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Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH
Equipamento de Produção em Cores
Velocidade, qualidade e valor excepcionais
para fluxos de trabalho de alto volume

produtiva



Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH 

Conveniência e consistência para resultados profissionais.
Conveniência e consistência para resultados profissionais. 
Finalmente, um equipamento colorido classe produção, que permite 
fazer mais - por menos. Apresentamos a Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH, 
o revolucionário equipamento de produção em cores, que proporciona 
uma superior qualidade de imagem de 4800 dpi, manuseio de mídia 
aperfeiçoado e um valor incrível para os mais desafiadores e exclusivos 
trabalhos de impressão. Esta poderosa e versátil impressora de produção 
é ideal para centros de impressão in-house e comerciais, que precisam 
de um equipamento que possa fazer tudo. Ela proporciona produção em 
cores de excelente qualidade, incrível rendimento, tempo em operação 
expressivamente alto e convenientes opcionais de acabamento integrado, 

A acessível impressora Pro C751 da Ricoh oferece produção de alto volume, 
de até 75 páginas por minuto. Os modelos multifuncionais Pro C651EX e C751EX 
acrescentam avançados serviços de cópia, digitalização e grande variedade de 
opcionais de distribuição, para atender com eficiência sem precedentes a todos
os requisitos do cliente.

para ajudar você a melhorar o fluxo de trabalho dos documentos e 
crescer sua empresa.




PoderConveniênciaDisponibilidadeEficiência

Imagens em alta resolução com a tecnologia
de ponta VCSEL, proporciona excepcional 
resolução de 1200 x 4800 dpi.

Indicadores de LED da bandeja ativa, facilmente 
visíveis, permitem aos usuários identificar rapida-
mente e reabastecer as bandejas de papel vazias,

O registro mecânico ajusta automaticamente
o papel, para garantir exatidão de registro na 
frente e no verso de cada folha.

Descubra a Produtividade Lucrativa 
Combinando potência, flexibilidade e confiabilidade, a Pro 
C651EX/C751EX/C751 da RICOH produz grande variedade 
de material em cores, com maiores regimes de pico, para 
direcionar mais oportunidades de receita in-house. 
• Adicione valor às suas tiragens com resolução incrível, a altas velocidades, para a melhor 

combinação de qualidade e produtividade no mercado. O equipamento proporciona ótima 
qualidade de produção, com resolução incomparável de 1200 x 4800 dpi. 

• Escolha entre três equipamentos resistentes para uma rápida produção em cores de alto 
volume. A MFP Pro C651EX é uma máquina de impressão de 65 páginas por minuto e o 
MFP Pro C751EX e a Impressora Pro C751, entregam 75 páginas por minuto. 

• Identifique rapidamente a bandeja de papel ativa e minimize os atolamentos com o LED
indicador da bandeja. Todas as bandejas de papel possuem um LED indicador, de forma 
que os operadores possam reabastecer de papel com eficiência as bandejas inativas durante 
a impressão, preparando o próximo trabalho. 

• Acelere o processamento de trabalhos grandes e garanta produção máxima. Com arquitetu-
ra de processador duplo e uma potência robusta, os operadores podem RIP um arquivo en-
quanto processam outro simultaneamente, para aumentar a produtividade. 

• Maximize o tempo em operação sem comprometer a qualidade, com um inovador sistema 
de revelador resfriado a liquido, que mantém a temperatura de operação até mesmo nas 
mais longas tiragens. 

 

Qualidade de Imagem Superior 
Projetada para proporcionar definição e clareza de imagem 
sem precedentes, a Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH ga-
rante uma produção em cores excepcionalmente precisa, 
sem comprometer a produtividade ou seu orçamento. 
• Alcance a mais alta resolução disponível – 1200 x 4800 dpi – com a tecnologia revolucioná-

ria do Laser Emissor para a Superfície de Cavidade Vertical (VCSEL). O laser VCSEL de 40 fei-
xes proporciona um registro mais preciso e um chapado mais preciso, para um texto mais 
nítido e ilustrações mais suaves. 

