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PRODUCTION PRINTING

In 2004 deed Konica Minolta zjn intrede op de markt voor production printing. Sindsdien is het bedrjf uitgegroeid 

tot een van de grootste spelers in de sector. Konica Minolta wordt algemeen beschouwd als een bedrjf dat met zjn 

klanten graag een inspirerend samenwerkingsverband aangaat.

Als dienstverlenende organisatie voor de production printing-sector biedt Konica Minolta u geïntegreerde worklows en applicaties 

enerzjds en professionele, geavanceerde hardware anderzjds. Het concept dat Konica Minolta voorstaat - Digital1234 - stimuleert 

drukkerjen om op zoek te gaan naar nieuwe kansen om geld te besparen, productiever te worden, nieuwe diensten toe te voegen 

en de winst te verhogen. Door goed in te spelen op de kansen die Konica Minolta mogeljk maakt kunt u uw business uitbreiden:

Konica Minolta stelt alles in het werk om u een goed 

rendement te laten behalen. Konica Minolta biedt u 

support- en businesstools om nieuwe markten aan te 

boren met print- en webtechnologie op maat voor uw 

onderneming.

– Applicaties voor het uitgeven van boeken en professi-

onele inline-afwerkingsmogelijkheden laten u profiteren 

van de voordelen van automatisering.

– De slimme hardware van Konica Minolta, met digitale 

technologie en de mogelijkheid om grote formaten te 

printen, leidt tot maximale productiviteit.

– Dankzij variabele data en professionele VDP spreekt 

u uw klanten altijd persoonlijk aan, bijvoorbeeld met 

'transpromotional printing' en crossmediale communicatie.

– Door middel van Web-to-Print en diversificatie biedt u 

printen via internet en de meest uiteenlopende foto-

producten aan.

– Diverse handige Colour Management-, Make-ready- en 

Output Management-applicaties zorgen ervoor dat u uw 

printresultaten altijd perfect onder controle hebt.

EEN MOOIE TOEKOMST  
MET DIGITAAL PRINTEN

DIGITAL
enabling your business



PRODUCTION PRINTING

GEEF UW BEDRJF EEN BOOST  

MET PRINT AUTOMATION
 Print Automation

'Tjd voor belangrjker zaken.' 

Met de juiste Print Automation-software optimaliseert u 

uw interne productie, laat u uw medewerkers eiciënter 

werken en breidt u uw productiecapaciteit uit. Zo kunt u 

meer produceren met minder middelen - zonder uw hoge 

kwaliteitsnormen geweld aan te doen. Via de printcontroller 

kunnen de digitale systemen gemakkeljk worden geïnte-

greerd in uw bestaande worklows. Zo tilt u automatisering 

naar een hoger niveau.

 Inline-afwerking

'Printproducten op maat.'

Leveranciers van printdiensten moeten steeds meer doen 

met steeds minder middelen! Inline-afwerking is dan een 

uitstekende manier om de levertjden kort en de kosten 

laag te houden zonder op kwaliteit  en service in te leveren. 

Drukkers die niet investeren, betalen hiervoor de prjs. Ze 

raken achter op bedrjven die wel hebben geïnvesteerd in 

inline-afwerkingsmogeljkheden en daar de operationele 

vruchten van plukken. Niet vergeten: tjd is geld!

 Voordelen

– Meer flexibiliteit in uw productie, meer efficiëntie 

en een betere concurrentiepositie. 

– Automatische verwerking van opdrachten, dus 

minder personeel nodig. 

– Digitaal printen.

– Probleemloos inspelen op het toenemende 

aantal short-run printopdrachten.

– Meer gebruiksgemak, handige features, hoge 

betrouwbaarheid en naadloze integratie.

 Boeken

'Open uw ogen voor nieuwe business.'

Voor leveranciers van printdiensten is er veel veranderd. 

