
Pro™ C651EX / C751EX / C751
Nästa generations digitala utskrifter

Ny teknik som höjer produktiviteten



Nya Nashuatec Pro™ C751-serien 

tar digitalt produktionstryck till 

en helt ny nivå.

Serien återspeglar vår gedigna bakgrund 

inom forskning och utveckling.

Den bygger på våra erkända standarder för

kvalitet, pålitlighet, effektivitet och hållbarhet.

Och med en mängd nya innovativa funktioner

leder den oss från 

start till mål.
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• EXTREMT HÖG BILDKVALITET -
VCSEL (Vertical Cavity Surface-
Emitting Laser) laserstråleteknik med
knivskarpa 4 800 dpi.. PxP™-toner
och oljefri fixeringsteknik som ger
perfekt, jämn och offsetliknande
bildkvalitet.

• MÅNGSIDIG MEDIAHANTERING -
brett stöd för olika media, förbättrad
fixeringsenhet och hög produktivitet
på papperstjocklekar upp till 300 g/m2. 

• EXCEPTIONELL PRESTANDA - 
maximal månadsvolym på 180 000,
65 eller 75 sidor i minuten i
färg/svartvitt. 

• MAXIMERAD DRIFT - nytt system 
för vätskekylning ger avbrottsfri 
drift, förbättrade ORU-delar
(som operatören själv byter ut) 
och möjlighet att byta toner eller
toneruppsamlare och fylla på 
papper när maskinen används.
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Digitalt tryck på nytt sätt 
I takt med att marknaden för digitaltryck i färg växer, ökar även dess behov. Innovativa lösningar som
samtidigt är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga är nyckeln till framgång.

Med överlägsen bildkvalitet och exceptionella funktioner erbjuder nya  Pro™ C751-serien flest detaljer
och är mest pålitlig i sin klass. Från start till mål höjer Nashuatec Pro™ C751 ribban när det gäller produktivitet,
effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Funktionerna omfattar:

 Nashuatec



FUNKTIONELLT
TILLSATSÄMNEFÄRGÄMNE

VAX

POLYESTERHARTS

Pro™C651EX / C751EX / C751

Funktioner som föder framgång
DEN SENASTE LASERTEKNIKEN VCSEL
med en registrering på upp till 4 800 dpi ger
perfekt bildkvalitet. Jämfört med åtta strålar
med 1 200 dpi, har VCSEL så många som 
40 laserstrålar aktiva samtidigt och som
levererar exakt och jämn bildkvalitet.

HÖG PRECISION FÖR

DUPLEXREGISTRERING krävs för tryck av
t.ex. visitkort, vykort och tidningar. Med en
kombination av mekanisk registrering och
VCSEL-teknik korrigeras eventuellt
snedställda papper för att säkerställa 
exakt registrering på båda sidorna.

PXP™ POLYMERISERAD TONER blir
normgivande för bildkvalitet vid beställtryck,
som utmanar offset och ökar möjligheterna
för tryckta produkter. Tonern har ultrafina
partiklar med en låg smältpunkt som ger
jämnare resultat och bättre färgregistrering. 

DEN NYA ACTIVE TONER DENSITY

CONTROL-TEKNIKEN bevakar mängden
toner som används och förser
framkallningsenheten med exakt rätt mängd
toner vid precis rätt tidpunkt för en jämn
färgtäckning över hela arket.  

NYA ADVANCED STABILISATION OPC OCH

INTELLIGENT OPC DRIVE CONTROL. 
 var först med att använda organiska

trumenheter (OPC) som har banat väg för
hela branschen med hög känslighet och
prestanda. Det förbättrade höljet på
Advanced Stabilisation OPC höjer både
prestandan och förmågan att producera
jämna och välbalanserade färger under
löpande tryckjobb. OPC Drive Control ger
kontinuerlig feedbackjustering för trummans
rotationshastighet för att minimera
färgskiftningar.
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MEDIABIBLIOTEKET har en enkel
fördefinierad tryck- och mediakatalog. Det
betyder att alla kan göra jobbinställningar
med den lättanvända och intuitiva
färgpekskärmen. Mediabiblioteket omfattar
över 150 testade och kontrollerade
mediaprofiler och en anpassad medialista 
för personliga tekniska profiler. Dessutom
finns en reservkapacitet för ytterligare 
1 000  profiler. Det ger spelrum för att
erbjuda kunderna en stor mängd olika
tryckalternativ.