• Produza qualidade de imagem consistente e mais confiável, da primeira até a última impres-
são, com calibragem paralela contínua. Os sensores na correia de transferência monitoram 
os valores CMYK e recalibram a densidade das cores dinamicamente, para uma produção 
em cores confiável e mais precisa. 

• Empregue o controle preciso do registro de frente e verso, para manter a precisão em do-
cumentos com dois lados. A tecnologia VCSEL identifica a expansão e contração do papel e 
alinha a imagem para ajustes limitados. 

• Consiga imagens brilhantes em uma ampla variedade de substratos, com as tecnologias de 
toners PxP e fusão sem óleo.  Partículas de toner menores e mais uniformes com um ponto 
de fusão baixo melhoram a aderência em materiais espessos, com textura e revestidos, para 
possibilidades ilimitadas. 

 

Recursos de Mídia Avançados 
Produza maior variedade de trabalhos --- incluindo mala 
direta, cartões postais, menus, livretos e manuais --- com 
um vasto conjunto de opcionais de manuseio de mídia. 
• Experimente uma produtividade virtualmente interminável, com a capacidade de papel de 

7.000 folhas – substituíveis dinamicamente de seis pontos de entrada de mídia. 
• Acomode material grosso de tamanho grande, de até 300 g/m², tornando o equipamento 

ideal para malas diretas, impressão transpromocional e de dados variáveis. 
• Aumente a produtividade com o recurso inovador de Biblioteca de Papel. Selecione até 

1.000 perfis de papel personalizados ou predefinidos e escolha entre cerca de 60 configura-
ções do equipamento para ajustes rápidos e automáticos a grande variedade de tipos de 
papel. Vincule ao Catalogo de Papel da Fiery, para garantir sincronização em tempo real. 

• Evite a deformação e ondulação do papel e garanta alimentação precisa do papel com a 
tecnologia de alimentação por sopro de ar, um rolo direcionador da correia e uma unidade 
de alisamento do papel opcional. 

 
enquanto um trabalho está em andamento.



Design Versátil, Produção Custo-Eficaz 

Um equipamento Tudo-em-Um, para
lhe dar tudo, a todo momento.

Recursos de Acabamento Integrado Profissional  
Escolha entre diversos opcionais de acabamento, para projetar uma 
solução de produção de documentos completa, de ponta a ponta, que 
corresponda a suas aplicações. O acabamento integrado reduz os custos 
de mão de obra, permitindo que sua equipe seja mais produtiva. Os 
opcionais de acabamento profissional das  Pro C651EX, C651EX e Pro 
C751 da RICOH incluem:  

• Unidade de Livreto SR5040 e Grampeador SR5030: 
Oferece o grampeamento em diversas posições de até 100 folhas, 
empilhando até 3.000 folhas, com dobra e grampeamento na dobra 
de 20 folhas—mais uma Unidade de Guilhotina opcional, para um 
livreto com acabamento perfeito, e uma Unidade de Furador opcional 
para 2 ou 3 furos. 

• Unidade de Livreto Integrada Completamente Automática:  
A parceria da Ricoh com a Plockmatic International proporciona aca-
bamento integrado, dobras e corte  perfeitos de livretos com até 30 
folhas. 

Fluxo de Trabalho 
A Controladora de Impressão E-41A da Fiery proporciona 
controle total, para agilizar o fluxo de trabalho, aprimorar o 
desempenho das cores e aumentar a produtividade. 
 
 
Unidades de Substituição por Cliente Treinado 
As Unidades de Substituição por Cliente Treinado (TCRU) 
permitem que os operadores treinados substituam os compo-
nentes principais de hardware rapidamente, sem ter que 
chama um técnico. O resultado final é um maior tempo em 
operação, o que permite gerar mais receita. 
 
