 
Pidä enemmän töitä talon sisällä ja ole 
kustannustehokkaan järjestelmän ansiosta resurssi, 
joka parantaa tuottavuuttanne ja tarjoaa monenlaisia 
ratkaisuja. 

• Ylitä asiakkaan odotukset tarkalla kohdistuksella ja 
tarkemmilla väreillä.

• Tarjoa enemmän sovelluksia, jotka tukevat 
laajaa materiaalien valikoimaa, mukaan lukien 
erikoismateriaalit, synteettiset materiaalit, kirjekuoret 
ja pitkät arkit.

• Luo ammattimaisesti viimeisteltyjä vihkoja ja esitteitä, 
kurssioppaita, markkinointimateriaaleja ym., joissa 
on välilehdet ja paksut kannet.



Kaupalliset painotalot
Ota pienet painotyöt tehokkailta painokoneilta ja tasaa 
sillä tavoin kuormitusta ja paranna katteita.

• Tulosta asiakkaan vedokset painotöistä, joissa 
vaaditaan värivedoksen hyväksyntä.

• Hanki laadukas ja luotettava järjestelmä kiireisten 
töiden ja kuormitushuippujen hoitamiseen.

• Tulosta on-demand-työt kuten lehtiset, insertit ja 
postikortit pinnoitetuille ja paksuille papereille.

Franchising-työt/asiakkaiden 
pikatyöt: 
Kasvata yritystäsi väritulostimella, joka tulostaa 
helposti monenlaisille materiaaleille.

• Luotettavan toiminnan ja intuitiivisen käytön  
ansiosta järjestelmää osaavat käyttää kaiken  
tasoiset käyttäjät.

• Eloisien värien, tarkan kohdistuksen ja 
korkealaatuisen kuvan ansiosta voit pyytää  
premium-tason hintoja. 

• Tarjoa asiakkaillesi enemmän mahdollisuuksia 
tulostaa erikoismateriaaleille kuten pitkille arkeille ja 
toteuta arvokkaita töitä pikavauhdilla.

Yrityksesi menestys riippuu teknologiasta, joka pystyy auttamaan sinua 
saavuttamaan tuottavuus- ja tulostavoitteesi. Ja tarvitset laadukkaita 
tulosteita, jotka täyttävät tärkeimpien asiakkaidenne vaatimukset. 
RICOH Pro C5300s/C5310s selviää molemmista — ja loistavasti.



Kokoa kokonaisratkaisu 
tehokkailla viimeistelijöillä ja 
ohjelmistoilla, jotka sopivat 
juuri teidän työnkulkuihinne.

Tehokkaat 
tulostinohjaimet 
työnkulkujen hallintaan.
RICOH Pro C5300s/C5310s -tulostimissa  
on vakiona Ricohin monipuolinen  
GW-tulostinohjain, ja tarjolla on kaksi 
ainutlaatuista EFI-vaihtoehtoa. Fiery E-27B 
tarjoaa tehokkaan töiden ja värien hallinnan, 
kun taas palvelinpohjainen Fiery E-47B antaa 
vielä enemmän tehoa ja hallintaa töiden 
prosessointiin valmisteluvaiheesta työn 
lopulliseen toimitukseen saakka.

1    Tuota nelivärisiä vihkoja ja esitteitä "in-
house" ja "in-line"talon sisällä: Valitse 3500 
arkin vihkoviimeistelijä SR5120 ja luo jopa 30 
arkin/120 sivun nidottuja vihkoja. Kierrevihkojen 
täysautomaattista tekemistä varten valitse GBC 
StreamWire.

2    Tee töitä tauotta: Suurkapasiteettialustaan SK5040 
voi tulostaa jopa 5000 arkkia,  jotka on helppo siirtää 
Roll-Away-vaunulla.

3    Unohda tulostuksen keskeyttäminen paperin 
lisäämistä varten: Lisää yksi- tai kaksitasoinen 
kansilehtiyksikkö, jonka avulla on helppo lisätä 
esipainettuja välilehtiä ja kansilehtiä.

4    Minimoi hukka: Vähennä väriaineen tarttumista 
pinottuihin, päällystettyihin papereihin  
käyttämällä lisävarusteisiin kuuluvaa Buffer  
Pass -jäähdytysväliyksikköä ennen työn siirtämistä 
viimeistely-yksikköön.
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5    Pidä tuotanto käynnissä: Asenna lisävarusteisiin 
kuuluva suoritusyksikkö minimoidaksesi papereiden 
käpristymisen ja parantaaksesi niiden pinoutuvuutta.

