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 Marknaden för Production Print blir allt mer konkurrensbetonad. Med den nya Pro™-serien kan Nashuatec, 
som är marknadsledande inom högvolymsproduktion, hjälpa dig att öka din produktion samtidigt 
som du uppfyller och överträffar dina kunders önskemål. Pro™907EX/1107EX/1357EX är kompletta 
moduluppbyggda kraftpaket som är designade att effektivisera din högvolymsproduktion. Med sin höga 
pålitlighet, sina anpassningsmöjligheter och ett unikt utbud av efterbehandlingsfunktioner kommer dessa 
system garanterat göra skillnad.

 Hög produktivitet
 Maximal driftsäkerhet och hållbarhet
 Skanning i fullfärg
 Flera olika controllers
 Bredaste utbudet av tillval för in-line efterbehandling

BLI PRO 

Produktivitet. Professionalitet. Progress. Nashuatec ställer sin erfarenhet som marknadsledande för 
högvolymsproduktion till förfogande. Pro™-serien uppfyller proffsens alla krav på kvalitet, hastighet, 
driftsäkerhet och efterbehandlingsmöjligheter. De robusta och lättanvända Pro™-maskinerna är byggda 
för att öka hastigheten på företagets arbetsfl öde.

Mångsidig efterbehandling

Automatisera din produktion

 HÖG PRODUKTIVITET

 Upp till 90/110/135 sidor i minuten i både enkel- och dubbelsidig utskrift (A4)
 Efterbehandling lika snabbt som utskrift: Häftesefterbehandlaren hålslår 90/110/135 sidor i minuten
 Möjlighet att kombinera två system och därmed fördubbla utskriftshastigheten
 Automatiskt kassettbyte för avbrottsfri drift

OPTIMAL DRIFTSÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Nashuatecs Pro™907EX/1107EX/1357EX är de mest hållbara maskinerna i sin klass. För att maximera 
driftsäkerheten och minimera underhållet har maskinen reservdelar som kan bytas ut av användaren. 
Efter en användarutbildning som leverantören erbjuder kan du själv byta ut vissa maskindelar. Resultatet 
är en förlängd drifttid och oavbruten topproduktion.
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907EX/1107EX/1357EX

 SKANNING I FULLFÄRG

 Färgskanner är standard på Pro™907EX/1107EX/1357EX.
 Skanning i fullfärg och svartvitt i en hastighet av 80 sidor i minuten (200 dpi, A4)
 Knivskarpa bilder med en upplösning på upp till 1 200 dpi
 Snabb och pappersfri distribution via e-post eller mapp

 ANVÄNDARVÄNLIG HANTERING

 En stor och fl exibel pekskärm i färg
 Enkel programmering av jobb med ett intuitivt användargränssnitt
 Miniatyrvy och förhandsgranskning på dokumentserver
 Mångsidiga redigeringsfunktioner

 BREDASTE UTBUDET AV TILLVAL FÖR IN-LINE EFTERBEHANDLING

 Flersidig vikning
 Häftning, hålslagning och inbladning av omslagsark
 Helautomatiserad ringbindning
 Professionell häftestillverkning med kantskärning av framsida som tillval
 Högkvalitativ limbindning med skärning av 3 sidor
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 Pro™907EX/1107EX/1357EX är designade för att göra komplexa uppgifter enkla. Nashuatecs unika 
ikonbaserade RPCS™-drivrutin ser till att utbildningstiden för att lära sig arbeta med programmen är 
kort. Du kan även standardisera vanliga, men komplicerade inställningar under en särskild ikon. Ovana 
användare uppskattar den förenklade skärmen som ger direktåtkomst till maskinens grundfunktioner.