 
Scanner Colorido de Alta Resolução com Alimentador
Recirculador Automático de Originais (ARDF) 
Capture rapidamente originais em papel para cópia, edição, 
armazenagem ou distribuição eletrônica de documentos. O 
ARDF digitaliza pilhas de originais com a rapidez de 75 originais 
por minuto, em cores, escala de cinzas, ou em preto e branco, 
para colocar os usuários no controle total do  
tamanho do arquivo e da qualidade da  
imagem para cada aplicação. (Disponível  
somente nas Pro C651EX e Pro C751EX).  
 

 
Unidade Multidobra de 6 
Padrões FD5010 
Faça 6 dobras de papel diferentes, 
mesmo em material revestido, para 
criar uma variedade de documentos 
acabados para mala direta e outras 
aplicações. 

 Kit da Bandeja 2xCarta 
Amplie a capacidade de folhas 
de tamanho grande (até A3 
duplo-Carta) com o Kit de Ban-
deja 2xCarta para 1.000 
folhas opcional.   

 



Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH 

Alimente convenientemente materiais para 
encartes, páginas coloridas, mídia especial, 
ou trabalhos de tiragem curta sem trocar 
uma fonte de papel integrada. A Bandeja 

Substitua facilmente as garrafas de toner de 
alto rendimento em somente uma etapa. Com 
um design de depósito auxiliar, os operadores 
podem substituir os suprimentos enquanto o 
equipamento está funcionando, para uma 

Maximize a produtividade com velocidades de 65/75 ppm.
Construída solidamente para um valor duradouro, esta máqui-
na de produção com a tecnologia VCSEL proporciona uma 
qualidade de imagem de 1200 x 4800 dpi e suporta mídia 
até 300 g/m². As fontes de papel padrão incluem duas ban-
dejas de papel conjugadas para 1.000 folhas cada e uma 
segunda bandeja de 500 folhas para acomodar tamanhos 
até A3 sangrado. As fontes de papel opcionais aumentam 

Evite atolamentos identificando 
rapidamente a bandeja que está 
alimentando o papel-eabasteça 
as bandejas inativas em prepara-

Duas gavetas de 1.000 folhas e uma gaveta de 2.000 folhas 
aceitam mídia até 330 x 488 mm para a produção de páginas 
sangradas com espaço para marcas de corte e barras de registro 
de cores. A tecnologia Assistida por Sopro de Ar embutida proporciona 
alimentação confiável de materiais muito finos, bem como revestidos, 

Fácil Programação de Trabalhos 
O painel de operação intuitivo possui 
tela de toque em LCD colorida de 
10,4” e teclas organizadas claramente, 
para operação simplificada. Gerencie 
facilmente as funções do equipamen-
to e filas de trabalho, acesse a Biblio-
teca de Papel, controle as configura-
ções de cópia/digitalização faça a 
visualização prévia das tarefas de 
armazenagem de documentos/ 
impressão sob demanda diretamente 
no equipamento. (As funções de 
cópia/digitalização/servidor de docu-
mentos estão disponíveis somente na 
Pro C651EX e na
 Pro C751EX). 

Luz Elevada para Chamada do Operador  
Verifique facilmente o estado do equipamento 
em um relance com uma útil luz de chamada 
do operador. 
 
 

Reabastecimento de Toner Simplificado

Bandeja de Alimentação Manual
Múltipla de 500 folhas

de Alimentação Manual Múltipla apoia-se 
sobre a Bandeja de Alta Capacidade.

 
 

produtividade sem interrupção.

Unidade Principal das Pro C651EX/C751EX da RICOH  Luz Indicadora da Bandeja          Bandeja de Alta Capacidade com Alimentação 
Ativa de papel por Sopro de Ar

a capacidade de papel para 7.000 folhas. 

ção para o próximo trabalho.
com até 300 g/m² de gramatura.



O Gerenciamento de Cores Inteligente proporciona 
cores precisas em todas as plataformas, aplicações 
e mídias.  Ela permite aos usuários personalizar a 
produção de cores para máximas qualidade de imagem 
e consistência, para atender a trabalhos específicos. 

O novo recurso multidobra oferece seis padrões e 
ajustes precisos para até três páginas de papel, 
tornando-as ideais para qualquer projeto de 
mala direta. 

