
Laat geen grote kansen liggen met 
snel en nauwkeurig inline afwerken.

Xerox® grootformaat IJP 2000
Fotoba FHS42 snijmachine

De markt voor grootformaat-afdrukken 
groeit, omdat klanten een grote indruk 
willen maken en liefst ook nog een beetje 
snel. In combinatie met the Fotoba FHS42 
snijmachine stelt de Xerox® grootformaat 
IJP 2000 u in staat elke minuut productietijd 
tot het uiterste te benutten door elke 
grootformaatafdruk af te werken met verticaal 
en horizontaal schoonsnijden, gewoon inline.

Snijd uw afdrukken bij. En snij in uw personeelskosten.
Dit innovatieve systeem leest vastgelegde snijtekens in de lengte 
en breedte van elke afdruk en stemt haar messen af voor uiterst 
nauwkeurig parallel schoonsnijden. 

Met the Fotoba FHS42 snijmachine wordt de productie van 
aflopend (zonder witte rand) geprinte posters, banners, en borden 
een proces van een enkele stap met minimale tussenkomst van 
de operator. Zodra de afdrukken uit het systeem komen, zijn ze 
volledig afgewerkt en klaar voor de uiteindelijke levering, wat u 
een positie kan bezorgen als de ideale leverancier voor grootfor-
maat opdrachtgevers met zeer tijd-kritische doorlooptijden.

Haal het uiterste uit uw afdrukmaterialen.
De Fotoba FHS42 snijmachine is uitgerust met een horizontale 
en vier verticale snijmessen, zodat u meerdere opdrachten kunt 
afdrukken op één vel zonder inline afwerkingsproductiviteit te 
hoeven opofferen. U kunt uw werk ook vereenvoudigen door 
het standaardiseren van de gebruikelijke mediabreedten. Door 
het inline schoonsnijden biedt het systeem u de flexibiliteit om 
opdrachten van elke grootte te produceren zonder meerdere 
maten rollen in voorraad te hebben en de rollen veelvuldig te 
moeten wisselen.

Lever een grotere verscheidenheid aan 
opdrachten, en ROI
De Xerox grootformaat IJP 2000 met de Fotoba FHS42 
snijmachine maakt het gemakkelijker dan ooit om 
te voldoen aan de groeiende behoefte aan aflopend 
grootformaatafdrukken – levendige banners, posters en borden 
kunnen worden gedrukt en volledig afgewerkt in minuten in 
plaats van in uren. 

Met the Fotoba FHS42 snijmachine in combinatie met de 
Xerox® grootformaat IJP 2000 kunt u uw grootformaatproductie 
naar een hoger niveau tillen – een niveau waar meer 
automatisering en snellere levertijden gelijk staan aan meer 
winstpotentieel. 
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Fotoba FHS42 snijmachine
Systeem

Speciale inline XY snijmachine voor de Xerox® grootformaat IJP 2000

Software

Caldera GrandRIP+ met de Nestoba-optie

Configuratie

Snijden in breedterichting (X) 1 horizontaal mes

Snijden in lengterichting (Y) 2 externe enkele Y-messen 
1 intern dubbelsnijdend Y-mes (maakt 2-up mogelijk)

Optioneel 1 extra dubbelsnijdend Y-mes (maakt 3-up mogelijk)

Minimum rand aan de zijkant 12 mm

Minimum horizontale rand 15 mm (beeld-naar-vel); 50mm (achterrand)

Tussenruimte dubbel mes 8 mm

Snij-accuratesse +/- 1 mm

Invoercapaciteit afdrukmaterialen

Minimum lengte 700 mm

Maximum lengte 6 m (enkel); 4 m (doorlopend)

Minimum breedte 297 mm

Maximum breedte 1067 mm

Gewicht 64 tot 190 g/m²

Dikte Tot 0,5 mm

Mediasoorten Gewoon, mat gecoat, satijn, glans, lichtbakfolie, lichtblokkerende folie, blueback-papier
Andere inkjetmedia zijn mogelijk, op voorwaarde dat ze binnen de specificaties voor gewicht en dikte van de Xerox® IJP 
2000 vallen

Uitleg

Capaciteit Max. 100 vellen (gebaseerd op 170 g/m² universeel fotopapier)

Maximum lengte Tot 1500 mm

Grootte

Afmetingen 2500 (l) x 1650 (b) x 1100 (h) mm

Gewicht 215 kg

Omgeving

Voeding 115-230 V; 50/60 Hz

Stroomverbruik  650 W

Geluidsterkte <70 db

Relatieve luchtvochtigheid 20% tot 80%

Kenmerken

Verticaal en horizontaal snijden
1, 2 of 3 up rand-tot-rand (aflopend) afwerking
Snijsnelheid gesynchroniseerd met afdruksnelheid
Automatische herkenning snijtekens
Zelfslijpende messen
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