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In de bizhub PRESS 1250-serie heeft Konica Minolta belangrijke kenmerken gecombineerd met een geweldige zwart-wit 
afdrukkwaliteit. Met verschillende A4-productiesnelheden brengen de bizhub PRESS 1250, de bizhub PRESS 1250P en 
de bizhub PRESS 1052 dezelfde mogelijkheden samen in een uitmuntende kwaliteit en productiviteit en een diversiteit 
aan functies die uw succes met digitaal printen mogelijk maken.

DIGITAAL PRINTEN OP Z’N BEST

– Door de toenemende eisen van interne en externe 
klanten wordt het voor u als drukwerkleverancier 
essentieel om in staat te zijn uw productiefaciliteiten 
eenvoudig aan te passen aan en op te waarderen 
naar de veranderende eisen. U wilt voortdurend een 
uitgebreide service kunnen bieden en nieuwe manieren 
vinden om klanten aan te trekken. Tegelijkertijd zijn 
kostenbesparingen en de economische voorziening 
van drukwerk essentieel voor u om te kunnen blijven 
concurreren.

– In de huidige wereld van multimediacommunicatie 
zijn zowel uw winstgevendheid als het kunnen bieden 
van de hoogste afdrukkwaliteit voor het complete 
drukwerk de sleutels tot succes. Om dit te bereiken, 
moeten de consistentie en betrouwbaarheid van uw 
afdrukken op topniveau zijn en zijn tools om de afdruk-
kwaliteit eenvoudig te controleren en onderhouden voor 
u van het grootste belang.

– Voldoen aan de krapste deadlines, printopdrachten 
afronden in een paar uur in plaats van een paar dagen 
en de flexibele productie van kleinere opdrachten zijn 
uw andere belangrijke eisen ten aanzien van de digitale 
productie van printwerk. U moet kunnen vertrouwen 
op een systeem dat deze hoge productiviteitseisen 
ondersteunt. U wilt de tussenkomst van de gebruiker  
tot een minimum beperken, met zo min mogelijk 
handmatige stappen in het afdrukproces. 

Zijn dit ook uw eisen? Aarzel dan niet om de bizhub 
PRESS 1250-serie eens beter te bekijken. U zult 
ontdekken dat dit systeem meer voor u kan betekenen 
dan u ooit voor mogelijk hield!
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HET GEHEIM VAN ZAKELIJK SUCCES:
WINSTGEVENDHEID 

 Veelzijdige afwerking 

De bizhub PRESS 1250-serie biedt flexibiliteit op z’n best;
het systeem verkort op efficiënte wijze de werktijden en 
levert daarmee hogere marges. Hiermee voldoet u aan de 
eisen van uw klanten.

De bizhub PRESS 1250-serie geeft u de grootste variatie in
papierinvoer en inline-afwerking die er beschikbaar is: papier -
invoereenheden met professionele vacuümtechnologie of 
traditionele frictie-invoer en tevens veel media- (300 g/m²  
bij dubbelzijdig printen en 350 g/m² uit PFU-lades) en 
afwerkingsmogelijkheden, van perfect binden tot en met 
professioneel rugnieten. Dit allemaal geleverd in een 
modulair concept waarmee een individueel systeem kan 
worden opgezet, afgestemd op uw eisen. 

 Uitstekende afdrukkwaliteit

U kunt erop vertrouwen de beste afdrukresultaten voor  
uw printopdrachten en in ruil daarvoor de garantie van 
tevreden klanten te krijgen. Konica Minolta’s unieke  
Simitri® HD-polymeertoner zorgt voor scherpe tekst en 
lijnen en consistente weergave met de 1.200 x 1.200 dpi
LED-afdrukresolutie. Met de Tone Curve Utility-tool heeft  
u volledige controle over de bediening en flexibele opti-
malisatiemogelijkheden voor iedere printopdracht. Juist 
deze geweldige eigenschappen werken in uw voordeel.  
Ze leveren de beste afdrukresultaten en vormen de basis 
voor een langdurige klanttevredenheid.

 Betrouwbare productiviteit

Voldoe aan en overtref de huidige eisen voor zwart-wit 
drukwerk en werk winstgevender dankzij de ongeëvenaarde 
productiviteit die de bizhub PRESS 1250-serie biedt!
De bizhub PRESS 1250/P biedt niet alleen de hoogste 
productiviteit, maar een totale productiviteit waarop u  
als professionele drukker kunt vertrouwen. Met max.  
125 ppm A4 / 70 ppm A3 bij de bizhub PRESS 1250/P en 
max. 105 ppm A4 / 60 ppm A3 bij de bizhub PRESS 1052 
bieden deze digitale persen maximale afdrukprestaties, 
terwijl tools als OPS Core de doorlooptijden maximaliseren 
in productieomgevingen waar deadlines aan de orde van de 
dag zijn. 