 ENKEL JOBBPROGRAMMERING

 Enkel jobbprogrammering via pekskärm i färg
 Utskriftsjobben är bara ett klick bort
 Begränsat antal steg för inställning och redigering av utskriftsjobb
 Miniatyrvy och förhandsgranskning på dokumentserver

Enkel användning

Användarvänlighet i fokus

ENKEL FELSÖKNING

Felsökning är enkelt när du får vägledning. Eftersom användarpanelen kan vinklas ser du den bra oavsett 
vilken arbetsställning du har och det underlättar underhållet avsevärt. Vid behov kan en serviceingenjör 
även förlänga displayens arm.

ENKELT UNDERHÅLL

Begränsa antalet servicebesök och erhåll maximal drifttid. Vårt professionella serviceprogram erbju-
der en kurs för dina användare så att de själva kan utföra visst underhåll. Bland de reservdelar som 
användaren själv kan byta ut återfi nns trumma, framkallningsenhet, rengöringsenhet, förladdnings- 
och laddningsenhet, rengöringsduk och pappersmatningsvalsar. Toneruppsamlaren kan bytas ut av 
samtliga användare.
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 Eftersom de är designade för att klara av snäva tidsscheman tar Pro™907EX/1107EX/1357EX effektivt 
hand om hela din produktionsprocess. Med allt vad det innebär att förbereda dina jobb och avsluta 
dem professionellt, kan du lita på att dessa kraftpaket inkluderar hela dokumentfl ödet. Nashuatecs 
användarvänliga system kan skötas av utbildade användare, vilket ökar både drifttid och fl exibilitet.

 REELL PRODUKTIONSKRAFT 

 Som operatörsbaserad dokumentcentral erbjuder ™907EX/1107EX/1357EX:
 Oavbruten drift med 90/110/135 sidor per minut – perfekt vid produktionstoppar
 Ett integrerat produktionsfl öde som omfattar allt från inmatning till utmatning
 Dubbelsidiga utskrifter lika snabbt som enkelsidiga

Maximera din produktion

Byggd för topprestanda

 ROBUST DESIGN

 Maximal papperskapacitet på 8 050 sidor
 Pro™1357EX klarar av toppar på ca 2 miljoner sidor per månad (Pro™1107EX: 1,5 miljon/

907EX: 1 miljon)
 Robust design: smidig drift även vid produktionstoppar
 Dubbelsidiga utskrifter i maxhastighet

 KONTINUERLIG DRIFT 

 9 olika papperskällor och automatiskt byte av kassett
 Fyll på papper, toner och mata in nya jobb under drift
 2 tonerpatroner för totalt 120 000 A4-sidor
 Tandemkopiering ger kontinuerlig drift

ÖKA DIN DRIFTTID

Minimera driftstoppen. Våra system är standardutrustade med en smart detektor för dubbelmatning. 
För att slippa pappersstopp orsakade av böjt papper i höga pappersbuntar kan du installera tillvalet 
decurler/rensfack. Om pappersstopp inträffar i en efterbehandlare kommer allt papper som är kvar i 
huvudenheten samlas i rensfacket och kan sedan lätt avlägsnas därifrån.
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 Efterbehandling behöver inte vara hårt arbete. Nashuatecs Pro™907EX/1107EX/1357EX har många 
efterbehandlingsmöjligheter som gör arbetet enkelt för dig. Erbjud dina kunder en mängd nya trycksaker 
som sticker ut ur mängden. Uppfyll och överträffa deras förväntningar med en minimal insats och stärk 
samtidigt ditt eget företags tillväxtpotential.

 En mängd efterbehandlingsmöjligheter – oöverträffade inom sitt marknadssegment

 Attraktiv häftes- och boktillverkning & avancerad omslagsinbladning

 Med möjligheter att kombinera nästan vilken sorts efterbehandling som helst i en och samma maskin

 EN MÄNGD EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV

 Kunderna förväntar sig ett förstklassigt presentationsmaterial, professionella rapporter och snygga 
broschyrer. Skapa den trycksak du vill ha med Pro™907EX/1107EX/1357EX:s robusta efterbehandlare 
för 3 000 ark med häftningsenhet för 100 ark. Med tillvalet hålslagsenhet kan du spara tid och slipper 
köpa in och lagerhålla hålat papper. Sadelhäftning ger dig kostnadseffektiv efterbehandling för dina 
interna dokument.

