
Módulo de corte Xerox® SquareFold® 
Aumente as opções de finalização da família Xerox® Production 
com opções de finalização que produzem trabalhos com um 
aspeto mais profissional.

Xerox® SquareFold® Trimmer
Descrição técnica

O Módulo SquareFold Trimmer acrescenta ao seu 
finalizador funções muito desejadas, como lombada 
quadrada e acerto da face, de modo a produzir 
brochuras e booklets de valor elevado. Este módulo 
isolado pode ser adicionado a qualquer Xerox® Colour 
800i/1000i Presses, Xerox® Versant® 80 e 2100 Presses, 
Copiador/Impressora Xerox® D Series, Impressora 
Xerox® D Series ou Impressora Xerox® Colour C60/C70, 
proporcionando uma maior versatilidade na finalização 
e uma maior produtividade. 

Funções
• Dobragem em quadrado e aparamento inline

•  O SquareFold Trimmer Module encaixa perfeitamente na 
extremidade do finalizador opcional do booklet maker

•  A configuração fácil a partir do servidor de impressão ou da 
interface do utilizador da impressora, permite ao utilizador 
controlar as dimensões do aparamento e a espessura da dobragem 
em quadrado

•  O acerto inline da face evita imperfeições no aparamento do papel 
na margem dos booklets

•  Definições precisas do aparamento proporcionam resultados claros 
e nítidos

• Permite abrir os booklets completamente sem danificar a lombada

•  A tecnologia do rolo de vincagem vinca a capa e as folhas mais 
interiores do booklet, minimizando a quebra da imagem na linha de 
dobragem

• Pode imprimir texto e imagens na lombada quadrada

Vantagens
• Proporciona aos documentos um aspeto acabado mais profissional

•  Produza de forma rápida e fácil booklets com uma dobragem em 
quadrado profissional

•  Os booklets planos são fáceis de manusear, empilhar, embalar, 
transportar e armazenar 

•  Aceita booklets até 25 folhas dobradas (ou 100 páginas impostas) 
diretamente a partir do finalizador 

•  Ideal para produção inline de uma série de aplicações como 
brochuras, catálogos, calendários, álbuns fotográficos, materiais 
educativos e de formação, entre outros! 
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Requisitos de alimentação
• 100 – 240 VAC

• 60/50 Hz

• Classificação KVA: 0,1 KVA 

Dimensões
• Largura: 1 066 mm

 Profundidade: 723 mm

Altura: 558 mm

Peso
• 95 kg

Tipos de Papel
• Com revestimento e sem revestimento

Gramagens de Papel
Xerox® Colour 800i/1000i Presses
• 52 – 350 g/m2 

Xerox® Versant® 80 e 2100 Presses
• 52 – 350 g/m2 

Copiador/Impressora Xerox® Série D e 
Impressora Xerox® Série D
• 64 – 300 g/m2

Impressora Xerox® Colour C60/C70
• 64 – 300 g/m2

Dimensão do Papel (min/máx)
• Mínimo: 210 mm x 297 mm

• Máximo: 330 mm x 457 mm

Capacidade de Acerto  
(min/máx)
•  Mínimo: booklet com 5–20 folhas  

(até 80 faces com imagem)  
de 90 g/m2

•  Máximo: booklet com 5-25 folhas  
(até 100 faces com imagem)  
de 80 g/m2

Dimensões do Corte 
•  2-20 mm, ajustáveis em intervalos  

de 0,1 mm 

www.xerox.com

Nota: O Módulo Xerox® SquareFold Trimmer Module requer o Booklet Maker Finisher e pode ser utilizado com 
qualquer um dos servidores de impressão nas Xerox® Colour 800i/1000i Presses

Xerox® Versant® 2100 Press 

Xerox® Colour 800i/1000i Presses

Nota: O Módulo Xerox® SquareFold Trimmer Module requer o Booklet Maker Finisher e pode ser utilizado com 
qualquer um dos servidores de impressão nas impressora Xerox® Colour C60/C70.

Impressora Xerox® Colour C60/C70 

Copiador/Impressora Xerox® Série D Impressora Xerox® Série D

Nota: O Módulo Xerox® SquareFold Trimmer necessita do Finalizador Booklet Maker e pode ser usado com 
qualquer um dos servidores de impressão no Xerox® Versant® 2100 Press ou Xerox® Versant® 80 Press.

Xerox® Versant® 80 Press
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