In de productieprintomgeving is de winstgevendheid afhankelijk van snelheid, efficiëntie, flexibiliteit, productiviteit en 
betrouwbaarheid. Naast een feilloze kwaliteit zijn dit essentiële factoren voor drukwerkleveranciers, commerciële 
drukkers en interne reproafdelingen om hun diensten te diversifiëren, topprestaties te garanderen en hun concurrenten 
voorbij te streven.
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Met de bizhub PRESS 1250-serie bent u succesvol in 
printen dankzij een ruime keuze aan unieke eigen 
technologieën die samen zorgen voor afdrukken van 
topkwaliteit met high-definitionafbeeldingen als basis. 
De kwaliteit van de afbeeldingen is consistent vanaf  
de allereerste tot en met de allerlaatste pagina en van 
printopdracht tot printopdracht. Het is de ultieme 
garantie van professionele resultaten waarmee u zelfs 
op de meest veeleisende klant indruk maakt.

bizhub PRESS
1250 SERIES 

TECHNOLOGIE
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 1.200 x 1.200 dpi LED-printkop

Met de bizhub PRESS 1250-serie bereikt u tweewegs- 
1.200 dpi-afdrukresolutie dankzij de implementatie van een 
geavanceerde LED-printkop (LPH). Deze technologie 
verbetert de reproduceerbaarheid van zelfs heel kleine 
lettertypen, terwijl het hoge aantal rasterlijnen op het 
scherm de weergave van de halftonen efficiënt egaliseert. 

 Simitri® HD toner

Simitri® HD-toner is een innovatie van Konica Minolta zelf, 
die gepolymeriseerde verwerkingstechnieken toepast om 
kleinere, meer gelijkvormige deeltjes te produceren om
de afdrukresolutie te verhogen. Deze polymeertoner heeft 
ook een lagere fixeertemperatuur en gaat het omkrullen van 
papier tegen. Aangezien er geen olie nodig is om te fixeren, 
is het resultaat een natuurlijk ogende glans met minder 
schittering en een kwaliteitsafdruk die zich zelfs kan meten 
met die van offset printers. Het tonerrecept bevat ongeveer 
10% biomassa, waardoor de schade voor het milieu 
beperkt blijft.

 Belt Transfersysteem

De bizhub PRESS 1250-serie is uitgerust met een geavan-
ceerd belt transfer, van meet af aan ontworpen om zowel 
de papierinvoer als de kwaliteit van de over te dragen 
afbeeldingen te verbeteren. De volledige dekking van het 
papier over de riem geeft geen uitsparingen en zorgt ervoor 
dat de toner gelijkmatig op het papier wordt aangebracht.

 Door gebruiker gedefinieerde schermen voor 
instelling en Tone Curve Utility

Door de introductie van voorgedefinieerde instellings-
maskers (twee soorten met ieder drie patronen) en een 
keuze aan rasterpuntinstellingen kunnen gebruikers voor 
elke specifieke printopdracht het beste scherm selecteren. 
Het afdrukstation heeft ook een standaard controller en de 
eigen Tone Curve Utility tool, waarmee u afdrukgegevens 
kunt bijstellen en corrigeren om beter aan de specificaties 
van de klant te kunnen voldoen. Deze technieken maken 
het bijstellen van helderheid en contrast van een afbeelding 
mogelijk over een grote reeks zonder de tekst aan te tasten 
en geven nog steeds 100% dichtheid. Met dit systeem kunt 
u, indien en wanneer nodig, persoonlijke klantinstellingen 
opslaan en oproepen.

Voor opdrachten waarbij het om de weergave van kleuren-
documenten in zwartwit gaat, kan de gebruiker met het 
CIE-kleurenspectrum een vrij nauwkeurige kleurenconversie 
bereiken door een precieze grijswaardenkalibratie en gecontro-
leerde inklapping van schaduwdelen.

 Planningsbeheer 

De applicatie voor planningsbeheer van de bizhub PRESS 
1250-serie geeft gebruikers een overzicht van de informatie 
die nodig is om alle printopdrachten in de wachtrij naar 
behoren uit te voeren. Het scherm laat alle lopende 
opdrachten zien plus nuttige gedetailleerde informatie, 
inclusief de gebruikte papiersoort, en een tijdlijn die de 
capaciteit aangeeft. De gebruiker kan ge-update en 
gedetailleerde overzichten van onderbroken en gereser-
veerde opdrachten opvragen.

 Sensor voor opsporing invoer meerdere vellen

De invoereenheid die de centrale printengine van papier 
voorziet, bevat een sensor voor opsporing van invoer van 
meerdere vellen papier. Deze voorkomt, dat er blanco vellen 
tussen de afdrukken komen. De sensoren gebruiken 
ultrasound-technologie om de papierinvoer uit alle invoer-
lades te volgen. Als een blanco vel is opgespoord, wordt 
het printen automatisch onderbroken om misdrukken en 
verspilling van papier van hoge kwaliteit te voorkomen.

