Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Descrição técnica

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Crie booklets com qualidade profissional à velocidade do motor
de impressão utilizando uma opção de impressão acessível
e compacta.
O Plockmatic Pro 35 ou Pro 50 Booklet Maker, é a
opção de produção inline para utilizadores profissionais
que necessitem de booklets da mais alta qualidade
à velocidade anunciada – incluindo a opção de
acrescentar capas e inserções a cores. O design
compacto do Pro 50/35, permite aos clientes escolherem
apenas os módulos de que necessitam com base nas
suas aplicações. Também pode ser utilizado como
equipamento independente em modo offline.

Características
• B
 ooklet Maker (BM50/35) – A configuração standard inclui
o Booklet Maker e a bandeja de saída para proporcionar a
compilação, agrafamento, dobragem e empilhamento dos
conjuntos na bandeja de saída.
• F
 ace Trimmer (TR50/35) – Elimina o efeito de sobreposição sobre
a face de um documento finalizado quando são dobradas várias
folhas e proporciona uma margem de documento limpa.
• R
 otate Crease and Bleed Trimmer (RCT) (opcional) – Acrescenta
a rotação, vincagem e aparamento das margens de booklets
dobrados para obter um aspeto profissional.
• C
 over Feeder (CF50/35) (opcional) – Pode ser adicionado a
qualquer configuração para adicionar capas pré-impressas e
lombadas quadradas impressas que proporcionam aos booklets o
aspeto de um livro com uma encadernação perfeita.
• S
 quare Folder (SQF50/35) (opcional) – Acrescenta dobragem em
quadrado aos booklets, para obter um aspeto profissional e uma
lombada que pode ser impressa.

Vantagens
• P rodução de booklets com um aspeto e um toque profissional a um
preço acessível
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker, fabricado pela
Plockmatic International AB

• A
 configuração inline economiza o tempo passado a executar as
tarefas de finalização em separado
• Redução dos resíduos e dos custos originados por falhas humanas
• C
 riação de novas oportunidades e soluções económicas para
os clientes
• F lexibilidade de utilização inline ou independente (quando em
modo offline)
• S em perda de produtividade na aplicação de booklet; o módulo de
rotação permite que o motor trabalhe à velocidade anunciada
• D
 esign robusto para aplicações de ótima qualidade, quando produz
booklets a partir de suporte de impressão com revestimento, ou
suporte de impressão de maior gramagem
• Pode fazer upgrade do Plockmatic Pro 35 para o Plockmatic Pro 50

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Equipamentos suportados

Requisitos de alimentação

Capacidade do módulo de corte

(Necessário Finalizador Standard Plus)
• Xerox® Versant® 80 Press
• Xerox® Versant® 2100 Press
• I mpressoras Xerox® Color 800i/1000i
• Copiador/Impressora Xerox® D110/D125/
D136
• Impressora Xerox® D110/D125
• Xerox Nuvera® 120/144/157 EA
Production System (requer uma
D53500, BFMDC ou XPS)

• 100 – 240 VAC +10%
• 60/50 Hz

• Mín.: 1 folha, 64 g/m²
• Máx.: 50 folhas, 80 g/m²

Gramagens de papel

Aparar até à Margem

• Com revestimento – Mín: 105 g/m²;
Máx.: 300 g/m²
• Sem revestimento – Mín: 64 g/m²;
Máx.: 300 g/m²

• Mín.: 5 mm
• Máx.: 30 mm

Componentes e Dimensões
(L x P x A)
• BM50/35 – Booklet Maker
(agrafamento e dobragem):
1 455 x 645 x 1 085 mm;
Peso: 135 kg
• RCT – Rotate Crease and Bleed
Trimmer (opcional):
720 x 755 x 1 080 mm;
Peso: 200 kg
• CF50/35 – Cover Feeder (opcional):
Montado na tampa superior do BM30 –
não afeta as dimensões globais;
Peso: 7 kg
• TR50/35 – Face Trimmer:
352 x 606 x 1 025 mm;
Peso: 67 kg
• SQF50/35 – Square Folder (opcional;
requer TR50/35):
352 x 606 x 1 025 mm;
Peso: 60 kg

Formato de papel
• Mín.: 206 x 275 mm
• Máx. (com RCT): 330 x 457,2 mm
• Máx. (sem RCT): 320 x 457,2 mm

Capacidade de dobragem

Capacidade do Insersor
de Capas
• 200 folhas, 80 g/m² ou equivalente
• 64 – 200 g/m² com deteção de
alimentação dupla (On)
• 200 – 250 g/m² com deteção de
alimentação dupla (Off)

• 1 – 35 ou 50 folhas de 80 g/m²
(5 folhas sem agrafes)

Capacidade do Módulo
de Lombada Quadrada

Capacidade de agrafamento

• Mín.: 6 folhas, 64 g/m²
• Máx.: 50 folhas, 80 g/m²

• 35 folhas (140 páginas) ou 50 folhas
(200 páginas) agrafamento na lombada,
2 cabeças de agrafamento com
5 000 agrafes cada, distanciadas
118 mm (fixo)

Capacidade da bandeja
de saída
• 80 g/m² ou equivalente:
200 conjuntos de 2 folhas, 70 conjuntos
de 8 folhas, 35 conjuntos de 15 folhas,
25 conjuntos de 20 folhas, 15 conjuntos
de 30 folhas

Distância do aparamento
• Mín.: 1 mm
• Máx.: 25 mm

Xerox® Versant® 2100 Press apresentada com o Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker
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Formato de Booklets
• Mín.: 206 x 137,5 mm
• Máx.: 320 x 228,6 mm