Störst när det gäller in-line efterbehandling 

Erbjuder unikt mervärde

 AUTOMATISK HÄFTESTILLVERKNING

 Imponera på dina kunder med professionella häften. Häftestillverkaren ger perfekta uppsättningar 
häften i A5 och A4. Den viker och sadelhäftar automatiskt häften på upp till 20 sidor och kan häfta 
100 ark. Trimmern (tillval) ger ett verkligt professionellt slutresultat. Tack vare en registreringsfunk-
tion kan häftestillverkaren hålslå korrekt i full hastighet.

 SOFISTIKERAD FLERSIDIG VIKNING 

 Skapa foldrar med 2- till 4-sidig vikning och infoga A3-tabeller i en A4-presentation. Enheten för fl ersidig 
vikning hos Pro™907EX/1107EX/1357EX kan hantera sex olika vikningsmönster: tvåvik, Z-vikning, trevik 
samt fyrvik (altarfals & dubbel parallellfals). Här fi nns kreativa lösningar på utmanande jobb.

PROFESSIONELL INBLADNING

För att förhöja viktiga dokument kan du komplettera med ett omslag, antingen i fullfärg eller med 
förtryckt främre och bakre omslag med hjälp av mellanarksmataren med två fack. Det är ett perfekt 
alternativ när du vill ta fram produktkataloger, handböcker och broschyrer som ska ge ett bestående 
intryck. Med mellanarksmataren kan du även infoga ark var som helst i dokumentet.
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907EX/1107EX/1357EX

 HÅLSLÅ OCH VIK  

 Glöm allt vad manuell hålslagning innebär och glöm också hur krångligt det 
var förut att tillverka häften. Välj tillval som gör allt det där – de kan även 
kombineras.

 GBC StreamPunch™ III: stort utbud av hålslagna dokument
 Plockmatic häftestillverkare: in-line häftning av kvalitetshäften

 HELAUTOMATISK RINGBINDNING

 Branschens första helautomatiska ringbindare minskar din arbetsbelastning.
 Automatisk häftning och hålslagning
 Främre och bakre omslagsark i färg
 Bindningskapacitet: upp till 50 eller 100 sidor, häften i A4
 Hålslagning/stapling: upp till 216 g/m²

 STAPLING

 Stapelenheten hos Pro™907EX/1107EX/1357EX förbereder dina högvolymsjobb för offl ine efterbe-
handling. En enhet staplar 5 000 ark och två enheter kan kombineras. Systemet växlar automatiskt 
när en stapelenhet är full. Med häftesefterbehandlaren kan man producera upp till 12 750 sidor åt 
gången.  Avlastningsvagnar förenklar offl ine efterbehandling, paketering och distribution.

 IN-LINE LIMBINDNING

 Vår limbindare producerar böcker av professionell kvalitet med starka, 
limmade ryggar.

 Exceptionell: hanterar överdimensionerat papper till inlagan
 Bindningskapacitet: upp till 200 ark per bok, från A5 till A4
 Tre/en-sidesskärning och inbladning av omslag i färg från två olika fack 

(upp till 300 g/m²) som standard
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 Som fackman vet du att dina kunder förväntar sig ökad produktion på kortare tid. Nashuatecs 
Pro™907EX/1107EX/1357EX är rejäla kraftpaket som bearbetar jobb snabbt och klarar produktionstoppar. 
Beroende på vilken arbetsbelastning du har kan Nashuatec erbjuda controllers som uppfyller dina behov. 
Välj rätt controller och uppnå ett skräddarsytt resultat.