 Sensor voor opsporing van papierscheefloop

De sensor die scheefloop van papier moet voorkomen, 
meet de schuine hoek op basis van het tijdsgat en de 
lineaire snelheid van het papier tijdens de overbrenging en 
stopt automatisch het printen, zodra de opgespoorde 
papierscheefloop een vooraf ingestelde limiet overschrijdt. 
Dit smoort mogelijke afdrukfouten in de kiem en houdt 
eventuele problemen met nabewerking buiten de deur.
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bizhub PRESS 1250-serie
ZAKELIJKE KANSEN 

De productieprintmarkt is tegenwoordig behoorlijk aan veranderingen onderhevig. Versneld door de 
recente economische neergang, wordt het aantal printorders minder, neemt het totale printvolume af en 
worden steeds meer printapplicaties overgeheveld naar elektronische media. Geïnformeerde printbedrijven 
weten dat zij hun printorders moeten vermeerderen, hun winstmarges moeten vergroten en nieuwe omzet 
moeten genereren. Konica Minolta Business Solutions Europe wil klanten hierbij ondersteunen en heeft 
daarom Digital1234 gelanceerd. Een omvangrijk bedrijfsontwikkelingsprogramma dat zich richt op de 
behoefte van de klant om zijn bedrijf weer op gang te krijgen. 

De centrale vraag is ‘Hoe kunnen wij uw bedrijf weer op gang krijgen?’ De oplossing voor de meeste bedrijfs-
problemen ligt in het eenvoudige antwoord “door u geld te besparen, uw winst te vergroten, nieuwe diensten 
toe te voegen en u productiever te maken.” Het Digital1234-bedrijfsontwikkelingsprogramma is eenvoudig van 
opzet en stimuleert bedrijven tot een aanpak die op mogelijkheden is gebaseerd. Om de zaken beter te gaan 
runnen. In vier praktische stappen leiden en begeleiden we de klant bij hoe hij nieuwe zakelijke kansen kan 
herkennen, beoordelen, rechtvaardigen en uitvoeren. 

Het basisconcept kenmerkt zich door deze vier stappen, met een advies tijdens het gehele bedrijfsproces. 
Waarom zou ik in deze mogelijkheid investeren? Hoe pas ik dit in mijn bestaande bedrijf in? Wie heeft er 
ervaring mee en kan mij daarover vertellen? Welke stappen moet ik zetten om deze nieuwe mogelijkheid tot  
een succes te maken?

Laten we eens met het “waarom” beginnen. Digital1234 gebruikt eenvoudige, op mogelijkheden gebaseerde, 
papers geschreven door geloofwaardige partners in de branche die iedere zakelijke kans verkennen. De tweede 
stap richt zich op het “hoe” door eenvoudige beoordelingsvragen te gebruiken, opgesteld door een panel van 
internationale en onafhankelijke bedrijfskundigen. De derde stap, het “wie”, beschrijft het verhaal achter het 
zakelijke succes, terwijl de vierde stap te downloaden zakelijke hulpmiddelen biedt om klanten te helpen hun 
bedrijf te laten floreren, zoals gidsen over bedrijfsuitvoering geschreven door brancheadviseurs.
  

DIGITAL
enabling your business

Het Digital1234-bedrijfsontwikkelingsprogramma
is ontworpen om printbedrijven te stimuleren zich 
te richten op mogelijkheden om geld te besparen, 
de winst te vergroten, nieuwe diensten toe te 
voegen en de productiviteit te verbeteren.

In vier praktische stappen leiden en begeleiden 
we de klant bij hoe hij nieuwe zakelijke kansen 
kan herkennen, beoordelen, rechtvaardigen en 
uitvoeren.

 Digital1234
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 Web to print 

– In het verleden werden alle 
printopdrachten handmatig 
ingediend en verwerkt.

– Met het toenemende gebruik  
van internet hebben de meeste 
printbedrijven de waarde onder-
kend van een webportal waar 
klanten hun printopdrachten 
kunnen indienen.

– Indiening via het internet is 
inclusief: het uploaden van de 
printgegevens, een prijsopgave, 
een proef, tracking-informatie 
over de status van de print-
opdracht, automatische link naar 
betaling en administratie, enz.

– Met web to print is uw bedrijf in 
staat 24/7 online te zijn, de 
indiening van de printopdracht te 
automatiseren, de efficiëntie te 
verbeteren, hand matige elementen 
in het indieningsproces overbodig 
te maken.

 Printen van variabele data

– Wat is het meest uniek aan digitaal printen?
 – U kunt elke pagina binnen een oplage  

 aanpassen en dus zorgen voor een  
 unieke, gerichte en relevante bood- 
 schap voor elke ontvanger.

 –  Dit noemen we ‘Variabel Data Printing’ 
(of VDP)

– Direct mail wordt persoonlijker:
 –  “Geachte heer, mevrouw” wordt  

“Beste Paul”. 

–  Dit is de unieke propositie van digitaal 
printen die u niet zult hebben  
bij traditioneel printen.

– Studies hebben aangetoond: hoe meer je 
inzoomt op je lezers des te effectiever je 
boodschap.

– Gemiddeld leidt gepersonaliseerd 
marketingmateriaal tot 31% meer winst 
in vergelijking met algemeen marketing-
materiaal.

– Als printaanbieder kunt u meer in rekening 
brengen voor VDP opdrachten, en uw klant 
krijgt een betere respons per stuk. 

–  Meer winst voor u, meer omzet voor uw 
klant.
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bizhub PRESS 1250 SERIES

DIVERSE INLINE-AFWERKINGSOPTIES

–  voor de hoogste modulariteit  
(meer dan 50 systeemconfiguraties);

–  voor enorme productiviteit;
–  dankzij het slimme (GBC-)perforatiesysteem,  

een vouw- en perforatiesysteem, nieteenheid  
met knipmechanisme voor 100 vel, boekjes-
productie-eenheid met schoonsnijder voor  
50 vel, perfect bind-eenheid voor boeken  
met een dikte van max. 30 mm, automatisch 
inbindsysteem (ring) voor boeken van max.  
102 vel.

