
Kenmerken
•  Booklet Maker (BM50/35) – De standaard configuratie bestaat 

onder andere uit de katernmodule en uitleg voor het maken van 
sets, nieten, vouwen en stapelen in de uitlegmodule.

•  Face Trimmer (TR50/35) – Hiermee wordt het dakpaneffect aan 
de voorkant van het afgewerkte document teniet gedaan (dit 
ontstaat wanneer meerdere vellen worden gevouwen). Zo krijgt u 
een professioneel schoongesneden lange zijde aan uw ingebonden 
documenten.  

•  Rotate Crease and Bleed Trimmer (RCT) (optioneel) – Hiermee 
krijgen gevouwen katernen een professioneel uiterlijk doordat 
rotatie, rillen en schoonsnijden (voor aflopend drukwerk) worden 
toegepast.  

•  Cover Feeder (CF50/35) (optioneel) – Kan worden toegevoegd 
aan iedere configuratie om voorbedrukte omslagen en bedrukte 
vierkante ruggen te maken waarmee katernen eruit zien als 
garenloos gebonden boeken. 

•   Square Folder (SQF50/35) (optioneel) – Hiermee krijgt u katernen 
met een rechte, bedrukbare rug die er professioneel uitzien. 

 Voordelen
•  Hiermee maakt u katernen die een professionele indruk maken 

voor een betaalbare prijs.

•  Dankzij de inline configuratie bespaart u tijd, want u hoeft de 
verschillende afwerkingshandelingen niet meer apart te verrichten.

•  Minder verspilling en lagere kosten als gevolg van menselijke 
fouten.

•  Schept nieuwe kansen en biedt rendabele oplossingen.

• Flexibiliteit van inline of offline gebruik.

•  Geen verlies van productiviteit in de katerntoepassing; met de 
rotatormodule draait het apparaat op nominale snelheid

•  Het robuuste ontwerp zorgt voor optimale kwaliteit van elke 
drukwerktoepassing, ook bij de productie van katernen op gecoate 
media of zwaarder materiaal.

•  The Plockmatic Pro 35 kan worden geüpgraded tot de Plockmatic 
Pro 50, om de omvang van de af te werken boekjes en katernen uit 
te breiden van 35 naar 50 vel.

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Maak professionele katernen met dezelfde snelheid als de eraan 
gekoppelde compacte en betaalbare productieprinter.

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Overzicht technologie

De Plockmatic Pro 35 of Pro 50 Booklet Maker is de 
inline afwerkingsoptie die professionele gebruikers 
kiezen wanneer ze op de maximale snelheid van de 
gekoppelde productieprinter katernen van topkwaliteit 
nodig hebben – inclusief de optie om kleurenomslagen 
en kleurenpagina’s toe te voegen. Vanwege het 
compacte ontwerp van de Pro 50/35’s kunnen klanten 
zich beperken tot alleen die modules die ze voor hun 
toepassingen nodig hebben. Het apparaat kan ook 
offline worden gebruikt.

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker, vervaardigd door 
Plockmatic International AB
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Ondersteunde apparaten
(Standaard afwerkeenheid Plus is vereist)
• Xerox® Versant® 80 pers
• Xerox® Versant® 2100 pers
• Xerox® 800i/1000i kleurenpersen
• Xerox® D110/D125/D136 copier/printer
• Xerox® D110/D125/ Printer
•  Xerox Nuvera® 120/144/157 EA Production 

System (een D53500, BFMDC of XPS 
vereist)

Onderdelen en afmetingen  
(b x d x h)
•  BM50/35 – Booklet Maker (nieten en 

vouwenfunctie): 1.455 x 645 x 1.085 mm; 
gewicht: 135 kg

•  RCT – Rotate Crease and Bleed Trimmer 
(optioneel): 720 x 755 x 1.080 mm;  
gewicht: 200 kg

•  CF50/35 – Cover Feeder (optioneel): 
aangebracht in de kap van de BM30 – heeft 
geen invloed op uiteindelijke afmetingen; 
gewicht: 7 kg

•  TR50/35 – Face Trimmer:  
352 x 606 x 1.025 mm; gewicht: 67 kg

•  SQF50/35 – Square Folder (optioneel; 
vereist TR50/35): 352 x 606 x 1.025 mm; 

gewicht: 60 kg

Stroomvereisten
• 100 – 240 VAC +10%
• 60/50 Hz

Papiergewicht
• Gecoat – min: 105 g/m²; max: 300 g/m²
• Ongecoat – min: 64 g/m²; max: 300 g/m²

Papierformaat
• Min: 206 x 275 mm
• Max (met RCT): 330 x 457,2 mm
• Max (zonder RCT): 320 x 457,2 mm

Vouwcapaciteit
•  1-35 of 50 vellen van 80 g/m²  

(5 vellen zonder nieten)

Nietcapaciteit
•  35-vel (140-pagina's) of 50-vel 

(200-pagina's) rugnieten, 2 nietkoppen met 
elk 5.000 nietjes 118 mm van elkaar (vast)

Capaciteit opvangbak
•  80 g/m² of gelijkwaardig:  

200 sets van 2 vellen, 70 sets van 8 vellen, 
35 sets van 15 vellen, 25 sets van 20 vellen, 
15 sets van 30 vellen 

Afstand voor schoonsnijden
• Min: 1 mm 

• Max: 25 mm

Snijcapaciteit
• Min: 1 vel, 64 g/m² 
• Max: 50 vel, 80 g/m²

Schoon te snijden papierrand
• Min: 5 mm 
• Max: 30 mm

Capaciteit 
omslaginvoegeenheid
• 200 vel, 80 g/m² of gelijkwaardig 
•  64-200 g/m² met dubbele-invoerdetectie 

aan (On)
•  200-250 g/m² met dubbele-invoerdetectie 

uit (Off)

Capaciteit Square Folder
• Min: 6 vel, 64 g/m² 
• Max: 50 vel, 80 g/m²

Katernformaat
• Min: 206 x 137,5 mm
• Max: 320 x 228,6 mm  

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker 

Xerox® Versant® 2100 pers getoond met Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker
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