6    Virtaviivaista informaation kerääminen: Kopioi 
ja skannaa sivuja jopa 240 kappaletta minuutissa 
käyttäen vakiovarusteisiin kuuluvaa 220 arkin 
syöttölaitetta, joka skannaa kaksipuoleiset värikopiot 
kertasyötöllä.

7    Hanki mainetta tulosteiden mainiolla laadulla: 
Tuota loistavat värit ja pehmeät väriliu'ut (gradaatiot) 
VCSEL-laserteknologialla (Vertical Cavity Surface 
Emitting Laser) ja PxP-EQ-väriaineteknologialla.

8    Lisää paperia tulostusta keskeyttämättä: 
Käytössä olevan kasetin merkkivaloista näet,  
mikä kasetti on käytössä, joten voit täyttää muita 
kasetteja järjestelmän ollessa käynnissä.

9    Näet välittömästi, milloin järjestelmä vaatii 
huomiota: näet huomiovalon huoneen mistä 
tahansa kohdasta.

10    Katso nopeasti ohjeet: Saat työt valmiiksi nopeasti 
ja helposti käyttämällä 10 tuuman älykästä, tabletin 
tapaan toimivaa käyttöpaneelia.

11    Tulosten eri puolten tarkka kohdistus: 
Siltayksikkö BU5030, joka tarvitaan imualisteisen 
suurkapasiteettikasetin kanssa, varmistaa tarkan 
kohdistuksen.

12    Tuota pitkiä painoksia: Imualisteinen 
suurkapasiteettikasetti RT5120 lisää 4400 arkkia  
ja tukee päällystettyjä ja paksuja papereita (jopa  
360 g/m2) jopa kokoa 330 mm × 487 mm.
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Mainio laite, joka täyttää kaikki vaatimukset.
Kehitetty ylivoimaiseksi kompaktilaitteeksi, ilman kompromisseja.

• Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu 10 tuuman älykäyttöpaneeli, joka tekee laitteen käytöstä 
intuitiivista ja helppoa. 

• Käyttäjän vaihdettavissa olevat komponentit (ORU-komponentit) mahdollistavat oman aikataulun 
mukaiset rutiinihuollot, millä varmistetaan, että järjestelmä on valmiina ja toimii silloin kun sitä 
eniten tarvitaan. 

• Käytössä olevan kasetin merkkivalojen ansiosta paperia voi lisätä lennosta, mikä nopeuttaa pitkien 
painosten tulostusta ja harventaa keskeytyksiä. 

Tehokkuutta, joka auttaa yritystäsi saamaan enemmän aikaan.
Saa kilpailuetua ominaisuuksilla, jotka auttavat vähentämään vaivalloisia asetustöitä, 
minimoimaan hukkatulosteita ja tuottamaan toistettavissa olevia laadukkaita tuloksia.

• Kuusi tulostusmateriaalin syöttökohtaa antavat tuotantoa nopeuttavaa joustavuutta — tulostustyöt 
sujuvat nopeasti ja budjetit pitävät. 

• Sisäänrakennetut anturit automatisoivat kaksipuoleisen tulosteen kahden puolen kohdistuksen, 
jolloin kaksipuoleiset käyntikortit, suorapostitukset, kirjat, esitteet ja kutsut tulostuvat laadukkaasti.

• End-to-end-ratkaisut verkosta tulostukseen ja kun tiedot vaihtelevat. Voit ottaa enemmän töitä ja ja 
toteuttaa asiakkailta saadut työt nopeammin.

Todenmukaiset värit, jotka täyttävät tarpeet.
Käytä hyväksesi samoja kuvantamisteknologioita, joita käytetään Ricohin suurten 
volyymien palkituissa järjestelmissä ja jotka tuottavat yksityiskohdat hämmästyttävän 
tarkasti.

• Ricohin VCSEL-teknologia (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) tuottaa alan parhaan 
pikselitiheyden (4800 dpi) ja siten eloisat kuvat ja tarkkareunaiset kirjaimet.

• Rinnakkaiskalibrointi tuottaa laadukasta jälkeä sivu sivun jälkeen, joten voit luottaa siihen,  
että brändivärit tulostuvat juuri siten kuin vaativinkin asiakas haluaa.

• Ricohin oma PxP-EQ-väriaine tulostuu hienosti teksturoiduille ja kiiltäville materiaaleille.