BELT TRANSFERTECHNOLOGIE

–  Voor een uitstekende beeldnauw-
keurigheid

–  Voor de laagst mogelijke tolerantie 
met betrekking tot registratie 
voorkant-achterkant pagina

GEOPTIMALISEERDE BEELDTECHNOLOGIE

– Voor uitstekende mediamogelijkheden
–  Dankzij de soft roller- en NIP-fixeertechnologie 

die de fixeerdruk in plaats van de fixeer-
temperatuur verandert

HOOGSTE PAPIERUITVOERCAPACITEIT

–  Dankzij 15.000 vel uitvoercapaciteit op 
basis van trolley, gescheiden sublades. 
Eenheid voor achteraf invoegen

–  Voor de productie van hoge kwaliteit 
drukwerk met voorbedrukte, gekleurde 
invoegvellen

–  Dankzij drie lades met vacuüminvoer-
technologie voor max. 5.000 vel

–  Extra twee lades voor achteraf invoegen 
met max. 1.000 vel inclusief perforatie 
en vouwen van achteraf ingevoegde 
vellen

POST INSERTION UNIT   

–  Voor de productie van hoge  
kwaliteit printsmet voorbedrukte 
kleurinleg bladen- Dankzij 3 laden  
met vacuüm-feed technologie voor 
maximaal 5.000 vel- Daarnaast  
twee post-inserter trays met maximaal 
1.000 vel inclusief perforeren en  
vouwen van de post inserts
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AFDRUKCONTROLE OP HOOG NIVEAU

–  Voor uitstekende productiviteit en 
kwaliteit

–  Eenvoudig werken met printerstuur-
programma, papiercatalogusfunctie  
en Tone Curve Utility

–  Planningsfunctie voor gedetailleerd 
overzicht van opdrachten in de wachtrij

SIMITRI® HD-TONER

–  Voor de hoogste afdrukkwaliteit bijna 
gelijk aan offset

– Voor enorm veel mediamogelijkheden

ONTWIKKELEENHEID OP HOOG NIVEAU

– Voor maximale beeldstabiliteit
–  Dankzij verbeterde Dmax en controle 

van tonerratio via TCR-sensor

GROOT TOUCHSCREEN

– Voor eenvoudiger bediening
–  Dankzij werken met 38 cm  

touchscreen, wachtrijcontrole  
voor afdrukken, plannings- en 
papiercatalogusfunctie

OPSLAG EN AFHANDELING PAPIER

– Voor hoge productiviteit
–  Voor enorm veel variatie in media-

mogelijkheden
–  Totale capaciteit van 18.000 vel, 

gewichtsbereik papier 40 tot en  
met 350 g/m², een stevige constructie 
op metalen onderstel, evenals functie 
voor mixplex en mixmedia



bizhub PRESS
1250-SERIE

CONTROLLER

De bizhub PRESS 1250-serie valt op door zijn uitmuntende RIP en afdrukprestaties, biedt de mogelijk-
heden waarmee commerciële drukkers en drukwerkleveranciers de voortdurende productie-eisen 
kunnen bijhouden en kunnen voldoen aan de specificaties van de klant. De controller is uitgerust met het 
allernieuwste Intel-platform en in het hoofdgedeelte geïntegreerd. Met een RIP-snelheid als nooit tevoren 
in deze klasse kan de bizhub PRESS 1250-serie met gemak zelfs de meest omvangrijke printopdrachten 
aan en zorgt zijn JDF/JMF-geschiktheid voor volledige en eenvoudige integratie in elke werkomgeving. 
Optimale opdrachtverwerking in topvorm, zich beroemend op de capaciteiten die nodig zijn om een hoog 
volume te produceren in een minimaal tijdsbestek. Met zijn uitstekende CIE-functionaliteit verbetert de 
controller waar nodig de weergave van kleurendocumenten. RGB-kleurgegevens worden omgezet in het 
CIE-kleurenspectrum om fijnere grijswaarden te produceren met een hoge mate van variatie. Daarmee 
ver uitstijgend boven hetgeen kan worden bereikt zonder deze omzetting.
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 Tone curve utility

Konica Minolta’s unieke Tone Curve Utility brengt een tool
binnen handbereik waarmee slimme RIP-aanpassingen 
kunnen worden gedaan, zoals screening en tooncurves. 
Deze tool biedt tevens de mogelijkheid om de screening-
hoek en dot-vorm aan te passen. Gebruikers hebben de 
keuze uit diverse vooraf gedefinieerde tooncurves en 
kunnen snel en eenvoudig curves creeeren met de 