Operatörerna kan enkelt göra inställningar 
för komplicerade tryckjobb genom att välja
fördefinierade eller anpassade mediatyper
som vid varje uppdatering synkas med
skrivarserverns mediabibliotek på EFI Fiery™
E-41A. Kombinerat med mediabibliotekets
funktioner levereras oöverträffad
färgregistrering – jobb efter jobb.   

FÖRBÄTTRADE ORU-DELAR MAXIMERAR

produktionen och minimerar kostnaderna.
Här kan operatören byta ut viktiga
komponenter själva istället för att behöva
vänta på en servicetekniker, vilket minimerar
driftstopp. Att fylla på papper, byta
tonerflaskor eller toneruppsamlare innebär
inte att tryckprocessen avbryts – ovärderligt
vid jobb med snäva tidsramar.

FÖRSTA DIGITALPRESSEN FÖR TRYCK 

på ark att använda vätskekylning. Genom 
att hålla framkallarens temperatur på exakt
rätt nivå får man avbrottsfria tryckjobb 
och effektiv produktion. Pro™ C751-serien
har, med SRA3/DLT-stormagasin, en total
kapacitet på upp till 7 000 ark och
sidoinmatningen hanterar de största
pappersformaten i sin klass, d.v.s. 330,2 
x 630 mm. Det är en oerhört bra tillgång 
när man trycker fárdiga broschyrer, 
med möjligheten att producera utfallande 
A3 med skärmärken och kantlinjer.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Smidiga och avbrottsfria övergångar  
med LED-lampa som visar vilken kassett
som används. Då kontrollerar man enkelt
arbetsförloppet och kan förbereda maskinen
för nästa tryckjobb. En upphöjd
statusindikator gör att operatörer även på
avstånd kan kontrollera tryckjobbets 
status i realtid. 
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BRETT STÖD FÖR OLIKA PAPPER uppnår
man med en ny förbättrad fixeringsenhet och
en pappersbana för upp till 300 g/m2. Det
förenklar och förbättrar produktionen på
tjock media, t.ex. direktreklam, visitkort och
vykort, med en produktionsökning på upp till
150% jämfört med konkurrenterna vid tryck
på 300 g/m2.

Strukturpapper, kuvert, syntetiska material,
etiketter, kort och mycket mer kan
produceras. Med den mycket höga
produktionskvaliteten på exklusiva trycksaker
kan du erbjuda dina kunder en stor mängd
nya och innovativa idéer och lösningar.



Pro™C651EX / C751EX / C751

Spjutspetsteknik för arbetsflöden
Förutom  den senaste tekniken med Adobe® PDF Print Engine (APPE),  använder Nashuatec Pro™ C751-serien
även en extern skrivarserver. Den är utformad att integreras i ditt arbetsflöde och de krav som dina
tryckapplikationer ställer, levererar superba utskrifter och har stöd för efterbehandlingsalternativ som lyfter
alla dina tryckjobb.

Tack vare intutiv användning förenklas
operatörernas arbete och ger
administratörerna utrymme att planera
effektivare tryckjobb. Sammanfattningsvis,
det är den idealiska skrivarservern för
tryckerier med jobb som avbyter varandra 
i snabb följd.

Med våra lösningar som låter dig utvecklas
och som levererar utskrifter av jämn kvalitet
kan  hjälpa dig med att öka takten och
höja effektiviteten för dina tryckjobb.  
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EFI E-41A Fiery Server är standard. Adobe
APPE-teknik och senaste Fiery System 9
utgör bas för konfiguration av Pro™ C751-
serien. E-41A tillämpar Command
Workstation-teknik för att optimera
effektiviteten i varje fas av
produktionsprocessen. 

Nashuatec



Kraftfulla lösningar för arbetsflöden

lösningar för effektiva arbetsflöden. Det kommer att spara dig både tid och pengar – oavsett tryckmiljö. 

TotalFlow hanterar hela
produktionsprocessen från intag till dess att 
du har en färdig trycksak. Med TotalFlow 
har du lösningar som hjälper dig med hela
arbetsflöden och expanderar
marknadsmöjligheter. Professionellt 
och lönsamt.

Ta tillvara på både återkommande och nya
tryckmöjligheter med web-to-print och
planeringsverktyg som ger dig en helt och
hållet automatiserad process. Då kan du och
dina kunder kommunicera mer effektivt,
vilket sparar tid åt alla.

