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Hogere productiviteit door geavanceerde technologie

Bij Ricoh blijven we onze oplossingen doorontwikkelen, zodat we digitale productie en drukwerk 

naar een hoger niveau kunnen tillen. Daarom zult u merken dat onze Pro™ 8100E-serie zwart-wit 

digitale productiesystemen een uitzonderlijke betrouwbaarheid bieden, samen met een uitstekende 

beeldkwaliteit en uitgebreide papierverwerking. Dit leidt tot een hogere productiviteit en creëert nieuwe 

mogelijkheden om uw aanbod van diensten uit te breiden. Precies wat u nodig hebt in deze zeer 

competitieve omgeving.

De Pro™ 8100E-serie is verkrijgbaar in verschillende configuraties en afdruksnelheden, waardoor deze 

serie perfect op uw behoeften is af te stemmen.

• Superieure beeldkwaliteit

• Verbeterd en robuust ontwerp

• Uitstekende papierverwerking

• Hoge betrouwbaarheid

• Maximale uptime



Hoge snelheden en beeldkwaliteit
Deze nieuwe digitale productiesystemen bieden uitstekende zwart-wit 
afdrukken met snelheden tot 135 pagina’s per minuut (8120E en 8120SE), plus 
scansnelheden (alleen SE-modellen) van 120 (enkelzijdig) en 220 (dubbelzijdig) 
ipm.

Robuust en betrouwbaar
Met zijn herkenbare design en verbeterde vlakke papierbaan legt de Pro™ 
8100E-serie de lat voor betrouwbaarheid hoger. Het stelt u in staat om grotere 
oplagen te produceren met een uitstekende en stabiele kwaliteit. Zo behaalt u een 
hogere productiviteit met minder kosten.

Verwerking van een ruim assortiment aan papier
De Pro™ 8100E-serie verwerkt onder andere zwaar gecoat papier, structuurpapier 
en voorgedrukt papier. De machines ondersteunen ook standaard een breed 
assortiment aan papiergroottes, waaronder SRA3-papier en papier tot een 
maximale afmeting van 330 x 487 mm. Hiermee kunt u meer toepassingen 
uitvoeren; van boeken en handleidingen tot enveloppen, facturen en direct mail.

Eenvoudige en gemakkelijke bediening
Via een nieuw groot touchscreen LCD-display met aanpasbaar startscherm kunt u 
snelkoppelingen maken voor vaak uitgevoerde taken. Via de statuslamp kunt u de 
werking van de machine op afstand in de gaten houden. U kunt de toner direct 
vervangen tijdens productie om de uptime en productiviteit te maximaliseren.

Hogere prestaties, 
lagere kosten



De nieuwste lasertechnologie

Onze innovatieve VCSEL-technologie biedt de beste afdrukresolutie (1200 x 4800 
dpi) in deze klasse, wat voor een uitstekende beeldkwaliteit zorgt. VCSEL heeft 
wel 40 laserstralen die tegelijkertijd worden gebruikt, voor een uitzonderlijk 
nauwkeurige, soepele en professionele kwaliteit.

Ontworpen om uw omzet te maximaliseren

Hoge productiviteit

• Dankzij een maximaal maandelijks afdrukvolume van 1.000.000 (A4), kunt u met 
de ProTM 8100E-serie grote volumes en seizoensgebonden piekvolumes aan

• Dit wordt ook mede mogelijk gemaakt door de gewijzigde papiergeleiders 
die de statische elektriciteit verminderen en in combinatie met een herzien 
luchtstroomontwerp verlaagt dit de interne temperatuur

• De nieuwe Belt Fusing technologie bevat een speciale papierscheidingsplaat die 
geen contact maakt met de verwarmingsroller om krassen en glansstrepen te 
voorkomen

• De nieuwe Process Control-technologie en de stabiliteit van de beelddichtheid 
zorgt ervoor dat de drukkwaliteit ook bij grote oplagen consistent blijft 

Gebruiksvriendelijkheid

•  Ontworpen om de uptime te maximaliseren en biedt eenvoudige methoden om 
eventuele problemen op te lossen