 Papiercatalogus

De papiercatalogus is nog een kenmerk van de 
bizhub PRESS 1250-serie die, samen met de 
andere uitstekende opties van het systeem, de 
verwerkingssnelheid en efficiëntie vergroot. Als de 
papiercatalogus eenmaal is geprogrammeerd,  
hoeft de gebruiker zich niet meer af te vragen of de 
voor de printopdracht benodigde papiersoort is  
opgeslagen. De gebruiker hoeft slechts de gewenste 
papiersoort in de papiercatalogus te selecteren om 
te kunnen afdrukken. Met deze functionaliteit is het 
mogelijk om individuele namen toe te wijzen aan 
verschillende papiersoorten, zoals “bedrijfsblauw”. 
Een manier om papiersoorten sneller te herkennen, 
die de standaard met betrekking tot gebruiks-
vriendelijkheid nog meer verhoogt.

ongecompliceerde sleepfunctionaliteit, bijvoorbeeld 
aangepaste profielen zoals de controllerstandaard instellen 
of op de RIP opslaan om op te kunnen roepen in het 
printerstuurprogramma.  Op dit niveau van uitgebreide 
functionaliteit hebben gebruikers volledige en flexibele 
controle over de optimalisatie van de afdrukkwaliteit. 

Afgedrukt met de standaard
tooncurve

Afgedrukt met de nieuwe
tooncurve

Reductie van de maximale 
dichtheid tast de kwaliteit van 
de tekst niet aan; die behoudt 
100% dichtheid.



Professionele afwerking van printwerk vormt een integraal onderdeel van elke productie run - met flexibiliteit als de 
sleutel voorsucces. Een uitgebreid assortiment van zeer veelzijdige finishing apparatuur vergemakkelijkt geschikte 
opwaardering van Konica Minolta’s digitale productie printsystemen voor uiteenlopende toepassingen en zorgt voor 
een perfecte integratie in de productie omgeving. 

 Papierinvoereenheid PF-703, PI-PFU & HT-505

De hoogvolume papierinvoereenheid PF-703 vergroot de 
papiercapaciteit met drie papierlades voor max. 5.000 vel  
en kan papiersoorten verwerken met een gewicht van 
tussen de 40 en 350 g/m². Alle papierformaten kunnen 
vanuit alle lades komen. De PF-703 beschikt over vacuüm-
invoertechnologie voor een continue hoogvolume-invoer 
van afdrukken op voorbedrukt papier. De optionele 
verwarmingseenheid HT-505 kan de papierinvoer optimali-
seren ten behoeve van de offsetvoorraad en de voorraad 
gecoat papier en in ruimtes met een hoge luchtvochtig-
heidsgraad. 

 Papierinvoereenheid PF-706 & PP-701

De hoogvolumepapierinvoereenheid PF-706 vergroot de 
papiercapaciteit met drie papierlades en met max. 6.000 vel 
en breidt daarmee de mogelijkheden voor de verwerking 
van media uit tot papier met een gewicht van tussen de  
40 en 350 g/m². Aantrekkelijk is ook de extra flexibiliteit 
dankzij de mogelijkheid om alle papierformaten vanuit alle 
lades in te voeren. De optionele invoerset voor voorbedrukt 
papier, PP-701, vergroot de papieropnameprestaties 
dankzij de toepassing van luchtseparatie in de PFU-lade.

Dubbel-
zijdig 
afdrukken

Dubbel-
zijdig 
afdrukken

Enkelzijdig 
afdrukken

Enkelzijdig 
afdrukken

Mixmedia  
wit en gekleurd 
vel vanuit 
verschillende 
laden

Mixmedia  
wit en gekleurd 
vel vanuit 
verschillende 
laden

Mixplex 
enkelzijdige 
en dubbelzij-
dige wissel 
binnen een 
opdracht

Mixplex 
enkelzijdige 
en dubbelzij-
dige wissel 
binnen een 
opdracht

Gecombineerd 
mixplex/
mixmedia

Gecombineerd 
mixplex/
mixmedia

Invoegen 
kleur vel

ONNAVOLGBARE VEELZIJDIGHEID  
VAN BEGIN TOT EIND
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Ring  
inbindelement

 Automatisch inbindsysteem (ring) GP-502

De slimme keuze voor klanten die op zoek zijn naar een
systeem dat het juiste inbindformaat kan bepalen en dan 
vellen inbindt met gebruik van een one-size-fits-all-inbind-
element. De GP-502 voegt de mogelijkheid toe om max. 
102 vellen in een boek te binden, waardoor drukwerk-
leveranciers over de technologie beschikken om in heel 
korte tijd hoogwaardige documenten te produceren.

 Boekjesproductie-eenheid SD-506

De SD-506 is ideaal voor het maken van schoongesneden 
boekjes met rugnieten en zware omslagen en versnelt de 
in-lineproductie van de meest uiteenlopende drukwerk- en 
eigen materialen. De SD-506 produceert brochures van  
max. 200 pagina’s (50 vel), inclusief automatische beeldver-
schuiving en schoonsnijden, en heeft een uitvoercapaciteit 
van max. 50 boekjes. Voor een professionele afwerking 
kunnen boekjes worden gecombineerd met zware omslagen 
gedrukt op papier van max. 200 g/m². Bovendien versnellen 
de SD-506-functies multi-briefvouw en multi-middenvouw 
de productie van mailings met max. 5 vel. Wanneer drukwerk-
leveranciers in staat zijn dergelijk aantrekkelijk drukwerk aan 
te bieden,betekent dit een interessante diversificatie en een 
stijging van de verkoop en winst.