Var redo för effektivare tryckjobb 
med variabeldata och eller andra
printdataströmmar. Gör filer produktionsklara
med dokumentinskjutning och verktyg för 
att lägga upp jobb och på så sätt minska
produktionstiderna och öka förtjänsterna. 

Hantera jobb över flera printsystem,
automatisera arbetsflöden med lösningar
som rationaliserar arbetet och optimerar
produktiviteten så att du kan hålla snäva
deadlines. Gör sista-minuten-ändringar i
dokument, förbered automatiskt separering
av färg och svartvit produktion och slutför
komplexa jobb snabbare.

Med  Pro™ C751-serien kan du ge 
dina kunder mervärde och öka service 
med mångsidiga och skalbara lösningar 
för digitaltryck i färg och svartvitt.
Produktionen lyfts med högkvalitativa och
kostnadseffektiva lösningar som utvecklar
dina affärsmöjligheter.
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Nashuatecs TotalFlow är där våra programvaror, tjänster och kunskaper samlas i en portfölj med en mängd

Nashuatec



Arbetsbesparande lösningar som
höjer produktiviteten
Med Pro™ C751-serien får du tillgång till en mängd innovativa tillval för efterbehandling som hjälper dig att
producera exklusiva trycksaker.

Den nya vikningsenheten är en oumbärlig
hjälp vid snabb produktion av direktutskick
och bilagor. Den kan vika upp till tre ark
bestruket papper. I kombination med
fullfärgstryck av kuvert kan hela processen
automatiseras och bli både arbets- och
kostnadseffektiv.

Ett annat av våra efterbehandlingsalternativ
är allt-i-ett sadelhäftning som hanterar 20
pappersark i 80  g/m2 plus en stapelenhet för
100 ark. Ringbindaren används bl. a. ofta vid
”handsfree” produktion av efterbehandlade
handböcker och liknande trycksaker. En
omslagsarksmatare som matar från två
kassetter kan användas med format upp 
till SRA3 och med en papperskapacitet på
200 ark. 

Lägger man till en stapelenhet (stacker) får
man en utmatningskapacitet på 8 250 ark
och därmed långa och oavbrutna jobb. Ett
annat tillval är vår avkylningsenhet som kyler
papper för att förenkla hög produktion med
bestruket papper, vilket minimerar spill,
förseningar och produktionsförlust. 

Med helautomatiserade och integrerade
Plockmatic foldertillverkare kan du producera
perfekt bundna böcker till en bråkdel av den
traditionella kostnaden. GBC StreamPunch
ProEX tar effektiviseringen ett snäpp högre.
Alla trycksaker kan hålslås automatiskt och
sedan spiralbindas på en mängd olika media,
vilket skär ner antalet arbetstimmar med
cirka 90%.

Vårt breda utbud av mångsidiga och
kostnadseffektiva efterbehandlingsalternativ
garanterar hög produktivitet och
tillväxtpotential för grafisk produktion.

Pro™C651EX / C751EX / C751 8



9

AVKYLNINGSENHET
Enhet med åtta fläktar, installerad intill
huvudenheten som kyler papper för
att förenkla hög produktion med
bestruket papper.

VIKNINGSENHET
Hanterar media (även bestruket) mellan 
63 och 105 g/m2. Den har sex olika
vikningsalternativ, inklusive bl.a. altarfals, 
Z-vikning och dragspelsvikning.

OMSLAGSARKSMATARE
Omslagsarksmatare för två papperskällor
kan anslutas. Den matar media upp till SRA3
från två källor som rymmer 200 ark vardera.

RINGBINDARE
Producerar 23 hålslagna och ringbundna
häften inline på upp till 200 sidor med
antingen svarta eller vita ringar. Två
ringstorlekar för 50 eller 100 ark.

STAPELENHET (STACKER)
Utökar utmatningskapaciteten med 
5 000 ark (totalt 8,250 ark). Den är utrustad
med en avlastningsvagn, ytterligare vagnar
kan väljas till.

HÄFTENHET
Standardefterbehandlare med
häftningskapacitet på 3 000 ark. Kan
integreras med hålslagsenhet för 2/4 hål
eller skandinavisk standard med 4 hål.

FOLDERTILLVERKARE
Staplar upp till 2 500 ark, kan
integreras med hålslagsenhet för 2/4
hål eller skandinavisk standard med 
4 hål. Modul för framkantstrimning
finns som tillval.