•  Statuslamp - de status van het systeem kan zelfs van een afstand in de gaten 
worden gehouden

•  Bedieningspaneel met aanpasbaar beginscherm
•  Verbeterde ORU (Operator Replaceable Units) om de uptime te maximaliseren
 



Ruime papierondersteuning

De Pro™ 8100E-serie biedt uw bedrijf meer afdrukmogelijkheden die u aan uw 
klanten kunt aanbieden. En dat levert winst op.
•  Sublieme afdrukprestaties op gecoat papier en structuurpapier, maar ook op 

enveloppen en voorgedrukte formulieren
•  Nauwkeurige duplexregistratie
•  Met de verbeterde papierbibliotheek kunnen de juiste afdrukparameters 

eenvoudig worden ingesteld

Nieuwe kansen

Verbeterde verwerkingsprestaties

De Pro™ 8100E-serie is uitgerust met een krachtige 1,86 GHz Celeron processor, 
2 GB geheugen en 250 GB x 2 SATA. Dit zorgt voor een snellere verwerking van 
complexe afdruktaken. Het ondersteunt tevens afwerkingsopties om aan uw 
wensen te voldoen en het aanbod aan uw klant te vergroten.

Breid uw aanbod uit

Van schoolboeken en luxe boeken tot kantoordocumenten, handleidingen en 
posters, met de Pro™ 8100E-serie kunt u nieuwe omzet binnenhalen. U kunt 
ook uw voordeel halen uit een ruime keuze van randapparatuur, waaronder de 
multivouweenheid, Perfect Binder, Ring Binder, boekjesfinisher en meer.



Verbeterde papierbibliotheek

De uitgebreide bibliotheek omvat meer dan 200 profielen die door Ricoh zijn 
getest en goedgekeurd. Er is uiteraard ook ruimte in de bibliotheek voor uw eigen 
papiersoorten en -profielen, plus extra back-upruimte voor nog eens 1000 profielen. 
Hiermee kunt u de uitgebreide afdrukmogelijkheden volop benutten.

Verbreed uw dienstverlening

Maximaliseert de uptime

• De sensor voor dubbele invoerdetectie voorkomt een foutieve invoer van 
voorbedrukt papier, waardoor de afdrukkwaliteit gegarandeerd blijft en 
storingen worden vermeden

• De ontkruller vermindert de kans op het omkrullen van papier, waardoor het 
papier zou kunnen vastlopen

• Het mechanisme met dubbele tonervervanging, de actieve lade-indicatoren en 
waarschuwingslamp voor de operator helpen de uptime te maximaliseren

Energiebesparing

• De milieuvriendelijkheidindicator helpt u bewust te maken van het papierverbruik 
door de papierbesparing en duplexinstellingen van elke gebruiker weer te geven

• De verbeterde opstartmethoden vanuit de energiespaarstand verlagen het 
stroomverbruik

• De aan-/uit timer verlaagt de exploitatie- en elektriciteitskosten



Nieuwe opties creëren nieuwe kansen

Vacuüm papierinvoer

•  De vacuümfunctie zorgt voor een betrouwbare verwerking van speciale 
papiersoorten

•  Ondersteunt media van 40 - 350 g/m²
•  Voert lucht langs de voor- en zijkanten van media, zodat elk vel afzonderlijk  

wordt afgeleverd
•  Biedt een grote invoernauwkeurigheid voor een grotere productiviteit
•  Er kunnen maximaal twee modules worden geconfigureerd

LCT en actieve lade-indicator

•  De LCT’s hebben goed zichtbare actieve lade-indicatoren, waardoor het openen 
van een actieve lade kan worden voorkomen en daarmee ook papierstoringen

•  De gebruiker weet welke laden niet in gebruik zijn, zodat de laden alvast kunnen  
worden bijgevuld voor de volgende opdracht. Zo verloopt de productie sneller

•  Ondersteunt een papierformaat van max. 330 x 487 mm
•  Biedt een verbeterde papierinvoercapaciteit
•  Vacuüm invoertechnologie zorgt voor een eenvoudigere verwerking van diverse  

 media, zoals gecoate media en media met een gewicht van 40 - 350 g/m²

Robuuste functionaliteit voor maximale productiviteit

De Ricoh Pro™ 8100E-serie is beschikbaar met een geavanceerde externe  
EFI Fiery-controller. Met een nieuwe gebruikersinterface en nieuwe functionaliteiten 
bieden de controllers gebruiksvriendelijke verbeteringen, waardoor het 
bestandsbeheer en de opdrachtworkflow eenvoudiger zijn. Dit verbetert de 
efficiëntie.