Innovatiivista teknologiaa. 
Ylivertaiset värit. Suuri tuottavuus.



Poikkeuksellinen paperinkäsittely ja ammattimainen viimeistely.
Tee arvoa tuottavia töitä ja tuo aiemmin ulkona teetetyt työt talon sisälle.

• End-to-end-viimeistelyvaihtoehtoja ovat perinteinen nidonta ja rei'itys, GBC-rei'itys, inline-
monitaitto ja kansitusyksiköt, joiden avulla työhön voi liittää esipainettuja inserttejä.

• Nosta rimaa uudella SR5120-vihkoviimeistelijällä, jolla teet jopa 120 sivun nidottuja kirjoja,  
joissa on jopa 350 g/m2:n kannet.

• Kun tarvitaan päällystettyä tulostusmateriaalia, imualisteinen suurkapasiteettikasetti tukee 
monisyöttöä kahdesta kasetista suurempia painoksia tulostettaessa. 

Enemmän tulostusmateriaaleja. Enemmän sovelluksia. Enemmän 
tuottoja.
Laajenna asiakaskantaasi katseen vangitsevilla tulosteilla, palvelitpa mitä alaa tahansa.

• Virtaviivaista töiden valmistelu ja optimoi tulostusteho tuhannella esiasetetulla tai kustomoidulla 
profiililla, jotka voit tallentaa paperikirjastoon. 

• Tuota vaikuttavia julisteita, painettuja välilehtiä, kirjojen kansipapereita, suorapostituksia, 
täysikokoisia kolmeen kertaan taitettuja esitteitä yms.

• Luo monenlaisia sovelluksia laajalla tulostusmateriaalien valikoimalla - ohuista kiiltopapereista 
kaikkein kiinnostavimpiin synteettisiin ja teksturoituihin materiaaleihin.

Kokonaisratkaisu: kaikki ohjelmistot ja palvelut.
Ricohin asiantuntemuksen avulla saat kaiken hyödyn RICOH Pro C5300s/C5310s -laitteistasi. 
Meidän kokenut tiimimme arvioi tarpeenne ja suosittelee ratkaisuja, joilla pääsette  
tavoitteisiinne.

• Rely on a partnership that gives you 24/7 support and one of largest service organisations 
dedicated 100% to production.

• Paranna prepress-työn tarkkuuttaa TotalFlow® Prep -järjestelmällä ja automatisoi tuotantotulostus 
TotalFlow® BatchBuilder -järjestelmällä - se on ratkaisu, joka jakaa työt eriin niiden ominaisuuksien 
perusteella.



Tekniset tiedot
Vakitoiminnot kopiointi/tulostus/skannaus
Tulostus-/kopiointiprosessi  4-rumpuinen kuiva elektrostaattinen 

siirtojärjestelmä
 sisäisellä siirtohihnalla
Kiinnitys  Öljytön hihnakiinnitys
Väriaine Värillinen PxP-EQ-väriaine
Paperin kohdistus Anturi ja valinnaisesti mekaaninen kohdistus
Syöttölaite 220 arkin automaattinen syöttölaite (ADF), 

värit kertasyötöllä
 kaksipuoleinen skannaus, jopa 240 kuvaa/

min
Käyttöpaneeli Värilinen 10,1 tuuman älykäyttöpaneeli
Tulostusnopeus (A4) Pro C5310S: 80 s/min (52 - 256 g/m2)
 56 s/min (256,1 – 360 g/m2)
 Pro C5300S: 65 s/min (52 - 256 g/m2)
 50 s/min (256,1 - 360 g/m2)
Ensimmäinen tuloste Pro C5310S: (FC) Alle 9,6 sekuntia
 (MV) Alle 8,1 sekuntia
 Pro C5300S: (FC) Alle 11 sekuntia
 (MV) Alle 9,2 sekuntia
Suurin käyttömäärä / kk  150 000
Käyttömäärä  450 000
Resoluutio VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Tulostus: 1200 x 4800 dpi
 Kopiointi: 600dpi
 Skannaus: 600dpi
Paperikapasiteetti  Kasetti 1: 2500 arkkia (1250 x 2)
 Kasetit 2 – 3: 550 x 2
 Ohisyöttötaso: 250 arkkia
Vakiona yhteensä
Paperikapasiteetti  3850 arkkia
Kokonaispaperikapasiteetti  8550 arkkia
enintään
Paperin koko  Kasetti 1: 210 – 305 mm (L) x 210 –  