Todos os suprimentos, como cartuchos de toner, 
garrafa de resíduo de toner e papel podem ser 
substituídos rapidamente, para maximizar o 

Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH 

Desempenho Classe Produção 
Obtenha o máximo tempo em operação, com um equipa-
mento robusto, projetado para lidar com os rigores da pro-
dução de alto volume. 
• Minimize os tempos espera por manutenção com as Unidades de Substituição por Cliente 

Treinado (TCRUs). Os operadores podem substituir rapidamente oito componentes principais 
de imagens, incluindo a unidade de fusão, o rolo de carga e rolos da alimentação de papel. 

• Substitua toner, garrafa de resíduos e suprimentos de papel sem interromper os trabalhos de 
impressão, para maior produtividade. Uma unidade de depósito auxiliar armazena toner adi-
cional para até 1.000 folhas, garantindo tiragens contínuas durante a manutenção de rotina. 

• Imprima até 180.000 páginas por mês com ótima eficiência. O Design de aço soldado, 
resistente minimiza as vibrações para aguentar o uso intenso e operação contínua.  

• Identifique os alertas do equipamento rapidamente a distâncias maiores com uma luz de 
chamada de operador montada em uma coluna, altamente visível, que se estende bem aci-
ma do equipamento. 

Ótimo Desempenho de Impressão  
Agilize seu fluxo de trabalho com a potente Controladora 
de Impressão E-41A da Fiery e melhore a qualidade e velo-
cidade de todos os trabalho de impressão. 
• Proporcione cores precisas em todas as plataformas, aplicações e mídia, com gerenciamento 

de cores preciso, que permite calibragem, correspondência e prova de qualidade profissional.  
• Selecione até 250 Cores Básicas, identifique perfis ICC incorporados, e escolha de uma 

ampla faixa de recursos de simulação de cores, para uma reprodução precisa de cores. 
• Estenda a capacidade VDP com o Fiery FreeForm da EFI e o suporte a PPML, e crie in-house e 

economicamente materiais de marketing personalizados e dirigidos. 
• Aproveite diversas ferramentas de gerenciamento de trabalhos – incluindo Command 

Workstation da EFI, HotFolders, rush Printing, Impressoras Virtuais e JDF para o suporte a e-
tiqueta de trabalho – para simplificar o fluxo de trabalho, agilizar os trabalhos e aumentar a 
consistência. 

• Gerencie documentos complexos e monte trabalhos com os utilitários da Fiery, como See-
Quence Impose e Compose, para produzir materiais de alta qualidade de uma única plata-
forma integrada e de uso fácil. 

Acabamento Profissional Integrado 
Tire proveito de diversos opcionais de acabamento avança-
do para um sistema completo de produção de documentos, 
de ponta a ponta, que minimiza a mão de obra e permite 
que você atenda com exatidão e mais eficiência os requisi-
tos dos trabalho. 
• Escolha entre seis diferentes padrões de dobra de papel com a nova e aperfeiçoada unidade 

de multidobra. Os usuários podem fazer ajustes precisos pelo painel de operação, para sim-
plificar a dobra, até mesmo dos mais complexos trabalhos de mala direta . 

• Produza livretos acabados, de qualidade profissional, com até 100 páginas grampeadas ou 
até 20 folhas dobradas e grampeadas na dobra. Uma unidade de guilhotina opcional e uma 
unidade de furação ampliam os recursos de produção. 

• Obtenha acabamento integrado, totalmente automático, dobra e apara de livretos de até 30 
folhas, através da paarceria da Ricoh com a Plockmatic International. 

• Amplie os opcionais de acabamento com o StreamPunch Pro Ex da GBC – um dispositivo 
com conjuntos de punções intercambiáveis para furar páginas individualmente, em seguida 
encaderne as páginas manualmente, fora do fluxo.  

• Desfrute da encadernação por anel completamente automática, para uma criação de livreto 
mais rápida e mais econômica. Os operadores podem escolher entre dois tamanhos de anel 
para livretos; de até 50 ou 100 folhas. 