 INBYGGD CONTROLLER

 Med den inbyggda controllern har du full tillgång till alla funktioner i Pro™907EX/1107EX/1357EX – 
utan lång utbildning. Controllern är anpassad efter ditt behov av högvolymsproduktion och du 
producerar dina trycksaker med några få snabba steg. Tillvalet Adobe® PostScript® 3™ garanterar 
snabb och pålitlig produktion.

Ökad prestanda

Specialanpassade lösningar

 IPDS-UTSKRIFTER

 Med Nashuatecs IPDS-enhet typ 1357EX är en separat IPDS-skrivarbox eller server överfl ödig. Detta myck-
et kostnadseffektiva tillval tillåter din Pro™907EX/1107EX/1357EX att skriva ut IBM®-host dokument med 
text, bilder, grafi k och/eller streckkoder. Det har stöd för efterbehandlingsfunktioner som t.ex. häftning. 
Du kan lätt ha koll på alla sidor och köra automatisk felkorrigering. Dra nytta av funktionerna i ProTM-serien 
tillsammans med IPDS-, PS-, PCL- och PDF-format.

 FIERY-PRESTANDA 

 Komplexa utskriftsjobb hanteras i rekordfart. Den externa Fiery®-controllern EB-1357 rippar snabbt 
tunga PDF-fi ler.

 Enkel utskrift av äkta Adobe® Postscript®-fi ler och komplex grafi k
 Enkel integrering i Pro™907EX/1107EX/1357EX’s Fiery®-arbetsfl öden

MICROPRESS®

Välj MicroPress® för optimal produktivitet. Det är en mycket kraftfull controller och en komplett arbetsfl ö-
deslösning – allt i ett. MicroPress® erbjuder avancerad skanning, jobbsammanställning och Production 
Print-möjligheter som t.ex. utskriftskö. Helt enkelt idealt för beställtryck.
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 Dina kunder förväntar sig skarp och tydlig text och grafi k i hög kvalitet i sina dokument. 
Pro™907EX/1107EX/1357EX levererar effektivt hög kvalitet. Du kan nu erbjuda högre kvalitet med varje 
monokromt dokument du producerar.

 UTMÄRKT KVALITET PÅ 1 200 X 1 200 DPI

 Pro™907EX/1107EX/1357EX är försedda med Nashuatecs 2 x 4-strålars laserteknik och de produ-
cerar högkvalitativa utskrifter med en upplösning på 1 200 x 1 200 dpi. Original skannas en gång, 
lagras i minnet och reproduceras sedan så ofta du vill. Dina utskrifter lever alltid upp till den högsta 
standarden – oavsett hur många uppsättningar du trycker.

Revolutionerande digital kvalitet

Vår defi nition på kvalitet förverkligar er

 KORREKT ENKEL- & DUBBELSIDIG REGISTRERING

 Konsekvent exakta bilder och oöverträffad registrering med max 0,5 mm avvikelse 
 Justera registreringen i steg om 0,1 mm för utskrift på icke-DIN-kompatibla format

 SKANNA 80 BILDER PER MINUT I FULLFÄRG

 Färgskanning i samma hastighet som svartvitt
 Skanna enkel- eller dubbelsidiga original i färg och skicka med e-post
 Buntläge: Dokument med över 2 000 sidor kan skannas som en enda uppsättning

 FÖRSTKLASSIG PAPPERSHANTERING

 Skriv ut utfallande A3-dokument: systemet klarar SRA3-papper
 Stapla papper upp till 300 g/m² direkt med efterbehandlaren, häftesefterbehandlaren eller stapelenheterna
 Skriv ut på olika typer av media inklusive brevpapper, bestruket papper, OH-fi lm och korrespondenskort
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 Dina kunder anförtror dig med konfi dentiella fi ler. För att skydda dessa dokument, kan 
Pro™907EX/1107EX/1357EX utrustas med ett utökat säkerhetssystem. Digitala fi ler och de fysiska 
utskrifterna skyddas från alltför nyfi kna ögon. För maximal kontroll över dina maskiner, kan du ta fram 
statusrapporter med vår service @Remote.