Schoon-
snijden

Meervoudige 
briefvouw-in

Boekje 
(vouwen en 
rugnieten)

Meervoudige 
halfvouw

Kleurenomslag 
invoegen 
Perfect Binder

Kleur vel 
invoegen 
Perfect Binder

Slimme 
perforatie

 Multi-perforatiesysteem (GBC) GP-501

Het multi-perforatiesysteem biedt hoogwaardige multigaats-
perforatie (GBC) van vellen op volle systeemsnelheid, als voor-
bereiding op offline spiraalbinden. Verschillende stans sets  
komen overeen met de meest gehanteerde perforatiemethoden, 
zoals metalen spiraal- (velo-) en plastic (kam)binding. Door de 
flexibiliteit die zij met de GP-501 krijgen, vinden drukwerkleve-
ranciers het eenvoudig om hun drukwerkportfolio te diversifiëren 
en daarmee te voldoen aan de verschillende eisen van zowel 
huidige als nieuwe klanten.

 Vouw- en perforatiesysteem FD-503

Als een ideale keuze voor de productie van mailings, flyers, 
enz., wordt de FD-503 het meest in zijn voordeel gebruikt  
in combinatie met de boekjesmaker, nieteenheid of perfect 
binder. De vouw- en perforatiesysteem biedt zes verschil-
lende vouwschema’s, twee- of viergaatsperforatie met 
100% productiviteit en de mogelijkheid om voorbedrukte 
vellen en omslagen achteraf in te voegen. Met de FD-503 
vereist het samenvoegen van zelfs ingewikkelde, professio-
neel afgewerkte documenten slechts één enkele, volledig 
automatische bediening, waarmee de hoofdgebruikers en 
drukwerkleveranciers kostbare tijd kunnen besparen die 
voor belangrijker taken kan worden gebruikt.

Tweegaats 
perforeren

Viergaats 
perforeren

Kleuromslag 
invoegen

Vel invoegen

LuikvouwBriefvouw-uit Dubbele 
parallel-
vouw

Z-vouw

Briefvouw-inHalfvouw
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 All-in-one afwerkingseenheid FS-532 & SD-510

Dankzij de combinatie van FS-532 met SD-510 kan de 
nietjesafwerkingseenheid boekjes maken. De volledig geauto-
matiseerde boekjesproductie-eenheid heeft een capaciteit van 
max. 20 vel (80 pagina’s) per boekje en twee vouwfuncties: 
middenvouw en briefvouw. Andere beschikbare opties zijn het 
perforeren en het achteraf invoegen van afgedrukte vellen.

 Nietsysteem FS-532

Als een bizhub productieprintsysteem is uitgerust met het
FS-532-nietsysteem hebben klanten een multi-position-
nietsysteem met de mogelijkheid om eenvoudig en op be-
trouwbare wijze handleidingen, rapporten en andere uitgebrei-
de documentatie te produceren. Dit systeem kan max. 100 vel 
nieten met een snelheid die past bij de productie capaciteit en 
knipt het one-size-fits-all-nietje op maat tijdens de verwerking. 
De optie automatisch sorteren en groeperen is ook beschik-
baar. Deze eenheid biedt een uitvoercapaciteit voor maximaal 
4.200 vel. De FS-532 kan worden opgewaardeerd met opties 
voor perforeren en achteraf invoegen van vellen.

Hoeknieten 2-punts 
nieten

Tweegaats 
perforeren

Viergaats 
perforeren

Kleurenomslag 
invoegen

Kleur vel 
invoegen

Kleur vel 
invoegen

Automatisch 
sorteren 

Variabele 
nietlengte

BriefvouwBoekje

 Stapeleenheid LS-505

Met de hoogvolumestapeleenheid is de Konica Minolta bizhub 
PRESS-serie perfect uitgerust voor eenvoudige integratie in om-
gevingen met bestaande afwerkingsfaciliteiten. Max. 5.000 vel 
offset, d.w.z. verschoven afdrukken, kunnen ook worden gesta-
peld in het op een trolley gemonteerde stapelsysteem en dankzij 
een ingebouwd papierklemmechanisme altijd veilig worden  
getransporteerd. De trolley vergroot de flexibiliteit in de print 
shop. In staat om de afdrukken rechtstreeks naar een offline  
afwerkings- of couverteermachine te rijden zonder ze eerst te 
moeten laten drogen of afkoelen, bespaart hoofdgebruikers kost-
bare tijd die beter kan worden gebruikt voor complexere taken. 