439 mm (P)
 Kasetit 2 – 3: 100 - 330,2 mm (L) x  

139,7 – 487,7mm (P)
 Ohisyöttötaso: 90 – 330,2 mm (L) x  

139,7 – 1260 mm (P), kirjekuoret
Paperin paino  Kasetit 1 – 3: 52 – 300 g/m2

 Ohisyöttötaso: 52 – 360 g/m2

 Automaattinen kaksipuoleinen tulostus: 
360 g/m2 52 – 360 g/m2

Suurin tulostuva alue 323 × 480 mm
Lämpenemisaika Alle 120 sekuntia
Suurin tehonkulutus  3840 W tai alle
Verkkojännite  208 – 240 V, 16 A, 60 Hz
Mitat (L x S x K) 799 × 880 × 1648 mm
 (muk. luk. syöttölaite ja tilannevalopylväs)
Paino  Alle 262 kg

Tulostuspalvelin
EFI-väripalvelin E-47B
Fiery-järjestelmäversio  Fiery FS400 Pro
Konfiguraatio  Palvelintyyppi
Muisti  8 Gt RAM-muistia
Suoritin Intel Core i5-6500
 (3,2 GHz, turbolla jopa 3,6 GHz)
Kiintolevy  1 TB SATA
Käyttöjärjestelmä  Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

EFI-väripalvelin E-27B
Fiery-järjestelmäversio  Fiery FS400 Pro
Kokoonpano  Sisäänrakennettu
Muisti  4 Gt 
Suoritin  Intel Pentium G4400 3.3GHz
Kiintolevy  500 Gt
Käyttöjärjestelmä  Linux

Pakkausen sisältö
A4/LT suurkapasiteettikasetti (LCIT RT4060)
Paperikapasiteetti  4400 arkkia
Paperin koko  210 × 297 mm
Paperin paino  52 – 300 g/m2

Mitat (L x S x K)  352 × 540 × 625 mm
Paino  20 kg

A3/DLT suurkapasiteettikasetti (LCIT RT5140)
Paperikapasiteetti  2200 arkkia
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin paino  52 – 300 g/m2

Mitat (L x S x K)  869 × 730 × 658 mm
Paino  83 kg

Banneriarkkitaso A3-arkeille LCIT tyyppi S6
Paperikapasiteetti  250 arkkia
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin paino  52 – 300 g/m2

Imualisteinen suurkapasiteettikasetti (LCIT RT5120)
Paperikapasiteetti  4400 arkkia(2200 arkkia x 2 kasettia)
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin paino  52 – 360 g/m2

Mitat (L x S x K)  1054 × 730 × 1000 mm
Paino  230 kg
Hiiletön paperi tuettu
lisävarusteena saatavalla hiilettömän paperin yksiköllä tyyppi S13

Siltayksikkö BU5030 (tarvitaan suukapasiteettikasettia RT5120 varten)
Mekaaninen kohdistus sisältyy
Mitat (L x S x K)  225 × 730 × 1000 mm
Paino  41kg

Imualisteinen banneriarkkikasetti tyyppi S9
Paperikapasiteetti  730 arkkia
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin paino  52 – 360 g/m2

Monen arkin ohisyöttötaso (BY5020)
Paperikapasiteetti  550 arkkia
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin maksimikoko  Kokoon 330 × 700 mm saakka, kun 

lisätään valinnainen monen arkin 
ohisyöttötaso Kasetti ylikokoisille arkeille 
tyyppi S9

Paperin paino  52 – 216 g/m2

Kansilehtiyksikkö CI5050
Paperikapasiteetti  200 arkkia(200 arkkia x 1 kasetti)
Paperin koko  Korkeintaan 297 × 43 2mm
Paperin paino  Kannet 64 – 216 g/m2

Mitat (L x S x K)  500 × 600 × 600 mm
Paino  12 kg

Kansilehtiyksikkö CI5040
Paperikapasiteetti  400 arkkia(200 arkkia x 2 kasettia)
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 700 mm
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 350 g/m2

Ilma-avustus  tuettu
Kaksoissyötön havaitseminen tuettu
Mitat (L x S x K)  740 × 730 × 1290 mm
Paino  50 kg