•  Uitvoercapaciteit: max. formaat van 330 x 487 mm
•  Mediagewicht: 52 - 350 g/m²
•  Max. 2500 vellen op de staffeluitvoer (A4/LT, 80 g/m²)
•  100 vellen nieten (B5-A3/215 x 279 - 279 x 431 mm, 80 g/m²)
•  Booklet finisher biedt dezelfde stapelcapaciteit voor boeken van 20 vellen  

(B5-SRA3/215 x 279 - 330 x 487 mm, 90 g/m²)
•  Booklet finisher heeft een trimmer voor één zijde (optie)
•  Hiermee kunnen professionele boeken worden gemaakt

Meer voordelen

Beveiligde lade voor waardevolle papieren documenten*

Multivouwmodule

•  De papierladen en optionele stacker kunnen worden beveiligd met een slot
•  Biedt extra veiligheid voor o.a. banken en organisaties die met confidentiële  

documenten werken
•  Geeft u de mogelijkheid om deze dienstverlening aan te bieden en zo uw 

aanbod uit te breiden

*Geselecteerde laden

•  Biedt zes opties voor het vouwen van papier
•  Ondersteunt 64 - 105 g/m², inclusief gecoate media
•  Voor 2 vouwen, 3 vouwen naar binnen en 3 vouwen naar buiten is het vouwen  

van meerdere pagina’s beschikbaar voor maximaal drie pagina’s van 64 - 89 g/m²
•  Ideaal voor direct mailopdrachten

Standaard finisher en booklet finisher



Ring Binder

•  Volledig automatisch inbinden, waardoor tijd en arbeidskosten worden bespaard
•  Eenvoudige bediening, omdat het systeem het afdrukken tot aan het inbinden  

met ringbanden geheel zelf verwerkt, zonder handmatige interventie
•  Twee formaten ringbanden zijn verkrijgbaar voor 50 of 100 A4-vellen
•  Zwarte en witte ringbanden verkrijgbaar

Verhoogt uw productie met gemak

Plockmatic Booklet Maker

GBC StreamPunch Ultra

•  Een boekjesproductiesysteem van 50 of 35 vellen (papier van 80 g/m2)
•  Productie van professionele boekjes van 200 of 140 pagina’s met rughechting  

of vierkant gevouwen rug op nominale snelheid
• Optioneel aflopend bijsnijden en mogelijkheden voor rillen automatiseert  

processen die voorheen handmatig moesten worden uitgevoerd
•  Ondersteuning van gecoat en ongecoat papier tot 300 g/m2 voor een breed  

scala aan toepassingen
•  De nieuw ontworpen, nauwkeurige Face Trimmer biedt u de mogelijkheid  

om de zijkant van de boekjes (met het ‘dakpaneffect’) bij te snijden voor  
een professionele uitstaling

•  De offline modus maakt het mogelijk om handmatig boekjes te produceren  
op basis van documenten die op andere systemen zijn geproduceerd

•  Brede reeks media - max. 300 g/m²
•  Tabverwerking op de achterrand van het vel
•  ‘s Werelds eerste perforeermodule met ‘dubbele perforatie’, waardoor een  

bredere reeks formaten wordt ondersteund (o.a. A3/DLT)
•  Nieuw matrijsontwerp



Buffermodule

•  Voorkomt dat toner zich aan andere vellen hecht door het afgedrukte papier af te  
koelen voordat het wordt gestapeld in de hoogvolume stacker of staffeluitvoer van  
de finisher

•  Geen mislukte beelden of gescheurd papier bij het scheiden, voor het besparen van  
tijd en geld