Verrijdbare 
afwerkings-
eenheid

Gestaffelde 
uitvoer

 Perfect binder-inbindsysteem PB-503

Dit is het afwerkingssysteem voor inlineproductie van alle soorten 
perfect- ingebonden boeken. Met deze functionaliteit is het 
Z-vouwen mogelijk en het achteraf invoegen van voorbedrukte, 
gekleurde omslagen en vellen. Boekbinden is mogelijk voor  
boeken met een rugdikte van max. 30 mm inclusief inline schoon-
snijden van de omslag. De ingebouwde omslaglade heeft een 
capaciteit voor max. 1.000 vel. De PB-503 beschikt over een 
stapel trolley voor de uitvoer van perfect ingebonden boeken en 
kan ook worden gemonteerd in combinatie met de nieteenheid, 
waarmee perfect inbinden en nieten worden gecombineerd in één 
systeem. Met de PB-503 hebben drukwerkleveranciers die hun 
klanten willen verrassen met hoogwaardig ingebonden boeken 
waarin bijv. verschillende substraten worden gecombineerd, de 
juiste oplossing gevonden voor dergelijke uitdagende applicaties. 
Ze kunnen verbeterde flexibiliteit bieden en een aantrekkelijke 
variatie aan hun portfolio toevoegen, tegemoetkomen aan de 
behoeften van iedere klant en meer orders, doorloop en daarmee 
meer winst krijgen.

Perfect 
binders

Kleurenomslag 
invoegen 
Perfect Binder

Invoegen vel 
Perfect Binder

Verrijdbare 
afwerkingseen-
heid voor boekjes 
gebonden met 
Perfect Binder

Z-vouw  
Perfect  
Binder

Hoeknieten 2-punts 
nieten

Tweegaats 
perforeren

Viergaats 
perforeren



bizhub PRESS 1052/1250/1250P   15

Professionele drukkers hebben hardware nodig 
waar ze van op aan kunnen en behoefte aan 
zeer betrouwbare printtechnologie. Daarom 
stond betrouwbaarheid boven aan het lijstje bij 
de ontwikkeling van de bizhub productie-
printsystemen. Het vakmanschap waarmee dit 
systeem is gemaakt en de robuuste metalen 
constructie garanderen absoluut een gezonde  
en veilige bediening. Diverse tools en systeem-
kenmerken die de all-round bruikbaarheid nog 
meer vergroten:

ALL-ROUND BESCHIKBAARHEID

 Toner aanvullen en papier bijvullen 
tijdens het printen

Toner aanvullen en papier bijvullen tijdens het 
printen voorkomen grotendeels onderbrekingen  
van de productie. 

 Customer Maintenance Support

Daarnaast maakt het concept van Konica Minolta’s 
Customer Maintenance Support (CMS) de snelle 
en eenvoudige uitwisseling mogelijk van bepaalde 
systeemcomponenten en werkende onderdelen 
door de gebruiker. Drukwerkleveranciers willen 
zulke kleine problemen het liefst ter plekke zelf 
kunnen oplossen, want dat vergroot hun flexibiliteit 
nog meer.

Via OPS Core, Konica Minolta’s servicetool op afstand
voor het aflezen tellerstanden, systeemfouten en  
onderhoudseisen van de bizhub PRESS- en  
PRO-systemen kan automatisch worden verzonden 
naar de Konica Minolta service.

Hierdoor is een vroegtijdige analyse van de systeem-
status en indien vereist preventief onderhoud mogelijk, 
nog voordat zich concrete problemen voordoen.  
Ook kan dit systeemuitval en administratieve inspan-
ningen aan de kant van de gebruiker tot een minimum 
beperken, wat drukwerkleveranciers tijd en geld 
bespaart, waardoor zij het hoofd koel kunnen houden 
en de voordelen genieten van een vrijwel all-round
systeembeschikbaarheid en optimale productiviteit.

 OPS Core
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 – Alle specificaties die verwijzen naar de papierinhoud betreffen A4-papier van 80 g/m2.
 – Alle specificaties die verwijzen naar scan-, kopieer- en printsnelheden betreffen A4-papier dat 
kruislings in de multipage- of simplex-modus wordt gescand, gekopieerd of geprint.

 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de vermelde specificaties en functies hangt af van de 
gebruikte besturingssystemen, toepassingen, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.

 – Sommige productafbeeldingen tonen optionele accessoires.
 – Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op het tijdstip 
waarop dit werd gedrukt en kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

 – Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties geen fouten bevatten.
 – Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 – Alle andere merken en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van 
de respectieve eigenaren zijn en worden hierbij erkend.

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid A4 Max. 105 ppm (bizhub PRESS 1052) 
 Max. 125 ppm (bizhub PRESS 1250/P)
Printsnelheid A3  Max. 60 ppm (bizhub PRESS 1052) 
 Max. 70 ppm (bizhub PRESS 1250/P)
Afdrukresolutie 1.200 x 1.200 dpi
Gradaties  Max. 256 niveaus

SYSTEEMSPECIFICATIES

Papiergewicht  40–350 g/m²
Duplexeenheid  Niet stapelen; 50–300 g/m² 
Papierformaten  5 tot en met A3+ (SRA3); min. 95 x 139 mm;  
 max. 324 x 483 mm (met PF-703)
Maximaal afdrukbereik  314 x 483 mm (met PF-703)
Papierinvoercapaciteit  Max.: 18.000 vel; hoofdeenheid: max. 3.000 vel
Papieruitvoercapaciteit  Max.: 15.000 vel (plus sublades)
Opstarttijd  Minder dan 420 sec.
Afmetingen hoofdeenheid 990 x 780 x 1.233 mm 
(W x D x H)
Gewicht hoofdeenheid 375 kg    

CONTROLLER-SPECIFICATIES

Hardware Geïntegreerde controller 
Processor  Pentium G69050 2,8 GHz 
RAM  2 GB
Vaste schijf   250 GB of meer 
Pagina- PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF   
beschrijvingstalen