Monitaittoyksikkö FD5020
Taittotapa  Yksi arkki: Z-taitto, Puolitaitto/

tulostus sisäpuolelle, Puolitaitto/
tulostus ulkopuolelle, Taitto sisään/
tulostus sisäpuolelle, Taitto sisään/
tulostus ulkopuolelle, Letter taitto ulos, 
Kaksoisrinnakkais/tulostus sisäpuolelle, 
Kaksoisparalleeli/tulostus ulkopuolelle, 
Porttitaitto/tulostus sisäpuolelle,  
Porttitaitto/tulostus ulkopuolelle

 Useita arkkeja: Puolitaitto/tulostus 
sisäpuolelle, Puolitaitto/tulostus 
ulkopuolelle, Taitto sisään/tulostus 
sisäpuolelle, Taitto sisään/tulostus 
ulkopuolelle, Taitto ulos

Paperin koko  Yksi arkki: Z-taitto: 210 × 297 mm –  
297 × 420 mm; Puolitaitto: 210 ×  
297 mm – 330 × 487,7 mm; Taitto: 
210 × 297 mm – 297 × 420 mm; 
Kaksoisparalleelitaitto: 210 × 297 mm – 
297 × 420 mm; Porttitaitto: 210 ×  
297 mm – 297 × 420 mm

 Monta arkkia: Puolitaitto: 210 × 297 mm – 
330 × 487,7mm; Taitto sisään: 210 ×  
297 mm – 297 × 420 mm; Letter taitto 
ulos: 210 × 297 mm – 210 × 356 mm

Paperin paino  Yksi arkki: 64 – 105 g/m2

 Monta arkkia: 64 – 80 g/m2

Mitat (L x S x K)  470 × 980 × 730 mm
Paino  92 kg

Suurkapasiteettinen niputusyksikkö (SK5040)
Paperikapasiteetti  5000 arkkia 
Vedosalusta Lisäksi 250 arkkia
Paperin paino  52 – 360 g/m2

Vaunu  Saatavana vakiovaunuja ja valinnaisia  
lisävaunuja

Mitat (L x S x K)  900 × 730 × 1000 mm
Paino  Niputusyksikköl: 120 kg; Vaunu: 15 kg

RICOH Pro C5300s/C5310s 
 -järjestelmän spesifikaatiot



Kopioalustan tyyppi M42
Paperikapasiteetti  500 arkkia 
Paperin koko  Korkeintaan 330 × 487 mm
Paperin paino  52 – 360 g/m2

Mitat (L x S x K)  350 × 500 × 170 mm
Paino  2,2 kg

3000 arkin viimeistelijä 65 sivun nitojalla (SR5090)
Lajittelutaso
Paperikapasiteetti  3000 arkkia
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 360 g/m2

Vedostaso
Paperikapasiteetti  250 arkkia
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 216 g/m2

Paperin koko  148 × 210 mm – 330 × 487,7 mm
Tulosteiden tasaaja  Lisävaruste
Jäähdytyspuhallin Lisävaruste
Rei'itysyksikkö 2/4 reikää Lisävaruste 
Nidonta 
Paperin koko  B5-A3 SEF - 65 arkkia
Nidottavan paperin  Korkeintaan 105 g/m2

neliömassa 
Nidontakohta  ylhäällä, alhaalla, 2 niittiä, ylhäältä viistoon
Mitat (L x S x K)  1113 × 730 × 1490 mm
Paino  160 kg

2000 arkin vihkoviimeistelijä 65 sivun nidonnalla (SR5100)
Lajittelutaso
Paperikapasiteetti  2000 arkkia
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 360 g/m2

Vedostaso
Paperikapasiteetti  250 arkkia 
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 216 g/m2

Tulosteiden tasaaja  Lisävaruste
Jäähdytyspuhallin Lisävaruste
Rei'itysyksikkö 2/4 reikää Lisävaruste 
Nidonta
Paperin koko  B5-A3 SEF - 65 arkkia
Nidottavan paperin  Korkeintaan 105 g/m2

neliömassa
Nidontakohta  ylhäällä, alhaalla, 2 niittiä, ylhäältä viistoon
Vihkonidonta
Paperin koko  210 × 297 mm – 330 × 420 mm
Paperin neliömassa  64 - 80 g/m2 – jopa 20 arkkia
Sijainti  2 keskellä
Mitat (L x S x K)  657 × 730 × 980 mm 
Paino  53 kg

4500 arkin viimeistelijä 100 sivun nitojalla (SR5110)
Paperikapasiteetti
Alalajittelutaso  3500 arkkia
Ylälajittelutaso  1000 arkkia
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 360 g/m2