 AVANCERADE SÄKERHETSÅTGÄRDER

 Begränsad användaråtkomst med Windows®/LDAP-autentisering
 Säker kommunikation via kryptering
 Skydda känslig information med säkerhetsenheten för dataöverskrivning
 Kopieringsskydd

Skydda och kontrollera ditt arbetsfl öde

Ta kontroll över alla system

 BAKOM LÅS OCH BOM

 Se till att ditt pappersfl öde stannar där det ska. Pro™907EX/1107EX/1357EX:s stormagasin och 
stapelenheter är försedda med byglar för säkerhetslås.*

 * Lås medföljer ej.

 @REMOTE

 Nashuatecs tilläggstjänst @Remote förbättrar ditt arbetsfl öde och reducerar systemets driftstopp. 
Du behöver inte bry dig om mätaravläsningar, påfyllning av toner eller servicesamtal. Det tas omhand 
automatiskt. Din kontroll över förloppen ökar med automatiska maskinparksrapporter och analyser 
av systemanvändning.
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 Pro™907EX/1107EX/1357EX erbjuder unika digitala svartvita utskriftslösningar för tryckproffsen. De är 
snabba och pålitliga och passar på många olika typer av företag eller i kommersiella produktionsmiljöer. 
Nashuatecs Pro™907EX/1107EX/1357EX är anpassade till Production Print. Alla processer arbetar 
smidigt tillsammans och rättar sig efter dina specifi ka behov och önskemål.

 EFFEKTIV REPROAVDELNING

 Tillmötesgå alla typer av uppdrag. Fördelar med Pro™907EX/1107EX/1357EX:
 snabb, pålitlig utrustning som håller er igång,
 stöd för storformat, bestruket papper och korrespondenskort på upp till 300 g/m²,
 smidig integrering i host-miljöer med en IPDS-controller (tillval).

Ta itu med dina utmaningar

Stick ut från mängden

 SNABBTRYCK

 Behåll försprånget och öka vinsterna. Pro™907EX/1107EX/1357EX erbjuder som standard:
 enkla och lättanvända controllers,
 färgskanning med skanna till-funktioner,
 låg total ägandekostnad.

 KRAFTPAKET FÖR KOMMERSIELLA TRYCKBUTIKER

 Nöjdare kunder. Fördelar med Pro™907EX/1107EX/1357EX:
 effektiv jobblagring och lätt återupphämtning för beställtryck, 
 professionella in-line efterbehandlingsverktyg som inte drar ner på farten,
 minimala användarinsatser: avbrottsfri drift med 90/110/135 sidor per minut,
 en mängd olika externa högeffektiva controllers från EFI.

 SKRIVARPROGRAM FÖR VERTIKALA MARKNADER

 Beställtryck för böcker och häften
 Flygblad
 Handböcker/manualer
 Direkt e-post
 Transaktionsutskrifter
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För ytterligare information, kontakta

KOPIATOR

Kopieringsprocess: 2 x 4-vägs laserteknik & elektrofotografi sk utskrift
Kopieringshastighet: 90/110/135 kopior per minut
Upplösning: Utskrift: 1 200 dpi, Skanning: 600 dpi
Antalsväljare: Upp till 9 999
Uppvärmningstid: Max 360 sekunder
Första sidan: 3,5/3,2/3,0 sekunder
Zoom: 25 - 400% (i steg om 1%)
Minne: Hårddisk: 320 GB
Papperskapacitet: Standard: 2 x 1,000-arks tandemkassetter
 2 x 500-arks tandemkassetter
 Max: 8 050 ark (A4), 7 500 ark (A3) 
Papperskapacitet 
(utmatning): Max: Efterbehandlare: 3 000 + 500 ark
 Häftesefterbehandlare: 2 500 + 250 ark
 Stapelenhet: 5 000 + 250 ark 
 (med två enheter: 10 000 + 500 ark)
Pappersformat: Min: Standardkassetter: 139,7 x 139,7 mm
 A3 stormagasin, sidoinmatningsfack: 100 x 139,7 mm 
 Max: Standardkassetter: 330,2 x 458 mm
 A3 stormagasin, sidoinmatningsfack: 330,2 x 487,7 mm 
Pappersvikt: Standardkassetter: 52 - 216 g/m²
 A3 stormagasin: 40 - 300 g/m²
 Duplex: 52 - 256 g/m²
Duplex: Standard
Mått (B x D x H): 870 x 858,5 x 1,476 mm
Vikt: Max 315 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Strömförbrukning: Max: 3,500/3,500/4,000 W