PLOCKMATIC (FOLDERENHET)
Foldertillverkaren kan väljas
med enhet för fyrkantsrygg,
omslagsarksmatare, modul
för framkantstrimning
som trimmar upp till 
30 st. à 80 g/m2-ark inline. 

Pro™C651EX / C751EX / C751
Printer: Produktionsprinter för färg med
två standardkassetter för 1 000 ark.
Stormagasin SRA3 och skanner som
tillval.

SKRIVARSERVER
EF1 Fiery E-41A skrivarserver krävs och
beställs tillsammans med printern. 

Serverbord är tillval.

Tillval för framgång
Med offsetliknande resultat sätter Pro™ C751-serien ny standard för produktivitet, kvalitet och pålitlighet.
Med en stor mängd lättanvända och konfigurerade tillval ger den både imponerande mångkunnighet och
prestanda som utklassar konkurrenterna. 

STREAMPUNCH ProEX
Hålslår en mängd olika media och har
kraftiga stansar klarar av att hålslå upp till 
4 000 000 sidor.

TILLVAL FÖR STORMAGASIN
Stormagasin SRA3 (LCT) för 2 x 1 000 ark 
& 1 x 2 000 ark. En ökning av
papperskapaciteten med 4 000 ark.
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Möter högt ställda krav för grafisk
produktion
Den innovativa tekniken hos nya Pro™ C751-serien höjer ribban när det gäller produktivitet, effektivitet,
kvalitet och lönsamhet.

Perfekt bildkvalitet produceras i hög hastighet. Den är mer pålitlig och har fler funktioner än någon annan
printer i sin klass. Med Pro™ C751-serien får du avbrottsfri drift och mediastöd som höjer din produktivitet.
På alla tänkbara sätt ger den dig den mångsidighet du behöver för att möta kraven och utveckla din
verksamhet. 

MARKNADSSEGMENT FÖRDELAR

Copyshop eller Pro™ C751-serien er snabba genomloppstider, med hög hastighet, mångsidighet och pålitlighet. 
digitalt produktionstryck Lättanvänd och superb kvalitet för beställtryck.

Interntryckerier Med en månatlig toppvolym på 180 000 kombinerar Pro™ C751-serien hög produktivitet och mycket
hög bildkvalitet. Dessutom ser mångfalden av efterbehandlingsalternativ till att automatisera
tryckprocesser och minska arbetskostnader.

Tryckerier Pro™ C751-serien erbjuder hög funktionalitet och bildkvalitet tack vare en kombination av VCSEL 4 800
dpi registrering och PxP™-toner. Den gör det möjligt för tryckerier att möta kundernas krav på snabba
jobb. Den stora mängden alternativ för efterbehandling bidrar till möjligheterna att erbjuda exklusiv
grafisk produktion. Dessutom har den fördelen att kunna trycka direkt på en stor mängd bestruken,
obestruken och specialmedia , vilket innebär en smidig växling mellan traditionell och digital
produktion.



SÄNKER DINA KOSTNADER OCH
DIN MILJÖPÅVERKAN
Sedan starten för over 50 år sedan har vi lagt
stor vikt vid att minimera den påverkan vi har
på miljön. 

Det har gjort oss till en internationellt erkänd
miljöledare och har sju år i rad placerat oss
på listan Global 100, världens hundra mest
hållbara företag.

Stigande priser på energi och papper i
kombination med ökat miljöansvar och ökad
reglering på miljöområdet, leder både små
och stora företag till miljöanpassade
lösningar.

Det gör vårt Sustainability Optimisation
Programme till en värdefull tillgång.
Programmet hjälper företag att växa
samtidigt som de minskar på
resursanvändningen. Här ges direkta och
mätbara resultat som inte bara minskar
kostnader CO2-utsläpp och förbättrar
slutresultaten, utan även ökar kunskaper
om både kunder och leverantörer.

Innovativa Pro™ C751 som följer kraven i
Energy Star 1.1, med PxP™-toner och oljefri
fixeringsteknik, visar verkligen vårt
långsiktiga engagemang att utveckla
miljöanpassade funktioner som sparar på
energi och förbrukningsmaterial. Samtidigt
som produktiviteten höjs.

11



Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles.
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.

