AccurioPress
6136/6136P/6120
Czarno-biały system produkcyjny SRA3+
Do 7 940 arkuszy A4 na godzinę
Aby drukarnie i firmy mogły rozwijać swoją działalność, realizując szerszy zakres zadań o dużej objętości na szybko
rozwijającym się rynku druku cyfrowego, muszą skupić się na wydajniejszej produkcji szerszego zakresu produktów.
Potrzebne są im więc najwydajniejsze urządzenia na rynku: Seria AccurioPress 6136 obejmuje trzy modele, z których
najszybszy produkuje do 7 940 stron A4 na godzinę. Najnowsze technologie gwarantują wysoką niezawodność
i doskonałą jakość druku czarno-białego. Urządzenia mają szeroką gamę opcji do wykończenia.

SYSTEM DO CZARNO-BIAŁEGO
DRUKU PRODUKCYJNEGO

KARTA KATALOGOWA AccurioPress 6136/6136P/6120

KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ
AccurioPress 6136/6136P/6120
NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ

STAŁA WYDAJNOŚĆ
AccurioPress 6136/6136P
– Do 136 arkuszy A4 na minutę
– Do 74 arkuszy SRA3 na minutę
– Do 7 940 arkuszy A4 na godzinę
– Do 4 274 arkuszy SRA3 na godzinę

– Trwałe urządzenia i części
oraz wydajne materiały eksploatacyjne
– Optymalna rejestracja wyników
za pomocą ICCU
– System przenoszenia taśmowego
– Umożliwia drukowanie
w maksymalnej wydajności
– Korzystne drukowanie
niskich nakładów

AccurioPress 6120
– Do 120 arkuszy A4 na minutę
– Do 66 arkuszy SRA3 na minutę
– Do 7 034 arkuszy A4 na godzinę
– Do 3 846 arkuszy SRA3 na godzinę

GOTOWE PRODUKTY DRUKARSKIE
– Wykonywanie 50-arkuszowych
broszur z docinaniem krawędzi
i opcjonalnym zaginaniem,
przycinaniem i tworzeniem grzbietów
– Automatyczne oprawianie
w spirale do 102 arkuszy
– Oprawianie dla książek
do 30 mm
- Zszywanie do 100 arkuszy
z przycinaniem
– Wysoki poziom automatyzacji
i wydajności
– Większy zysk dla drukarni

OPCJE WYKAŃCZANIA
– Moduł do wielopunktowego
dziurkowania GBC (2 lub 4 dziurki)
– 6 rodzajów składania
– Interfejs dla urządzeń
wykańczania od innych firm
– Układanie dużych stosów
– Zautomatyzowana obsługa
– Optymalizacja budżetu

MODUŁY WYKAŃCZAJĄCE
INNYCH FIRM
– Watkiss PowerSquareTM 224
do broszur
– Plockmatic SD-500/SD-350
do broszur
– GBC Punch G2 - wydajny dziurkacz
– Większa elastyczność
– Dla bardziej złożonych produktów
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ZAAWANSOWANE
ZARZĄDZANIE DRUKIEM
– Kontroler Konica Minolta
– Intuicyjna obsługa
– Oszczędza czas i pieniądze

PROSTOTA OBSŁUGI
– Proste ustawienia katalogu papieru
– Proste instrukcje na ekranie
– Funkcja Operator Replaceable
Unit Management (ORUM)
– Prosta obsługa
– Pozwala pracownikom zająć się
ważniejszymi zadaniami

ZAAWANSOWANA
OBSŁUGA NOŚNIKÓW
– Technologia pneumatycznego
podawania papieru
– Pojemność wejściowa do 18 000
arkuszy lub 14 000 arkuszy i 5 000
wstawianych arkuszy
– Do 11 tac wejściowych
– Poprawia ogólną wydajność
– Znacznie zmniejsza koszty

PRZETWARZANIE NOŚNIKÓW

IDEALNA JAKOŚĆ OBRAZU
–
–
–
–
–
–

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
Narzędzie Tone Curve
Technologia tonera Simitri® HD E
Technologia kontroli gęstości obrazu
Do nowych zastosowań dla druku
Do rozwoju działalności