Bespaar tijd en versnel uw productie

Ontkrullermodule

• De optionele ontkrullermodule gebruikt twee paden om hollingen en bollingen  
 te behandelen

• Het lost het veel voorkomende probleem van gekruld papier in kleur op, vooral bij  
 afdrukken met een hoge tonerdekking op dun papier en papier met lange korrel

Hoogvolume stacker

•  Deze nieuwe optionele module stapelt max. 5000 vellen (SRA3-, A4-, LT-formaat)  
op de staffeluitvoer en 250 vellen op de proefdrukuitvoer

•  Max. twee stackers kunnen worden geconfigureerd
•  Inclusief een verrijdbaar karretje
•  Zorgt voor eenvoudige opslag van opdrachten met hoge volumes



Kies voor succes
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1   Pro™ 8100E-serie 

2   LCD-display in kleur 

3   LCT voor 4400 vellen SRA3 

4   3 standaard papierladen: 
- Tandemlade met 2x 1100 A4-vellen (tandem) 
- 2 x 550 vellen 
Totale capaciteit van 3300 vellen 

5   Kaftinvoerstation 

6   Finisher voor 3000 vellen met nietmachine voor 
100 vellen 

7   Plockmatic trimmer 

8   Plockmatic Booklet Maker 

9   Optionele handinvoer 

10   Optionele ontkrullereenheid*

  EFI Controller** 

  Nieuwe hoogvolume stacker** 

  Ring Binder** 

  Booklet Finisher** 

  Booklet trimmer** 

  Multivouweenheid** 

  GBC StreamPunch Ultra** 

  Perfect Binder**

*  De optionele ontkrullereenheid bevindt zich binnen het 
mainframe en is niet zichtbaar

** Niet afgebeeld
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Pro™ 8100E-serie
ALGEMENE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie: Droog elektrostatisch transfersysteem  
 met 1 drum en interne transportriem
Fuseermethode: Olievrije methode voor riemfusering 
Tonertype: Gepulveriseerde toner met verbeterde  
 formule
Afdruksnelheid: Ricoh Pro™ 8100SE: 95 ppm
 Ricoh Pro™ 8110E/8110SE: 110 ppm
 Ricoh Pro™ 8120E/8120SE: 135 ppm
Resolutie: Scannen: 600 x 600 dpi
Afdrukken: Max. 1200 x 4800 dpi VCSEL
Opwarmtijd: 360 seconden of minder
Afmetingen (B x D x H) 1141 x 900 x 1288 mm
Gewicht: 415 kg
Netspanning: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Max. maandelijks volume: 1.000.000 afdrukken (A4)

SCANNEREIGENSCHAPPEN

Resolutie: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi 
 Standaard 200 dpi
Scansnelheid: Zwart-wit 120 (enkelzijdig) / 220   
(in één keer dubbel-  (dubbelzijdig) 
zijdig scannen)  (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi - 1 bit) 
 Kleur 120 (enkelzijdig) / 220  
 (dubbelzijdig)    
Max. scangebied: 297 x 432 mm

PAPIERVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:   1e lade (stand.) 1100 vellen x 2   
  (tandemlade)

   2e lade (stand.) 550 vellen
   3e lade (stand.) 550 vellen
   A4/LT LCT (optie)
   4e lade 1100 vellen
   5e lade 1100 vellen
   6e lade 2800 vellen
   A3/DLT LCT (optie)
   4e lade 1100 vellen
   5e lade 2200 vellen
   6e lade 1100 vellen
   Handinvoer (optie) 550 vellen
   Vacuüm LCT (optie)
   Lade T1 2200 vellen
   Lade T2 2200 vellen
Max. invoercapaciteit:  (Max.) 12,650 vellen (met opties)
Max. uitvoercapaciteit:  13000 (met opties)
Papierformaat:  Maximaal: 330 x 487,7 mm
Afdrukbaar gebied:  320 x 480 mm
Papiergewicht:  1e lade (standaard) 52,3 - 256 g/m2