Bedrjven met een lexibele instelling spelen op alle  

veranderingen in en bieden de meest uiteenlopende gebonden 

documenten aan, van boeken en tjdschriften tot kalenders 

en fotoalbums. InfoTrends verwacht dat de markt voor het 

drukken van boeken met 16,7% zal groeien in de periode van 

zeven jaar die zj hebben onderzocht. Dit betekent dat het 

volume aan boeken tot 2016 zal toenemen tot bjna 54 miljard 

pagina's. Met andere woorden, het on-demand uitgeven van 

boeken is een nieuw terrein dat zeker het overwegen waard is!* 

Met Konica Minolta en geautomatiseerde productie hebt u een 

nog sterker argument in handen.

* Bron: InfoTrends



PRODUCTION PRINTING

GEEF UW BEDRJF EEN BOOST  

MET EEN KONICA MINOLTA  
DIGITAL PRESS 
 Digitale technologie

'Groeien met digitaal? Dat zeker. Maar hoe snel? 
Snel of heel snel!'

De laatste decennia heeft de druktechnologie een snelle 

ontwikkeling doorgemaakt. Ofset en digitaal zjn geen 

concurrenten van elkaar, ze vullen elkaar aan. Voor u als 

leverancier van printdiensten levert de combinatie van 

beide technieken veel nieuwe kansen op. Digitaal printen is 

tot dusver nog maar goed voor vjf procent van het totale 

volume geprinte pagina's. Digitaal printen wordt echter 

steeds belangrjker. Deze unieke kans om uw omzet te 

verhogen mag u niet laten schieten!

 Kwaliteit 

'Uitstekende kwaliteit voor uitstekende 
klanten!'

De hoogwaardige Digital Press-systemen van Konica 

Minolta bieden een indrukwekkende kwaliteit die de 

vergeljking met ofset moeiteloos doorstaat. De unieke 

digitale technologie produceert haarscherpe tekst en 

ljnen, met automatische regeling van de densiteit voor 

een consistente reproductie van kleuren en met perfecte 

dubbelzjdige afdrukken dankzj de hoogst mogeljke 

precisie. Consistentie is een belangrjke factor voor een 

hoogwaardig printresultaat, net als een constante product-

kwaliteit. Uw digitale systeem moet immers altjd even 

soepel functioneren.

 Productiviteit
  
'Vandaag leveren, niet morgen.'

Productiviteit kent tal van aspecten en is niet uitsluitend 

afhankeljk van de snelheid van uw systemen. Functies die 

tjdwinst opleveren zjn ook belangrjk voor de eiciëntie van 

uw bedrjf. Systemen die shifts van 24 uur aankunnen zonder 

stil te staan, zjn een groot voordeel. Wanneer afzonderljke 

productiestappen kunnen worden geautomatiseerd en 

geïntegreerd, kunnen de machines eiciënter draaien en 

komen er manuren vrj. Zo bljft u productief. Voor een 

leverancier van printdiensten is de betrouwbaarheid van de 

systemen essentieel, want alleen dan haalt u de deadline en 

houdt u uw klanten tevreden.

 Grootformaat

'Maak van uw bedrjf een one-stop-shop!'

Grootformaat printen kan de in-house printafdeling eici-

enter maken. Organisaties hoeven hun afwjkende formaten 

niet meer extern te laten maken. Voor Print-for-Pay-bedrj-

ven kan het een winstgevende extra activiteit zjn, waarmee 

ze zowel bestaande als nieuwe klanten van dienst kunnen 

zjn. U doet al grootformaat? U overweegt het? Evalueer 

hoe dan ook onze grootformaat productietechnologie met 

lage bedrjfskosten en een hoge doorvoersnelheid.

 Voordelen

– Rendabele short-run printopdrachten 

dankzij korte doorvoertijden.

– Geen kosten van opslag, mislukte 

afdrukken en fouten.

– Offset en digitaal als aanvulling op elkaar.

– Betrouwbare en stabiele productie.

– Kwaliteit van producten bevestigd door 

onafhankelijke bronnen.



