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KIPFold 1000

SISTEMA ON-LINE DE DOBRADURA EM LEQUE 

Documentos com até 914 mm de largura por qualquer comprimento 

são facilmente manuseados, permitindo uma rápida dobradura 

em leque.  Além disso, documentos dobrados em leque podem ser 

alimentados manualmente por meio do KIPFold 1000, para criar 

pacotes acabados de dobradura em conformidade com os tamanhos 

padrão DIN, ANSI ou ARCH*.  Pacotes de documentos dobrados são 

elegantes e profissionais, prontos para distribuição.  Os documentos 

não dobrados são recolhidos no compartimento integrado de 

coleta, convenientemente localizado abaixo da principal bandeja de 

transferência.

O software e os drivers de aplicativos KIP oferecem uma variedade de 

opções avançadas de acabamento. Os aplicativos baseados em rede 

ou web proporcionam aos usuários controle sobre todos os parâmetros 

de dobradura, bem como a capacidade de selecionar parâmetros 

individuais de dobradura na estação de trabalho e armazená-los como 

configurações pré-ajustadas para uso futuro.  Além disso, os drivers 

KIP Windows e AutoCAD propiciam total integração com todos os 

recursos do sistema KIPFold.

O KIPFold 1000 é uma dobradeira em linha compacta, mas poderosa, projetada para dobrar documentos em 
leque de modo fácil, conveniente e rápido com os sistemas de impressão.  Pacotes de documentos dobrados 
são elegantes e profissionais, prontos para distribuição. Essa dobradeira em linha é amiga do meio ambiente, 
tornando-a ideal para ambientes de produção descentralizados.
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KIPFold 1000 Oito Formatos ao Toque de um Botão

As oito programações de dobradura podem ser configuradas individualmente dentro dos seguintes intervalos:
• Largura da embalagem:  

180 mm - 420 mm
• Borda de preenchimento:  

0 mm - 30 mm
• Dobradura em cruz: (Manual cross fold:)  

200 mm - 420 mm (ajustável)

Os valores inseridos são gravados após a dobradeira ser desligada e podem ser recuperados a qualquer momento.

20 mm 190 mm 198 mm 210 mm190 mm

Geral
Sistemas KIP compatíveis KIP 7170/7570/850/860/870/880/890 

(Empilhamento Frontal bandeja de impressão necessários)

Tecnologia Rolete de dobradura

Alimentação de papel Automática/Manual  (Automatic Fan Fold/Manual Cross Fold)

Velocidade de dobradura 42 mm/sec - 300 mm/sec

Largura do material de impressão 12 pol. - 36 pol. / 305 mm - 914 mm

Comprimento do material de impressão 420 mm - 50,000 mm

Gramatura dos materiais de impressão Papel comum: 16 - 28 lb. / 60 - 110 g/m2

Gramatura             Papel comum

Tipos de dobradura Tamanhos DIN, ANSI ou ARCH

Programas de dobradura 100 mm - 420 mm

Empilhamento de dobradura em leque Até 20 documentos dobrados em leque

Margens (borda de preenchimento) 0 pol. - 2 pol. ajustáveis em incrementos de 0,25 pol. /  
0 mm - 50 mm

Nota: A cobertura máxima de toner para documentos dobrados deve ser inferior a 25%. Acima desta 
cobertura, a tolerância dos documentos dobrados pode não ser mantida, podendo ocorrer, adicionalmente, 
problemas de alimentação.