   2e lade (standaard) 52,3 - 256 g/m2

   3e lade (standaard) 52,3 - 256 g/m2

   A4/LT LCT (optie)
   4e lade 52,3 - 216 g/m2

   5e lade 52,3 - 216 g/m2

   6e lade 52,3 - 163 g/m2

   A3/DLT LCT (optie)
   4e lade 52,3 - 256 g/m2

   5e lade 40,0 - 300 g/m2

   6e lade 52,3 - 256 g/m2

   Handinvoer (optie) 52,3 - 216 g/m2

   Vacuüm LCT (optie)
   Lade T1 - T2 40 - 350 g /m2

CONTROLLER

Configuratie:  Ingebouwd
CPU:  Intel® Celeron® Processor P4505
  1,86GHz
Geheugen:  2 GB
Harde schijf: Standaard: 500 GB (2 x 250 GB)
Dvd-romstation:  N.v.t.
Besturingssysteem:  Windows 2000, Windows XP,
  Windows Vista, Windows 7,
  Windows 8, Windows Server 2003
Netwerkprotocol:  TCP/IP (IP v4, IP v6)
PDL:  PCL5e, PCL6, PDF
Optioneel:  Adobe PostScript 3, IPDS
Ondersteunde 
gegevensindelingen:  PDF, TIFF, JPEG
Afdrukresolutie:  1200 x 4800 (dpi)
Lettertype:   PCL: 45 lettertypen, 13 internationale 

lettertypen
Netwerkinterface:   Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base 

USB 2.0 Type A (2 poorten aan de 
achterzijde van de machine, 1 poort op 
bedieningspaneel), Type B, SD-ingang op 
bedieningspaneel

EFI CONTROLLER

Configuratie:  Extern
CPU:  Intel® Processor G850 2.9GHz
Geheugen:  4 GB
Harde schijf:  500 GB SATA
Dvd-rw station:  Ondersteund
Besturingssysteem:  Windows 7 Professional for Embedded 

Systems x64
Netwerkprotocol:  TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB
PDL:  PostScript 3, PCL5e, PCL6
Ondersteunde 
gegevensindelingen:  PDF, TIFF, JPEG
Afdrukresolutie:   1200 dpi / 1 bit, 600 dpi / 1 bit  

600 dpi in PCL5e
Lettertypen: PS3 138, PCL 81
Netwerkinterface:  Ethernet 1000/100/10Base-T x2

OVERIGE OPTIES

A3/11 x 17 inch lade-eenheid (TK5010), vacuüm LCT (Vacuum Feed LCIT 
RT5100), A4/LT LCT (RT5070), SRA3 LCT (RT5080), multihandinvoer 
(BY5010), hoogvolume stacker, finisher voor 3000 vellen met 
nietmachine voor 100 vellen (SR5050), booklet finisher (SR5060), booklet 
trimmer (TR5040), kaftinvoegeenheid (CI5030), Ring Binder (RB5020), 
Perfect Binder (GB5010), ontkrullermodule (DU5030), RPIP-interfacekast 
type S3, multivouwmodule (FD5020), Plockmatic Booklet Maker, GBC 
StreamPunch Ultra, EFI™ Fiery-controller

WORKFLOWOPLOSSINGEN

Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

www.ricoh.nl

ISO9001-gecertificeerd, ISO14001-gecertificeerd.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. De 
specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is weergegeven in de 
brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn alleen ter illustratie bedoeld en kunnen 
kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, 
zijn inhoud en/of lay-out mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gekopieerd, 
gedeeltelijk of in zijn geheel, en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

MILIEUVERANTWOORDING

De Pro™ 8100E-serie voldoet aan de 
Energy Star 1.2-normen.

Kwaliteit, betrouwbaarheid, meerwaarde en duurzaamheid; u kunt erop rekenen 
dat Ricoh Pro-Graphic papier dit u allemaal biedt. Dat komt omdat onze media 
speciaal is ontworpen voor een production printing omgeving. Neem voor meer 
informatie contact op met onze Ricoh papierspecialisten.

www.ricoh.nl/papier

Pro-Graphic
Tried, tested and trusted to deliver
Papier voor de beste resultaten