SKRIVARE/SKANNER 

SKRIVARE

Utskriftshastighet:  90/110/135 sidor per minut
Skrivarspråk/upplösning: Standard: PCL5e: 300 - 600 dpi
 PCL6: 600 – 1 200 dpi
 RPCS™: 200 – 1 200 dpi 
 Tillval: Adobe® PostScript® 3™: 600 – 1 200 dpi
 Genuine IPDS: 300 - 600 dpi 
Gränssnitt: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
 Tillval¹: IEEE 1284
 Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g)
 Ethernet 1000 base-T, Bluetooth
Minne: Standard: 512 MB med ytterligare 1 GB (totalt: 1,5 GB)
 Hårddisk: 320 GB
Drivrutiner: RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
Nätverksprotokoll: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Operativsystem: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
 Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic)
 Macintosh OS X 10.1 eller senare (native)
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
 SAP® R/3® version 4.x eller senare, 
 mySAP ERP2004 eller senare

SKANNER

Avläsningshastighet:  80 original per minut (A4 LEF, 200 dpi)
Upplösning: 100 - 600 dpi (200 dpi standard)
 TWAIN (fullfärg, svartvitt): 100 – 1 200 dpi 
 (600 dpi standard)
Max originalformat: 297 x 432 mm
Skapade format: TIFF, JPEG, PDF, högkomprimerad PDF
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till e-post: Autentisering: SMTP, POP före SMTP
 Val av destination: Via LDAP, 
 lokal adressbok eller direktinmatning
Mottagaradresser: Upp till 500 från lokal adressbok, max 100 via LDAP
Lagrade mottagaradresser: Max 2 000
Skanna till mapp: Via SMB, FTP eller NCP protokoll, 
 max 50 mappar per jobb

CONTROLLERS (TILLVAL)

Fiery®-controllers (skrivar-/skanner), MicroPress®

PROGRAM

Standard:  DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™, 
 SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor,
 TWAIN driver
Tillval:  Device Software Development Kit, @Remote

ÖVRIGA TILLVAL

Stormagasin för 4 550-ark A4-papper, stormagasin för 4 000-ark A3-papper, 
Kassettkit för 1 000-ark A3-papper, Sidoinmatningsfack för 500 ark, Efterbehand-
lare för 3 000 ark med häftenhet för 100 ark och kantutjämnare, Hålslagsenhet 
(kan ställas in för 2/3, 2/4 hål och skandinavisk standard med 4 hål), Häftesefter-
behandlare, Häftestrimmer, Mellanarksmatare, Ringbindare, Limbindare (in-line 
tillval), Upp till två stapelenheter för hög kapacitet, Decurler/rensfack, Viknings-
enhet, Plockmatic häftestillverkare, GBC StreamPunch™ III, Avlastningsvagn, 
VM-kort, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Säkerhets-
enhet för dataöverskrivning (DOS), Läsare, HDD-krypteringsenhet, Tandemkabel, 
MicroPress®, Fiery®-controller (skrivar-/skanner).

¹ Endast ett av dessa tillval kan installeras.

Nashuatec har designat dessa produkter för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY 
STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modeller, 
tillvalsutrustning och programvara.

ISO9001: 2000-certified   ISO14001-certified

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive 
ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den 
aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna 
i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer 
kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Med ensamrätt. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/
eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående 
skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.