IT Services     Office Solutions     Production Printing     Managed Document Services

Pro™C651EX/C751EX/C751
Teknik: 4-vägslaserteknik & elektrofotografisk

utskrift med internt överföringsbälte

Fixering: Oljefri fixering med överföringsbälte

Typ av toner: Polymeriserad kemisk toner

Utskriftshastighet: Pro™C651EX: Fullfärg/SV: 65 sid/min
Pro™C751EX/C751: 
Fullfärg/SV: 75 sid/min

Upplösning: 1 200 x 4 800 dpi

Uppvärmningstid: Max 300 sekunder

Mått (BxDxH):  Pro™C651EX/C751EX/C751:
1 320 x 910 x 1 230 mm

Vikt: Pro™C751: max 550kg
Pro™C651EX/C751EX: 
max 580kg

Strömförsörjning: 220-240V, 16A, 50/60Hz

Effektförbrukning: Vid utskrift: max 5 500W
Vänteläge: max 3 200W

Toppvolym (duty cycle):350 000 sidor/månad

SKANNER*
Upplösning: 100/150/(200)/300/400/600

(standard) dpi 
100-1 200 dpi (Twain: SV)
100-1 200 dpi (Twain: Färg)

Avläsningshastighet: (A4, 200 dpi) SV: 75 sid/m,
Fullfärg 75 sid/m, avläsningshastighet
(A4 LEF, 200 dpi)

Max originalformat: 297 x 432 mm

MEDIAHANTERING 
Papperskapacitet: Standard: 2 x 1 000 ark, 

1 x 500 ark
SRA3-stormagasin (LCT):
2 x 1 000 ark & 1 x 2 000 ark
Sidoinmatningsfack: 
500 ark

Max papperskapacitet:7 000 ark (inkl. sidoinmatningsfack)

Max papperskapacitet 8 250 ark (när 2 stapelenheter 
(utmatning):  och en standardefterbehandlare

är anslutna)

Pappersformat: Max 330,2 x 487,7 mm

Utskriftsområde: Max 323 x 480 mm

Pappersvikt: Standardkassetter: 52,3-256 g/m²
SRA3 LCT RT5060: 52,3-300 g/m²
Sidoinmatningsfack: 52,3-216 g/m²

SKRIVARSERVER
E-41A

Teknik: Fiery System 9 Release 2

Konfiguration: Extern

CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz

Minne: 2Gb

Hårddisk: 160Gb

DVD-ROM Drive: Stöds

Operativsystem Windows XP Professional
x64 Edition

Nätverksprotokoll: TCP/IP, (IPv4, Ipv6)
Apple Talk, SMB

Sidbeskrivningsspråk: PS 3, PCL 5c, PCL 6

Dataformat som stöds: PDF, TIFF, JPEG

VDP: PPML, Fiery Free Form v.1 & 2.1

Font: 136 + 2 mm

Nätverksgränssnitt: Ethernet 1000/100/10base-Tx2

Service Interface: USB x 8 (Front 2, Back 6)
PS2-mus, PS2-tangentbord

** Pro™C651EX/C751EX only

*

ÖVRIGA TILLVAL
 professionella foldertillverkare med tillval för

framkantstrimning, Plockmatic häftestillverkare med enhet 
för fykantsrygg, Omslagsarksmatare och tillval för
framkantstrimning, GBC StreamPunch™ PRO, VM-kort,
Sidoinmatningsfack för 500 ark, Hålslagsenhet för 2/4 hål 
eller skandinavisk standard med 4 hål, DLT/A3-kassett,
Registerfliksguide, Z-vikningsenhet, Omslagsarksmatare med
två källor, Standardefterbehandlare för 3 000 ark,
Sadelhäftningsenhet, Ringbindare, 2 st SRA3-stormagasin för
1 000 ark & 1 st för 2 000 ark, Räkneverksgränssnitt typ A,
Avkylningsenhet, EFI-server FACI Furniture Bundle (för E-41A),
EFI-server HDD Security (för E-41A), Creos serverbord (för 
C-81), Spektralfotometer ES-1000 UV-filter, Spektralfotometer
ES-1000 Ej-UV-filter, Stapelenheter med enkel anslutning,
Avlastningsvagn till stapelenhet, Decurler, Vikningsenhet,
ORU:s (reservdelar som kan bytas av användare)

ARBETSFLÖDESLÖSNINGAR 
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™
Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™
SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence 
Suite DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Ready4Print, ATI 
doc-Q-manager, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune
PrintShop Mail, NowPrint 

MILJÖINFORMATION 
Pro™ C651EX/C751EX/C751 följer Energy Star 1.1-standarder.
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