– Papier o gramaturze do 350 g/m²
w trybie drukowania simplex
i 300 w duplex
– System wykrywający
przekrzywione arkusze
– Podawanie powlekanych
nośników i kopert
– Mechaniczne prostowanie
w standardzie
– Opcjonalna jednostka chłodząca,
eliminująca zwijanie
– Dla elastycznych produktów
drukarskich
– Pozwala wyróżnić się
na tle konkurencji

DBANIE O ŚRODOWISKO
– Polityka ekologicznych zamówień
– Certyfikat ISO 14001
– Zmniejszenie negatywnego
wpływu na środowisko
– Drukowanie bez emisji
dwutlenku węgla
Dostępny „Program ograniczający
emisję dwutlenku węgla”

* Nie dla AccurioPess 6136P
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Zalecane konfiguracje

Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SYSTEMU

SPECYFIKACJA KOPIARKI*

Rozdzielczość
Gramatura papieru
Druk dwustronny
Rozmiary arkuszy

Gradacje
FCOT
Powiększenie
Liczba kopii

WYDAJNOŚĆ
AccurioPress 6136/P
A4 - maks. na min
A3 - maks. na min
SRA3 - maks. na min
A4 - maks. na godz.
A3 - maks. na godz.
SRA3 - maks. na godz.

136 str./min
78 str./min
74 str./min
7 940 str./h
4 526 str./h
4 274 str./h

AccurioPress 6120
A4 - maks. na min
A3 - maks. na min
SRA3 - maks. na min
A4 - maks. na godz.
A3 - maks. na godz.
SRA3 - maks. na godz.

120 str./min
70 str./min
66 str./min
7 034 str./h
4 072 str./h
3 846 str./h

KONTROLER
Wewnętrzny kontroler Konica Minolta

SPECYFIKACJA SKANERA*
Prędkość skanowania A4
Rozdzielczość skanowania
Tryby skanowania
Formaty skanowania

Do 240 str./min
600 x 600 dpi
TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP;
Scan-to-SMB; Scan-to-email
PDF; TIFF; zabezpieczony PDF; XPS

256 gradacji
Mniej niż 2,6 sekundy (A4 LEF)
od 25 do 400%, co 0,1%
1–9999

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zintegrowany system kalibracji
IQ-501
Pneumatyczny moduł podający papier PF-709
Moduł podający zadrukowane arkusze PP-701
PP-701
Moduł podający papier pneumatycznie PF-710
Moduł nagrzewający dla PF-710
HT-506
Moduł wprowadzający
PI-PFU
Moduł przekazywania
RU-518
Moduł nawilżający
HM-103
Dziurkacz wielopunktowy (GBC)
GP-501
Moduł przekazywania
RU-510
Automatyczny dziurkacz segregatorowy GP-502
Moduł składający i dziurkujący
FD-503
Moduł układający
LS-506
Moduł broszurowania
SD-506
Moduł broszurowania
SD-513
Moduł bigujący dla SD-513
CR-101
Moduł tnący dla SD-513
TU-503
Moduł bindujący dla SD-513
FD-504
Moduł oprawiający
PB-503
Zszywacz
FS-532
Moduł do zszywania
SD-510
grzbietowego dla FS-532
Moduł dziurkacza dla FS-532
PK-522
Inserter dla FS-532
PI-502
Zewnętrzna taca odbiorcza
OT-510
Moduł do drukowania kopert
EF-105
Zestaw do montażu
MK-737
urządzeń innych firm
Wymienialny zestaw HDD
RH-101 & HD-511
Watkiss PowerSquare™ 224KR
Plockmatic
SD-500/SD-350
GBC Punch G2

* Nie dla AccurioPess 6136P

1200 x 1200 dpi
40–350 g/m²
Typ non-stack; 40–300 g/m²
Min.: 95 x 139 mm
Maks.: 324 x 483 mm (z PF-710)
Maksymalny obszar zadruku
314 x 483 mm (z PF-710)
Pojemność wejściowa papieru
Standardowo: 3 000 arkuszy
Maks.: 18.000 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru
Maks.: 15 000 arkuszy
(plus podajniki dodatkowe)
Wymiary jednostki głównej (S x G x W) 990 x 910 x 1454 mm
Waga jednostki głównej
396 kg
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–– Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
–– Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
–– Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4).
–– Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku,
takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągłej czy przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
–– Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
–– Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania niniejszego arkusza danych i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
–– Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje i ceny są całkowicie wolne od błędów.
–– Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