SCANNERSPECIFICATIES

Scansnelheid A4  Max. 105 scans/min  
Scansnelheid A3  Max. 60 scans/min  
Scanresolutie Max. 1.200 x 1.200 dpi
Scanmodi TWAIN-scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB;  
 Scan-to-e-mail
Scanformaten PDF; TIFF; secured PDF; XPS  

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid A4  Max. 105 ppm (bizhub PRESS 1052) 
 Max. 125 ppm (bizhub PRESS 1250/P)
Kopieersnelheid A3  Max. 60 ppm (bizhub PRESS 1052) 
 Max. 70 ppm (bizhub PRESS 1250/P)
Gradaties 256 gradaties
Kopieertijd 1e exemplaar  Minder dan 2,8 sec. (A4 lange zijde eerst)
Verkleinen en vergroten  25–400% in stappen van 0,1% 
Meerdere exemplaren   1–9.999    
 

ACCESSOIRES

Automatisch document  Max.: 100 vel  
invoer 
Papierinvoereenheid 3 magazijnen; papiercapaciteit: max. 6.000 vel; papier- 
PF-706 gewicht: 40–350 g/m²; standaard papierformaten: A5 tot 
 en met A3+ (SRA3); min. papierformaat: 95 x 139 mm; 
 max. papierformaat: 324 x 463 mm; invoerset PP-701 
 voor voorbedrukt papier verkrijgbaar (optioneel)
Papierinvoereenheid 3 magazijnen met luchtafzuigingstechnologie;  
PF-703 papiercapaciteit: max. 5.000 vel; papiergewicht: 40–350 g/m²; 
 standaard papierformaten: A5 tot en met A3+ (SRA3);  
 min. papierformaat: 95 x 139 mm; max. papierformaat:  
 324 x 483 mm; verwarmingseenheid HT-505 verkrijgbaar  
 (optioneel)
Relayeenheid RU-510 *  Papierkeerder; past de verwerkingssnelheid aan tot 125 ppm
Vouw- en  Invoegen voorbedrukte vellen (PI): 2 PI-laden elk voor 500 vel  
perforatiesysteem (2- en 4-gaats)perforatie; vouwen (middenvouw, Z-vouw,  
FD-503 inlegblad, briefvouw naar binnen, briefvouw naar buiten,  
systeem FD-503 dubbele-parallelvouw); sublade voor max. 200 vel
Multi-perforatiesysteem  Multi-gaatsperforatie van A4-vellen; door gebruiker te  
(GBC) GP-501 vervangen stanssets voor: velobinder, plastic kam, spiraal -  
systeem GP-501 band, kleurenspoel, pro click; papiergewicht: 75–216 g/m²
Automatisch Stapelen, perforeren en inbinden van boeken, max. 102 vel;  
inbindsysteem (ring) zelfinstellende inbindelementen (one-size-fits-all);  
GP-502 papiergewicht: inhoud 75–120 g/m², voorblad 163–216 g/m² 
GP-502
Boekjesproductie- Boekjes maken van max. 50 vel (200 afbeeldingen);  
eenheid SD-506  rugnieten, schoonsnijden; uitvoerlade voor max. 50 boekjes;  
systeem SD-506  sublade voor max. 200 vel; multi-briefvouw naar binnen  
 (max. 5 vel); multi-middenvouw (max. 5 vel)
Stapeleenheid LS-505  Max. 5.000 vel stapelcapaciteit; er kunnen max. drie  
 eenheden worden geïnstalleerd; max. 15.000 vel  
 stapelcapaciteit; stapeltrolley; automatisch stapelen;  
 sublade voor max. 200 vel; papierklemmechanisme
Perfect binding-  Inbindsysteem met smeltlijm; geïntegreerd eenzijdig schoon- 
inbindsysteem PB-503 snijden systeem PB-503 van omslagvellen; boeken van 
systeem PB-503 A5 t/m A4+ (307 x 221 mm); boeken van 10 vel t/m 30 mm 
 rugdikte; omslagpapierlade voor max. 1.000 vel; sublade 
 voor max. 200 vel; boekstapelcapaciteit; 3.300 vel; (2 stapels)
Nietsysteem FS-532  Max. 100 vel nieten; tweepuntsnieten en hoeknieten;  
 variabele nietlengte (knipmechanisme); uitvoer van  
 max. 4.200 vel (A4); sublade voor max. 200 vel;  
 automatisch sorteren en groeperen
Rugnietset SD-510 Boekjes maken van max. 20 vel (80 afbeeldingen); rugnieten;  
(voor FS-532) omslagvellen van 50 t/m 300 g/m²; uitvoerlade voor boekjes;  
 multi-briefvouw (max. 5 vel); multi-middenvouw (max. 5 vel)
Perforatieset PK-522  Perforeren (naar keuze 2 of 4 gaten) 
(voor FS-532)
Eenheid voor achteraf Invoeging voorbedrukte vellen; PI-laden van elk 200 vel 
invoegen (voor FS-532)
Ontvochtigingseenheid Ontkruller 
HM-102

 Technische specificaties

*Alleen met GP-501
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