• Rode longas tiragens de impressão sem atendimento, com a empilhadora de alta capacida-
de. A empilhadora pode armazenar 5.000 folhas e possui um um carrinho de rodízios para 
acabamento, embalagem e distribuição conveniente, fora do fluxo de produção.  

tempo em operação do equipamento.



A Solução 
Ecológica Total
A Ricoh dá continuidade a seu compromisso 
permanente de desenvolver soluções com os 
melhores recursos ecológicos de economia de 
energia e de suprimentos, sem comprometer 
a produtividade.

ControleModularIntuitivaDesempenho

Acesse, visualize e modifique os trabalhos de 
impressão e digitalização usados frequentemente, 
armazenados no Servidor de Documentos, antes 
de imprimir, para economizar tempo e minimizar 

Gerencie as  Pro C651EX/C751EX/C751 de 
qualquer estação de trabalho por um navegador 
padrão da Internet e verifique ou programe 
remotamente as funções principais do equipamento 
para uma administração rápida e conveniente.

os erros. 

Fluxo de Trabalho Integrado, Rápido 
e Eficiente 
Gerencie todas as suas necessidades                  
de produção por um único e versátil                
MFP. As Pro C651EX e C751EX combinam                 
a impressão em cores de alta velocidade           
com conveniente digitalização, cópia e            
armazenagem e distribuição de documentos.  
• Distribua documentos rápida e eficientemente através da empresa        

com grande variedade de destinos de Digitalizar-para,                
incluindo e-mail, URL, FTP etc. 

• Armazene os arquivos usados com mais frequência em um           
Servidor de Documentos, para visualizações prévias, modificações         
e reimpressões, sem ter de reprocessar. 

• Programe virtualmente qualquer trabalho com facilidade por um 
painel de operação intuitivo com tela de toque, e monitore o andamento 
deles na produção.  

Gerenciamento Poderoso e Intuitivo 
Uma ampla faixa de utilitários inteligentes ofe-
rece oportunidades econômicas para agilizar o 
fluxo de trabalho e melhorar as operações. 
• Use o Web Image Monitor para programar e administrar funções princi-

pais do equipamento através de um navegador padrão da Internet. Aces-
so remoto a detalhes do equipamento, estado dos suprimentos e configu-
rações permitem aos usuários gerenciar o equipamento a qualquer 
momento, em qualquer lugar.  

• Monitores o estado do equipamento remotamente em tempo real com o 
@Remote™.  A solução de diagnóstico coleta os dados de registro de ser-
viço e erros do equipamento remotamente e envia avisos de alerta sobre 
mídia, toner e serviços.   

Administração Segura e Garantida 
Os recursos de segurança avançados garantem a 
integridade do equipamento e ajudam a prote-
ger de diversas ameaças os documentos críticos. 
• Apague os dados confidenciais automática e permanentemente do disco 

rígido do equipamento com o Sistema de Segurança por Sobbregravação 
de Dados (DOSS). 

• Restrina o acesso a usuários autorizados. O equipamento suporta a auten-
ticação externa (Windows, LDAP) e interna (básica e código de usuário) 
para maximizar a eficiência e a responsabilidade.  

• Proteja documentos, dados do catálogo de endereços e acesso ao geren-
ciamento remoto. O equipamento suporta os protocolos de segurança IP 
para criptografar todos os pacotes de IP no fluxo de dados, para aplicações 
de alta segurança. 
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Pro C651EX/C751EX/C751 da RICOH 
Especificações

Especificações de Hardware 

Especificações da Copiadora (Só C651EX/C751EX)

Especificações da Impressora

Para máximos desemepnho e rendimento, recomendamos 
usar peças e suprimentos originais Ricoh.

R3280

www.ricoh.com.br

Processo de Cópia  Sistema de Transferência Eletrostática a Seco 
com Correia de Transferência Interna;
4 cilindros.  