PRODUCTION PRINTING

GEEF UW BEDRJF EEN BOOST  

MET PERSOONLJKE COMMUNICATIE 
 VDP

'Doelgericht communiceren is beter!'

VDP-applicaties (Variable Data Printing) maken het mogeljk 

om heel persoonljke communicatie te automatiseren. 

Daarom is VDP een erg aantrekkeljke oplossing voor direct 

marketing, relatiebeheer, reclame, facturen en mailings. 

U en uw klanten kunnen de inhoud van de geprinte 

communicatie geheel naar wens aanpassen en afstemmen 

op de speciieke behoeften van de geadresseerde.

 Crossmedia

'Genereer omzet met multichannel-communicatie.'

Een bedrukt vel papier is maar één manier om te 

communiceren met klanten. Hoe goed brengt u de 

boodschap van uw klanten over met uitsluitend drukwerk? 

Multichannel-communicatie werkt veel doeltrefender 

en haalt een veel hogere respons. Als leverancier van 

printdiensten doet u er verstandig aan om diensten aan 

te bieden die verschillende media kunnen omvatten. Uw 

klanten gaan u daardoor zien als aanbieder van universele 

communicatiediensten. Die nieuwe, toegevoegde waarde 

die u biedt, kunt u natuurljk doorrekenen. 

 Transpromo

'Betere transactiedocumenten.'

De combinatie van transactiedocumenten en reclame 

heeft een enorm potentieel.  Transactiedocumenten (trans) 

zoals bankafschriften of verzekeringspolissen met daarbj 

een reclameboodschap (promo) worden beter gelezen en 

bekeken dan andere documenten die per post worden 

ontvangen. Daarom is 'transpromo' een mooie kans voor 

u als leverancier van printdiensten. Het is de verwachting 

dat het volume aan transpromo de komende paar jaar 

signiicant zal toenemen. Mis de boot niet!

 Voordelen

– U boort nieuwe markten aan, zodat 

expansie mogelijk wordt.

– U kunt meer rekenen voor de toegevoeg-

de waarde die u biedt.

– Klanten blijven u trouw en leveren 

vervolgopdrachten op.

– Uw productiviteit en concurrentiekracht 

nemen toe. 

– U verbetert de respons. 



PRODUCTION PRINTING

GEEF UW BEDRJF EEN BOOST  

MET WEB-TO-PRINT 
 Web-to-Print 

'Uw serviceprovider staat 24 uur per dag,  
7 dagen per week voor u klaar.'

Technologie ljkt soms moeiljk, maar dat is nergens voor 

nodig! Met Web-to-Print kunt u juist veel meer selfservice 

aanbieden. Vraag u af wat het voor uw hele in- en externe 

communicatie zou betekenen als klanten hun afdrukken 

online zouden kunnen bestellen. Na bestelling worden ze 

op de hoogte gehouden van de opdrachtstatus totdat de 

afdrukken worden geleverd of afgehaald.

 Voordelen

– Diversificatie en uitbreiding van uw printproduct- 

en dienstenaanbod.

– Nieuw type klanten.

– Continue beschikbaarheid.

– Gecentraliseerde printopdrachten.

– Gemakkelijk bijhouden van opdrachten. 

 Fotoprints 

'Breid uw dienstverlening uit en verhoog uw omzet.'

Fotoalbums zjn een eenvoudige en aantrekkeljke uitbreiding 

van uw online-aanbod. Via een online-applicatie voor 

foto albums kunnen uw klanten heel gemakkeljk zelf een foto-

album of kalender maken van bjvoorbeeld hun vakantiefoto's, 

evenementen, etc. Net zoals andere Web-to-Print-applicaties 

biedt fotoalbumsoftware de mogeljkheid tot online verzenden, 

betalen en bjhouden van de status tot het geprinte fotoalbum 

uiteindeljk wordt geleverd of afgehaald.