Rei'itysyksikkö 2/4 reikää Lisävaruste 
Mitat (L x S x K)  1113 × 730 × 1490 mm
Paino  135 kg

3500 arkin vihkoviimeistelijä 100 arkin nidonnalla (SR5120)
Paperikapasiteetti
Alalajittelutaso  2500 arkkia
Ylälajittelutaso  1000 arkkia
Paperin neliömassa  Kannet 52 – 360 g/m2

Rei'itysyksikkö 2/3 reikää Lisävaruste 
Vihkonidonta Kannet 52 – 350 g/m2

Paperin koko  182 x 257 mm x 330 × 487,7 mm
Paperin neliömassa  52 – 80 g/m2, jopa 30 arkkia / 120 sivua
Mitat (L x S x K)  1113 × 730 × 1490 mm
Paino  160 kg

Vihkoleikkuri (TR5050)
Leikkaustapa  Yksi sivureuna
Leikkauskapasiteetti  Enintään 30 nidottua ja taitettua arkkia /  

120 sivua (80 g/m2)
Paperin koko  182 x 257 mm x 330 × 487,7 mm
Niputuskapasiteetti  Jopa 60 nippua
Rajaton niputus  Tuettu
Mitat (L x S x K)  1115 × 592 × 556 mm
Paino  75,29 kg

GBC StreamPunch Ultra
Paperikoot  A4 LEF (pitkä sivu edellä), SEF (lyhyt sivu 

edellä), SEF (lyhyt sivu edellä) kaksoisrei'itys
 A5 pitkä sivu edellä
 A3 SEF (lyhyt sivu edellä), SEF (lyhyt sivu 

edellä) kaksoisrei'itys
 SRA3 SEF SEF kaksoisrei'itys
 SRA4 LEF, SEF, SEF kaksoisrei'itys
Paperin neliömassa  Kannet 75 – 300 g/m2

 Päällystetty 120 – 300 g/m2

Välilehtirei'itys  Tuettu
"Two-Up"-rei'itys  Tuettu
Mitat (L x S x K) 445 × 729 × 1001 mm
Paino  100 kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra tarvitaan)
Paperin koko  210 × 297 mm (LEF, pitkä sivu edellä)
Paperin neliömassa  Kannet 75 – 300 g/m2

Kierteiden määrä  210 × 297 mm (LEF, pitkä sivu edellä) –  
32 kierrettä

StreamWire:  Musta, valkoinen tai hopea
 Jopa 30, 50, 60, 70 tai 80 arkkia
Välilehtimateriaali  Tuettu
Mitat (L x S x K)  864 × 965 × 864 mm
Paino  227 kg

Litteän selkämyksen Plockmatic-leikkuri
Leikkaustapa  Yksi sivureuna
Kolmen reunan leikkaus Manuaalinen syöttö operaattorin  

avustamana
Taittotapa Litteän selkämyksen taitto
Leikkauskapasiteetti  Enintään 30 nidottua ja taitettua arkkia /  

120 sivua (80 g/m2)
Paperin koko  182 x 257 mm – 330 × 487,7 mm
Mitat (L x S x K)  1760 × 660 × 1064 mm
Paino  178 kg

Plockmatic PBM350e -vihkoviimeistelijä
Paperin koko  210 × 297 mm – 297 × 420 mm
Paperin neliömassa  Kannet 64 – 300 g/m2

Nipun koko  2 – 35 arkkia – 80 g/m2

 2 – 50 arkkia – 80 g/m2  
(tarvitaan laajennussarja PBM500)

Mitat (L x S x K)  1420 × 899 × 701 mm
Paino  135 kg 
Valinnainen leikkurimoduuli, kirjataittomoduuli,  

kansien syöttäjä, kääntävä taittoleikkuri

Muita lisävarusteita
Suoristusyksikkö DU5080, väliyksikkö tyyppi S9, siltayksikkö BU5020,
materiaalintunnistusyksikkö, PostScript3 -yksikkö tyyppi M42, 
IPDS-yksikkö tyyppi M42, VM-kortti tyyppi P18, OCR-yksikkö 
tyyppi M13

Tarvikkeet
CMY-väriaine 26 000 tulostetta / pullo*
K-väriaine 31 000 tulostetta / pullo*
Hukkavärisäiliö  110 000 tulostetta / pullo*
*Perustuu 8,75 prosentin peittoon (A4)

Tuetut työnkulkuratkaisut
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

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Pyydä Ricohilta sertifioitujen materiaalien luettelo.
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