Fusão  Método de Correia de Fusão sem Óleo  
C651EX: Cores/PB 65 ppm  Velocidade da 

Máquina  C751EX/C751: Cores/PB 75 ppm  
Tempo de  

Aquecimento  
Menos de 300 segundos  

Suprimento de papel 
Ilimitado   

Suportado 

Área Máxima de 
Impressão  

323 mm x 480 mm  

Gramaturas do Papel   
Bandejas 1 e 4   52,3 a 300 g/m² 
Bandejas 2, 3 e 5  52,3 a 256 g/m²  
Bandeja de Alimen-
   tação Manual  

52,3 a 220 g/m² 

Duplex  60 a 256,0 g/m²  
Volume Mensal 

Máximo   
180K 

Regime de Pico  350K  
Energia Elétrica 208 – 240V, 16A, 50/60Hz  
Consumo Máximo 

de Energia  
4.000 W  

Versão Impressora: 1.320 x 910 x 1.218 mm Dimensões (L x P x A)  
Versão Copiadora: 1.320 x 910 x 1.230 mm 
Versão Impressora: Inferior a 550 kg  Peso  
Versão Copiadora: Inferior a 580 kg  

ARDF  Padrão na EX  
Padrão: 1ª Bandeja: 1.000 folhas x 2  
(Conjugada); 2ª Bandeja: 500 folhas  
Opcional: 3ª Bandeja: 1.000 folhas  
LCT 330,2 x 487,6 mm, 4ª Band: 2.000 flhs. 
LCT 330,2 x 487,6 mm, 5ª Band: 1.000 flhs. 
LCT 330,2 x  482,6 mm   

Capacidade de Papel  

Bandeja de Alimentação Manual: 500 folhas 

Tipo de Original  Livro/Folha/Objeto  
Tamanho do Original  Máx.: A3(duplo-Carta)  
 Mín.: A5(meio-carta)  

A3 a A5, 30 x 458 mm  Tamanho da Cópia/
   Impressão          A3(2xCarta) a A5(½Carta), até 330 x 458 mm  
Tempo de Saída da 
   Primeira Cópia    

Cores/PB; menos de 11 segundos  

C651EX: 65 cpm  Velocidade de Cópias 
   Múltiplas  C751EX: 75 cpm  
Cópias Múltiplas  Até 9.999  

Cópia: 1200 dpi  
Impressão: 1200 dpi x 4800 dpi  
Digitalizar Cópia: 600 dpi  

Resolução  

Digitalizar Envio: 600 dpi  
Biblioteca de Papel.  Sim  
Código de Usuário  8 dígitos/500 códigos de usuário  

 
Controladora  Fiery E-41A  
Versão do Sistema  System 9 Release 2 da Fiery  
CPU  Intel Core 2 Duo E8400 com 3.0 GHz  
Memória  2 GB  
HD  160 GB  
Unidade de DVD-RW  Suportada  
Sistema Operacional  Windows XP Professional x64 Edition  
Protocolo de Rede  TCP/IP (IPv4, Ipv6) Apple Talk, SMB  
PDL  PostScript 3, PCL 5c, PCL 6  
VDP  PPML v.2.2  Fiery Free Form v.1 e .2.1  
Resolução de Impressão.1200 dpi x 4800 dpi  
Fonte  PS3: 136 + 2MM; PCL: 80  
Menu do Fiery pelo 
   Painel de Operação  

Suportado  

Interface da Rede  Ethernet 1000/100/10Base-T x2  
Nota: A porta USB está disponível aos usuários para a Impressão USB.  
Dimensões (L x P x A)  212 mm x 483 mm x 489 mm  
Peso  19,5 kg  
Especificações  Elétricas 208 a 240V, 16A, 50/60Hz  
Consumo Máximo de 
   Energia  

