
GBC® eBinder 200™
Produceer een keur aan gedrukte en ingebonden 
materialen met één druk op een knop – alles met 
een enkele geautomatiseerde oplossing

Kenmerken
•  Automatisch katernen perforeren, van een kam voorzien en 

binden – met de snelheid van het afdrukmechanisme.

•  Vereist slechts één bindelement voor alle boekformaten –  
er zijn dus niet allerlei bind elementen van verschillende 
grootten nodig.

•  Hiermee kunt u een grote verscheidenheid aan papiervarianten 
perforeren en inbinden, waaronder omslagen en tabbladen van 
maximaal 216 g/m².

•  Boeken van 5 tot 100 vel (10 tot 200 2-zijdige pagina's) plus 
twee omslagen kunnen worden ingebonden.

•  Gemakkelijk te legen opvangbak voor het perforatie-afval.

•  Glad, modern ovaalvormig bindelement past zich beter aan  
de rug van het boek aan.

•  Moeiteloze plaatsing van de cassettes – zeer 
gebruikersvriendelijk!

Voordelen
• Prima voor documenten die de nietlimiet overschrijden.

•  Verleent een fraaie professionele afwerking aan ingebonden 
boeken en handleidingen van 5-100 vel plus omslagen.

•  Voordelige oplossing voor documenten die niet lang zullen 
meegaan of specifiek voor intern gebruik bedoeld zijn, zoals 
week- en maand rapporten, syllabi, referentiegegevens  
en lijsten.

•  Voorziet in bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen, 
zodat documenten intact blijven.

•  Met opdrachtherstel op setniveau blijft de integriteit van 
opdrachten behouden in het geval van een papierstoring.

•  Werkt in de modus Inbinden of Overbruggingstransport,  
waarbij de vellen naar andere afwerkmodules worden geleid.

GBC® eBinder 200™
Overzicht technologie

De GBC eBinder 200 is een automatisch, 
mechanisch inbindsysteem waarmee 
documenten van allerlei formaten kunnen 
worden afgewerkt en dat zich vanzelf aanpast 
aan iedere boekdikte. 

De GBC eBinder 200 kan worden aangesloten 
op printers van Xerox® en 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. 



www.xerox.com

Ondersteunde apparaten
(Standaard afwerkeenheid Plus is vereist)
•  Xerox® Color 800/1000 Press
• Xerox® D110/D125 Copier/Printer
• Xerox® D110/D125 Printer
•  Xerox® DocuColor® 

5000/7000/8000/7002/8002/8080  
Digital Color Press

•  Xerox® Nuvera® 100/120/144 EA  
Production System

•  Xerox® Nuvera® 200/288 EA  
Perfecting Production System

Afmetingen (B x D x H)
•  597 x 864 x 964 mm
• Gewicht: 183 kg

Stroomvereisten
• 230 V wisselstroom, 50 Hz, 1,1 A

Papiergewicht
•  Min: 68 g/m² 

Max: 120 g/m² 
•   Omslagen: Min: 163 g/m² 

Max: 216 g/m²
•  Indextabbladen (alleen in schouderstijl):  

Max: 163 g/m²;  
Gecoat afdrukmateriaal voor index 
ondersteund

Papierformaat
•  A4 (210 x 297 mm)  

Tabbladen op A4-formaat

Katernformaat
•  Minimum: 5 vel (80 tot 120 g/m²) plus 

2 omslagen (167 tot 216 g/m²)
•  Maximum: 100 vel (80 g/m²) plus 

2 omslagen (167 tot 216 g/m²)

Capaciteit uitleg
• Negen sets van elk 100 vel (80 g/m²)

Omslagen per boek
• 2 vel
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Xerox® D110/D125 Copier/Printer afgebeeld met GBC® eBinder 200™