PRODUCTION PRINTING

GEEF UW BEDRJF EEN BOOST  

MET PERFECTE CONTROLE  
OVER DE UITVOER 
 Output Management 

'Neem de leiding.'

Wanneer u grote aantallen documenten produceert, 

moet u uw processen goed in de hand hebben. Als u uw 

worklows productief en kosteneiciënt wilt maken, moet 

u de volledige productie goed kunnen aansturen zodat alle 

beschikbare printers maximaal worden ingezet. Professio-

nele Output Management-software kan u daarbj helpen. 

 Colour Management 

'Twjfel niet aan uw kleuren!'

Werkbare oplossingen voor Colour Management 

combineren uitgebreide kwaliteitscontrole met eenvoudige 

functies voor het maken van proielen. Het grote voordeel 

van een professionele Colour Management-oplossing is dat 

u de beschikking krjgt over uiterst nauwkeurige kleur-

aanpassingsfuncties, waar ook de beginnende beheerder 

meteen mee overweg kan. De leercurve moet immers zo 

klein mogeljk zjn. De proielen kunnen heel eenvoudig en 

eiciënt worden aangepast en gecontroleerd.

 Voordelen

– Uniforme gebruikersinterfaces.

– Optimale werkprocessen.

– Gegarandeerde printkwaliteit met gebruiks-

vriendelijke tools.

– Consistente uitvoer, ook later.

– Aanpassingen op het allerlaatste moment.

 Make-Ready

'Altjd klaar voor actie!'

Professionele Make-ready-software maakt het mogeljk om 

op het allerlaatste moment wjzigingen aan te brengen in de 

instellingen, net voordat de opdracht in productie gaat. Met 

de juiste Make-ready-applicatie is het geen enkel probleem 

om net vóór het printen nog even tabbladen tussen te 

voegen, pagina's te verwjderen of complexe details toe te 

voegen, bjvoorbeeld om een boekje te maken, documenten 

op inslag te zetten, kleuren te scheiden of snjtekens toe te 

voegen. Dankzj het real-time voorbeeld ziet u onmiddelljk 

welke wjzigingen in de opdracht zjn aangebracht. Zo 

bespaart u veel tjd. U hoeft immers geen proefdrukken meer 

te maken voor de complete opdracht.



KLEURPRODUCTIE AFDRUKSYSTEEM

 Digitale kleurenpers voor SRA3+

 Max. 5.455 pagina's per uur

AccurioPress
C6100/C6085
GEGEVENSBLAD

Om zakeljk succesvol te kunnen opereren in de snel groeiende digitale hoogvolume printmarkt en om de meest 

uiteenlopende hoogvolume taken steeds eiciënter te kunnen verwerken, zjn repro-afdelingen en graische onderne-

mingen aangewezen op de krachtigste machines van de markt. Konica Minolta’s topmodellen voor digitaal afdrukken 

in kleur leveren altjd de hoge afdrukkwaliteit en productiviteit, tegen concurrerende prjzen, die de meest veeleisende 

klanten van u verwachten. En met een zeer snelle 100 ppm, en identieke hoge afdruksnelheden voor een breed scala 

aan papiergewichten, behaalt de AccurioPress C6100/C6085 binnen de kortste keren zjn superieure productiviteit – 

wat uw bedrjf nog meer groeikansen geeft.



GEGEVENSBLAD AccurioPress C6100/C6085

UW VOORDELEN MET 
DE AccurioPress C6100/C6085

PROFESSIONELE AFWERKING

–  Multi (GBC) perforeren en 2- & 4-gaats 
perforeren

–  6 verschillenden vouwtypen
–  Interface voor apparatuur van derden
–  Grote uitvoer
–  Minimale menselijke interactie
–  Voor geoptimaliseerde budgetten