350 W  

Submissão de Impressão e Gestão 
EFI Driver, Command WorkStation, Command WorkStation 
para Mac, Fiery WebTools, HotFolder, Virtual Printers 
Gerenciamento e Prova de Cores 
Ferramentas Color Wise Pro da Fiery 
Montagem de Documentos e Imposição 
Mídia Mista, Catálogo de Papel, Deslocar Aba, Inserir Aba, 
Unidade de Livreto  
Impressão de Dados Variáveis 
Fiery FreeForm, Gerente de Recursos Fiery VDP da EFI 
Digitalização 
Fiery Scan, Fiery Remote Scan 

Gerenciamento e Prova de Cores 
Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package    
Premium Edition, Color Profiler Suite da EFI, SeeQuence Impose, 
SeeQuence Compose 

Bandeja de Alta Capacidade tamanho 330 x 488 mm    
Dimensões (L x P x A)  865 mm x 730 mm x 1.218 mm  
Peso  185 kg  
Ruído (Nível de 
   Potência)  

Inferior a 76dB  

Tamanho do Papel  A5 (ABC)/½Carta (ABC) a 330 x 488 
mm  
3ª Bandeja: 1.000 folhas  
4ª Bandeja: 2.000 folhas  

Capacidade de Papel  

5ª Bandeja: 1.000 folhas  
Alim. por Sopro de Ar  Sim (todas as bandejas) 
Unidade de Bandeja de Alimentação Manual Múltipla   
Capacidade de Papel  500 folhas 80 g/m²   
Tamanho do Papel  A5 – A3 – Meio-Carta – 330 x 488 mm  
Gramaturas do Papel  52,3 a 216 g/m² 
Unids. Acabamento (Unidade de Livreto SR5030/SR5040)
Dimensões (L x P x A)  990 mm x 730 mm x 1130 mm 
Peso  Inferior a 130 kg   
Alimentação Elétrica  100 a 240V  
Consumo de Energia  Inferior a 250W  
Manipulador de 
   Impressos na Saída  

Padrão  

Bandeja de Prova  Capacidade de Empilhamento: 250 flhs. 
Tamanho do papel: Máx. 330 x  488 mm 

Bandeja de Desloca-
mento  

Capacidade de Empilhamento:  
SR5030 – 3000 folhas  
SR5040 – 2500 folhas 

Especificações de Grampeamento  
Tamanho do Papel  B5 – A3 Carta – A3 (duplo-carta)  
Gramaturas do Papel   60 a 90 g/m²   
Posição do Grampo  Aima, abaixo, 2 grampos, acima Inclinado  
Capacidade de 
   Grampeamento  

A4, B5, Carta : 2 a 100 folhas  
A3, B4, Duplo-Carta, Ofício – 50 folhas  
Dobra em Z: 10 folhas  

Especificações de Grampeamento na Dobra  
Tamanho do Papel  Carta a 330 x 488 mm  
Gramaturas do Papel    60 a 90 g/m²  
Posição do Grampo  2 Posições no Centro.  
Capacidade de 
   Grampeamento  

67 a 80 g/m²  20 folhas  
80 a 90 g/m² 15 folhas 
Folhas de Capa: Uma folha de capa (até 
163 g/m²) pode ser incluída na capaci-
dade de grampeamento acima. 

Especificações do Furador (Opcional)  
Quantidade de Furos   2 ou 3 furos  
Guilhotina de Livretos (TR5040)  
Dimensões (L x P x A)  1.115 mm x 591 mm x 555 mm  
Peso  75 kg  
Corte  Corte da borda da Face um lado   
Capacidade de Corte  1 a 20 folhas (2 a 40 págs. após dobrar) 
Insersor de Capas  
Dimensões (L x P x A)  540 mm x 730 mm x 1.290 mm  
Peso  Inferior a 45 kg  
Tamanho do Papel  A3 (2xCarta) a A5(½Carta),  

Máx.: 330 x 488 mm   
Gramaturas do Papel      64 a 216 g/m²  
Capacidade de Capas    200 folhas por 2 Bandejas  
 
 

