
Met dit eerste volledig geautomatiseerde 
inline inbindsysteem dat gebruik maakt van 
traditionele twin-loop spiraalbinding, behoort 
handmatig inbinden tot het verleden. De GBC 
eWire kan inline worden gebruikt in combinatie 
met daartoe geschikte Xerox® printers en de GBC 
AdvancedPunch™ Pro; uw boeken worden nu van 
A tot Z geproduceerd, van printen tot perforeren 
tot een compleet boek met spiraalbinding.

De GBC eWire is het eerste volledig inline mechanische inbindsysteem 
voor de productie van boekjes met twin-loop spiraalbinding. Deze 
unieke oplossing waarin de GBC AdvancedPunch Pro en de GBC eWire 
gecombineerd worden, maakt afzonderlijk perforeren, vergaren en 
inbinden overbodig; u kunt nu met één druk op de knop het gehele 
productieproces starten. Uw reproshop kan nu professioneel ingebonden 
documenten even snel en makkelijk produceren als deze worden 
geprint. Of u nu hoogwaardige zakelijke offertes, bedrijfshandleidingen 
of infoboekjes voor de gezondheidszorg, makelaardij of juridische 
sector produceert, een metalen binding zorgt voor sterke, duurzame 
documenten in combinatie met een attractief en professioneel uiterlijk. 

Functies
• Combineert printen, perforeren, vergaren en twin-loop binden tot 

één productieproces 

• Sluit naadloos aan op een reeks Xerox® productie- en kleine 
productiemachines en de GBC AdvancedPunch Pro 

• Voor de productie van spiraalgebonden toepassingen zoals kalenders 
en boeken in standaard maten zoals letter en A4 

• Levert attractieve vlakliggende output voor gebruiksgemak 

• Werkt op nominale printsnelheid bij de meeste papierformaten 

• Bindt een scala aan papierformaten en -gewichten in tot 300 g/m²

Voordelen
• Vergroot het aanbod van uw reproshop door naadloze productie van 

spiraalgebonden documenten mogelijk te maken met één druk op 
de knop 

• Creëert boekjes, rapporten, lijsten, lesboeken en handleidingen, 
maar ook speciale boeken zoals kookboeken en kinderboeken 

• Bespaart flink wat tijd t.o.v. offline productie en verlaagt de 
arbeidskosten dankzij een efficiënte, inline workflow

• Verkleint het aantal handelingen en bespaart op draad die in de 
knoop raakt en afval dat gepaard gaat met voorgesneden draad 
en kartonnetjes

• Twin-loop toevoerspoel laat zich makkelijk plaatsen en verwijderen

GBC® eWire™

Volledig inline printen, 
perforeren en inbinden

GBC® eWire™ 
Technische gegevens in het kort
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GBC® eWire™

Volledig inline printen, perforeren en inbinden

Stroomvereisten
• 115 VAC, 60 Hz
• 230 VAC, 50 Hz

Afmetingen
• Breedte: 890 mm
• Hoogte: 1.040 mm
• Diepte: 740 mm

Gewicht apparaat
• 226 kg

Papiersoorten
• Ondersteunt gecoat en ongecoat papier

Papiergewichten
• 75-300 g/m²

Papierformaat (min/max)
• A4
• Handmatige invoer maximaal 330 x 488 mm 

Formaat ingebonden boek 
• 7-80 vel (75 g/m²) 

Voor de toevoer van voorgeperforeerde vellen naar de eWire is een 
GBC AdvancedPunch™ Pro met  een eWire stansset vereist in de totale 
opstelling.

Neem contact op met uw Xerox vertegenwoordiger voor aanvullende 
informatie m.b.t. configuratie en verbruiksartikelen.

Configuraties voor geperforeerde vellen
Papierformaat Geperforeerde 

rand 
Aantal gaten

A4 (297 mm x 210 mm) Lang 34 

Verbruiksartikelen
Soort Continue draadspoel 

Spoelformaat 390 mm x 166 mm  
(diameter x breedte)

Kleuren Zwart, zilver, wit

Twin-Loop 
spiraal  
(aantal per 
spoel)

Zes spiraalformaten, steek 3:1 (3 loops per inch) 

A4-formaat boeken: 34 loops

(loops en aantal per boek +/- 3%)

Elementformaat Boeken per spoel (letter)
Max. dikte 
document (mm)

A 522 boeken (7-30 vel) 3

B 325 boeken (31-50 vel) 5

C 256 boeken (51-60 vel) 6

D 184 boeken (61-70 vel) 7

E 136 boeken (71-80 vel) 8

Opmerking: Velcapaciteit gebaseerd op 75 g/m² papier; trek 8-10 vel af voor de omslagen.
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