OPTIMALE BETROUWBAARHEID

–  Duurzaam platform; onderdelen en 
verbruiksartikelen die lang meegaan

–  Accuraat duplex register
–  Rolmechanisme voor fuser
–  Voor afdrukken met maximale 

efficiëntie
–  Voor lucratieve kortlopende 

afdrukopdrachten

MILIEUBEWUSTHEID

–  Minder stroomverbruik dankzij Simitri® 
HD E toner

–  Hoger percentage gerecyclede 
PC/ABS-materialen voor lagere 
CO₂-emissie

–  Minder gevolgen voor het milieu
–  Hogere efficiency op basis van groene 

waarden

AFWERKING DOOR DERDEN

–  Watkiss PowerSquareTM 224 voor 
boekjes met vierkante rug

–  Plockmatic SD-500/SD-350 voor 
afdrukken boekjes met vierkante rug

–  Voor grotere flexibiliteit
–  Voor meer geavanceerde print-

producten

DUURZAME PRESTATIES

– AccurioPress C6085
 –  Max. 85 pagina's A4 per minuut
 –  Max. 4.636 pagina's A4 per uur
– AccurioPress C6100
 –  Max. 100 pagina's A4 per minuut
 –  Max. 5.455 pagina's A4 per uur

KANT-EN-KLARE PRINT PRODUCTEN

– Boekjes van 50 vel afdrukken* met 
bijsnijden voorzijde, optioneel rillen 
en zijkant snijden en vierkante rug

–  Perfect binder (lijmen) van boeken  
tot max. 30 mm

–  100 vel nieten met snijmechanisme
–  102 vel automatische ringbinding
–  Voor hoogste automatisering en 

enorme productiviteit
–  Voor een nog winstgevender 

reproafdeling 



GEGEVENSBLAD AccurioPress C6100/C6085

HOOGWAARDIGE PRINTCONTROLLERS

–  Flexibele keuze van controller-
technologie: EFI®, CREO® of eigen  
Konica Minolta controller

–  Integratie in hybride workflows
–  Intuïtieve bediening
–  Bespaart tijd en geld

GEBRUIKSGEMAK

– Eenvoudig instelbare papiercatalogus
– Beheerfunctie voor door operator 

te vervangen eenheden (Operator 
Replaceable Unit Management, ORUM)

– Maximaal bedieningsgemak
– Operators houden tijd over voor 

andere taken.

PERFECTE BEELDKWALITEIT

–  S.E.A.D. IV-technologie en  
1.200 x 1.200 dpi x 8-bits resolutie 
(equivalent aan 1.200 x 3.600 dpi)

– Simitri® HD E tonertechnologie
–  Automatische densiteits controlle
– Voor nieuwe printtoepassingen
– Voor meer omzet in uw bedrijf

SIMPLY EFFICIENT

– Automatische lineralisatie  
afdruksysteem

– Automatische register  
dubbelzijdig afdrukken

– Automatische papier profilering
– Real-time aanpassingen
– Voor de snelste levertijden
– Minder handmatige metingen

GEAVANCEERDE MEDIADOORVOER

– Vacuüminvoertechnologie
– Max. 13.890 vel papier 

invoercapaciteit
– Max. 9 papierinvoerlades
– Grotere totale productiviteit
– Extreme kostenbesparingen

COMPLETE MEDIAVERWERKING

– Max. 400 g/m² papiergewicht bij 
enkel- en dubbelzijdig afdrukken 

– Betrouwbare invoer van dun papier 
met luchtgeleidingstechnologie

– Afdrukken van enveloppen
– Ondersteuning voor gecoat en 

ongecoat papier
– Optionele bevochtiger tegen krulling
– Voor zeer flexibele afdrukproducten
– Zo onderscheidt u zich van de 