Unidade Multidobra (FD5010) 
Tipo de Dobra  Folha Única: Dobra em Z, Dobra ao 

meio/Impressão interna,  Dobra ao 
meio/Impressão externa, Dobra em 
carta para dentro/Impressão interna, 
Dobra em carta para dentro/Impressão 
externa, Dobra em carta para fora, 
Dupla Paralela/Impressão Interna, Dupla 
Paralela/Impressão externa, Dobra 
Envolvente/Impressão interna, Dobra 
Envolvente/Impressão externa.  
Diversas Folhas: Até 3 folhas, Dobra 
ao meio/Impressão interna, Dobra ao 
meio/Impressão externa, Dobra em 
carta para dentro/Impressão interna, 
Dobra em carta para dentro/Impressão 
externa, Dobra em carta para fora. 

Tamanho do Papel  Modo Folha Única: Até A3 sangrado   
Dobra ao meio: Até 330 x 488 mm   
Dobra em carta p/dentro-p/fora: Carta 
Dupla paralela: Até A3 sangrado   
Dobra envolvente: Carta   
Dobra em Z: Até A3 sangrado    
Modo Diversas Folhas:  
Dobra ao meio: Até 330 x 488 mm    
Dobra em carta p/dentro: Carta   
Dobra em carta p/fora: Carta  
Modo Folha Única: 110 g/m²  Gramaturas do 

Papel  Modo Diversas Folhas: 75 g/m²  
Energia Elétrica 120V, 60Hz  
Dimensões (LxPxA)  466 mm x 730 mm x 1.000 mm  
Peso  92 kg  
Kit de Bandeja A3/duplo-Carta  
Dimensões (LxPxA)  495 mm x 530 mm x 175 mm  
Peso  10 kg  
Tamanho do Papel  Até A3 (duplo-Carta)   
Capacidade de Papel 1.000 folhas  
Ring Binder (RB5010)  
Dimensões (LxPxA)  870 mm x 730 mm x 1.010 mm  
Peso  Inferior a 140 kg  
Energia Elétrica   120V, 60Hz 
Tamanho do Papel  Carta ABL  
Gramaturas do Papel  Encadernando e Furando até 216 g/m²  
Capacidade de Anéis  2 a 100 folhas  
Quantidade de Furos  Carta - 21 furos  
Suprimento de Anéis   Carta, 50 e100 folhas , Preto ou Branco 
Material com Abas  Suportado  
Capacidade de 
Empilhamento  

Modo de Encadernação: 11 conjuntos  

Modo Furação  10 folhas (200 páginas em Duplex).  
Empilhador de Alta Capacidade (SK5020)  
Dimensões (LxPxA)  900 mm x 730 mm x 1.000 mm 
Peso  Empilhador: 120 kg,  

Carrinho com rodízios 15 kg 
Configuração  Tipo Console  
Energia Elétrica 120V, 60Hz  
Bandeja de Prova  Tamanho do Papel: 330 x 488 mm  

Capacidade: 250 folhas  
Bandeja Empilhado-
ra   

Tamanho do Papel: 330 m 488 mm  
Gramatura do Papel: 52 a 300 g/m² 
Capacidade de Empilhamento: 330 x 
488 mm – 5.000 folhas 
B5 – ½ Carta: 2.500 folhas 
Manipulador da Saída: Padrão 

Carrinho com rodí-
zios  

Sim (Inclui um carrinho — carrinho 
adicional disponível)  

Fechadura da Porta  Opcional (Suporte para a Fechadura 
incluído na caixa)  

Unidade de Ventilação  
Dimensões (LxAxP)  333 x 727 x 989 mm 
Tamanho do Papel  330 x 488 mm a Cartão Postal  
Gramaturas do Papel  52 a 300 g/m² 

Rendimento dos Suprimentos 
Toner 
Preto  48.500 impressões / garrafa  
Ciano  48.500 impressões / garrafa  
Magenta  48.500 impressões / garrafa  
Amarelo  48.500 impressões / garrafa  
Resíduos de Toner  70.000  

Utilitários Fiery (Opcional) 

Utilitários Fiery (Padrão) 

Acessórios de Hardware 

Ricoh Brasil S/A.
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