concurrentie

* Max. 61 g/m²



GEGEVENSBLAD AccurioPress C6100/C6085

SYSTEEMSPECIFICATIES

Resolutie   1.200 x 1.200 dpi x 8 bit  

equivalent aan 1.200 x 3.600 dpi

Papiergewicht  52–400 g/m²

Duplexeenheid  Type niet-stapelen; 52–400 g/m²*

Papierformaten  330,2 x 487,7 mm

Max. afdrukbaar gebied  321 x 480 mm

Capaciteit papierinvoer  Max.: 13.890 vel

Capaciteit papieruitvoer  Max.: 13.600 vel

Afmetingen hoofdeenheid (B x D x H) 950 x 950 x 1.319 mm

Gewicht hoofdeenheid 440 kg

PRODUCTIVITEIT

AccurioPress C6100

A4 - max. per minuut 100 ppm

A3 - max. per minuut 53 ppm

SRA3 - max. per minuut 50 ppm

A4 - max. per uur  5.455 ppu

A3 - max. per uur  2.902 ppu

SRA3 - max. per uur  2.711 ppu

AccurioPress C6085

A4 - max. per minuut 85 ppm

A3 - max. per minuut 46 ppm

SRA3 - max. per minuut 43 ppm

A4 - max. per uur  4.636 ppu

A3 - max. per uur  2.520 ppu

SRA3 - max. per uur  2.356 ppu

CONTROLLER

Externe EFI® Fiery controller  IC-313

Externe EFI® Fiery controller  IC-315

Externe CREO® controller IC-314

Interne, eigen controller  

van Konica Minolta IC-604

SCANSPECIFICATIES**

Scansnelheid A4  Max. 160 bpm

Scanresolutie Max.: 600 x 600 dpi

Scanmodi   TWAIN-scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; 

Scan-to-SMB; Scan-to-e-mail

Scanformaten TIFF (enkel- en multi- pagina); PDF

KOPIEERSPECIFICATIES**

Gradaties  256 gradaties

Zoom 25–400%; in stappen van 0,1%

Meervoudige kopieën  1–9.999

ACCESSOIRES

Geïntegreerde Color Care Unit  IQ-501

Fixatie-eenheid voor enveloppen  EF-104

Werkblad  WT-512

Vacuümpapierinvoereenheid  PF-707m

Vacuümpapierinvoereenheid  

met automatische documentinvoer PF-711

Verwarmingseenheid voor PF-711/707m HT-506

Relaiseenheid  RU-511

Bevochtigingseenheid  HM-101

Multi (GBC) perforeereenheid  GP-501

Relaiseenheid  RU-510

Autom. inbindeenheid met ringen GP-502

Vouw- en perforatie-eenheid  FD-503

Stapeleenheid  LS-506

Afwerkingseenheid voor boekjes  SD-506

Afwerkingseenheid voor boekjes  SD-513

Ril-eenheid voor SD-513  CR-101

Bijsnij-eenheid voor zijkanten SD-513  TU-504

Rugvormeenheid voor SD-513 FD-504

Interface voor apparatuur derden  MK-737

Perfecte bindeenheid  PB-503

Nieteenheid  FS-532

Boekjes-eenheid voor FS-532  SD-510

Perforatiekit voor FS-532  PK-522

Eenheid voor inschieten  

voor FS-532  PI-502

Watkiss PowerSquare™ 224KR

Plockmatic SD-500/SD-350

Open stapeleenheid  OT-510

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV  Hoogoorddreef 9  Postbus 22110  1100 CC Amsterdam  www.konicaminolta.nl ST
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 – Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert en is afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en  
systeemconfiguraties.

 – De vermelde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4).  
De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur 
en luchtvochtigheid. 

 – Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
 – De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden. 
 – Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
 – Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Aanbevolen configuraties



Uw Konica Minolta Business Solutions Partner:

Konica Minolta 

Business Solutions Nederland BV

Hoogoorddreef 9  Postbus 22110

1100 CC Amsterdam

www.konicaminolta.nl

 – Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen 
variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en 
systeemconfiguraties.

 – De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstan-
digheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De 
werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen 
tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met 
onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. 

 – Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
 – Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen 
van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden. 

 – Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde prijzen of specificaties vrij van fouten zijn.
 – Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende 
eigenaren.
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